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Eiropas Savienība (turpmāk – ES) ir izstrādājusi “Zaļo” kursu ar mērķi padarīt ES 

ekonomiku ilgtspējīgu. Tā iedzīvināšana prasa gan ciešu valsts un finanšu institūciju sadarbību, 

gan vienotu finanšu industrijas izpratni par veicamajiem pasākumiem veiksmīgas un ilgtspējīgas 

tautsaimniecības transformācijas nodrošināšanai. Uzskatām, ka ir svarīgi veicināt sabiedrības 

izpratni par to, ka ilgtspēja nav abstrakts mērķis, bet katra mūsu (uzņēmēju un 

privātpersonu) apzināta rīcība ikdienā, arī plānojot un veicot investīcijas, attīstoties un 

modernizējoties, jo pāreja uz ilgtspējīgu izaugsmi nav iedomājama bez sabiedrības 

uzskatu, patēriņa kultūras un arī pasaules uztveres pārskatīšanas. Tāpat jāskaidro, ko 

plānotās un jau atbalstītās pārmaiņas nozīmēs konkrētām tautsaimniecības nozarēm, ražošanas 

ķēdēm. Pēdējo gadu laikā pieņemtie plānošanas dokumenti ilgtspējīgu finanšu1  jomā ir milzīgs 

solis šajā virzienā, kur Eiropa ir vadošajās pozīcijās pasaulē, bet ir nepieciešams rīkoties, lai sāktu 

šo jautājumu praktisku ieviešanu. 

Gan finanšu pakalpojumu, gan arī uzņēmējdarbības, satiksmes, lauksaimniecības un citu 

sektoru attīstību būtiski ietekmēs ilgtspējīgas finansēšanas principu ieviešana.2 Finanšu 

pakalpojumu sniedzējiem būs jāpielāgo savi produkti un pakalpojumi jaunajām prasībām, tās 

integrējot ilgtspējas riska modeļos, attīstot kompetenci, atbalstot savus klientus šajā pārejas 

procesā, veidojot IT risinājumus, kas saistīti ar datu vākšanu un infrastruktūras veidošanu, veicot 

citus ieguldījumus, tādējādi ietekmējot arī uzņēmumu darbību un ikdienu, kā arī palīdzot pārējām 

nozarēm šajā transformācijas procesā. 

Apzinoties nepieciešamību mērķtiecīgi un vispusīgi izglītot par ilgtspēju un 

ilgtspējīgām finansēm, vairojot kopējo sabiedrības izpratni, Latvijas Finanšu nozares 

asociācija (turpmāk – LFNA), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK), AS 

Nasdaq Riga (turpmāk – Nasdaq), Latvijas Banka (turpmāk – LB), Latvijas Līzinga devēju 

asociācija (turpmāk – LLDA), Latvijas Apdrošinātāju asociācija (turpmāk – LAA) noslēdz 

Ilgtspējas veicināšanas sadarbības memorandu (turpmāk – Memorands) par LFNA, FKTK, 

Nasdaq, LB, LLDA un LAA (turpmāk – Puses) savstarpējo sadarbību Memoranda mērķa 

sasniegšanā. 

 

I. Memoranda mērķis 

 

1. Memoranda mērķis ir veidot vienotu zināšanu pārneses platformu, izpratni par ilgtspējas 

principiem, veicinot to iedzīvināšanu, kā arī skaidrot ilgtspējīga finansējuma jēdzienu.  

2. Lai sasniegtu Memoranda 1.punktā izvirzīto mērķi, ir noteiktas vairākas prioritātes (skat. 

pielikumā “Rīcības plāns”, kurš tiks regulāri pārskatīts un atjaunots), kuru īstenošanā Puses 

apņemas sadarboties.  
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II. Pušu sadarbības principi 

 

3. Puses, sadarbojoties Memoranda mērķa īstenošanā: 

3.1. ievēro visu pušu intereses, atklātību, caurspīdīgumu, tiesiskumu, toleranci un savstarpējo 

cieņu; 

3.2. savā darbībā balstās uz to rīcībā esošajiem resursiem un abpusēju iniciatīvu; 

3.3. nodrošina savlaicīgu informācijas un zināšanu apmaiņu, taisnīgu pienākumu veikšanu un 

samērīgu pienākumu sadali; 

3.4. iniciē problēmjautājumus un piedāvā efektīvus un ilgtspējīgus risinājumus. 

 

III. Pušu apņemšanās Memoranda mērķa īstenošanai 

 

4. Lai sekmētu Memorandā ietvertā mērķa un Rīcības plānā noteikto uzdevumu sasniegšanu un 

sadarbības principu īstenošanu, puses apņemas: 

4.1. veicināt ilgtspējīgas pieejas attīstīšanu vides, sociālās un pārvaldības jomās Latvijā; 

4.2. informēt un izglītot sabiedrību par ilgtspējas jautājumiem Latvijā un pasaulē; 

4.3. veicināt sabiedrībai pieejamu, kvalitatīvu un bezmaksas informāciju ilgtspējas  jautājumos; 

4.4. veicināt sabiedrības interesi un iesaisti ar ilgtspēju saistītos jautājumos; 

4.5. veicināt ESG3 datu pieejamību;  

4.6. organizēt pieredzes apmaiņu un izstrādāt priekšlikumus par aktuālajiem jautājumiem 

ilgtspējas jomā; 

4.7. veicināt ilgtspējīgus ieguldījumus Latvijā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

5. Memorands stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, un tas ir izstrādāts labas gribas veicināšanas 

nolūkā, tam nav juridiski saistoša spēka. 

6. Puses, deleģējot pārstāvjus, ne retāk kā divas reizes gadā kopīgi izvērtē Memoranda izpildes 

gaitu un izskata jautājumus, kas saistīti ar sadarbības turpmāku veicināšanu. 

7. Grozījumus un papildinājumus Memorandā veic rakstiski, un tie stājas spēkā, kad visas puses 

tos ir parakstījušas. 

8. Memoranda darbību pārtrauc, ja visas puses par to rakstiski vienojas vai visi Memoranda 

uzdevumi ir izpildīti. 

9. Ģenerāleksemplāra turētājs ir Latvijas Finanšu nozares asociācija. 

10. Jaunu sadarbības partneru pievienošana Memorandam ir iespējama jebkurā brīdī, visām   

Pusēm par to vienojoties. Paplašinot sadarbības partneru loku, tiek parakstīta tikai 

Ģenerāleksemplāra parakstu lapa. Katra jauna parakstu lapa tiek pievienota 

Ģenerāleksemplāram, turpinot lapu numerāciju, un ir neatņemama šī Memoranda sastāvdaļa.  

Memorandam var pievienoties ikviena valsts pārvaldes iestāde, nevalstiskā organizācija, valsts 
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kapitālsabiedrība un citi sadarbības partneri, kas atbalsta tā mērķi un pauž gatavību iesaistīties 

tā sasniegšanā, iesniedzot pievienošanās vēstuli. 

 

Pušu paraksti: 

 

Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre 

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja Santa Purgaile 

 

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks 

 

Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne  

 

Latvijas Līzinga devēju asociācijas vadītājs Pēteris Plaudis 

 

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins 
 

 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 


