Priekšvēlēšanu diskusija

Pārvaldīt vai izpārdot. Kā veicināt uzņēmumu labu pārvaldību
2011.gada 6.septembris, no plkst 10:00 līdz 12:30
Stikla zāle, Hotel Bergs, Elizabetes iela 83/85, Rīga
Pirms iepriekšējām vēlēšanām 2010.gada jūlijā Meierovica biedrība organizēja ekspertu un
politiķu diskusiju par kapitāla tirgus attīstību Latvijā. Tolaik kā viens no pamat secinājumiem bija
nepieciešamība uzlabot publisko uzņēmumu pārvaldi, ieviest starptautiski atzītus principus
uzņēmumu pārvaldībā. Ir pagājis gads. Kas paveikts labas pārvaldības principu ieviešanā? Kāds ir
politisko partiju skatījums uz jautājumu: “pārvaldīt vai izpārdot valsts uzņēmumus”? Šos un citus
jautājumus uzdosim sešām partijām, kurām ir iespēja tikt ievēlētām 11.Saeimā.

Pasākuma formāts: 4 jautājumu bloki. Katrā blokā vispirms partiju pārstāvji izsaka savu
viedokli (3 minūtes), tad seko ekspertu komentārs un īsa diskusija. Nobeigumā klātesošie
uzdod jautājumus partiju pārstāvjiem.
Pamatjautājumi:
Bloks 1 – cik lielam jābūt publiskajam sektoram? Cik daudz valstij jāpiedalās
uzņēmējdarbībā? No kādām nozarēm/uzņēmumiem esat gatavi atteikties? Ko darīt ar
airBaltic, Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Latvenergo, Latvijas Dzelzceļš,
Citadele, Latvijas Loto?
Bloks 2 - Vai un kādai būtu jābūt publisko uzņēmumu pārvaldības politikai? Kas un kā
noteiks uzņēmuma darbības mērķus? Kāds informācijas apjoms un cik bieži par
uzņēmuma darbību jāsniedz sabiedrībai? Vai nepieciešama centralizēta, no nozaru
ministrijām atsevišķa uzņēmumu pārvaldes vienība/institūcija?
Bloks 3 - Vai vajadzīgas uzņēmumu padomes, pēc kādiem principiem tās būtu jāieceļ?
Kādam jābūt padomes un valdes locekļu atalgojumam?
Bloks 4 – Kādai jābūt uzņēmumu ziedojumu politikai? Vai vispār valsts kontrolētiem
uzņēmumiem jāļauj sponsorēt?
Moderators: Haralds Burkovskis
Kandidātu sarakstu aicinātie pārstāvji:
Politisko partiju apvienība „Saskaņas centrs” – Igors Pimenovs
Zatlera reformu partija – Vjačeslavs Dombrovskis
Politiskā partija „Vienotība” – Arvils Ašerādens
Zaļo un zemnieku savienība – Jānis Grasis
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – Einārs Cilinskis
Šlesera reformu partija – LPP/LC – Anda Ozola
Eksperti:
Biržas NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdētāja, Baltijas Korporatīvās pārvaldības
institūta valdes locekle Daiga Auziņa-Melnalksne
Investīciju baņķieris Ģirts Rungainis
Sabiedrība par atklātību Delna padomes priekšsēdētāja Inese Voika
Amrop Baltics partneris Viesturs Lieģis
LAWIN Kļaviņš & Slaidiņš zvērināts advokāts Ivars Slokenbergs
Žurnālisti:
BNS - Aiga Pelane, Dienas Bizness - Madara Fridrihsone, Diena - Osvalds Zebris
Telegraf - Inna Akopova, IR – Pauls Raudseps, LETA – Ingūna Vitenburga
Kā arī aicināti pārstāvji no Bizness Baltija, Delovijie Vesti, Kapitāls, Latvijas Radio,
Latvijas Avīze
Darba valoda - latviešu.
Pasākumu rīko Meierovica biedrība sadarbībā ar biržu NASDAQ OMX RIGA

