Soli pa solim
ilgtspējas virzienā
Mēs esam izveidojuši Biznesa ilgtspējas padomi, lai apmainītos zināšanām, padziļinātu izpratni par ilgtspēju
un ilgtermiņā kopīgi veidotu ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā, līdzsvarojot globālo konkurētspēju,
ekonomisko potenciālu, sabiedrības ieguvumu un dabas saudzēšanu.
Padome vieno Latvijas izcelsmes uzņēmumus un to vadītājus, kuri atbalsta globālos 2050. gada
klimatneitralitātes centienus un Apvienoto Nāciju Organizācijas nospraustos Ilgtspējīgas attīstības mērķus
(IAM), kas iezīmē svarīgākās sabiedrības līdzsvarotas attīstības jomas.
Esam pārliecināti, ka uzņēmumu mērķis ir radīt vērtību visai sabiedrībai, tiem ir būtiska loma klimata
pārmaiņu novēršanā. Ilgtspējas principu ieviešana ir ekonomiski izdevīga, taču tam ir nepieciešams laiks,
nereti arī mērogs un valsts politikas atbalsts.
Esam gatavi īstenot pozitīvas pārmaiņas, kas rada Latvijai un tās uzņēmumiem jaunas iespējas, izmantojot
Latvijas unikālās priekšrocības.

Mūsu kopīgā apņemšanās
Skaidri ilgtspējas mērķi un rīcības virzieni savu uzņēmumu ietvaros
l Paātrināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu, kā arī sekmēt oglekļa piesaisti un aprites
cikla pagarināšanu.
l Investēt aprites ekonomikā, energoefektivitātē un citos vides un klimata saudzēšanas pasākumos, kas ir
uzņēmēju spēkos.
l Ieguldīt resursus, lai izprastu un novērtētu pilnu savu produktu vai pakalpojumu ietekmi uz vidi un klimatu,
arī to, kas notiek ārpus mūsu biroju, ražotņu un teritoriju robežām.
l Ziņot par savu progresu klimata pārmaiņu novēršanā un vides ietekmes mazināšanā, regulāri pārskatīt
savus mērķus, vienlaikus izvairoties no zaļmaldināšanas.

Atvērtība, sadarbība un pārmaiņu virzība padomes ietvaros
l Apmainīties ar idejām un pieredzi, veidojot ilgtspējīgāku uzņēmumu un uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
l Veicināt objektīvu, argumentētu un cieņpilnu diskusiju par ilgtspējas jautājumiem, meklējot optimālo
scenāriju Latvijas ceļam uz ilgtspējīgu attīstību.
l Strādāt pie kopīgiem projektiem un iniciatīvām klimata pārmaiņu un citās ilgtspējas jomās, tai skaitā
izglītojot sabiedrību.
l Būt ilgtspējīga biznesa vēstnešiem un sekmēt sistēmiskas pārmaiņas.
l Ilgtermiņā definēt kopīgus kvantitatīvus mērķus vides, sociālās un pārvaldības jomās.
l Publiski paust Biznesa ilgtspējas padomes viedokli par jautājumiem, kas pienācīgi izdiskutēti padomes
ietvaros.
Biznesa ilgtspējas padome
Swedbank – Reinis Rubenis
Latvijas Finieris – Uldis Biķis
Latvijas Dzelzceļš – Vita Balode-Andrūsa
LMT – Ingmārs Pūķis
ARS – Māris Andersons

Madara Cosmetics – Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Valmiermuiža – Aigars Ruņģis
Dobeles dzirnavnieks – Kristaps Amsils
VAKS – Indulis Jansons
Laflora – Uldis Ameriks

