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Pēc kādiem kritērijiem FKTK pārbaudīs bankas "Citadele" 
jaunos akcionārus? Kā pārbaudīs, piemēram, bijušās ASV 
amatpersonas Polu Volkeru vai Metjū O. Digu? Kā pār-
baudīs Ēģiptes miljardieri Nasevu Saviri? 

A. Ločmelis Rīgā
FKTK ir svarīgi, lai Latvijas banku tirgū ienāktu profesionāls, 

atbildīgs, finansiāli drošs investors ar labu reputāciju, tāpēc tā 
vērtēs investoru, vadoties pēc tā, vai viņam ir pietiekami brīvas 
naudas šim darījumam; vai viņš ir finansiāli stabils; cik likumīga 
un ticama ir akciju iegādei paredzētās naudas izcelsme; kāda ir 
investora reputācija; kāds ir turpmākais bankas attīstīšanas plāns. 
Tā tas notiek ikvienā Latvijas bankā – ienākot jaunam investoram, 
lai šī persona varētu pilnvērtīgi iesaistīties bankas darbībā un arī 
balsot ar savām jauniegūtajām akcijām, ir nepieciešams saņemt 
uzrauga jeb FKTK atļauju tā sauktās būtiskās līdzdalības iegūša-
nai. FKTK atļauja nepieciešama tikai tad, ja jaunais investors plāno 
iegādāties 10% vai vairāk akciju. Starptautisko investoru grupa 
"Ripplewood Advisors LLC" plāno iegādāties 75% bankas akci-
ju, tāpēc tā tiks attiecīga pārbaudīta, atļaujot vai liedzot ienākt 
bankā "Citadele". Šajā vairāku investoru grupā ir tikai viena per-
sona, kura plāno iegūt vairāk par minētajiem 10% bankas akciju, 
t. i., "Ripplewood Advisors LLC" (vēlas 22,4% akciju) Tima Kolinsa 
personā, tomēr arī pārējās personas tiks vērtētas investoru gru-
pas ietvaros. Iesniedzot dokumentus FKTK, investoru grupai būs 
jānorāda informācija par visiem investoriem, ar kuriem potenciā-
lais lielākais akcionārs cieši sadarbosies. Jāpiebilst, ka FKTK sāks 
investoru grupas izvērtēšanu, tiklīdz būs saņemti visi nepiecieša-
mie dokumenti. Šobrīd vērtēšana vēl nav sākusies. 

Mūsu mērķi un vērtības
Vēl viena jubileja Latvijai nosvinēta. Pēc finanšu krīzes ga-

diem apzināmies, ka nav savas stabilas valsts bez pilnas kases un 
sakārtota budžeta. Tā tas ir arī cilvēka mūžā – nav īstas neatkarī-
bas sajūtas un pašapziņas par mūžā paveikto, nemaz nerunājot 
par laimes izjūtu, ja arvien jādomā, kā iztikt no dienas uz dienu. 
Šie paši mūsu valsts 96 gadi cilvēkam ir īpaši garš mūžs, ļoti cienī-
jams vecums, tātad gadi jau pavadīti pensijā. Mēs vidēji dzīvojam 
garāku mūžu nekā mūsu senči. Iedzīvotāju pensijas gados kļūst 
arvien vairāk, bet valsts naudas maciņš ir tāds, kāds tas ir. Kā parā-
da SKDS un FKTK veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja (jūlijs, 2014), 
kopumā pārliecība, ka pensijas periodā tiks nodrošināts tāds 
dzīves līmenis, uz kādu cerēts, ir tikai 13% iedzīvotāju, tikpat dau-
dziem (14%) ir neziņa – kā nu būs, un 75% domā, ka nekas nebūs 
tā, kā ticis cerēts. Tajā pašā laikā 82% Latvijas iedzīvotāju joprojām 
paļaujas uz savas valsts atbalstu kā galveno ienākumu avotu pen-
sijas periodā. Vai pretruna? Jā un nē, jo Latvijas ļaudis rēķinās arī ar 
citiem ienākumiem, starp citu, vismaz 22% plāno turpināt strādāt 
mūža nogalē (sk. grafiku nr. 1). 

1. grafiks. Iedzīvotāju plānotie ienākumu veidi pensijas periodā

Kopumā varam secināt, ka 44% Latvijas iedzīvotāju paļaujas 
uz bērnu, ģimenes, arī tālāku radinieku atbalstu, ja pieskaitām 
mantojumu (7%), tad sanāk, ka 51% paļaujas un sagaida viens no 
otra. Tā ir solidaritātes tradīcija un tātad vērtība. Tomēr ir vērts arī 
konkrētāk plānot savu finanšu nākotni, noteikt vēlamos mērķus. 
Un Latvijas iedzīvotāji, apzinoties, ka spožas vecumdienas būtu 
jānodrošina pašiem, arvien vairāk plāno savu finanšu nākotni. 
 2. grafiks. Iedzīvotāju finanšu mērķi

Veidi, kā savu mērķi sasniegt, iedzīvotājiem ir dažādi. Vairā-
kums (48%) rūpīgāk rīkosies ar savu budžetu un mazliet ietaupīs, 
kā arī apzināti veidos regulārus uzkrājumus, kas nākotnē nesīs 
peļņu, patiešām nozīmīga daļa (40%) centīsies arvien sevi piln-
veidot un nopelnīt vairāk naudas jau tuvākajā nākotnē. Un tikai 
2% ir gatavi aizņemties, lai īstenotu savu ieplānoto mērķi. Tātad 
esam mainījušies pēdējos gados un kļuvuši mērķtiecīgāki, plāno-
jot savu finanšu nākotni. 

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

Jautājiet par tematiem saistībā ar finanšu pakalpoju-
miem – FKTK eksperti jums atbildēs šajā slejā!
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Par VAS “Latvijas dzelzce�š”, re�.  nr. 40003032065, sarunu 
procedūras ar publikāciju “LDz darbinieku apmācība 

elektroniskajā vidē (e-apmācība)” 
(turpmāk – sarunu procedūra) rezultātiem.

Iepirkums tiek veikts saska�ā ar projekta “Latvijas Lo�istikas asociācijas biedru 
darbaspēka kvali�kācijas celšana”, nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/016, īstenošanu darbības 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivi-
tātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – 
atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

Sarunu procedūras priekšmets – VAS “Latvijas dzelzce�š” darbinieku apmācība 
elektroniskajā vidē šādiem kursiem:

✓ E-apmācība Darbs ar MS datorprogrammām – optimizācija;
✓ E-apmācība  Pamatzināšanas;
✓ E-apmācība MS PowerPoint 2007 lietotāja līmenis;
✓ E-apmācība MS Excel 2007 lietotāja līmenis;
✓ E-apmācība MS Word 2007 lietotāja līmenis.

Saskaņā ar 2014. gada 10. novembra rīkojumu “Par sarunu procedūras ar 
publikāciju “LDz darbinieku apmācība elektroniskajā vidē (e-apmācība)” 
rezultātiem” par uzvarētāju sarunu procedūrā ir atzīta un tiesības slēgt iepirku-
ma līgumu tiek piešķirtas AS “Datorzinību centrs”, vienotais reģ. nr. 
40003308066 (turpmāk – pretendents).

Pretendenta piedāvātā līgumcena par sarunu procedūras priekšmetu kopumā – 
39 422,50 EUR (bez PVN).

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS SOCIĀLAIS FONDSIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

SANDRA DIEZIŅA

Pavisam septiņas jau-
niešu radītas biznesa ide-
jas, kas saistītas ar lauk-
saimniecisko darbību, 
amatniecību un pārtikas 
ražošanu, atzītas par labā-
kajām Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības cen-
tra (LLKC) rīkotajā kon-
kursā "Laukiem būt!".

Jaunieši bijuši gana ra-
doši – tas redzams pēc ie-
sniegtajiem projektiem. Jel-
gavniece Linda Valtere ie-
cerējusi gatavot rokdarbus 
no kaņepju šķiedras, bet 
tukumnieks Uldis Rašma-
nis paredz izveidot koka 
dizaina fabriku laukos.

Jaunieši atzīst, ka sva-
rīgi bijis saprast, vai šī dar-
bošanās var kļūt par biz-
nesu. Rēzeknietis Žanis 
Jesko plāno attīstīt biško-
pības produkcijas ražoša-
nu piemājas saimniecībā 
"Džipšļi". Lai gan viņš jau 
nodarbojas ar biškopību, 
aprūpējot vairāk nekā 30 

saimes, uzņēmējdarbības 
pamati viņam bijuši sveši 
– grāmatvedības kārtoša-
na un citi aspekti vēl būšot 
jāapgūst. Konkursa ietva-
ros izstrādātais plāns ap-
liecina, ka jaunieša nodar-
be var būt rentabla.

Madoniete Agnese Ei-
duka ideju par piena aitu 
audzēšanu ZS "Lejas Virga-
baļi" lolojusi jau sen – kopš 
mācībām lauksaimniecī-
bas tehnikumā, kad aizstā-
vējusi bakalaura grādu un 
turpinājusi mācīties. Vēlāk 
nodibinājusi kontaktus ar 
Vācijas uzņēmējiem un jau 
drīzumā plāno iegādāties 
aitiņas ar jēriņiem, lai īste-
notu savu ieceri par piena 
aitu audzēšanu. Arī neret-
nieks Artis Kronītis atzīst, 
ka dalība konkursā devusi 
stimulu darboties tālāk.

Žūrijas vadītāja, LLKC 
ekonomikas nodaļas spe-
ciāliste Linda Siliņa ir 
priecīga, ka lauku teritori-
ju jaunieši ir aktīvi un sa-
vas ieceres ir gatavi arī īs-

tenot. Konkursa projek-
ti pierādījuši, ka darbī-
bas virzienu klāsts ir ne-
ierobežots un idejām nav 
robežu. Viņa rosina uz-
drīkstēties darīt, bet atgā-
dina: "Neļaujieties sapņot, 
ja runa ir par finansēm!"

Konkursa finālisti iz-
raudzīti no visiem Latvi-
jas reģioniem, finālā vēr-
tējot pamatotākos no ie-
sniegtajiem 58 biznesa 
projektiem. Labāko pro-
jektu autori no kopējā 30 
tūkstošu eiro balvu fon-
da saņēma naudas balvas 
savu biznesa ideju īsteno-
šanai. Jāpiebilst, ka pasā-
kumu "Atbalsts lauku jau-
niešiem uzņēmējdarbības 
veicināšanai" LLKC īsteno 
jau ceturto gadu un šajā 
laikā uzņēmējdarbības pa-
matus apguvuši jau vairāk 
nekā 500 lauku jauniešu. 
Daļa no viņiem savas biz-
nesa idejas veiksmīgi īste-
nojuši dzīvē, tādējādi ap-
liecinot plašās iespējas 
strādāt un pelnīt laukos.

Kazas piena un 
kaņepju saldējums
Jaunieši prezentē radošas biznesa idejas laukos

Asnāte 
Sproģe un 
Ilvija Lazdiņa 
žūrijai piedā-
vāja kaņepju 
saldējumu.
LLKC FOTO

Konkursa  
"Laukiem būt!" 
laureāti

Nominācija: Uzņēmēj-
darbības ideja lauk-
saimniecības nozarē
1. vieta. Žanis Jes-
ko (Rēzeknes novads) – 
"Biškopības produkcijas 
ražošana piemājas saim-
niecībā "Džipšļi"".
2. vieta. Arta Bere-
zovska (Jaunpils no-
vads) – "Dabas notiku-
mu dārzs".
3. vieta. Valentīns Bro-
kāns (Rēzeknes novads) 
– "Šķirnes mājputnu au-
dzēšana piemājas saim-
niecībā".

Nominācija: Uzņēmēj-
darbības attīstība 
lauksaimniecības no-
zarē
1. vieta. Agnese Eidu-
ka (Madonas novads) – 
"Piena aitu audzēšana 
z/s "Lejas Virgabaļi"".
2. vieta. Madara Van-
cāne (Balvu novads) – 
"Latvijas zilās šķirnes 
lopu audzēšana".
3. vieta. Liene Grigalo-
vičina (Viesītes novads) 
– "Aveņu audzēšana 
"Bio avenīte"". 

Nominācija: Uzņēmēj-
darbības ideja nelauk-
saimniecības nozarē
1./2. vieta. Linda Valte-
re (Jelgava) – "Rokdarbi 
no kaņepju šķiedras".
1./2. vieta. Uldis Raš-
manis (Tukuma novads) 
– "Koka dizaina fabrika 
laukos".
3. vieta. Silvestrs Brū-
vers (Līvānu novads) – 
"Kombinētās skābbarī-
bas ražošana".

Nominācija: Uzņēmēj-
darbības attīstība ne-
lauksaimniecības no-
zarē
1. vieta. Artis Kronītis 
(Neretas novads) – "Sil-
tumnīcu ražošanas mo-
dernizācija".
2. vieta. Vineta Plin-
ta (Krāslavas novads) 
– "Bērnu apģērbu šū-
šanas ateljē "Annas ska-
pītis"".
3. vieta. Paata Buku-
radze (Jūrmala) – "Koka 
pedāļu automašīnu izga-
tavošana". 

Nominācija: Lauksaim-
niecības produkcijas 
pievienotās vērtības 
radīšana
1./2. vieta. Daina Elks-
ne (Jaunpiebalgas no-
vads) –  "Veselīgu pro-
duktu ražotnes izveide".
1./2. vieta. Mārtiņš Mil-
lers (Dobeles novads) – 
"Kazas piena saldējuma 
ražošana z/s "Pīlādži"".
3. vieta. Asnāte Sproģe 
un Ilvija Lazdiņa (Kokne-
ses novads) – "Ka ņepju 
saldējums kā alterna-
tīva".
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