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Korporatīvās pārvaldības mērķis ir 
palīdzēt izveidot vidi, kurā valdītu 
uzticēšanās, caurskatāmība un 
atbildība, kas nepieciešama 
ilgtermiņa ieguldījumu, finanšu 
stabilitātes un godprātīgas 
komercdarbības veicināšanai, 
tādējādi atbalstot spēcīgāku 
izaugsmi un iekļaujošāku 
sabiedrību.

Anhels Gurija, OECD Ģenerālsekretārs
G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi
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Jēdziena “laba ticība” izveidošanas 
vēsture pierāda, ka tas bija palīga kritērijs 
tiesību saskaņošanai ar taisnību “visu 
tiesību gala mērķi” un ka ar tā palīdzību 
tika apkaŗota formālo tiesību 
netaisnprātīga izlietošana, pēc likuma vai 
tiesiskā darījuma burta, bet pretēji to 
īstiem mērķiem. (..) Ar labas ticības 
jēdziena palīdzību tiesību attīstībā tika 
apkaŗota tāda subjektīvo tiesību 
izlietošana, kas nozīmē likuma vai 
darījuma nepilnības netaisnu 
izmantošanu.

Mīrons Krons,
«Tieslietu ministrijas Vēstnesis», 1937



MĒS ESAM ATBILDĪGI…

4

Aizvien biežāk investorus un citas 
ieinteresētās puses uztrauc vides 
aizsardzības, sociālās atbildības un 
ilgtspējas jautājumi, kas gūst tikpat svarīgu 
nozīmi kā uzņēmuma finanšu rādītāji. Šīs 
tendences tiešā veidā ietekmē uzņēmumu 
korporatīvo pārvaldību, liekot uzņēmumiem 
pārvērtēt līdzšinējos procesus un 
pielāgoties investoru prasībām, paplašinot 
korporatīvās pārvaldības jēdzienu un 
mainot tradicionālo uzskatu, ka akcionārs ir 
galvenā ieinteresētā puse (stakeholder) 
uzņēmumā. 

Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss



NOST AR «STRAUSA POLITIKU»
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Dābolīte reizēm brīdināja, ka 
jāuzmanās, lai neapgrūtinātu 
sevi, bet Bokseris nekad 
neklausījās. Viņa divi saukļi: 
“Es strādāšu cītīgāk” un 
“Napoleonam vienmēr ir 
taisnība” viņam šķita 
pietiekama atbilde uz visām 
problēmām.

Džordžs Orvels, «Dzīvnieku ferma» 



ES = INVESTORS?
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Tā lielā peļņa būs tepat! — viņš sauca, riņķī 
griezdamies un ar rokām plātīdamies. —
Ganības būs, pļavas būs, lauki bez
akmeņiem, sētas bez mēslu gubām, istabas bez 
zirnekļiem un prusakiem! Katra govs dienā pieci 
stopi piena! Aitām pa pārīšam, cūkām pa 
divpadsmit! Pats izgulies siltumā, dienu 
aizbrauc malkā — vakarā atkal nav jābrien tās 
velna kupenas un jākvēpst mūžīgos skuju 
dūmos, un jākvernē Raganu Krogā! Uz mājām, 
vīri! Iekost kaut ko, tad kažokus nost, svārkus 
nost un atpakaļ uz talku ganībās! Parādīsim 
puikām, ka mēs esam tie vīri, kam galva un 
spēks rokās!

Andrejs Upīts, «Sūnu ciema zēni»



LABAS UZVEDĪBAS 
ROKASGRĀMATAS
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Pieejami: www.tm.gov.lv/lv/korporativa-parvaldiba

korporativaparvaldiba@tm.gov.lv

http://www.tm.gov.lv/lv/korporativa-parvaldiba
mailto:korporativaparvaldiba@tm.gov.lv


Paldies!

Jautājumi? Ierosinājumi!
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