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Eiropas Savienība (ES) paplašina ekonomiskās sankci-
jas pret Krievijas un Ukrainas amatpersonām un uzņē-
mumiem. Vai Latvijas bankās ir iesaldēts konts kādai 
no ES melnajos sarakstos iekļautajām personām?

ES sankciju sarakstos pavisam ir 118 personas, tostarp aug-
stas amatpersonas, � nanšu pakalpojumu sniedzēji, uzņēmu-
mi. FKTK nodrošina, ka bankas saņem nepieciešamo infor-
māciju starptautisko � nanšu sankciju īstenošanai. Banku gal-
venais uzdevums ir raudzīties, lai šīs personas nesaņem nekā-
dus � nanšu pakalpojumus, tāpēc tiek iesaldēta jeb nobloķēta 
tām piederošā vai kontrolētā nauda banku kontos. Varam ap-
stiprināt, ka, ieviešot sankcijas, sakritība bijusi trīs gadījumos. 
Latvijas bankās nobloķētā kopsumma ir vairāki miljoni eiro. Šīs 
sankcijas nav būtiski ietekmējušas banku sektora � nanšu rādī-
tājus vai kopējo noguldījumu apjomu. Arī nobloķētās summas 
apmērs liecina, ka Latvija nav tā vieta, kur šo austrumu valstu 
politisko aprindu pārstāvji glabātu naudu lielos apmēros. Jau 
kopš gada sākuma FKTK pievērš pastiprinātu uzmanību nere-
zidentu noguldījumu plūsmai saistībā ar notikumiem Ukrainā. 
Līdz šim nav novērotas būtiskas izmaiņas nerezidentu nogul-
dījumu plūsmā saistībā ar šiem notikumiem. FKTK apkopotie 
dati liecina, ka jūnija beigās kopējais (ne tikai Ukrainas un Krie-
vijas) nerezidentu noguldījumu apjoms Latvijas bankās veido-
ja aptuveni 9,7 miljardus eiro. 

Ko nozīmē Eiropas banku vienotā uzraudzība, un kā 
tā tiks īstenota? Kā tā ietekmēs Latvijas bankas un tās 
klientus? Kādas ir aptuvenās izmaksas, un kurš tās 
segs? Vai uzraudzība novērsīs banku sabrukumus un 
bezatbildīgu uzvedību?

Eiropas banku vienotā uzraudzība jeb o� ciāli – vienotais uz-
raudzības mehānisms (VUM) radīs jaunu � nanšu uzraudzības 
sistēmu, lai nodrošinātu Eiropas banku sektora drošību un notu-
rību. VUM jābūt gatavam darboties jau šā gada  4. novembrī, kad 
Eiropas Centrālā banka (ECB) pārņems lielāko eirozonas banku 
uzraudzību un turpmāk nodrošinās to ciešā sadarbībā ar nacio-
nālajiem uzraugiem. Latvijas gadījumā ECB sadarbībā ar FKTK 
uzraudzīs trīs pēc aktīviem lielākās bankas – "Swedbank", SEB 
banku un "ABLV Bank". Paredzam, ka FKTK darba apjoms nema-
zināsies, bet, tieši pretēji, – pieaugs. Banku klientus gan šīs pār-
maiņas neskars, jo jaunās prasības skars uzraudzības pasāku-
mus, nevis sniegtos pakalpojumus. 

Ar ECB uzraudzību saistītos izdevumus segs paši tirgus da-
lībnieki. ECB tiešajai uzraudzībai pakļautās trīs Latvijas bankas ir 
samērā nelielas citu eirozonas banku fonā. Pēc aptuvenām ap-
lēsēm, šo banku gada maksa ECB veidos aptuveni 200 000 līdz 
300 000 eiro gadā, kas nepārsniedz 0,5% no šo banku kopē-
jiem administratīvajiem izdevumiem. Savukārt pārējām Latvijas 
bankām VUM izmaksas veidos būtiski mazāku daļu – lielākajām 
bankām tie būs padsmit tūkstoši eiro gadā, bet mazākajām – ap 
6 līdz 7 tūkstoši eiro gadā.

Dēlam ir 19 gadi, un viņš o� ciāli strādā. Vai viņam ir ie-
spēja paņemt bankā kredītu – apmēram 700 eiro  – au-
tomašīnas iegādei? Un vai tēvs drīkst būt galvotājs?

Iveta Saldū

Lai saprastu, kādas ir iespējas, būtu jāvēršas bankā pie kre-
dītspeciālista, jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, to skai-
tā tādi, kas apliecina kredīta ņēmēja maksātspēju. Banka izvēr-
tēs, vai kredīta atmaksai pietiek ar paša aizņēmēja ienākumiem 
un vai ir nepieciešams galvinieks. Jauniem cilvēkiem, kuriem vēl 
nav savas kredītvēstures, kas parādītu, cik godprātīgi ir pildītas 
iepriekšējās saistības, ir jārēķinās, ka aizdevējs var lūgt sameklēt 
galvinieku. Šajā gadījumā, visticamāk, galvinieks būs dēla tēvs, 
kurš, kā noprotams, ir gatavs par tādu kļūt. Arī tēva ienākumi un 
maksātspēja tiks izvērtēta, jo viņš būs apņēmies atmaksāt kre-
dītu, ja dēls – kredīta ņēmējs – nespēs pildīt saistības pret aiz-
devēju. Savukārt katrs laikus atmaksāts kredīts veido klientam 
pozitīvu kredītvēsturi turpmākiem darījumiem � nanšu sektorā. 

Iesaku iesniegt kredīta pieteikumus un dokumentus vairā-
kās bankās, lai izvērtētu jums piemērotāko un izdevīgāko risinā-
jumu.  Jāpiebilst, ka aizdevumu automašīnas iegādei izsniedz ne 
tikai bankas, bet arī līzinga kompānijas. 

Rakstiet un jautājiet par dažādiem tematiem saistī-
bā ar � nanšu pakalpojumiem, par to, kā izprast da-
žādus notikumus � nanšu pasaulē vai noskaidrot in-
teresantus faktus un statistiku, – FKTK eksperti jums 
atbildēs šajā slejā!

ATBILD

Ieva Upleja, 
FKTK galvenā sabiedrisko 

attiecību speciāliste, 
KLIENTU SKOLAS vadītāja

www.klientuskola.lv
Rubrika tapusi sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas klientu skolu
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EKSPREMJERI TIEKAS AR PREZIDENTU. Vakar bijušie premjeri tikšanās laikā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu 
pauda bažas par valsti, piedāvāja risinājumus saistībā ar Krievijas noteikto pārtikas preču eksporta aizliegumu un cūku mēra 
apkarošanu. Prezidents A. Bērziņš (no kreisās) pēc ekspremjeru iniciatīvas tikās ar bijušajiem Latvijas Ministru prezidentiem 
Ivaru Godmani, Valdi Birkavu, Māri Gaili, Vili Krištopanu un Aigaru Kalvīti (ārpus kadra), lai uzklausītu un pārrunātu bijušo 
valdības vadītāju redzējumu par Krievijas aizliegto pārtikas produktu importu no Latvijas un tā negatīvās ietekmes mazināšanu 
uz valsts tautsaimniecību. Lai mazinātu ietekmi uz piena nozari, kas Krievijas tirgus aizvēršanās rezultātā solās būt vissmagā-
kā, sarunas dalībnieki pauda uzskatu par neatliekamu tirgus intervences un eksporta subsīdiju ieviešanas nepieciešamību ES 
līmenī. Šāda pieeja būtu jāattiecina arī uz gaļu un graudiem. Vienlaikus ES būtu jāatceļ piena kvotu sankciju piemērošana 
Latvijas piena ražotājiem, kas vēl šogad ir plānota. Bijušie valdības vadītāji izteica atbalstu PVN samazināšanai pārtikai no 21% 
uz 12%, kas būtu ieguvums vietējiem pārtikas ražotājiem saistībā ar iesaldētā PVN komponenta samazinājumu.  BNS

Eiropas Komisija (EK) va-
kar līdz novembra beigām 
piešķīra 125 miljonus eiro 
ārkārtas palīdzības pa-
sākumiem, kas radušies 
Krievijas sankciju dēļ.

ULDIS GRAUDIŅŠ

Palīdzības pasākumi at-
tiecas uz tomātiem, burkā-
niem, kāpostiem, papriku, 
ziedkāpostiem, gurķiem, 
pipargurķīšiem, sēnēm, 
āboliem, bumbieriem, 
ogām, vīnogām un kivi.

Patlaban šo produktu 
tirgū ir aktīva sezona, bet 
uzglabāšanas iespēju lielā-
kajai daļai no tiem nav, kā 
arī nav pieejamas tūlītējas 

tirgus alternatīvas, norāda 
EK. Atbalstu varēs saņemt 
gan saimnieki, kas apvieno-
jušies ražotāju organizāci-
jās, gan arī tie ražotāji, kas 
darbojas saviem spēkiem. 

Ārkārtas pasākumi ie-
tver produkcijas izņemša-
nu no tirgus, jo īpaši bez-
maksas tālākai izplatīša-
nai, kompensāciju par ra-
žas nenovākšanu un ne-
nogatavojušās produkcijas 
novākšanu. 

EK solīja turpināt se-
kot līdzi notikumu attīs-
tībai tirgū visos sektoros, 
kurus skārušas Krievijas 
sankcijas, kā arī apņēmās 
nepieciešamības gadīju-
mā plaši atbalstīt tos sek-
torus, kas ir ļoti atkarīgi 

no eksporta uz Krieviju.
Zemkopības ministri-

jas pārstāve Dagnija Muce-
niece atzina – EK atbalsts 
Latvijas lauksaimniekiem 
nenozīmēs būtisku atbal-
stu, jo dārzeņu eksports 
uz Krieviju nav liels, tur-
klāt kopējā atbal stāmo 
produktu sarakstā ir nie-
cīgs daudzums Latvijas 
importēto dārzeņu. 

Šā gada pirmajos pie-
cos mēnešos Latvija uz 
NVS valstīm eksportēja 
1300 tonnas dārzeņu, lie-
lākā daļa no tiem nonāca 
Krievijas tirgū. Vispopulā-
rākie eksportētie produkti 
ir tomāti, burkāni, bietes, 
sīpoli un ķiploki, tomēr to 
daudzums salīdzinājumā 

ar tirgiem Eiropas Savie-
nībā ir niecīgs.

Krievija ir lielākais eks-
porta tirgus ES audzēta-
jiem dārzeņiem, Eiropas 
valstīm gadā uz Krieviju 
importējot 1,1 miljonu ton-
nu dārzeņu vairāk nekā 
600 miljonu eiro vērtībā.

Par nosacījumiem at-
balsta saņemšanā komisija 
informēs piektdien, 22. au-
gustā, EK lauksaimniecības 
tirgus ekspertu sanāksmē. 

Biedrības "Latvijas 
dārznieks" vadītājs Jānis 
Bērziņš vakar atzinīgi vēr-
tēja komisijas lēmumu, 
norādot, ka piešķirtais 
atbalsts veido aptuveni 
10 – 15% no kopējā ES val-
stu eksporta uz Krieviju. 

Atbalstīs dārzkopjus, augļkopjus

No 20. augusta triju zem-
nieku kooperatīviem pie-
derošo piena pārstrādes 
uzņēmumu SIA "Latvi-
jas piens" sāks vadīt Ani-
ta Skudra. 

SANDRA DIEZIŅA 

Jaunā vadītāja saru-
nā ar "Latvijas Avīzi" atzi-
na, ka šis būs jauns izaici-
nājums, ko viņa pieņēmu-
si, tāpēc ka vienmēr biju-
si vēlme sakārtot lietas un 
virzīt tās uz labu. ""Latvi-
jas pienam" ir labs un spē-
cīgs zīmols. Tas ir Latvi-
jas zemnieku lolojums, 
kas to dara īstu un reālu. 
Tam aiz muguras nestāv 
skandināvu vai citu ār-
valstnieku māteskompā-
nijas, tāpēc tas būs izaici-
nājums – sakārtot šo uz-

ņēmumu. Man personīgi 
tas ir kāpiens arī pa karje-
ras kāpnēm," savus iemes-
lus piekrist vadīt uzņēmu-
mu skaidro Anita Skud-
ra. Viņa beigusi Latvijas 
Lauksaimniecības univer-
sitāti, Pārtikas tehnoloģi-
jas fakultāti, kā arī iegu-
vusi maģistra grādu Rīgas 
Starptautiskajā ekonomi-
kas un biznesa adminis-
trācijas augstskolā. 

Līdz šim viņa darbo-
jusies saldumu nozarē – 
par "NP Foods" komercdi-
rektori Baltijas valstīs, vēl 
pirms tam strādājusi "Stat-
oil Fuel & Retail" par ma-
zumtirdzniecības reģio-
nu vadītāju. Viņa uzska-
ta, ka šī pieredze lieti no-
derēs, palielinot pārdoša-
nas apjomus. "Iespējams, 
tas ir pluss, ka nenāku no 
piena nozares, līdz ar to 

man nav nekādu šablonu 
par to. Uz saldumu noza-
ri arī atnācu no citas noza-
res, un man palīdzēja tas, 
ka nebija aizspriedumu. 
Sākumā varbūt bija grū-
tāk, bet vēlāk jau lietas sa-
kārtojās. Jo bizness ir biz-
ness," tā jaunā vadītāja. Uz 
jautājumu, kā viņa risinās 
sarežģīto situāciju ar dažu 
dalībnieku izstāšanos no 
šā projekta, A. Skudra at-
zīst, ka sākotnēji jāiepazīst 
operatīvā situācija un tad 
varēs lemt par to, ja šie jau-
tājumi būs viņas kompe-
tences sfērā. Taču viņa ir 
par sadarbību, un nekādu 
pretenziju pret bijušajiem 
dalībniekiem viņai ne-
esot. Jāatgādina, ka pagā-
jušajā nedēļā domstarpību 
dēļ no SIA "Latvijas piens" 
izstājās viens no tā dibinā-
tājiem – kooperatīvs "Pie-

na partneri KS", kas savus 
25% kapitāldaļu nodeva 
pārējiem uzņēmuma īpaš-
niekiem. Tādējādi patla-
ban 63,83% rūpnīcas kapi-
tāldaļu pieder kooperatī-
vam "Trikāta KS", 25% ka-
pitāldaļu – piena koopera-
tīvam "Dzēse", bet 11,17% 
kapitāldaļu – jaunajam in-
vestoram graudkopības 
kooperatīvam "Latraps", 
kurš uzņēmumā plāno ie-
guldīt vienu miljonu eiro. 

Vēl viens liels izaicinā-
jums būs uzņēmuma dar-
bība apstākļos, kad Krie-
vija piemērojusi embar-
go pret ES pārtiku, to-
starp Latvijas piena pro-
duktiem. Par šo jautājumu 
jau trešdien "Latvijas pie-
na" jaunā vadītāja plāno 
piedalīties sanāksmē pie 
zemkopības ministra Jāņa 
Dūklava. 

"Latvijas pienam" jauna vadītāja 


