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Novērtējot 2020. gadu, gribu akcentēt divus vienlīdz nozīmīgus 
procesus, kas veido, attīsta mūsu valsti un turpinās ietekmēt 
katru no mums. Viens no šiem procesiem skar mūsu kopīgo 
nākotni, attieksmi pret klimatu un vidi, kurā dzīvosim.

Otrs attiecas uz tām pagātnes saknēm, kuras ir stiprinājušas 
mūs un ļāvušas izveidoties par spēcīgu valsti ar labu attīstības 
potenciālu.

Runājot par nākotnes kategorijām – katra mūsu iedzīvotāja 
individuālo nākotni, valsts un visas planētas nākotni, 
neizbēgami nonākam pie tādām vērtībām kā atbildīgums
un uzticēšanās. Pārmaiņas, kuras mums kopīgiem spēkiem 
jāievieš dzīvē klimata saglabāšanas kontekstā, nav panākamas 
bez atbildīgas attieksmes. Ilgtspējīga domāšana un nopietna 
attieksme pret klimata saglabāšanu nav “modes lieta”.
Tas ir mūsu izdzīvošanas jautājums. Jo dziļāk to izpratīsim,
jo atbildīgāka būs katra cilvēka un uzņēmuma, katras pilsētas 
un valsts rīcība.

Lai panāktu vienošanos par ilgtspēju kā mūsu kopīgo virsmērķi 
plašā sabiedrībā, neiztiksim bez savstarpējas uzticēšanās, 
uzticēšanās zinātnei, atbildīgiem medijiem un valstsvīriem.

Tāpēc labas pārmaiņas var notikt tikai tad, ja varam ticēt paši 
sev un saviem apkārtējiem, kā arī tad, ja katrs savā ikdienā 
esam no sirds atbildīgi. Ir svarīgi apzināties, ka ikviens no mums 
piedalās šajā klimata pārmaiņu stāstā, ka tas nav “valdību”, 
abstraktu institūciju vai vides aizstāvju jautājums.

Banka par savas darbības virsmērķi ir izvirzījusi atbildīgumu 
biznesa procesos, investīcijās, sadarbības partneru izvēlē un 
citās jomās. Mūsu devums ilgtspējas principu ieviešanā ir gan 
tiešs, piemēram, ilgtspējīgu projektu �nansēšanā, gan netiešs, 
izglītojot mūsu klientus un partnerus.

Domājot par otru nozīmīgo procesu – par mūsu saknēm – 
gribu akcentēt , ka tikai pilnībā apzinot pagātnes notikumus
un procesus, kas ir veidojuši Eiropas kultūru un sabiedrību, 
mēs varam izprast savu identitāti un justies piederīgi šai 
kultūrtelpai. Šis ir nozīmīgs aspekts, kas veicina savstarpējo 
saprašanos, mazina sašķeltību un nodrošina labvēlīgu vidi 
mūsu spējai uzticēties.

Tieši tāpēc banka jau kopš tās dibināšanas ir atbalstījusi 
kultūras jomas projektus, īpašu uzmanību pievēršot literatūrai 
un vēsturiskām norisēm. Ar īpašu lepnumu jāizceļ kāds liela 
apjoma projekts, kas noslēdzās 2020. gada rudenī. Pēc vairāku 
institūciju un autoru kopdarba klajā nāca unikāls izdevums 
“Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”, kura tapšanā piedalījušās 
daudzas Latvijā un pasaulē dzīvojošas ģimenes un dzimtas.

Izdevums sastāv no divām grāmatām, tajā pirmo reizi Latvijas 
heraldikas vēsturē apkopoti 97 dzimtu un septiņu reliģisko 
personu ģerboņu apraksti un attēli, kā arī heraldikas terminu 
vārdnīca. Šis ir nozīmīgs projekts Latvijas pagātnes izzināšanā, 
kas stāsta par mūsu kultūru pasaulei un arī mums pašiem.
Uz šāda – pašizziņas un pašizpratnes – pamata var veidoties 
stipra, ar veselīgu pašapziņu apveltīta nācija.

Atbildīgums un uzticēšanās –
vērtības, kas ir un būs vajadzīgas
Valērijs Belokoņs, Padomes priekšsēdētājs, akcionārs, dibinātājs



2020. gads mūsu Bankai ir bijis  īpaši izaicinošs un piesātināts: 
no jaunas internetbankas ieviešanas līdz Eiropas 
Komercsabiedrības (Societas Europaea) statusa iegūšanai un 
vairākiem nozīmīgiem kultūras atbalsta projektiem. 
Atgriežoties pie daudzās jomās paveiktā, šķiet, ka pandēmija 
ne uz mirkli nav spējusi mūs atturēt no ieceru realizēšanas. 
Viens no faktoriem, kas Bankai palīdzēja un palīdz attīstīties,
ir ilgtspējas pieeja, kura caurvij ikvienu mūsu darbību un 
procesu un veido atbildīgas Bankas reputāciju. Līdzīgi kā visā 
korporatīvajā pasaulē pandēmijas vilnis sākotnēji samulsināja,
jo ar ko tādu saskārāmies pirmo reizi. Tomēr gribu uzteikt 
Bankas saliedēto un pašaizliedzīgo komandu – pāreja uz 
attālinātu klientu apkalpošanu, attālinātu darbu, ievērojot visas 
striktās likumu prasības uzraudzības jomā, bija izaicinājums, ar 
kuru tikām galā ļoti veiksmīgi. Tieši pandēmijas ierobežojumu 
laikā – 2020. gada vasarā – Banka saviem klientiem piedāvāja 
pilnīgi jaunu internetbanku, kas jaunajos apstākļos kļuva par 
nozīmīgu atspēriena punktu biznesa paplašināšanai.

Daži būtiski mūsu darbību raksturojoši lielumi, kas apliecina: 
esam mērķtiecīgi realizējuši biznesa mērķus, ko bijām noteikuši 
2020. gadam, kā arī tos, kas paredzēti Bankas biznesa 
stratēģijā līdz 2022. gadam.

Bankai ir izdevies būtiski kāpināt vietējo uzņēmēju interesi par 
tās produktiem un pakalpojumiem, kā arī pārliecinoši turpināt 
palielināt vietējo klientu skaitu. 2020. gadā Bankas portfelī 
vairāk nekā pusi – 56% (2019. gadā  – 50%) – no aktīvajiem 
klientiem veidoja Latvijas privātpersonas vai juridiskās 
personas.

Par nozīmīgu notikumu 2020. gadā kļuva tas, ka no akciju 
sabiedrības pārtapām par Eiropas Komercsabiedrību.
Šīs pārmaiņas mērķis bija stiprināt starptautisko dimensiju
un veicināt mūsu atpazīstamību Eiropas Savienībā. 2020. gadā 

turpinājām veikt ieguldījumus informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras un iekšējās kontroles sistēmas un darbinieku 
kompetenču pilnveidošanā un attīstībā.

Šie ieguldījumi ir nesuši vērtīgus augļus: 2020. gadā tikām atzīti 
par labāko digitālo banku Latvijā (izdevuma Global Finance 
konkurss World’s Best Digital Bank Awards 2020). Jau otro 
gadu pēc kārtas Banka saņēma Ilgtspējas indeksa augstāko – 
Platīna apbalvojumu, apliecinot mūsu rūpīgo darbu ilgtspējas 
principu ieviešanā.

2020. gadā pievienojāmies jaunuzņēmumu asociācijai Startin.lv, 
novērtējot to lomu kopējā valsts ekonomikas attīstībā un to, 
cik nozīmīgi ir sniegt šim sektoram atbalstu, kā arī saskatot 
kopējā darba perspektīvu. Turpinājām būt aktīvi Latvijas 
kultūras dzīves un sociālo projektu atbalstītāji. Jau tradicionāli 
bijām Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) 
apbalvošanas ceremonijas partneris, turpinājām darbu 
lasīšanas veicināšanas projektā “Bibliotēka”. 2020. gadā
ar Bankas atbalstu klajā nāca unikāls heraldikas izdevums 
“Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”, kas veltīts Latvijā 
reģistrētiem dzimtu ģerboņiem. Banka turpināja darbu pie 
vēsturisko ēku kompleksa “Kalēju kvartāls” atjaunošanas 
Vecrīgā.

ESG (Environmental. Social. Governance) principu ieviešana 
šodien caurvij visu Bankas darbību – no darbinieku apmācības 
līdz klientu apkalpošanai, mūsu sadarbības partneru 
izglītošanai un ilgtspējas kritēriju piemērošanai dažādu 
projektu �nansēšanā. Pieeja, kuru Banka sāka ieviest jau pirms 
vairākiem gadiem, šodien “atmaksājas” gan personāla piesaistē 
un motivēšanā, gan vietējo un starptautisko sadarbības 
partneru piesaistē, kuriem ilgtspēja ir kļuvusi par pamata 
faktoru biznesa attīstības plānošanā.

Ilgtspēja: pieeja, kas atmaksājas ar uzviju
Viktors Bolbats, Valdes priekšsēdētājs



Pasaule dalās divās daļās – pirms un pēc 2020. gada.
Šis gads kļuva par robežšķirtni pandēmijas izplatības, dažādu 
ierobežojumu, mājsēdes un attālinātā darba dēļ, tāpēc ir ļoti 
grūti salīdzināt, piemēram, resursu patēriņu laikā, kad visi 
strādājām birojā, ar pašreizējo periodu. Elektroenerģijas, 
ūdens, papīra un citu resursu patēriņa samazinājums ir vērtīgs 
ieguvums, taču šie dati ir jāvērtē jaunās situācijas kontekstā.

Iespējams, turpmāk resursu patēriņa jautājums būtu jāskata 
plašāk – ne tikai kā patēriņa pārmaiņas birojā, bet arī kā katra 
darbinieka patēriņa apjoma dinamika.

Ir svarīgi saglabāt tos attālinātā darba ieguvumus, kas izpaužas 
mūsu patēriņā (piemēram, tagad tērējam daudz mazāk 
papīra), taču vienlaikus jāapzinās, ka, ekonomikai attīstoties, 
kopējo resursu patēriņu gadu no gada samazināt nebūs 
iespējams. Cits jautājums – jāturpina pārmaiņas šo resursu 
bilancē, izvēloties ilgtspējīgus enerģijas avotus, mūsdienīgus 
energoefektivitātes un mobilitātes risinājumus.

Ārējie ierobežojumi ir radījuši arī citu izaicinājumu – kā 
saglabāt visu labo, vērtīgo, kas uzņēmumu un institūciju 
kolektīvos bija iedibināts kā ikgadējās tradīcijas. Piemēram, 
darbinieku iesaiste Lielajā talkā un dažādos labdarības 
pasākumos, kas ierastajā formātā vairs nebija iespējama 
ierobežojumu dēļ. Darbinieku vadības jautājumi un 
emocionālā piesaiste Bankai bija viens no virzieniem, kam 
īpašu vērību pievērsām 2020. gadā uzsāktajā vadītāju 
kompetenču attīstības programmā. Tajā vadītāji ieguva vērtīgas 

zināšanas, kas ir piemērojamas tieši attālinātā darba 
apstākļiem. Kā būtisks faktors pārvaldības jomā jāizceļ Bankas 
valdes stiprināšana: Bankas vadības komandai 2020. gadā 
pievienojās ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis, kura 
pārraudzībā ir Bankas �nanšu darbība un ar to saistītie 
jautājumi, kā arī biznesa un informācijas tehnoloģiju attīstība.

Banka turpināja virkni nozīmīgu projektu sociālajā jomā.
2020. gadā organizējām izstādi “Dzimtas grāmata” un 
noslēdzām vairākus gadus ilgušo darbu pie Latvijā unikālā 
izdevuma “Dzimtas ģerboņi mūsdienu Latvijā”. Banka ir 
ilggadējs Latvijas literatūras atbalstītājs: 2020. gadā turpinājām 
sadarbību ar Latvijas Literatūras gada balvu un veidojām video 
stāstus lasīšanas veicināšanas projekta “Mana bibliotēka” 
ietvaros.

Jau kādu laiku �nanšu tirgus regulators Eiropas līmenī ir 
izvirzījis prasību informēt par paveikto ESG jomā, iezīmējot 
kopēju sabiedrības virzību uz ilgtspēju kā mūsu ikdienas 
sastāvdaļu. Finanšu joma ir tikai viena no tām, kas runā par 
ilgtspēju, izglītojot uzņēmējus un plašāku sabiedrību. Pamazām 
šai “kustībai” pievienojas arī citi (vērtīgs rādītājs ir gadu no 
gada pieaugošais “Ilgtspējas indeksa” dalībnieku skaits ), jo 
ilgtspēja ir gan atbildīga pieeja, gan arī izdevīgums ilgtermiņā. 
Uzņēmumu reputācija aizvien vairāk ir atkarīga arī no tā, cik 
lielā mērā to darbā ir integrēti ESG principi. Šodien to izjūtam 
arī Bankas ikdienā, piesaistot jaunus sadarbības partnerus, 
darbiniekus un uzsākot jaunus projektus. Šī jaunā domāšana
ir īpaši jūtama tieši pēdējo gadu laikā.

Ilgtspēja kā virsvērtība
Dace Dūklava-Kokina, Stratēģiskās un biznesa attīstības pārvaldes vadītāja



2020. gads ir nesis vairākus pilnīgi jaunus izaicinājumus personāla 
vadībā – attālinātais darba režīms, ko pirmo reizi iepazinām kā 
ilgstošu darbības modeli, lika pārstrukturēt vairākus virzienus 
darbinieku apmācībā, motivēšanā, integrēšanā Bankas kolektīvā un 
citos aspektos.

Pirms pandēmijas attālinātais darba režīms Bankā tika izmantots ļoti 
ierobežotā apjomā, bet 2020. gada pavasarī nācās dažu dienu laikā 
pāriet no klātienes darba uz attālinātu. Sākotnēji darbinieki pat 
izbaudīja jauno darba veidu, kas pavēra iespēju strādāt no mājām, 
taču jau 2020. gada vasarā izskanēja pirmie viedokļi par to, cik ļoti 
cilvēkiem pietrūkst ierastā kolektīva, kolēģu, vadītāju, biroja 
atmosfēras. Daudzi atzina, ka vislabāk ir daļu laika strādāt klātienē, 
daļu – attālināti.

Lai saprastu, kā veidot noturīgas un produktīvas attiecības ar 
darbiniekiem, 2020. gadā mēs organizējām apmācības un seminārus 
vadītājiem. Tas palīdzēja mums visiem kopīgi izprast jaunos darba 
apstākļus un pieņemt tos nevis kā īslaicīgas neērtības, bet gan kā 
ilglaicīgu konstanti, ar ko būs jāsadzīvo. Pēkšņi pietrūka ierasto rīta 
ka�jas paužu kopā ar kolēģiem, kuru laikā pārrunāt jaunumus. Darbs 
jaunajā modelī nebija apgūta prasme, tas bija jāiemācās. Daudziem tas 
bija emocionāli izaicinošs laiks, ko radīja neskaidrība un bažas par 
epidēmijas attīstību un tās ietekmi uz mūsu ikdienu. Ņemot to vērā, 
centāmies stiprināt kolektīva drošības sajūtu, papildinot darbinieku 
veselības apdrošināšanas polises un nodrošinot dažādus atbalsta 
pasākumus.

2020. gadā kā personāla vadības speciālistu galvenais izaicinājums visā 
pasaulē iezīmējās organizāciju spēja saglabāt emocionālo saikni ar 
darbiniekiem. Šis izaicinājums ir aktuāls joprojām. Cenšamies šo saikni 
stiprināt, kopā darot vērtīgas, paliekošas lietas. Iepriecinājām 
darbinieku bērnus, kuri 2020. gada vasaras mēnešos varēja nākt uz 
Banku un skolotāju vadībā īpaši iekārtotā telpā saturīgi pavadīt laiku. 
Bērniem bija iespēja apmeklēt arī Rīgas muzejus un pabūt kopā laikā, 
kad nenotika ierastās skolu ekskursijas. Visu gadu turpinājās 
darbinieku apmācību programmas. Attālinātā darba modelis 
daudziem tās padarīja vēl pieejamākas nekā agrāk.

Lielākais izaicinājums –
saglabāt emocionālo saikni ar darbiniekiem 
Inga Auziņa, Personāla vadības pārvaldes vadītāja



2020. gada “jaunā realitāte” saistībā ar pandēmijas radītajiem 
ierobežojumiem lika Bankai pārskatīt un izmainīt vairākus 
iekšējos procesus. Bankas darbinieki ikdienas darbu sāka veikt 
no mājām, kas samazināja dažādu resursu izmantošanu, kā arī 
radīja jaunus izaicinājumus personāla vadības jomā un lika 
vadības komandai ieviest jaunas kompetences un pieejas.

Saņēmām virkni Eiropas Komisijas rekomendāciju par �nanšu 
sektora regulāciju un Bankas ikdienas darba riska analīzi. 
Aktuāls kļuva jēdziens “darbības nepārtrauktība”, kas ietver 
darbības iespējamības nodrošināšanu dažādās krīzes situācijās, 
piemēram, ja pandēmija skar uzņēmuma vadību, lielu daļu 
darbinieku. Tas kļuva par jaunu izaicinājumu, taču sadarbībā
ar kolēģiem drīz vien ieviesām nepieciešamos risku analīzes
un ierobežošanas procesus.

Nozīmīgas pārmaiņas  bija saistītas arī ar klientu apkalpošanu, 
kas 2020. gadā ilgstoši notika attālināti. Arī šajā jomā aktuāla 
bija darbības nepārtrauktība , jo kļuvām vēl atkarīgāki no 
tehnoloģiju iespējām. Tāpēc 2020. gadā tika veikti vairāki 
būtisko risku stresa testi, kas parādīja, kur esam gatavi,
kur mūsu iekšējie procesi vēl jāpilnveido.

Tā kā �nanšu sektors bija pamatīgi noslogots, lai pielāgotos 
jaunajiem – attālinātā – darba apstākļiem, Eiropas Komisija
bija pretimnākoša un 2020. gadā pārcēla vairākus jaunu 
regulējuma prasību ieviešanas termiņus, tostarp, prasībām
par ziņojumu sniegšanu par pārrobežu shēmām un �nanšu 
kontiem. Aizvien aktuālāks Latvijas un Eiropas likumdevēju 
līmenī kļūst ilgtspējas jēdziens, tāpēc �nanšu sektors ne tikai 
rūpējas par savu pārvaldību un resursu patēriņu, bet arī veic 
nozīmīgu ieguldījumu savu klientu un partneru izglītošanā
par ESG pieejas jautājumiem.

2020. gadu var vērtēt kā iespēju laiku darbinieku apmācībām. 
Bija daudz vairāk iespēju apmeklēt tiešsaistes seminārus, 
konferences, iesaistīties apmācību programmās, ko mūsu 
kolēģi aktīvi izmantoja. Banka ir lietderīgi veltījusi šo laiku 
efektivitātes uzlabošanai. Piemēram,  iekšējo normatīvo 
dokumentu saskaņošanas process, kas agrāk tika veikts
papīra formātā, šobrīd notiek elektroniski.

Attālinātā darba modelis –
attīstības iespējas un jauni riski
Natalija Boļšakova, Darbības atbilstības kontroles pārvaldes vadītāja 



2020. gads mūsu Bankai kļuva par kvalitatīvi jaunu attīstības 
posmu. Gada otrajā pusē Banka atgriezās kreditēšanas tirgū, 
īpaši koncentrējoties uz Latvijas tautsaimniecības, kā arī mazo 
un vidējo uzņēmumu �nansēšanu. Pieprasījums pēc 
visdažādāko projektu un ideju �nansēšanas bija pārsteidzoši 
liels, un līdz gada nogalei bijām vienojušies par aizdevumu 
izsniegšanu vairāk nekā 18 miljonu eiro apmērā. Šī summa
var šķist ne pārāk liela, taču jāatceras, ka Banka ļoti rūpīgi 
vērtē katra biznesa projekta dzīvotspēju. Turklāt potenciālos 
�nansēšanas projektus izskatām arī no Bankas de�nēto 
ilgtspējas un ESG principu skatupunkta.

Strādājot �nanšu tirgū kopš 1997. gada, esmu pieredzējis 
dažādus tā attīstības posmus un izpausmes. Uzņēmējiem,
kuri attīsta jaunu biznesa ieceri vai paplašina esošo, bieži ir 
diezgan problemātiski pārliecināt kādu no “lielajām bankām” 
par savas idejas dzīvotspēju. Ne tāpēc, ka ideja ir slikta, bet 
tāpēc, ka �nansēšana bieži vien tiek pārāk birokratizēta, pieeja 
klientu vajadzībām kļūst formāla. Mūsu “trumpis” un iespēja
ir reakcijas ātrums, kas uzņēmējiem ir īpaši svarīgs aspekts.

Esam vietējā kapitāla Banka, tāpēc mūsu lielā iespēja ir 
uzklausīt uzņēmējus, iedziļināties viņu idejās un novērtēt tās
kā profesionāliem �nansistiem. Iespēju kreditēt uztveram ne 
tikai kā atbalstu uzņēmēju sektoram, bet arī kā pienesumu 
valsts ekonomikai kopumā. Radot jaunus uzņēmumus un 
paplašinot esošos, mēs �nansējam jaunu darba vietu 
veidošanos. Ļoti augstu vērtēju uzsākto sadarbību ar ALTUM, 
kas ļauj �nansēšanā diversi�cēt riskus.

2020. gadā vairāk nekā pusi – 56%  – no aktīvajiem klientiem 
veidoja Latvijas privātpersonas vai juridiskās personas. Kā 
vietējā Banka mēs varam labāk izprast vietējā biznesa vajadzī-
bas un tikties ar uzņēmējiem Bankas vadības līmenī. Tas 
attiecas arī uz ilgtspējas un ESG jautājumiem – izglītot vietējos 
uzņēmējus var, runājot viņiem saprotami un viņu biznesa 
kontekstam atbilstoši. Tāpēc Bankas ieguldījums – vērtējot 
projektus no ESG skatupunkta, apspriežot ar biznesa vadītā-
jiem ilgtspējas jautājumus, – ir sabiedrībai nozīmīgu pārmaiņu 
“iekustināšana”. Tā saglabāsies kā viena no mūsu prioritātēm 
arī turpmāk.

Kreditēšanā liels uzsvars
uz Latvijas tautsaimniecību
Ģirts Straujums, Kreditēšanas un korporatīvo
�nanšu pārvaldes vadītājs 



2020. gadu var uzskatīt par lūzuma punktu plašākas 
sabiedrības attieksmē pret ilgtspējas jautājumiem.
Izejot ārpus salīdzinoši šauras – uzņēmēju, vides ekspertu, 
zinātnes pārstāvju – grupas robežām, ilgtspēja kļuva par 
vadošu un visaptverošu tendenci. Protams, tas vistiešākajā 
veidā ietekmēja arī ieguldījumus – ESG kļuva par 
pašsaprotamu kritēriju kopu, ko investori visā pasaulē sāka 
ņemt vērā, veicot ieguldījumus.

Pirms aptuveni pieciem gadiem, kad mūsu Bankas Padomes 
priekšsēdētājs un galvenais akcionārs ierosināja ideju par ESG 
principu iedzīvināšanu Bankas darbā un procedūrās, kolektīvs 
to uztvēra ar zināmu skepsi, kā jau ikvienu pārmaiņu, kas liek 
domāt un rīkoties atšķirīgi. Bija skaidrs, ka tas prasīs daudz 
laika un enerģijas, taču drīz vien pamanījām, ka investīcijās
ESG pieeja ir kļuvusi par vienu no vadmotīviem. Investori visā 
pasaulē sāka pievērst uzmanību tam, cik ilgtspējīgs ir 
uzņēmums, cik atbildīgs tas ir pret saviem darbiniekiem, vidi
un klimatu, vai tas tiek caurskatāmi pārvaldīts. ESG kritēriju 
ieviesām tāpēc, lai novērtētu gan pašas Bankas, gan arī mūsu 
klientu investīciju portfeļus. Ieguldījumu veikšanai sākām 
izraudzīties uzņēmumus, kuru darbībā bija jūtama šī atbildīgā 
attieksme.

Ja sākotnēji šie vērtējumi bija Bankas iekšējās lietošanas 
dokuments, tad 2020. gadā mēs padarījām tos redzamus 
klientiem (katrs klients redz savu ieguldījumu atbilstības līmeni 
ESG principiem). Vēlāk, kad Eiropas Komisija pieņēma 
lēmumu ieviest ESG kritērijus investīcijās kā obligātu prasību, 
mēs šo iniciatīvu bijām jau izpildījuši un izmantojām vairākus 
gadus. Tā kā šādu pieeju bijām ieviesuši savlaicīgi, guvām 
zināmas priekšrocības pār konkurentiem, jo Bankā jau bija 
aprobēti procesi, kurus citi 2020. gadā tikai sāka ieviest.

Vēl viena nozīmīga pārmaiņa, kas saistās ar 2019., 2020. gadu, 
– ilgtspējīgās investīcijas pirmo reizi kļuva pelnošas. Protams, 
bija izņēmumi, taču kopumā šāda veida ieguldījumus agrāk 
uzskatīja par nākotnes izaicinājumu ar apšaubāmām peļņas 
iespējām. Mainoties sabiedrības attieksmei, cilvēki sāka 
interesēties par ieguldījumiem drošākā, tīrākā nākotnē, un 
investīcijas ar ilgtspējas pienesumu kļuva aizvien pelnošākas. 
2020. gada nogalē ilgtspējas klātesamība visos ieguldījumos
jau bija pašsaprotama tendence. Gan automobiļu ražošanā, 
kas pārorientējas uz elektroauto, gan uzņēmumos, kas strādā 
atjaunojamās enerģijas jomā, gan pat naftas ieguves 
uzņēmumos, kuru pamata bizness nav (un nevar būt) videi 
draudzīgs, visi cenšas iespējami mazināt kaitējumu un 
kompensēt to citās darbības jomās.

Pārmaiņu laiks ieguldījumos:
ESG kļūst par pašsaprotamu prasību
Boriss Ļusins, Aktīvu individuālās pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumu pārvaldes vadītājs 



Klientu uzraudzības pārvaldes (KUP) darbinieki apzinās, ka ir 
atbildīgi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma un proliferācijas �nansēšanas novēršanas (NILLTPF) 
likuma ievērošanu un risku pārvaldību, pārliecinoties,
ka Bankas klientu, darbinieku un piegādātāju attiecības balstās 
uz skaidri noteiktiem un praksē reāli piemērotiem 
profesionālās ētikas un morāles standartiem. KUP – Bankas 
NILLTPF riska pārvaldīšanas struktūra un t.s. otrā “aizsardzības 
līnija” (second line defence) – darbojas saskaņā ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un ētikas normām. KUP darbinieki 
savas kompetences ietvaros veic visas tiesību aktos noteiktās 
darbības, lai novērstu noziedzīgu un negodprātīgu darbinieku, 
klientu un sadarbības partneru rīcību. KUP iesaistās procesos, 
kas nodrošina Bankas neiecietīgu attieksmi pret noziedzīgiem 
nodarījumiem, it īpaši �nanšu noziegumiem un korupciju.
KUP ievēro un piemēro augstus atbilstības kultūras standartus, 
pēc labākās apziņas sadarbojas ar tiesībsargājošām institūcijām, 
konstatē pārkāpumus un tos novērš.

Banka rūpējas, lai attiecības starp klientiem un Banku būtu 
taisnīgas. Klientiem sniedzam informāciju ne tikai par saviem 
produktiem, pakalpojumiem, bet arī informējam par prasībām, 
kas izriet no NILLTPFN likuma un tam pakārtotajiem 
normatīvajiem aktiem, kā arī labās prakses ieteikumiem.
Šajā darbā īpaša loma ir KUP darbinieku profesionalitātei, 
prasmei striktās NILLTPFN likuma normas interpretēt un 
izskaidrot Bankas darbiniekiem, kuri strādā tiešā saskarsmē ar 
klientiem.

2020. gadā turpinājām īstenot pasākumus “Pazīsti savu klientu” 
(KYC) ietvaros, lai gūtu pārliecību, ka Banka netiek izmantota 
noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijai, terorisma vai 
proliferācijas �nansēšanai vai starptautisko �nanšu sankciju 
apiešanai vai pārkāpšanai. Banka aktīvi turpināja atbalstīt cīņu 
pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un 
proliferācijas �nansēšanu, ievēroja starptautiskās �nanšu 
sankcijas, atturējās no risku uzņemšanās, ko nespēj efektīvi 
pārvaldīt.

2020. gadā turpinājās darbs uz risku balstītas pieejas principa 
ieviešanā (risk-based approach), kas ļauj sistēmiski veikt klientu 
izpēti atbilstoši to risku līmenim. Šīs pieejas īstenošanā būtisks 
sākuma punkts bija Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 
ieteikumi Nr. 100 “Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un proliferācijas �nansēšanas 
novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles 
sistēmas izveidei un klientu izpētei” (t.s. “AML rokasgrāmata”). 
Noteikumi tika izstrādāti kopā ar nozares speciālistiem ar 
mērķi veicināt uz risku novērtējumu balstītas pieejas 
īstenošanu un stājās spēkā 2020. gada 17. jūlijā. Līdz ar to 
Banka ieguva precīzāku skaidrojumu normatīvo aktu 
piemērošanai, kas ļauj samazināt formālo prasību slogu 
sadarbībā ar klientiem.

Uz risku pārvaldīšanu balstītas pieejas ieviešanas pamatā ir 
Bankas NILLTPF/Sankciju riska novērtējums par 2020. gadu, 
kuru veicām, ievērojot NILLTPFN likuma 6. panta prasības 
(nosaka prasību ņemt vērā riskus, kas identi�cēti ES NILLTPF 
risku novērtējumā, nacionālajā NILLTPFN ziņojumā), kā arī 
ņemot vērā un izvērtējot citus Bankas darbībai raksturīgos un 
piemītošos faktiskos riskus. Tas ļauj pilnveidot Bankas iekšējās 
kontroles sistēmu NILLTPF/Sankciju riska pārvaldībai, ievērojot 
uz risku balstītu pieeju, kas ir efektīva un veidota nevis tikai 
pēc formas, bet arī pēc satura un būtības. Uz risku 
pārvaldīšanu balstīta pieeja nozīmē nevis darīt mazāk, bet gan 
darīt efektīvāk un atbilstošāk (mērķēti), izmantot pieejamos 
resursus, lai novērstu iespējamību Bankai tikt iesaistītai 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vai šo darbību 
mēģinājumā.

Ņemot vērā, ka COVID-19 ir tieši ietekmējis to, ka bankas 
arvien plašāk izmanto klientu neklātienes identi�kāciju,
KUP sadarbībā ar Bankas Biznesa attīstības pārvaldi
2020. gadā uzsāka darbu pie klientu neklātienes identi�kācijas 
rīka ieviešanas (sadarbībā ar Lietuvas kompāniju Ondato).
Darbs tiek veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
par neklātienes identi�kāciju, kā arī izvērtējot labāko praksi 

Turpinās darbs pie biznesa ētikas pilnveides
Anda Saukāne, Valdes locekle

neklātienes identi�kācijas piemērošanā.

Attīstot savas prasmes un pieredzi, KUP sadarbojas un sniedz 
informāciju valsts iestādēm tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
Brīvprātīga informācijas apmaiņa starp publisko un privāto 
sektoru tiek veicināta, ciktāl tā nepārkāpj tiesību aktos 
noteikto. 2020. gadā KUP darbinieki ne vien paši ir 
pilnveidojuši zināšanas NILLLTPF/Sankciju riska pārvaldīšanas 
jomā, piedaloties FNA, FID, VID organizētajos tematiskajos 
pasākumos, bet ir arī dalījušies savā pieredzē un zināšanās
ar visu līmeņu Bankas darbiniekiem, organizējot apmācības 
gan par aktualitātēm normatīvajā regulējumā 
NILLTPF/Sankciju riska pārvaldīšanas jomā, gan analizējot 
praktiskus piemērus.

Vēl viena 2020. gada aktualitāte bija Bankas pārveide par 
Eiropas komercsabiedrību (SE), kas tika veikta, lai nostiprinātu 
Bankas korporatīvās pārvaldības modeli, nodrošinot mūsu 
Bankai Eiropas komercsabiedrības priekšrocības, piemēram, 
darbinieku iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā un iespēju 
brīvāk pārvietot savu darbības rezidenci uz citu valsti.
Pāreja bija aktuāla, lai varētu sekot līdzi jaunākajām tendencēm 
korporatīvo tiesību jomā un nodrošinātu Bankai iespēju 
pārvietot savu galveno biroju uz citu valsti, ja šāda 
nepieciešamība rastos.

Bankas darbības principi NILLTPFN jomā 2020. gadā
bija nemainīgi:
• Labāko atbilstības standartu ievērošana.
• Nulles tolerance pret �nanšu noziegumiem.
• Ilgtspējīga Bankas biznesa modeļa ieviešana.
• Atbilstība NILLTPFN likuma prasībām.
• FKTK normatīvā regulējuma un ieteikumu piemērošana.
• Latvijas banku labās prakses vadlīniju īstenošana.
• Atbilstība ES AML piektās direktīvas prasībām
un FATF vadlīnijām.



Vides joma
• Izdegušās spuldzes tiek nomainītas ar LED spuldzēm.
• Uzstādīts viens kustību detektors apgaismojuma ieslēgšanai/ 
izslēgšanai.
• Cieto virsmu tīrīšanā tiek izmantoti 100% ekoloģiski tīrīšanas 
līdzekļi (grīda, logi, sanitārie mezgli).
• Atkritumi tiek šķiroti un atbilstoši nodoti pārstrādei.
• Iepirkta “zaļā” elektroenerģija
(no atjaunojamiem resursiem iegūtā).
• CO2 izmešu samazinājums par 9%.
• Ūdens patēriņa kopējais samazinājums par 11%.
• Elektrības patēriņa kopējais samazinājums par 10%.
• Papīra izmantošanas kopējais samazinājums par 23,9%.
• Aktualizēta bankas vides politika.

Sociālā joma
• Organizēta izstāde “Dzimtas grāmata” un laists klajā 
izdevums “Dzimtas ģerboņi mūsdienu Latvijā”.
• Turpinās projekta Manabiblioteka.lv atbalsts, lai mudinātu 
skolēnos un sabiedrībā lasītkāri. 2020. gadā izveidotas video 
sērijas “Iemīlēt grāmatu”.
• Banka jau vairākus gadus ir Latvijas literatūras gada balvas 
(LaLiGaBa) atbalstītāja.
• Banka aicināja piedalīties labdarības akcijā “Tabitas sirds”, 
sagādājot un dāvinot trūkumā nonākušajiem nepieciešamās 
lietas.
• Banka noorganizēja braucienu uz dzīvnieku patversmi 
“Ulubele”. Patversmei tika piegādāti dažādi saziedotie 
nepieciešamie materiāli, un darbinieki izveda pastaigā 
četrkājainos draugus.
• Bankā tika organizēta Ēnu diena.
• Skolēnu vasaras brīvlaikā Banka organizēja ”Bērnu vasara 
Bankā”, kad darbiniekiem bija iespēja ņemt savas atvases līdzi 
uz Banku.

 
• Banka 2020. gadā organizēja divas prakses vietas.
• Valstī noteikto ierobežojumu dēļ ikgadējās Lielās Talkas 
kopā būšana izpalika, bet darbinieki un to ģimenes locekļi tika 
aicināti talkot individuāli savu māju apkārtnē.
• Publicēti informējoši materiāli darbiniekiem par ilgtspējīgiem 
risinājumiem un emocionālās veselības uzturēšanu.
• Banka apdrošinājusi darbiniekus Covid-19 nelaimes 
gadījumiem.
• Banka organizējusi kopības pasākumu darbiniekiem un to 
ģimenēm “Ziemas diena 2020”.
• Banka savus darbiniekus atbalstījusi meža taku skrējienā 
“Cēsu eco trail 2020”.
• Banka atbalstījusi arī tās futbola komandu Latvijas 
Korporatīvā telpu futbola čempionātā. 

Pārvaldības joma
• Atskaitīšanās un atklātība (Gada pārskats un ESG pārskats 
publicēti Bankas interneta lapā).
• Caurredzamība (tiek auditēti un publicēti �nanšu pārskati, 
regulatoram un biržai tiek nodrošināta informācijas 
pieejamība, par notikumiem Banka komunicē medijos).
• Atbilstība labākajai korporatīvās pārvaldības praksei. 
Īstenojot labas pārvaldības praksi un iekšējo procesu 
sakārtošanu, tika īstenoti un uzsākti vairāki pasākumi/projekti:
• Banka kļuvusi par Eiropas komercsabiedrību (SE) ar mērķi 
veicināt starptautisko atpazīstamību un stiprināt Bankas 
identitāti starptautiskajā vidē.
• 2020. gadā tika uzsākts un turpinās vadītāju kompetenču 
attīstības programmas projekts. 

2020. gadā paveiktais ESG jomā



Vides rādītāji
(pārskatāmi salīdzināmie dati)

2017
CO2 izmeši, tonnas

2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
349 336 306 278

Elektrības patēriņš
kWh uz 1 darbinieku

2614 2976 3063 2754

Ūdens patēriņš
litri uz 1 darbinieku

63476306 6073 5422

2017
Atkritumu apjoms m3

uz 1000 EUR operac. izmaks.

2018 2019 2020 2020
0,017 0,019 0,026 0,027

2017
Pārstrādāto atkritumu

īpatsvars %

2018 2019
42 42 43 46

2017
Papīra patēriņš

kg uz 1 darbinieku 

2018 2019 2020
11,99,9 11,7 8,64


