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Kā to īstenot –

steidzama vajadzība pēc 
rīcības,  paātrinājuma un 
rezultātiem dažādās 
nozarēs

Liels impulss –

izvirzās līderi

Fokuss uz mērķi –

ilgtspējīga planēta un 
sabiedrība

"Ilgtspējīgs bizness var apgūt 
vismaz 12 triljonus ASV dolāru 
vērtus jaunu tirgus un salabot 

ekonomisko sistēmu"
Business and Sustainable Development Commission 

"Mums ātri jāvirzās uz zaļu, 
digitālu un noturīgu nākotni"

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
Urzula fon der Leiena 

€1,85 trillion 



Vides ilgtspēja
● Strādājam videi nekaitīgi
● Parīzes klimata mērķus atbalstoša finansēšana un 

investēšana

Sociālā ilgtspēja
● Dažādība, iekļaušana, ilgtspēja darba vidē
● Finanšu noziegumu apkarošana

Pārvaldība & ētika
● Atbildīga korporatīvā pārvaldība un ētika, tai skaitā 

piegādes ķēdēs
● Atbilstība un caurskatāmība

Finansiālā ilgtspēja
● Pelnošs un finansiāli stabils uzņēmums
● Droša, pieejama un stabila infrastruktūra

Palīdzēt uzņēmumiem veikt labākai nākotnei 
nepieciešamās pārmaiņas

Radīt iespējas, kas ļauj klientiem izdarīt 
ilgtspējīgas izvēles

Sabiedriskās 
iniciatīvas

Konsultācijas, 
produkti un 
pakalpojumi

Finansiāli stabila un 
ilgtspējīga sabiedrība
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Atbilstība ES Ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšanas regulējumam

ESG dati un analīze

Darbinieku kompetences 
celšana un iesaiste

ESG jomas pārvaldība un attīstība

Sadarbība ar klientiem –
privātpersonām un uzņēmumiem

Nodrošināt atbilstību obligātajiem likumdošanas aktiem

Attīstīt mūsu IT infrastruktūru un iespējas, lai atbalstītu turpmākās biznesa 
attīstības un regulējuma prasības

Pilnveidot darbinieku ilgtspējas zināšanas atbilstoši profesionālajai lomai

Stiprināt ilgtspējas pārvaldību, definējot ESG mērķus un ambīcijas

Līdzdarboties klientu ilgtspējas pārmaiņu vadībā, pielāgojot mūsu 
konsultācijas, produktus un pakalpojumus
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Vairāk nekā 2 000 pētījumu apkopojums
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Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. 
Journal of Sustainable Finance & Investment, 5(4), 210-233.

Pozitīva

Negatīva

Neitrāla
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Saimnieciskā darbība, 
kas veicina ekoloģisku 
mērķu sasniegšanu,
ko mēra, piemēram, ar resursu 
efektivitātes rādītājiem kā 
enerģijas, atjaunojamās 
enerģijas, izejvielu, ūdens vai 
zemes izmantošanu, 
atkritumu un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju daudzumu, vai 
pēc darbības ietekmes uz 
bioloģisko daudzveidību vai ar 
materiālu aprites potenciālu; 

Ieguldījums 
saimnieciskajā darbībā, 
kas veicina sociālu 
mērķi,
jo īpaši ieguldījums, kas 
veicina vienlīdzīgas iespējas, 
sociālo integrāciju un labas 
darba attiecības, tas arī var 
būt ieguldījums cilvēkkapitālā, 
kopienās; 

Uzņēmumi ievēro labu 
pārvaldības praksi,
jo īpaši attiecībā uz 
uzņēmuma pārvaldību, 
biznesa ētiku,  
pretkorupciju, darba 
attiecībām, nodokļu 
maksāšanu u.tml.
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Klienta dati

ESG risku karte

(sektora dotais risks) 

Risku pārvaldības prakse

(pārvaldītais risks)

Klienta ESG risks

(atlikušais risks)

Identificētie svarīgākie ESG jautājumi

ILUSTRATĪVI

ESG rezultāts : XY

NACE kods

Gada pārskats

Komunikācija ar klientu

ESG jautājums 1

ESG jautājums 2

ESG jautājums X

Būtiskuma 
novērtējums

Mērķi & 
stratēģija

Izpilde

Pārskatāmība

Netiek pārvaldīts/ 
N/A

Labākā
prakse

Vadības 
apņemšanās

Piezīmes

…

…

…

…

…

ESG issue 1

50%

…

…

Salīdzinājums ar nozari
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Klienta dati

ESG risku karte

(sektora dotais risks) 

ILUSTRATĪVI

NACE kods
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https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/
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Klienta dati

ESG risku karte

(sektora dotais risks) 

Risku pārvaldības prakse

(pārvaldītais risks)

Identificētie svarīgākie ESG jautājumi

ILUSTRATĪVI

NACE kods

Gada pārskats

Komunikācija ar klientu

ESG jautājums 1

ESG jautājums 2

ESG jautājums X

Būtiskuma 
novērtējums

Mērķi & 
stratēģija

Izpilde

Pārskatāmība

Netiek pārvaldīts/ 
N/A

Labākā
prakse

Vadības 
apņemšanās

Piezīmes

…

…

…

…

…

ESG issue 1

50%

…

…
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Piemēri pārvaldības izvērtējumam:

● Vai klimata riski (gan pārejas, gan fiziskie) ir iekļauti pārvaldības sistēmā?

● Vai uzņēmums mēra emisijas un nosaka mērķus? 

● Vai nekustamais īpašums ir sertificēts (BREEAM, LEED)?

● Vai uzņēmums publiski atskaitās par emisiju dinamiku un citu klimata ietekmi?
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Resursu patēriņš
Klimats (pārejas un fiziskie riski)

Darba veselība un drošība

Biznesa ētika

Būtiskie jautājumi
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Klienta dati
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(sektora dotais risks) 

Risku pārvaldības prakse

(pārvaldītais risks)

Klienta ESG risks

(atlikušais risks)
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ESG rezultāts : XY
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Gada pārskats

Komunikācija ar klientu
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ESG jautājums 2

ESG jautājums X

Būtiskuma 
novērtējums

Mērķi & 
stratēģija

Izpilde

Pārskatāmība

Netiek pārvaldīts/ 
N/A

Labākā
prakse

Vadības 
apņemšanās

Piezīmes

…

…

…

…

…

ESG issue 1

50%

…

…

Salīdzinājums ar nozari
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dialogam ar klientu par 
ilgtspējas pārmaiņu 

vadību

daļa no risku 
izvērtējuma – identificē 

nozarei raksturīgos 
riskus un ļauj izvērtēt, cik 

labi uzņēmums šos 
riskus vada

var ietekmēt procentu 
likmi, aizņēmuma 

apjomu un nosacījumus
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https://biznesam.swedbank.lv/upload/content/
soli-pa-solim-rokasgramata-uznemejiem.pdf

https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/ https://www.fsb-tcfd.org/publications/

https://www.unepfi.org/public
ations/positive-impact-
publications/corporate-
impact-tool/

https://www.globalreporting.org/
standards/download-the-
standards/

https://sciencebasedtargets.
org/resources/




