


25 REASONS WE ARE PROUD OF

FAMILY BANK
a bank owned 
by family 
and devoted 
to families

TEAM 
OF EXPERTS
know-how 
and experience

INNOVATIONS
aimed at innovations 
and excellence

TRUST 
we appreciate 
trust of clients 
and employees

SUSTAINABILITY
gold level 
in Sustainability index

SUPPORT 
TO LITERATURE
we believe in power 
of literature

WINNERS
#WinnersBorninLatvia

EXCELLENT 
SERVICE
truly individual high 
quality service

PATRONS 
OF CULTURE 
AND ART
care for succession 
of national values

OFFICE 
IN THE HEART 
OF OLD RIGA
working in the rhythm 
of the heartbeats of Riga

RESPONSIBILITY
responsible for wealth 
management of our clients

SMART 
INVESTMENTS
we invest with our clients 
in a smart way

GREEN 
THINKING
care for nature 
and ourselves

SPORTIVE AND 
ENTHUSIASTIC
we enjoy working 
and sporting together

COMPETITIVE 
PRODUCTS
wide spectrum 
and competitive features

STRONG TEAM
good team of energetic 
and loyal experts

25-YEAR 
EXPERIENCE 
Let’s celebrate 
25th anniversary 
on May 3 and 
entire year 2018!

JOY OF 
WORKING 
TOGETHER
we love to work 
together!

EXPERTISE 
helps to find 
the best solutions 
for our customers

SUCCESSION
we believe in importance 
of families and succession

RELIABILITY
we are reliable, 
open and honest 
long-term business 
partner

GOOD 
RESOURCE BASE
strong resource base 
and sound development

SUPPORT 
TO START-UPS
we believe in future 
of start-ups

ESG
Environmental. 
Social. 
Government.

RESPECTFUL 
SHAREHOLDERS
we trust our shareholders, 
and they trust us

OUR WAY 
OF SUCCESS, 
CHALLENGES 
AND 
VICTORIES
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Baltic International Bank 
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Ar cieņu,
Valērijs Belokoņs

43

   Lai ko jūs darītu, dariet to ar visu sirdi – ar šādu moto esam 
aizvadījuši jau ceturtdaļgadsimtu jeb katru no 9132 dienām kopš 
Bankas dibināšanas 1993.gada 3.maijā, un visu šo gadu laikā esam 
bagātinājuši jūsu dzīvi ar jaunām iespējām un neaizmirstamiem 
iespaidiem, nodrošinot arī jūsu ģimenes labklājību šodien un 
nākamajās paaudzēs.

Atskatoties uz Baltic International Bank darbu šī 
ceturtdaļgadsimta laikā, varu teikt, ka visu šo laiku 
mēs balstījāmies uz trim pamatnostādnēm:

— Mīlestība pret savu darbu;

— Patiesa cieņa pret klientiem un partneriem;

— Savstarpēja uzticēšanās.

   Esmu pārliecināts, ka, pateicoties šiem trim pamatprincipiem, 
mums ir izdevies radīt patiešām labu un konkurētspējīgu banku, 
priecāties par kopīgiem sasniegumiem, risināt sarežģītus uzdevumus 
un pārvarēt ekonomiskās situācijas radītus izaicinājumus, un - atrast 
savu ceļu. Turklāt mēs vienmēr esam snieguši jums visvērtīgāko — 
iespēju saglabāt un vairot Jūsu ģimenes kapitālu no paaudzes 
paaudzē, vienlaikus veidojot labāku pasauli, kurā dzīvos Jūsu bērni 
un bērnu bērni.
   Vēlos  izteikt Jums dziļāko pateicību Baltic International Bank 
kolektīvam un visiem Bankas klientiem – gan tiem, kuri ir kopā ar 
mums jau 25 gadus, gan tiem, kuri sava kapitāla pārvaldīšanu un 
finanšu vajadzību risināšanu uztic mums mazāku laika sprīdi. Paldies 
par katru mirkli, kuru esat pavadījuši un arī turpmāk pavadīsiet kopā 
ar Baltic International Bank!

VALĒRIJS BELOKOŅS
Baltic International Bank padomes priekšsēdētājs
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   Mēs, Baltic International Bank, esam 
Latvijā dibināta un strādājoša banka, un 
šis gads ir īpašs gan mūsu, gan visas 
Latvijas valsts dzīvē - Latvija šogad svin 
simtgadi kopš valsts dibināšanas, 
savukārt mēs šogad atzīmēsim ceturt-
daļgadsimtu kopš Baltic International 
Bank dibināšanas. 
   Turpinot Bankas līdzšinējo ilgtspējīgo 
attīstību un gatavojoties jubilejas gadam, 
2017. gadā Baltic International Bank 
turpināja aktīvu darbu pie 2016. gada 
rudenī pieņemtās stratēģijas un biznesa 
modeļa tālākas ieviešanas, fokusējoties 
uz kapitāla pārvaldīšanas risinājumiem un 
ilgtspējīgām investīcijām. 2017. gadā mēs 
būtisku uzmanību pievērsām arī Bankas 
mērķa tirgu diversifikācijai un jaunu 
klientu – privātpersonu un uzņēmumu – 
piesaistei Eiropas ekonomiskās zonas 
valstīs un NVS. Pagājušajā gadā īpašu  
uzmanību pievērsām arī darbam ar 
Latvijas un Baltijas klientiem, un redzam, 
ka mūsu sniegtie finanšu pakalpojumi un 
servisa līmenis ir pieprasīts arī pašmāju 
uzņēmumu un privātpersonu vidū.
   Pārveidojot Baltic International Bank 
darbību atbilstoši jaunajam biznesa 
modelim, 2017. gada laikā būtiski mainījās 
Bankas klientu struktūra, un biznesa 
modeļa izmaiņas atstāja ietekmi arī uz 
Bankas finanšu rādītājiem. Tomēr vēlos 
uzsvērt, ka esmu gandarīts, ka mūsu 
intensīvais darbs jaunās stratēģijas un 
biznesa modeļa ieviešanā pozitīvu ietek-

VIKTORS BOLBATS
Baltic International Bank valdes priekšsēdētāja vietnieks

mi uzrādīja jau 2017. gada otrajā pus-
gadā, kad, būtiski spēcinot arī klientu 
apkalpošanas komandu, un aktīvi 
pievēršoties gan jaunu klientu piesaistei, 
gan jauna biznesa attiecību līmeņa 
izveidei ar esošajiem klientiem, palielinā-
jās visi ar klientu līdzekļu apjomu saistītie 
finanšu rādītāji.
   2017. gadā Baltic International Bank 
īpašu uzmanību pievērsa arī Bankas 
kopējās efektivitātes veicināšanai, 
investīcijām iekšējās kontroles sistēmu 
tālākā attīstībā, kā arī jaunu tehnoloģis-
ko risinājumu izstrādei un jaunu finanšu 
produktu un pakalpojumu izveidei. 
Bankas klienti augstu novērtē 2017. gada 
sākumā izstrādāto jauno, moderno un 
interaktīvo Baltic International Bank 
mājas lapu un pilnveidoto Bankas elek-
tronisko tirdzniecības platformu, un 
esam uzsākuši darbu arī pie jaunas, 
mūsdienīgas un klientiem ērtas internet-
bankas izstrādes.
   Lai īstenotu uz atbildīgām investīcijām 
vērsto stratēģiju, esam ieguvuši licenci 
fondu pārvaldīšanai un strādājam pie 
investīciju pārvaldīšanas fonda BIB 
Alternative Investment Management 
dibināšanas, kurš ieguldīs gan bankas, 
gan citu investoru finanšu līdzekļus ar 
jauno tehnoloģiju attīstību, atjauno-
jamās enerģijas ražošanu un energore-
sursu taupīšanu saistītos perspektīvos 
projektos Baltijā un ārvalstīs. Lai bankas 
esošajiem un potenciālajiem klientiem 
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sniegtu gan jaunas investīciju iespējas, 
gan vēl nebijušus kapitāla piesaistes 
risinājumus, 2017. gadā strādājām arī pie 
korporatīvo obligāciju emisijas pakalpo-
juma izveides.
   Tādējādi ar pārliecību varu teikt, ka, 
ieejot savas 25. jubilejas gadā, Baltic 
International Bank komanda ir spēcīgāka 
nekā jebkad agrāk, un esmu pārliecināts, 
ka mūsu paveiktais kalpos par stabilu 
pamatu Bankas tālākai attīstībai!
   No visas sirds vēlos pateikties Baltic 
International Bank klientiem, sadarbības 
partneriem un akcionāriem par izpratni 
par pārmaiņām, uzticēšanos un gatavību 
arī turpmāk uzticēt savu un savas 
ģimenes kapitālu tieši Baltic International 
Bank! Un – īpašs paldies arī visiem 

Bankas darbiniekiem par profesionalitāti, 
mīlestību pret savu darbu, kā arī vēlmi un 
gatavību strādāt, lai Baltic International 
Bank kļūtu par labāko banku saviem 
klientiem!

Ar cieņu,
Viktors Bolbats
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   2017.gadā Baltic International Bank 
darbība bija vērsta uz Bankas biznesa 
modeļa pārveidi atbilstoši Bankas jaunajai, 
uz kapitāla pārvaldīšanas risinājumiem un 
ilgtspējīgām investīcijām balstītajai 
stratēģijai, jaunu klientu piesaisti diversi-
ficētos mērķa tirgos, kā arī Bankas 
darbinieku komandas kompetenču 
spēcināšanu.
   Ieviešot jauno biznesa modeli, 2017. gadā 
būtiski mainījās bankas klientu struktūra 
un skaits, un šīs pārmaiņas veicināja arī 
noguldījumu samazinājumu bankas 
bilancē. 2017. gada otrajā pusgadā Baltic 
International Bank būtiski spēcināja klientu 
apkalpošanas komandu, un aktīvi pievērsās 
jaunu klientu piesaistei, kā arī jauna bizne-
sa attiecību līmeņa izveidei ar esošajiem 
klientiem, tādējādi 2017. gada otrajā 
pusgadā palielinājās visi ar klientu līdzekļu 
apjomu saistītie finanšu rādītāji.
 

Klientu kopējo līdzekļu apjoms 2017. gada 
beigās sasniedza 444 miljonus eiro. Aktīvu 
pārvaldīšanā apjoms 2017. gada beigās 
sasniedza 68,17 miljonus eiro, savukārt 
brokeru apkalpošanā esošo finanšu instru-
mentu vērtība – 120,71 miljonus eiro. 
   2017. gada decembra beigās 
termiņnoguldījumi sastādīja 33% no kopējā 
noguldījumu portfeļa, un šie resursi tiek
izmantoti ilgtspējīgu investīciju projektu 

IESKATS BANKAS 
FINANŠU RĀDĪTĀJOS

MILJONI 
EIRO

25,5% 
bankas jaunpiesaistīto 
noguldījumu apjoms 
2017.gada 2.pusgada laikā

11,5% 
aktīvu pieaugums 
gada laikā

īstenošanai un finansējuma 
nodrošināšanai Bankas klientiem 
– privātpersonām un uzņē-
mumiem – Latvijā un 
ārvalstīs.
   2017. gada decembra 
beigās Bankas aktīvu 
apjoms sasniedza 297,95 
miljonus eiro, gada laikā 
uzrādot 11,5% pieaugu-
mu. Bankas kredītport-
feļa apjoms 2017. gada 
31. decembrī sasniedza 
62,73 miljonus eiro jeb 
21,1% no Bankas kopējā 
aktīvu apjoma.
   Baltic International Bank 
finanšu aktīvu struktūrā 2017. 
gada beigās dominēja ieguldījumi 
pārdošanai pieejamos finanšu 
aktīvos – to apjoms sastādīja 42,19 
miljonus eiro jeb 14,2% no kopējā aktīvu 
apjoma.  Augsti likvīdie aktīvi jeb aktīvi ar 
investīciju līmeņa reitingu un prasības pret 
Latvijas Banku veidoja 159,44 miljonus eiro jeb 
53,5% no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi 
valsts obligācijās veidoja 26,87 miljonus eiro 
jeb 9% no kopējiem aktīviem.
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92,28% 
likviditātes rādītājs

€ 6 000 000
pamatkapitāla palielinājums 

   Baltic International bank likviditātes 
rādītāji 2017. gada beigās pārsniedza 
noteiktos normatīvus – 2017. gada 31. 
decembrī likviditātes rādītājs bija 
92,28%. Likvīdo aktīvu struktūra ir labi 
diversificēta: 19,92% veido obligācijas, 
13,21% veido prasības pret kredīti-
estādēm, 65,87% veido prasības pret 
Latvijas Banku un 1% veido kase. Likvidi- 
tātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity   
Coverage Ratio) sasniedza 375,45%. Neto 
stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net 
Stable Funding Ratio), kas raksturo 
stabila finansējuma pieejamību aktīviem 
un ārpusbilances saistībām, 2017.gada 
decembra beigās sasniedza 158,08%. 
2017. gada 31. decembrī Bankas pašu 
kapitāls bija 24,85 miljoni eiro. Pirmā 
līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs 
(Tier 1 Capital Ratio) bija 9,39%. Kopējā 
kapitāla pietiekamības rādītājs (Total 
Capital Ratio) sasniedza 13%. 

   Ņemot vērā Bankas finanšu rezultātus 
2017.gadā, kā arī aktīvi atbalstot Baltic 
International Bank attīstību, balstoties uz 
jauno biznesa modeli, bankas akcionāru 
pilnsapulce 2018. gada janvārī pieņēma 
lēmumu palielināt bankas pamatkapitālu 
par 6 miljoniem eiro, un esam pārliecinā-
ti, ka pamatkapitāla palielināšana dos 
papildu stabilu pamatu Baltic Interna-
tional Bank darbības tālākai attīstībai 
Latvijā un ārpus tās, un ieguvēji būs visi 
Bankas esošie un potenciālie klienti.

 

Baltic International Bank pamatdarbības 
ienākumi 2017. gada beigās veidoja 14,4 
miljonus eiro. Tīro komisiju ienākumu īpats-
vars 2017. gada beigās bija palielinājies līdz 
24,5% no kopējā pamatdarbības ienākumu 
apjoma, kas ir būtiski vairāk nekā šajā pašā 
periodā iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 

17,7%. Tīro procentu ienākumu īpatsvars 
šajā periodā palielinājās līdz 13,8% 

salīdzinājumā ar šo pašu periodu 
iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 

11,3%.  
Administratīvie izdevumi 

2017. gada beigās sasniedza 
13,73 miljonus eiro, kas ir 
par 5,9% mazāk nekā 
iepriekšējā gadā. 
Biznesa modeļa maiņas, 
aktīvu sakārtošanas un 
klientu struktūras 
izmaiņas, kā arī ar atse-
višķu vēsturiski izveido-

jušos bankas aktīvu kval-
itātes novērtēšanu saistītas 

operācijas atstāja plānotu 
īslaicīgu negatīvu ietekmi uz 

bankas finanšu rezultātiem, 
tādējādi banka noslēdza 2017. gadu 

ar 8,09 miljoniem eiro zaudējumu. 
Finanšu rezultātus ietekmēja arī Baltic 

International Bank 2017. gadā veiktās 
investīcijas bankas iekšējās kontroles sistēmu 
tālākā pilnveidošanā, informācijas tehnoloģiju 
un infrastruktūras attīstībā, kā arī investīcijas 
bankas darbinieku komandā un tās kompe-
tenču spēcināšanā.

14,4 MILJONI EIRO
 pamatdarbības ienākumi

Vācija  32%

Latvija  23%
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BALTIC INTERNATIONAL BANK – 
PIEREDZĒJUSI UN PROFESIONĀLA 
DARBINIEKU KOMANDA

   Pēdējo gadu laikā banku sektors Latvijā un 
visā pasaulē strauji mainās. Banku klienti kļūst 
arvien pieredzējušāki un prasīgāki, un digitāla 
saziņa ar savu bankas speciālistu ir kļuvusi par 
mūsu ikdienu. Tomēr mēs zinām, ka, pieņe-
mot būtiskus ar kapitāla pārvaldīšanu un 
investīciju lēmumu pieņemšanu saistītus 
lēmumus, mūsu klienti augstu novērtē iespēju 
individuālā sarunā ar savu personīgo baņķieri, 
investīciju speciālistu vai brokeri pārrunāt 
savas finanšu vajadzības un mērķus. Mūsu 
klientiem ir svarīgi uzklausīt Bankas speciālista 
viedokli un kopīgi izvēlēties klienta finanšu 
mērķiem precīzi piemeklētus un optimālus 
finanšu risinājumus. Mēs esam lepni, ka mūsu 
speciālistu kvalifikācija, zināšanas un ilggadē-
jā pieredze ļauj nodrošināt Bankas klientiem 
visaugstākā līmeņa risinājumus un izcilas 
kvalitātes klientu apkalpošanas servisu!
   Vēloties sniegt Jums jaunas iespējas, 2017. 
gadā Baltic International Bank būtisku 
uzmanību pievērsa klientu apkalpošanas 
komandas attīstībai un tās kompetenču 

palielināšanai. Aizvadītajā gadā Bankas 
komandai pievienojās vairāki augsta 
līmeņa profesionāļi ar pieredzi gan 
Skandināvijas tirgū, gan EEZ un Latvijas 
klientu apkalpošanā. 
   Mēs esam pārliecināti, ka jauno kolēģu 
pievienošanās Baltic International Bank 
komandai ļauj apvienot Bankas 25 gadu 
garumā uzkrāto pieredzi klientu 
apkalpošanā ar citos tirgos gūtajām 
zināšanām un pieredzi, tādējādi izveido-
jot unikālu zināšanu, pieredzes un kom-
petenču klāstu. Un esam gandarīti, ka 
ieguvēji būsiet Jūs - mūsu klienti un 
sadarbības partneri!
   Nenoliedzami, Bankas panākumus 
veido ne tikai bankas vadība un klientu 
apkalpošanas un investīciju speciālistu 
komanda. Mēs visi – vairāk nekā 250 
Baltic International Bank darbinieki – 
profesionāli un aizrautīgi veicam katrs 
savu darbu, lai visi kopā sniegtu Jums 
labākos finanšu pakalpojumus un servisu!

   Latvijas ekonomikas izaugsme 
nostājusies uz stabila pamata. 
Eiropas Komisija prognozē 2018. 
gadā  Latvijas IKP pieaugumu 3.5% 
apmērā, bet 2019. gadā - 3.2% 
apmērā. Gaidāmo izaugsmi nodro-
šinās spēcīgs globālais pieprasījums, 
augošais būvniecības sektors un 
mājsaimniecību patēriņa izdevumi, 
kas valstī turpina augt, jo šogad  
ekonomiskā noskaņojuma indekss 
(ESI) sasniedzis augstāko līmeni kopš 
pēdējās globālās finanšu krīzes. 
   Raizes par nākotni rada tādi faktori 
kā stingrāki noteikumi darba tirgū, 
kas līdz ar relatīvi augstu inflācijas 
līmeni (2017. gadā vidējā gada 
inflācija bija 2.7%) izraisīja bažas par 
ekonomikas pārkaršanu (overheat-
ing). Pēc pēdējās finanšu krīzes 
bezdarba līmenis turpināja strauji 
samazināties, 2017. gadā sasniedzot 
8.1%, kas ir zemākais rādītājs  kopš 
2008. gada 3. ceturkšņa. Darbaspē-
ka trūkuma un stabila darba samak-
sas pieauguma kontekstā tuvākajā 
nākotnē ekonomikas pārkaršana 
tomēr nav gaidāma. 

LATVIJAS 
TAUTSAIMNIECĪBAS 
APSKATS

2017. gadā Eiropas Savienības 
dalībvalstīs un Latvijā bija 
vērojams visaugstākais 
ekonomiskās izaugsmes 
temps pēdējo piecu gadu 
laikā. Latvijas iekšzemes 
kopprodukts (IKP) 
salīdzinājumā ar iepriekšējā 
gada attiecīgo periodu (YoY) 
pieaudzis par 4.5%, kas ir 
gandrīz divreiz vairāk nekā 
ES (2.4%). Ekonomiskās 
izaugsmes paātrināšanos 
veicināja  labvēlīgā situācija 
pasaulē un Latvijā, kā arī ES 
fondu līdzekļu ieplūde jeb 
struktūrfondu piešķīrumi.  
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   2017. gadā būvniecības sektors bija visstrau-
jāk augošā nozare. Būvniecības produkcijas 
apmēri salīdzināmajās cenās Latvijā pieauga 
par 21%. Būvniecības izaugsmi sekmēja gan 
privātie investīciju projekti, gan publiskais 
finansējums, realizējot Eiropas Savienības (ES) 
fondu projektus. Ražošanas sektoram ir 
apjomīgs projektu portfelis nākamajiem 
pieciem gadiem.  
   Starptautisko un Latvijas politisko procesu, 
kas skar finanšu sektoru, izmaiņu dēļ virkne 
banku 2017. gadā pievērsās savu biznesa 
modeļu nomaiņai, vienlaikus samazinot ASV 
dolāros denominēto darījumu skaitu un 
apjomu un izlabojot savu aktīvu un klientu 
bāzes kvalitāti. Rezultātā salīdzinājumā ar 
2016. gadu Latvijas banku sektora finansiālie 
rādītāji demonstrēja samazināšanos saistībā 
ar pārejas posmu. Finansiālos rādītājus 
ietekmējis arī fakts, ka 2016. gads ir bijis 
bāzes gads. Sektorā bija vērojama bezprec-
edenta izaugsme, jo peļņas rādītāju 2016. 
gadā ietekmēja vienreizēji ienākumi no Visa 
Europe akciju pārdošanas.
   Latvijas komercbanku kapitāla pietiekamī-
bas rādītājs palika pēdējā gada līmenī, bet 
pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs 
gada laika pieauga par 0.8 procentpunktiem, 
gada beigās sasniedzot attiecīgi 21.4% un 
19.0%. Likviditātes rādītājs saglabājas augstā 
līmenī, 2017. gada decembra beigās sasnied-

zot 59.9%, t.i., vairāk nekā divas reizes 
pārsniedzot minimālā likviditātes rādītāja 
prasību (30%). 
   Apstrādes rūpniecībā bijā vērojams 
visstraujākais izaugsmes temps kopš 2011. 
gada. Visaugstākais sniegums bija ķīmisko 
vielu un ķīmisko produktu ražošanā un 
elektrisko iekārtu ražošanā (21%), metāliz-
strādājumu ražošanā (14%), datoru, elek-
tronisko un optisko iekārtu ražošanā (14%), 
kā arī citos sektoros. Pārtikas produktu 
ražošana   pieauga par 8%, koksnes un koka 
izstrādājumu ražošana – par 2%. Apstrādes 
rūpniecība turpinās augt mērenā, bet stabilā 
tempā, pateicoties gan spēcīgajam ārējam 
pieprasījumam, gan pieaugošajam iekšējam 
pieprasījumam.

Eksports, imports 
un ieguldījumi
   Preču un pakalpojumu eksporta apjomi 
2017.gadā palielinājušies par 4%, tai skaitā 
preču eksporta apjomi – par 5%, bet 
pakalpojumu eksporta apjomi – par 3 %. 
Galvenās eksporta preces bija koks un koka 
izstrādājumi, elektroierīces un elektroiekārtas 
un mehāniskas ierīces. Latvija aktīvi 
eksportēja preces uz Āzijas valstīm, ES un 
Krieviju. Eksporta pieaugums uz Krieviju 
galvenokārt skaidrojams ar ekonomikas 

IKP dinamika Baltijas valstīs, 2013-2017
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plānots 0.9% apmērā no IKP. Balstoties uz 
ekonomikas izaugsmes rādītājiem un valdības 
patēriņa rādītājiem, kas pēc aplēsēm būs zem 
plānotā līmeņa, budžeta bilance būs pozitīvā-
ka. 
   Nodokļu reformas ietvaros 2017. gadā 
Saeima ir pieņēmusi virkni likumprojektu. 
2018. gada 1. janvārī stājas spēka izmaiņas 
nodokļu politikā. Jaunais UIN likums nosaka 
UIN likmi 20 % apmērā pašreizējās 15% likmes 
vietā.  Latvija ir ieviesusi 0% likmi reinvestēta-
jai peļņai. Saskaņā ar jauno koncepciju UIN 
maksās tikai no sadalītās peļņas daļas 
(izmaksātās dividendes, veikti pārmērīgi 
procentu maksājumi, veiktas transfertcenu 
korekcijas, utt.). Ienākumam no kapitāla 
pieauguma darījumiem piemēro IIN likmi 20% 
apmērā.
   Kopumā 2017. gadā Latvijā bija vērojams 
visstraujākais izaugsmes temps pēdējo piecu 
gadu laikā. Bezdarba līmenis bijis viszemākais 
kopš pēdējās globālās finanšu krīzes. Visstrau-
jāko augšupeju demonstrēja būvniecības 
sektors un apstrādes rūpniecība. Savukārt 
finanšu sektora rādītāji saruka saistībā ar 
pārejas posmu, kurā bankas pievērsās savu 
biznesa modeļu nomaiņai. Ekonomikas izaug-
smes prognoze ir stabila un pozitīva. Latvijas 
IKP 2018. gadā tiek lēsts 3.5% apmērā. 

izaugsmes stabilizēšanos 2017.gadā. 
   Savukārt preču un pakalpojumu imports 
pieaudzis par 9%. 2017.gadā pieauga 
eksportēto un importējamo preču vērtība. 
Importa apjoms pārsniedz eksporta apjomu. 
Importa kāpumu veicināja ES fondu līdzekļu 
ieplūde, mājsaimniecību patēriņa izdevumu 
pieaugums, kā arī nacionālas aviosabiedrības 
AirBaltic flotes optimizācija un atjaunošana. 
2017.gadā aviosabiedrība iegādājās astoņus 
jaunus Bombardier CS300 lidaparātus. Pa 
sešiem gaisa kuģiem paredzēts piegādāt 
2018. gadā un 2019. gadā. Tādējādi AirBaltic 
turpinās ieguldīt savu artavu importa apjomu 
kāpumā.  
   Ieguldījumi palielinājušies par 16%, galve-
nokārt nekustamo īpašumu sektorā un 
celtniecībā – par 16%, mašīnās un iekārtās, 
tai skaitā transporta līdzekļos - par 14%. 
Ieguldījumi intelektuālā īpašuma produktos 
(pētniecība, patenti, autortiesības u.c.) 
pieauguši par 25%.

Nodokļu politika
   Valdības galapatēriņa izdevumi pieauga ik 
ceturksni, gada laikā  palielinoties par 4%. 
Tika palielināts skolotāju,  NBS darbinieku, 
policijas darbinieku un tiesu darbinieku 
atalgojums, kā arī tika palielināta minimālā 
mēnešalga. Budžeta deficīts 2018. gadā 

Banku sektora kapitāla pietiekamībaBanku sektora likviditāte
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NOTIKUMI PASAULES 
FINANŠU TIRGOS

   2017. gads pasaules finanšu tirgos bija 
labvēlīgs - aktīvu vērtība turpināja augt un 
sasniedza jaunus cenas rekordus. Gada laikā 
MSCI ACWI indekss, kas atspoguļo pasaules 
akciju tirgus stāvokli, pieauga par 21,62%, 
savukārt pasaules obligāciju tirgus indeksa 
Global Aggregate vērtība pieauga par 7,39%. 
Lielāko akciju tirgus vērtības pieaugumu 
pieredzēja ASV, kur būtiskākie tirgus indeksi 
S&P 500 un Dow Jones pieauga par attiecīgi 
19,42% un 25,08%. Līdzīgs akciju tirgus vērtī-
bas pieaugums notika Japānā, kur NIKKEI 225 
indekss gada laikā pieauga par 19,1%. 
Eirozonā un Lielbritānijā akciju tirgu vērtība 
pieauga salīdzinoši lēnāk - Euro Stoxx 50 
indeks palielinājās par 6,49% un FTSE 100 
indekss - par 7,63%. 
   Sākot ar 2017. gada otro ceturksni ASV 
dolārs sāka zaudēt savu vērtību, eiro vērtībai 
pret ASV dolāru pieaugot par 12,7%, un 
savukārt sterliņa mārciņas vērtībai pret 
dolāru palielinoties par 7,7%. 2017.gadā 
turpinājās arī naftas cenu kāpums. Brent 
markas naftas cena par barelu pieauga par 
16,5%, ASV naftas WTI markas naftas cena 
pieauga par 12%, gada beigās naftas cenām 
sasniedzot attiecīgi 65 dolārus par barelu un 
60 dolārus par barelu.
   Pasaules finanšu tirgus attīstību, kā jau 
ierasts, būtiski ietekmēja globālie politiskie 
notikumi un 2017. gadā to bija ne mazums. 
2017. gads iesākās ar 45. ASV prezidenta 
Donalda Trampa inaugurāciju, un visa gada 
garumā būtiskākie notikumi saistījās ar 
Donaldu Trampu un viņa lēmumiem. Lēmums 
par ASV izstāšanos no Parīzes klimata vien-
ošanās, kodolenerģijas līguma ar Irānu kritika, 
sengaidītās izmaiņas ASV korporatīvo nodokļu 
politikā, samazinot korporatīvo nodokļu 
apjomu no 35% uz 20%, un privāto nodokļu 

politikā, nosakot maksimālo procentu likmi 
ienākumiem virs 500 tūkstošiem eiro – tie 
bija tikai daži būtiskākie no ASV prezidenta 
pieņemtajiem lēmumiem, kas ietekmēja 
pasaules finanšu tirgu dinamiku visā 2017.ga-
da laikā. 
   Aizvadītajā gadā arī Eiropā notika vairākas 
būtiskas norises. 2017.gadā notika Francijas 
prezidenta vēlēšanas, un lai gan pirms tām 
valdīja plašas diskusijas par Emanuēla Makro-
na ievēlēšanas potenciālajiem riskiem, tie 
nematerializējās, un Francijas parlamenta 
vēlēšanās uzvarējusī Makrona partija kopā ar 
centrisko demokrātisko kustību izveidoja 
pietiekami stipru proeiropisku koalīciju.  Bez 
pārsteigumiem beidzās arī vēlēšanas Vācijā, 
kur uzvaru guva Angeles Merkeles pārstāvētā 
Kristīgo demokrātu savienība. Nelielas 
izmaiņas pēc vēlēšanām notika Lielbritānijas 
parlamentā, kur Terēzas Mejas konservatīvā 
partija neieguva pietiekami daudz deputātu 
mandātu, lai veidotu vairākuma valdību. Jau 
2017.gada marta beigās Terēza Meja nosūtīja 
Donaldam Tuskam oficiālu vēstuli par Lisab-
onas līguma 50. panta pieņemšanu, kas 
nozīmēja Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas 
Savienības oficiālo sākumu. Tomēr tikai 2017. 
gada decembra sākumā Lielbritānija un 
Eiropas Savienība spēja vienoties par 
Lielbritānijas izstāšanās no ES pirmā etapa 
nosacījumiem, un virkne būtisku jautājumu 
par izstāšanās procesu palika neatrisināti.
   Eiropas Centrālā Banka (ECB) gada laikā 
nemainīja procentu likmes, samazinot kvanti-
tatīvas stimulācijas apjomus aktīvu izpirkšanai 
no 80 miljardiem eiro līdz 30 miljardiem eiro 
mēnesī. ECB uzskata, ka Eirozonas ekonomika 
pamazām uzņem apgriezienus, bet mērķa 2% 
inflācijas līmenis vēl nav sasniegts, lai varētu 
runāt par procentu likmes palielināšanu. ECB 

Baltic alternatīvajā tirgū First North. AS 
“mogo” First North sarakstā iekļāva 10 miljonu 
eiro trīsgadīgās obligācijas ar 8% kuponu. 
Tāpat First North piebiedrojās divas 
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un 
attīstīšanas kompānijas no Igaunijas, un 
graudu pārstrādes kompānija no Lietuvas. 
Baltijas tirgus kopējā kapitalizācija 2018. gada 
sākumā sasniedza 4 miljardus eiro, un 
sagaidāms, ka šis kapitāla piesaistes instru-
ments turpinās izaugsmi. Tādējādi, vēloties 
saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem 
nodrošināt dažādas kapitāla piesaistes iespē-
jas, Baltic International Bank 2017.gada laikā 
izstrādāja un 2018.gada pavasarī sāka sniegt 
jaunu pakalpojumu – obligāciju pirmreizējās 
emisijas organizēšanu.

arī plāno turpināt aktīvu izpirkšanu arī 
2018.gadā, un, atkarībā no eirozonas ekono-
mikas attīstības, tā var turpināties arī pēc 
2018. gada beigām. Savukārt ASV federālā 
rezervju sistēma (FRS) gada laikā pacēla 
procentu likmi 4 reizes, palielinot to no 
0,5%-0,75% līdz 1,5%-1,75%. 
Kopā ar pasaules finanšu tirgu labus ienesīgu-
ma rādītājus uzrādīja arī Baltic International 
Bank investīciju modeļu portfeļi. Konser-
vatīvais modeļu portfelis ASV dolāros pieauga 
par 9,2%, sabalansētais portfelis par 15,4%, 
bet agresīvais modeļu portfelis 2017.gada 
laikā pieauga par 20,5%. Pozitīvu tendenci 
uzrādīja arī modeļu portfeļi eiro valūtā - 
konservatīvais portfelis pieauga par 7%, 
sabalansētais portfelis - par 9,7%, bet 
agresīvais par 12,6%. 
   2017. gadā aktivitāte vietējā obligāciju 
tirgū, turpināja iepriekšējo gadu straujo 
izaugsmi. 2017. gads zīmīgs ar Latvijas valsts 
eiro obligāciju emisiju € 500 miljonu apmērā 
ar 30 gadu dzēšanas termiņu un fiksēto 
kupona likmi 2,25% gadā (ienesīgumu 
2,330%), kas līdz šim ir garākais dzēšanas 
termiņš Latvijas vēsturē. Pieprasījums pēc 30 
gadu obligācijām pārsniedza piedāvājumu 
par 1,6 reizēm. Korporatīvo obligāciju 
segmentā Latvijas emitentu kopējais emisiju 
apjoms 2017. gadā sasniedza € 661 miljonu, 
kas ir par 29% vairāk kā 2016. gadā. AS 
“Attīstības finanšu institūcija Altum” 
(ALTUM), emitēja savas pirmās zaļās obligāci-
jas 20 miljonu eiro vērtībā. ALTUM obligāci-
jām parakstītais apjoms pārsniedza emitēto 
apjomu par 6,5 reizēm, obligācijas tika 
emitētas ar septiņu gadu termiņu, un fiksētu 
gada procentu likmi (kuponu) -1,3%. Baltijas 
uzņēmumi aktīvāk izmantoja iespēju izvietot 
obligācijas otrreizējai apgrozībai Nasdaq 
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 Latviešu literatūra un māksla un tās 
attīstība ir Baltic International Bank uzmanī-
bas centrā jau ceturtdaļgadsimtu, un arī 
2017. gadā ar mūsu gādību dienas gaismu 
ieraudzīja vairāki Latvijas kultūrvēsturē 
nozīmīgi  izdevumi. 
 Mēs esam pārliecināti, ka katras 
valsts un tautas attīstības pamatā ir savas 
kultūras un vēstures pārzināšana, un esam 
gandarīti, ka tieši ar Baltic International Bank 
atbalstu iznāk vēsturisko romānu sērijas 
„Mēs. Latvija, XX gadsimts” ietvaros radītie  
romāni. 2017. gadā atvēršanas svētkus 
piedzīvoja šajā sērijā iznākošā Ingas Ābeles 
grāmata „Duna”, un arī šogad Bankas 
atbalstītā grāmatu sērija turpinās savu ceļu 
pie lasītājiem.
 Jau vairākus gadus lepojamies 
atbalstīt arī ikgadējo Latvijas literatūras gada 
balvu (LaLiGaBa), un 2017.gadā pasniedzām 

Baltic International Bank īpašo velti – balvu 
par Mūža ieguldījumu Latvijas literatūras 
attīstībā!
 2017. gadā sākās darbs pie unikālās 
grāmatas „Kā gūt panākumus Latvijā” 
izveides, apkopojot 14 izciliem sasniegumiem 
bagātu Latvijas personību pieredzes stāstus. 
Viens no četrpadsmit veiksmes stāstiem, kuri 
ir šajā grāmatā, ir uzņēmēja un autosportis-
ta, Baltic International Bank līdzīpašnieka 
Vilorija Belokoņa dēla Daņilas Belokoņa stāsts 
par to, kā no paaudzes paaudzē tiek  nodotas 
ģimeniskas vērtības, un kā sasniegt pat 
ambiciozākos mērķus. Katrai valstij ir 
nepieciešami profesionāli, aizrautīgi un 
ambiciozi cilvēki, un esam pārliecināti, ka šī 
grāmata palīdzēs bagātināt Latvijas kultūru, 
mākslu un biznesu ar jauniem cilvēkiem, kuri, 
izlasījuši šo grāmatu, uzdrīkstēsies sākt ceļu 
uz savām virsotnēm.

Literatūra un māksla

“Baltic International Bank sniegtais atbalsts Latvijas 
Literatūras gada balvai ir nozīmīga investīcija Latvi-
jas literatūras attīstībai un kvalitātes kāpināšanai, kā 
arī indikators Latvijas literatūras eksporta kāpināšanai 
ārvalstīs. 2016.-2018.gadu periodā, gatavojoties 
dalībai Londonas grāmatu tirgū viesu valsts statusā,  
pārdotas vairāk nekā 70 Latvijas literatūras darbu 
tiesības ārvalstīs, kuru kodolu veido Latvijas literatūras 
gada balvai nominētie un apbalvotie darbi, ka arī 
bankas atbalstītie „Mēs. Latvija - XX gadsimts” vēs-
tures sērijas darbi, kas kļuvuši par jaudīgiem Latvijas 
literatūras ledlaužiem ārvalstīs”.

Andra Konste 
Starptautiskās rakstnieku 
un tulkotāju mājas direktore;
Trīszvaigžņu ordeņa kavaliere
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Latvijas literatūras, mākslas, 

kultūras, vides un plašas 

sabiedrības atbalstīšana 

ir neatņemama Baltic 

International Bank darbības 

sastāvdaļa jau 25 gadus, 

un arī 2017.gadā turpinājām 

sniegt savu ieguldījumu šajās 

būtiskajās jomās, investējot 

vairāk nekā 130 tūkstošus eiro!
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Vide un sabiedrība

   2017.gadā Baltic International Bank turpināja 
īstenot atbildīgu darbību, taupot dabas 
resursus, atbalstot sabiedrībai svarīgus 
projektus un īstenojot labas pārvaldības 
principus ikdienā. Turklāt – darām to paši un 
aicinām ilgtspējīgi strādāt arī Bankas klientus 
un sadarbības partnerus!
   Rūpējoties par apkārtējo vidi, mēs savā 
ikdienas darbībā īpašu uzmanību pievēršam 
ūdens un energoresursu patēriņa samaz-
ināšanai, atkritumu apjoma ierobežošanai un 
otrreizējās pārstrādes veicināšanai, kā arī 
papīra un citu ikdienā nepieciešamu ar dabas 
resursu noplicināšanu saistītu resursu taupīšanai.
   Jāuzsver, ka 2017.gadā mēs ne tikai paši 
pievērsām īpašu uzmanību vides jautājumiem 
un labas pārvaldības pamatprincipu ievēroša-
nai, bet aicinājām arī mūsu klientus un 
partnerus domāt par to, kā katrs no mums 
var sniegt savu ieguldījumu labākas Latvijas 

Zelta godalga 
Ilgtspējas indeksā!

   Baltic International Bank velta īpašu 
uzmanību gan sabiedrības un vides atbalsta 
projektiem, gan Bankas korporatīvās 
pārvaldības pilnveidošanai un darba vides 
uzlabošanai. Prieks, ka 2017.gadā mūsu 
veikums tika novērtēts ar Ilgtspējas indeksa 
zelta godalgu!

“Baltic International Bank, jau 
vairākus gadus piedaloties Ilgtspējas 
indeksā, demonstrē drosmi, atklātību 
un apņemšanos pilnveidot savu 
sniegumu. Panākumu pamatā 
vienmēr ir vadības izpratne un 
atbalsts. Arī Baltic Interational Bank 
sasniegtais liecina, ka vadība novērtē 
atbildīga biznesa nozīmi un ar katru 
gadu ne tikai uzlabo savu sniegumu, 
bet arī sekmē nozares un valsts 
attīstību.”

Dace Helmane
Korporatīvās ilgtspējas 
un atbildības institūta 
(InCSR) izpilddirektore

-17%
CO2 izmeši

-5% Elektrības 
patēriņš 
uz darbinieku

-37%
Elektrības 
patēriņš 
uz darbinieku

-1,7%
Ūdens patēriņš 
uz darbinieku

un pasaules veidošanā. Ilgtspējīga darbība ir 
viens no kritērijiem, kurus Baltic International 
Bank ņem vērā gan izvēloties sadarbības 
partnerus un piegādātājus, gan izvērtējot 
kredītprojektus un alternatīvo investīciju 
projektus. 
   Arī Baltic International Bank darbinieku 
komanda aktīvi atbalsta dažādus sabiedriski 
nozīmīgus projektus un notikumus. Ikgadēja 
dalība Lielajā talkā, regulārs dzīvnieku 
patversmes „Ulubele” apmeklējums, aktīva 
līdzdalība Asinsdonoru kustībā un dalība 
Bankas ikgadējā labdarības akcijā – tie ir daži 
no lielākajiem sociālā atbalsta projektiem, 
kuros piedalās Bankas darbinieki. Baltic 
International Bank komanda arī aktīvi 
piedalās dažādos sporta notikumos – ikgadējā 
Lattelecom Rīgas maratonā, kā arī dažādos 
futbola, futzāla un volejbola turnīros.

   Apzinoties, ka uz jaunām tehnoloģijām 
balstītas idejas un investīciju piesaiste to 
īstenošanai mūsdienās ir izšķiroši būtiska 
ikvienas valsts tautsaimniecībā, Baltic Inter-
national Bank ir ilggadējs jaunuzņēmumu jeb 
start-up uzņēmumu attīstības atbalstītājs. 
   Arī 2017.gadā ar Bankas atbalstu notika 
ikgadējā „Komercializācijas reaktora” 
Partneru un investoru diena, kuras laikā tika 
prezentēti 25 uz zinātniskām idejām balstīti 
uzņēmumi.
   Veicinot inovatīvu un uz biznesu orientētu 
domāšanu Latvijas studentu vidū, Baltic 
International Bank 2017.gadā uzsāka sadarbību 
ar „Demola Latvia” — platformu, kas ļauj 
izveidot un uzturēt  sadarbību starp nozaru 
vadošajiem uzņēmumiem un studentiem no 
visdažādākajām valstīm un universitātēm, 
veicinot jaunu ideju rašanos un iedzīvināšanu 
biznesa vidē.
   2017.gadā Baltic International Bank turpinā-
ja veidot arī unikālo ikmēneša socioloģisko 
pētījumu „Baltic International Bank Latvijas 
barometrs”, un esam gandarīti, ka tā  rezultātus 
aktīvi izmanto Latvijas studenti, pašvaldības 
un valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, masu 
mediji un plaša sabiedrība.

Izglītība, zinātne un uzņēmējdarbība

“Demola Latvia ir platforma, kas ļauj 
izveidot un uzturēt sadarbību starp 
nozaru vadošajiem uzņēmumiem un 
studentiem no visdažādākajām valstīm un 
universitātēm, veicinot jaunu, inovatīvu 
ideju rašanos un iedzīvināšanu reālā 
biznesā. Priecājos, ka šogad mūsu sadarbī-
bas partneru lokam ir pievienojusies arī 
Baltic International Bank, un esmu  
pārliecināts, ka Baltic International Bank 
izvirzītie projekti sniegs unikālu pieredzi 
studentiem un jaunus, inovatīvus risinā-
jumus – bankai!”
Mikus Losāns
LU biznesa inkubatora vadītājs 
un Demola Latvia pārstāvis

„Iedzīvotāju noskaņojuma un viedokļu ilgtermiņa izpēte 
ir  katras valsts stratēģiskās plānošanā būtisks elements. 
Šādu sabiedriskās domas pētījumu rezultāti ir vērtīgi un 
interesanti gan valsts un pašvaldību institūcijām, gan 
studentiem un mācībspēkiem, gan arī plašai sabiedrībai. 
Esmu gandarīts, ka ar Baltic International Bank 
atbalstu jau kopš 2016. gada jūnija tiek veikts vienīgais 
tāda veida ilgtermiņa pētījums Latvijā, kur virknē 
svarīgu indikatoru katru mēnesī tiek mērīta sabiedriskā 
doma – Baltic International Bank Latvijas barometrs”.
Arnis Kaktiņš
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra 
SKDS direktors
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Latvijas literatūras gada balva
Latvijas Literatūras gada balva ir nozīmīgākais 
gada notikums literatūras nozarē Latvijā, kas 
nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtē-
jumu un atzinību izcilākajiem darbiem, kas 
gada laikā nākuši klajā Latvijas rakstniecībā, 
un jau vairākus gadus Latvijas Literatūras 
gada balva tiek pasniegta ar Baltic Interna-
tional Bank atbalstu.

Mihails Barišņikovs Latvijas 
Nacionālajā operā un baletā
   Mihaila Barišņikova un starptautiski 
pazīstamā režisora Roberta Vilsona kopīgi 
radītās monoizrādes „Vēstule cilvēkam” 
pamatā ir izcilā baletdejotāja Vāclava Ņižinska 
dienasgrāmatas. Lepojamies, ka pasaulslavenā 
rīdzinieka Mihaila Barišņikova monoizrādes 
“Vēstules cilvēkam” viesizrādes Latvijas 
Nacionālajā operā un baletā notika tieši ar 
Baltic International Bank atbalstu!

Albums „Terra Mariana”
   Baltic International Bank uzmanības lokā ir 
ne tikai Latvijas, bet visas pasaules kultūrvēs-
tures mantojuma pārmantojamība. 
1888.gadā Romas pāvests Leo XIII no Rīgas 
saņēma dāvanu - krāšņu albumu “Terra 
Mariana. 1186 - 1888”, kas vēstīja par kristīgās 
ticības izplatīšanos Latvijā un Igaunijā, ko 
mēdza saukt par Marijas zemi (Terra Mari-
ana). Ar Baltic International Bank atbalstu 
tika izdoti 1000 šīs ekskluzīvās un vērtīgās 
grāmatas eksemplāri.

Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja mobilā aplikācija
   Esam pārliecināti, ka moderns un plaši 
pieejams mākslas muzejs ir katras valsts 
lepnums. Baltic International Bank un Latvijas 
Nacionālās mākslas muzeja sadarbības rezultātā 
tika izveidota viena no mūsdienīgākajām 
mākslas muzeju aplikācijām visā Eiropā. 
Ar mūsu atbalstu izveidotā LNMM mobilā 
aplikācija ļauj katram muzeja apmeklētājam 
interaktīvā un aizraujošā veidā izzināt muzeja 
ekspozīcijas un iepazīt muzeja unikālās ēkas 
arhitektūru.

25 BŪTISKĀKIE 
ATBALSTA VIRZIENI – 
LATVIJAI UN PASAULEI

2018. gadu gan Latvija, gan mēs, 

Baltic International Bank, sagaidām 

ar prieku un saviļņojumu – 2018. 

gadā Latvija svin savu simtgadi, 

un Baltic International Bank – 

ceturtdaļgadsimtu kopš Bankas 

dibināšanas. Šajos 25 gados esam 

gan daudz strādājuši, gan 

priecājušies par saviem un savu 

klientu sasniegumiem Latvijā un visā 

pasaulē. Šo gadu laikā esam aktīvi 

atbalstījuši arī Latvijas sabiedrību, 

kultūru, mākslu un zinātni. 

Piedāvājam nelielu ieskatu 

mūsu paveiktajā!
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Izstāde „Rīga Eiropas krustcelēs. 
18. gadsimts”  Rīgas kuģniecības 
un vēstures muzejā
   Izstāde “Rīga Eiropas krustcelēs. 18.gad-
simts” Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 
dod iespēju visiem rīdziniekiem un pilsētas 
viesiem iepazīties ar Rīgas vēsturi un attīstību 
kontekstā ar Krievijas un Eiropas vēsturi. Esam 
pārliecināti, ka pēc šīs izstādes apmeklēšanas 
katrs rīdzinieks var sajusties lepns, ka dzīvo 
tieši šajā pilsētā!

Sadarbība ar Latvijas 
amatniekiem — vitrāžu 
meistariem
   Godinot Latvijas amatnieku talantu un 
pasaules līmeņa prasmes, mēs esam aicinājuši 
Latvijas profesionālākos vitrāžu meistarus 
stiklā atainot Latvijas būtiskākos notikumus 
un dzīves ainas. Simbolisms un krāsu saspēles 
priecē Bankas klientus un citus apmeklētājus.

Ikmēneša pētījuma „Baltic 
International Bank Latvijas 
barometrs” atbalsts
   Iedzīvotāju viedokļa un noskaņojuma izpēte 
ir neatņemama katras valsts stratēģiskās 
plānošanas sastāvdaļa, un Baltic International 
Bank Latvijas barometrs ir valstiski vērtīgs 
projekts, kas ļauj sekot izmaiņām Latvijas 
iedzīvotāju noskaņojumā, kā arī pēta un analizē 
aktuālākos tautsaimniecības un sociālos 
procesus.

Sadarbība ar Latvijas 
galdniecības meistariem 
un kokgriezējiem
   Koks Latvijā ir svēts materiāls – tas pavada 
cilvēku no šūpuļa līksts līdz pat aizsaulei. 
Latvijas galdniecības meistaru un kokgriezēju 
talantu atspoguļo virkne Bankas telpās esošo 
mākslas darbu – gan visplašākais dažādu 
mēbeļu spektrs, gan īpašais virs kamīna esošais 
kokgriezums, kurš veidots, atsaucoties uz 
slaveno A.Baumaņa gleznu „Likteņa zirgs” 
(1887). 
   Leģenda vēsta, ka likteņa zirgam trīs reizes 
tika uzdots jautājums „Vai iespējams dzīvot, 
nesot pasaulei ticību bez kariem?”. Un dievišķais 
spēks, kas iemiesojies baltajā zirgā, trīs reizes 
atbildēja „Jā!”. Šī glezna ataino V.Belokoņa 
dzīves pārliecību – cilvēcei ir iespējams dzīvot 
harmonijā, mierā un saticībā bez kariem.
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Latvijas Nacionālās operas 
un baleta 90. gadu jubilejas 
koncerts
   Mēs ticam, ka katras nācijas kultūras dzīvē 
būtiska loma ir arī operai, un Latvijas 
Nacionālā opera un balets ir ne tikai veicinā-
juši mākslas vērtību attīstību Latvijā, bet arī 
nesuši Latvijas vārdu tālu pasaulē. Ar Baltic 
International Bank atbalstu notika Latvijas 
Nacionālās operas un baleta 90. gadu jubile-
jas koncerts, kurā piedalījās LNOB solisti, 
orķestris, koris un īpašie viesi. Koncertā bija 
iekļautas ārijas un fragmenti no pasaules 
slavenākajām operām un baletiem, kā arī 
Raimonda Paula mūzika Artura Maskata 
aranžējumā.

Baltic International Bank 
Tennis Cup
   Atbalstot Latvijas talantīgo tenisistu iespējas 
novērtēt savas spējas uz vienudžu fona starp-
tautiskā līmenī, tika izveidots starptautisks 
tenisa turnīrs “Baltic International Bank 
Tennis Cup”, kurā piedalījās vairāk nekā 300 
dalībnieku no 26 pasaules valstīm. No Latvijas 
pamatturnīrā piedalījās 12 jaunieši, uz lauku-
ma tiekoties ar spēcīgiem konkurentiem no 
Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Rumānijas, Balt-
krievijas un Krievijas.

Sadarbība ar mākslinieku 
Ilmāru Blumbergu 
   Latvijā ir daudz pasaulslavenu mākslinieku, 
un Ilmārs Blumbergs ir uzskatāms par spēcīgāko 
mītiskās domāšanas pārstāvi Latvijas mākslā. 
Ar Baltic International Bank atbalstu notika 
Ilmāra Blumberga izstāde “Es nemiršu”, kā arī 
tika izdota grāmata un filma par šo mākslinieku.

Oļega Auzera radītais 
sudraba kauss
   Latvija izsenis ir zināma kā izcilu amatnieku — 
kalēju, kokgriezēju un citu jomu speciālistu — 
zeme. Pēc Baltic International Bank iniciatīvas 
tapušais leģendārā latviešu sudrabkaļa Oļega 
Auzera sudraba kauss “21.gadsimta renesanse” 
vēlreiz ir pierādījums tam, ka ar senām latvju 
sudrabkaļu metodēm izcila meistara rokās 35 
kg sudraba var pārvērsties par unikālu mākslas 
darbu.
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Grāmata „Kā gūt panākumus 
Latvijā”
   Grāmatā „Kā gūt panākumus Latvijā” ir 
apkopoti 14 izciliem sasniegumiem bagātu 
Latvijas personību pieredzes stāsti, kas 
iedvesmo un rosina spert reālus soļus izaug-
smes virzienā. Viens no pieredzes stāstiem – 
intervija ar uzņēmēju, autosportista un Baltic 
International Bank līdzīpašnieka Vilorija 
Belokoņa dēlu – vēsta par ģimenes tradīciju 
pārmantošanu un drosmi, izvirzot un sasnied-
zot ambiciozus mērķus.

Džuzepes Verdi operas 
„Aīda” iestudējums
   Ar mūsu atbalstu uz Latvijas nacionālās 
operas skatuves atgriezās viens no pasaules 
opermākslas šedevriem – Džuzepes Verdi 
vēlīnais meistardarbs, opera „Aīda” mākslinie-
ka Ilmāra Blumberga vizuālajā interpretācijā.

Viļa Indes triloģijas „The Glass 
Mountain” izdošana
   Mēs rūpējamies par Latvijas kultūras manto-
juma pieejamību gan Latvijas iedzīvotājiem, 
gan ārvalstniekiem. Viens no jaunākajiem 
Bankas atbalsta projektiem šajā jomā ir Viļa 
Indes grāmatas - triloģijas The Glass Mountain 
centrā izdošana. Šī darba pamatā ir Raiņa 
lugas „Zelta zirgs” tulkojums mūsdienīgā angļu 
valodā ar Miķeļa Fišera ilustrācijām. Lugu 
papildina grāmata par Latvijas vēsturi un 
grāmata par Gaismas pili kā simbolisku celtni.

Vairas Vīķes – Freibergas darbi 
„Trejādas saules. Metere-
oloģiskā saule. Gaišā saule” 
un „Kultūra un latvietība”
   Latvija ir plaši pazīstama ar savu folkloras 
mantojuma unikalitāti, un viena no mūsdienu 
dižākajām folkloras pētniecēm ir bijusī 
Latvijas valsts prezidente, zinātniece un 
vairāku universitāšu goda doktore Vaira 
Vīķe–Freiberga. Ar Bankas atbalstu tika 
izdota V.Vīķes-Freibergas grāmata „Trejādas 
saules. Metereoloģiskā saule. Gaišā saule”, 
kurā autore pievēršas saulei un saules gaismai 
kā vizuālām parādībām, kā arī simboliskajām 
domu asociācijām, ko saules gaisma un tās 
mirdzums izraisījuši dainu dziesminiekos. 
Banka atbalstīja arī Vairas Vīķes–Freibergas 
grāmatas „Kultūra un latvietība” izdošanu.

2423

Sadarbība ar Rīgas Metropolijas 
Romas katoļu kūriju
Veicinot garīgu vērtību attīstību Latvijā, mēs 
jau vairākus gadus atbalstām Rīgas Metropolijas 
Romas katoļu kūrijas darbību. Esam pārliecināti, 
ka garīguma spēcināšana visā pasaulē mūs- 
dienāas kļūst arvien svarīgāka, un esam 
gandarīti atbalstīt baznīcas darbību Latvijā.

Latvijas enciklopēdija 5 sējumos
Ar mecenāta un Baltic International Bank 
akcionāra un padomes priekšsēdētāja Valērija 
Belokoņa atbalstu tika izdota arī „Latvijas 
enciklopēdija” piecos sējumos - pirmā Latvijai 
veltītā enciklopēdija, kas izdota pēc neatkarī-
bas atjaunošanas. Piecos enciklopēdijas 
sējumos apkopoti vairāk nekā 24 000 rakstu 
par Latvijas dabu, ekonomiku, iedzīvotājiem, 
vēsturi, zinātni, reliģiju, kultūru un sportu.

Futbola klubs „Blackpool”
2006 .gadā Valērijs Belokoņs kļuva par 1887. 
gadā dibinātā Anglijas futbola kluba „Black-
pool” līdzīpašnieku, un V. Belokoņa investīcijas 
un viņa aktīvā mērķtiecīgā dalība kluba attīstībā 
ļāva BFC dažu gadu laikā iekļūt Premjerlīgā.

Enciklopēdija "Kas ir Kas Latvijā",  
"Who is who in Latvia"
Ar Valērija Belokoņa atbalstu tika izdoti 
vairāki Latvijā unikālās biogrāfiskās encik-
lopēdijas „Who is Who in Latvia” izdevumi. 
Šajā enciklopēdijā tika ietvertas ziņas par 
vairākiem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, 
kuri dod būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā 
visdažādākajās jomās, nesot Latvijas tēlu 
pasaulē.



“Latvijas kultūra un cilvēki ir mana 
sirdslieta. Esmu pateicīgs liktenim, 
ka man ir bijusi iespēja vairot  
Latvijas krāšņumu un ieguldīt 
līdzcilvēku labklājībā. 
Un  arī turpmāk, sadarbojoties 
ar izciliem cilvēkiem, uz mūžīgiem 
laikiem Latvijā paliekošu vērtību 
radīšana būs mana prioritāte!”

Valērijs Belokoņs
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Jauno uzņēmumu izveides 
platformas “Commercialization 
Reactor” atbalsts
   Esam pārliecināti, ka inovācijas un 
jaunuzņēmumi ir ilgtspējīgas tautsaimniecī-
bas attīstības pamatā. Atbalstot jauno 
uzņēmumu izveides platformu “Commercial-
ization Reactor”, Baltic International Bank 
veicina jaunu un veiksmīgu augsto tehnoloģi-
ju uzņēmumu dibināšanu un darbību.

Ilggadējs latviešu literatūras 
attīstības atbalsts
   Latviešu literatūras attīstība ir viens no 
Baltic International Bank ilggadējiem sabie-
drības atbalsta virzieniem. Esam gandarīti, ka 
Bankas atbalstīto grāmatu klāstā ir daudz 
Latvijas literatūrā un kultūrvēsturē būtisku 
izdevumu!  

Līdzdalība labdarības akcijās
   Arī Bankas darbinieki ar prieku un aizrautību 
piedalās dažādās labdarības akcijās – regulāri 
apmeklē dzīvnieku patversmi „Ulubele”, ik 
gadus piedalās Lielajā talkā, un nu jau 
vairākus gadus Ziemassvētku labdarības 
akcijas ietvaros sarūpē kādas Latvijas 
speciālās internātpamatskolas bērniem 
nepieciešamās lietas. Mums patīk darīt labus 
darbus kopā!

Bankas piemiņas medaļu kolekcija
   Baltic International Bank ir uzsākusi tradīciju iemūžināt 
būtiskus kultūras un mākslas projektus, kā arī valstiski 
svarīgus notikumus īpašā Bankas piemiņas monētu 
kolekcijā. Pirmajai piemiņas medaļai ar izcilā latviešu 
mākslinieka Ilmāra Blumberga kalpotāja figūru sekoja 
unikālajam albumam „Terra Mariana. 1186-1888” 
veltīta medaļa. 
   2017.gada beigās tika laista klajā trešā šīs kolekcijas 
monēta, kurā pazīstamā daudzu Latvijas Republikas 
monētu dizaina autora Laimoņa Šēnberga inter-
pretācijā  ir atainoti divi būtiski 2018. gada notikumi – 
Latvijas Republikas simtā jubileja un Baltic International 
Bank 25.gadskārta. Priecājamies sagaidīt šos svētkus ar 
Jums kopā!

Vēsturisko romānu sērija 
„Mēs. Latvija. XX gadsimts”
   Balstoties uz pārliecību, ka savas valsts 
kultūras un vēstures pārzināšana ir katras 
tautas nacionālās identitātes pamatā, Baltic 
International Bank atbalsta vēsturisko 
romānu sēriju „Mēs. Latvija. XX gadsimts”. 
Šajā sērijā tiek izdoti trīspadsmit Latvijas 
mūsdienu rakstnieku darbi, katram 
atspoguļojot kādu 20.gadsimta vēstures 
periodu.
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Vaira Vīķe-Freiberga 
Latvijas prezidente (1999.-2007.g.)
   Tā kā Baltic International Bank atzīmē 25 veiksmī-
gas darbības gadus sarežģītajā banku sektorā, es 
vēlētos uzsvērt bankas dāsno atbalstu kultūras 
aktivitātēm, īpaši grāmatu izdošanai latviešu 
valodā. Bez Valērija Belokoņa personīgas 
ieinteresētības un plašajām kultūras interesēm 
daudzas no grāmatām nebūtu ieraudzījušas dienas 
gaismu vai būtu izdotas nelielās tirāžās. 
Esmu aizrautīga dārzniece un ārkārtīgi apbrīnoju arī 
sapņu dārzu un parku, kuru Valērijs ir radījis uz savas 
zemes, kā arī viņa biznesa interesi radīt ekoloģiski 
pilnvērtīgas un skaistas kopienas.

Ramona Umblija
Mākslas zinātniece
   25 ir aizsargskaitlis! 
Kāds ticējums vēsta, ka 
divdesmitpiecnieks sastāv 
no visiem svētajiem cipariem – 
1,3,5,7,9. Un, ja tas sasniegts – 
apdraudētība beidzas. Lai 
ienākumi un panākumi  katru 
mīļu dienu, bet nākotnei – 
radoša un jaudīga vīzija!
 

Dace Melbārde
Kultūras ministre
   Vēlos izteikt pateicību Baltic International Bank 
par ilggadēju atbalstu Latvijas kultūras attīstībai, 
sniedzot atbalstu augstvērtīgas literatūras tapšanai 
un profesionālās izcilības sasniegumu novērtējumam 
— Latvijas literatūras gada balvai!

Andris Vilks 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors
   Es vēlos teikt visatzinīgākos vārdus par Baltic 
International Bank un tās vadītāja Valerija Belokoņa 
kunga ieguldījumu Latvijas kultūrā un izglītībā. Īsā 
laikā ir atbalstīti vairāki soļi Latvijas grāmatniecībā. 
Viņa atbalstītās grāmatas ir starp izcilākajām pēdējo 
gadu publikācijām. Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 
ir bijis tas gods divas reizes piedzīvot V.Belokoņa 
kunga labvēlību. Viņš devās talkā “Terra Mariana” 
faksimila izdevuma projektam tad, kad likās, 
ka šo projektu tā arī neizdosies īstenot. Nesavtīgais 
ziedojums nodrošināja to, ka šobrīd visi pilnizmēra 
eksemplāri ir nodoti attiecīgajām institūcijām 
Latvijā un kaimiņu valstīs. 1 000 samazinātie albumi 
ar komentāriem sekmīgi nonāk kultūras krātuvēs 
un individuāliem interesentiem valstī un tālu aiz 
tās robežām. Arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrības izdota triloģija “The Glass 
Mountain” (“Stikla kalns”) ir ļoti nozīmīgs un 
mākslinieciski izcils izdevums. Šajos gados 
V.Belokoņa kungs sevi ir apliecinājis kā viens 
inteliģentākajiem, mūsu kopējo mantojumu 
cienošākajiem cilvēkiem. No sirds sveicu bankas 
25 gadu jubilejā!
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Nora Ikstena 
Rakstniece
Bieži mēs runājam par banku pārnestā nozīmē. 
Valodas banka, dzīvības banka. Baltic International 
Bank un mecenāts Valērijs Belokoņs gadiem ilgi 
nesavtīgi un ieinteresēti atbalstījuši Latvijas 
grāmatniecību un literatūru, tādējādi ieguldot 
mūsu valsts kultūras nākotnē. Rakstnieka un 
tulkotāja Dzintara Soduma literārā mantojuma 
saglabāšana, atbalsts romānu sērijai Mēs. Latvija. 
XX gadsimts, ieguldījums valsts nozīmīgākā 
literatūras apbalvojumā LALIGABA. Šie ir tikai daži 
piemēri gudrajam un tālredzīgajam bankas 
ieguldījuma

 Karina Pētersone
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrības direktore
Bankas jubilejā vēlos pateikties personīgi Valērijam 
Belokoņa kungam un viņa komandai par atbalstu 
Latvijas kultūrai nozīmīgiem izdevumiem un novēlēt 
ilgus un ražīgus darba gadus! Daudz baltu dieniņu!

Zbigņevs Stankevičs
Romas Katoļu Baznīcas Rīgas 
arhibīskaps-metropolīts
   Katoļu Baznīcas Latvijā vārdā apsveicu “Baltic 
International Bank” 25 gadu darbības jubilejā!
Priecājos, ka Jūsu darbības lauks visus šos gadus ir 
bijis daudz plašāks par finansu sfēru, ka esat devuši 
savu ieguldījumu ne tikai kultūras, bet visas 
sabiedrības attīstībā. Domāju, ka daudzi citi 
uzņēmumi var daudz ko mācīties no Jums šajā ziņā. 
No sirds pateicos arī par atvērtību sadarbībai ar 
Baznīcu. Tas parāda, ka garīgās vērtības Jums nav 
svešas un es to augsti novērtēju.
   Īpaši vēlos izcelt “Baltic International Bank” 
atbalstu tāda izcila darba, kā albuma „Terra 
Mariana. 1186-1888” faksimilizdevuma tapšanā. Ne 
velti šis albums 2015. gada mākslas konkursā „Zelta 
ābele” tika atzīts par mākslinieciski augstvērtīgāko 
izdevumu nominācijā „Zinātniskā grāmata”.
Bez tam jāatzīmē arī otra grāmata, kuras izdošanu 
2011. gadā ir atbalstījusi “Baltic International Bank”. 
Tā ir vācu žurnālista un rakstnieka Pētera Zēvalda 
grāmata „Pasaules gaisma”- intervija ar izcilo 
teologu nu jau emeritēto pāvestu Benediktu XVI.
Šajā politiski un saimnieciski sarežģītajā laikmetā 
novēlu “Baltic International Bank” Dieva svētību un 
vadību darbojoties gan finansu sfērā, gan arī 
veicinot Latvijas sabiedrības visaptverošu attīstību.
Dieva svētība un vadība ir svarīga. To apliecina 127. 
psalma vārdi: „Ja Kungs namu neuzceļ, tad darbojas 
velti, kas gar to strādā. Ja Kungs pilsētu neapsargā, 
tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties 
un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar 
rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā.”


