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Pieci gadi ESG zīmē – esam iekustinājuši
sabiedrību vērtīgu pārmaiņu virzienā
Valērijs Belokoņs, Padomes priekšsēdētājs, akcionārs, dibinātājs

Viena no mūsu bankas “atslēgas” vērtībām vienmēr, kopš 
Baltic International Bank dibināšanas 1993. gadā, ir 
ilgtspēja un pārmantojamība. Šie ir viens otru papildinoši 
jēdzieni, jo ilgtspējīga uzņēmējdarbība nozīmē atbildīgu 
attieksmi pret visu, ko dari, un šādas attieksmes rezultātā 
veidojas vērtība, ko var pārmantot, turpināt. Šis princips 
ir ikvienas attīstības pamatā – sabiedrībā, tās pārvaldībā, 
biznesā, arī cilvēku attiecībās. Tāpēc ir likumsakarīgi, ka 
mēs bijām vieni no pirmajiem, kas bankas ikdienas darbā 
sākām pilnvērtīgi integrēt ilgtspējas principus. 
2016. gadā bankas vadība izstrādāja stratēģiju par to, kā 
bankā tiks ieviesta pasaulē tolaik jau pazīstamā ESG 
(Environment. Social. Governance.) pieeja. 2017. gadā 
sākām to ieviest dzīvē un nu jau piecus gadus esam 
pilnībā savu biznesa modeli saskaņojuši ar ilgtspējas 
principiem. No jauniem �nanšu pakalpojumiem un 
investīcijām līdz jaunu darbinieku pieņemšanai un 
mārketingam – katra bankas darbības izpausme tiek 
pakārtota ESG pieejai. Tā vienlaikus ir gan atbildīga 
attieksme pret vidi un klimatu, tas ir caurskatāms 
pārvaldības modelis un atbildīga attieksme pret 
darbiniekiem, un tā ir bankas iesaiste sociālu jautājumu 
risināšanā, tostarp arī kā vērtīgu iniciatīvu atbalstītājam, 
�nansētājam.
Ņemot vērā, ka ilgtspēja Latvijas biznesa vidē (un ne tikai 
pie mums vien) ilgu laiku bija vien skanīgs vārds bez 
seguma, pilnvērtīgas ESG pieejas ieviešana bankas 

ikdienas darbā bija diezgan ambiciozs mērķis. Bet arī ļoti 
vērtīgs un pareizs, jo tagad – piecus gadu vēlāk – mēs 
redzam, ka mūsu ceļš ir bijis pareizs. Šodien par ilgtspēju 
un ESG nerunā vien slinkais, visi lielie uzņēmumi veido 
ilgtspējas pārskatus un nāk klajā ar dažādām iniciatīvām 
šajā jomā. To ir liels prieks pieredzēt, apzinoties, ka viens 
no mūsu mērķiem 2016. gadā bija iekustināt sabiedrību 
un īpaši biznesa vidi jautājumā, kas mums šķita izšķiroši 
nozīmīgs. 
Toreiz, kad sākām ieviest ESG pieeju, bankā notika 
pārmaiņu un restrukturizācijas procesi, kas bija saistīti ar 
globālām norisēm �nanšu tirgos un mūsu redzējumu par 
turpmāko bankas attīstību. Mūsu mērķis tika de�nēts un 
aizvien ir: būt bankai, kas kopā ar saviem klientiem veic 
investīcijas videi draudzīgos un ilgtspējīgos projektos un 
uzņēmumos, kam vienlīdz nozīmīgas ir gan vides vērtības, 
gan pozitīva ilgtermiņa ietekme nākotnē. Šāds mērķis sevī 
jau ietver ilgtspējas pieeju, ko, pārfrazējot īsi, var 
rezumēt: “Lai rīt tev nebūtu kauns par lēmumiem, ko 
pieņem šodien.”  Ļoti svarīgi, ka ar šādu pārliecību dzīvo 
aizvien vairāk biznesa organizāciju, jo tas rada plašākas 
pārmaiņas sabiedrībā. Uzskatu, ka šis ir bijis viens no 
lielākajiem mūsu sasniegumiem aizvadīto piecu gadu laikā 
– spēt iekustināt sabiedrību virzienā, kas veicina tās 
labklājību atbildīgā veidā.



Ilgtspējas principu ieviešanā
varam būt kā piemērs citiem
Viktors Bolbats, Valdes priekšsēdētājs

2021. gads mūsu bankai bija zīmīgs divu iemeslu dēļ – mēs 
pārliecinājāmies, ka kopīgiem spēkiem, kā vienota komanda 
varam izdarīt daudz; banka piesaistīja jaunus akcionārus, kas 
apliecina, ka mūsu kopīgais darbs pēdējo gadu laikā ir bijis 
vērtīgs un nesis augļus.

Vispirms par pašu lielāko izaicinājumu kopš bankas 
dibināšanas brīža – pandēmiju. Tā iesākās gana strauji, 
piespieda mūs izmainīt savu darba ikdienu, sadarbību ar 
klientiem, faktiski – pilnīgu visu, un palika kā nopietns 
drauds divu gadu garumā. Zinu, ka daudziem no maniem 
kolēģiem īpaši grūti bija pielāgoties pandēmijas radītajiem 
ierobežojumiem, jo mūsu korporatīvā kultūra ir balstīta 
savstarpējā komunikācijā. Mūsu kolēģi ikdienā mūs 
iedvesmo un uzmundrina, šo sajūtu ir grūti “pārnest” uz 
digitālo vidi. Tomēr pateicoties pašaizliedzīgam daudzu 
kolēģu ieguldījumam, kā arī tehnoloģiju iespēju integrācijai 
bankas pakalpojumos, mums izdevās pielāgoties jaunajiem 
apstākļiem un kļūt vēl efektīvākiem, konkurētspējīgākiem. 
Pamatā tāpēc, ka esam spēcīgs kolektīvs. Uzskatu to par 
vienu no lielākajām Baltic International Bank vērtībām.

Tieši spēcīgās, saliedētās un efektīvās bankas komandas 
darbs iepriekšējo gadu laikā soli pa solim tuvināja mūs tam 
mirklim, kas piepildījās 2021. gada nogalē. Banka piesaistīja 

jaunus akcionārus, veicot akciju emisiju un piesaistot jaunu 
kapitālu. Jauna investora ienākšana pēdējā laikā ir reta 
parādība Latvijas banku sektorā, un šis notikums apliecina 
mūsu bankas augsto attīstības potenciālu. Tas arī stiprina 
Latvijas un Baltijas reģiona reputāciju investoru acīs, jo 
mūsu reģionā tiek saskatītas iespējas vērtīgiem, efektīviem 
ieguldījumiem.

Esmu pārliecināts, ka abi minētie notikumi ir bijuši 
iespējami dēļ mūsu bankas mērķtiecīgā darba ilgtspējas 
principu iedzīvināšanā. ESG pieeja ir bijusi un ir mūsu 
darbības pamatprincips. Laika gaitā tas ir ļāvis sasniegt 
augstākos rezultātus Ilgtspējas indeksa vērtējumā (2021. 
gadā saņēmām augstāko – Platīna – novērtējumu), tas ir 
veicinājis mūsu darba devēja tēlu, ļāvis konkurēt dažādos 
tirgos un piesaistījis investoru uzmanību. 2021. gadā, 
kļūstot par Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta 
(Baltic Institute of Corporate Governance) biedru, Baltic 
International Bank jau atkārtoti apliecināja, ka mūsu 
darbība ir un būs vērsta uz atbildīgu attieksmi pret vidi un 
saviem darbiniekiem, uz ieguldījumiem sociālu problēmu 
un jautājumu risināšanā un uz tāda korporatīvās 
pārvaldības modeļa ieviešanu, kas būtu izmantojams kā 
labs piemērs citiem.



ESG nostiprinājies kā attīstības dzinējspēks
Dace Dūklava-Kokina, Stratēģiskās un biznesa attīstības pārvaldes vadītāja

2021. gadā apritēja pirmie pieci gadi kopš Banka visās savās darbībās, procesos un 
iniciatīvās pieturas pie ESG (Environmental, Social and Governance) pieejas. Mūsu 
darbība ilgtspējas jomā ir augstu novērtēta Ilgtspējas indeksā, kur jau ceturto gadu 
pēc kārtas esam saņēmuši augstāko – Platīna indeksu. Šis nenoliedzami ir visas 
mūsu komandas sasniegums, ar ko ļoti lepojamies. Ilgtspējas jautājumi jau sen ir 
mūsu ikdiena, tie mums ir labi zināmi un saprotami, tāpēc Banka ir kļuvusi par šīs 
pieejas izglītotāju savu darbinieku, klientu un partneru vidū.
Ja 2020. gads paliks atmiņā kā Covid-19 pandēmijas sākuma laiks ar sākotnējām 
bailēm, neziņu un pakāpenisku pielāgošanos jaunajai situācijai, pērn bija jūtams 
izteikts nogurums no ieilgušām mājsēdēm, ierobežojumiem, drošības pasākumiem. 
Darba devējiem visā pasaulē tas bija laiks, kad īpaša uzmanība bija jāvelta 
darbinieku motivēšanai, veselības uzturēšanai, produktivitātes mērīšanai. Arī Banka 
saskārās ar līdzīgiem izaicinājumiem, tāpēc piedāvājām darbiniekiem uzlabot 
darba vietas viņu mājās, iegādājāmies papildu apdrošināšanu un uzturējām 
regulāru saikni ar savu komandu, lai nodrošinātu piederības sajūtu Bankai, arī 
strādājot no mājām.
Darbs no mājām ir kļuvis par jaunu darba attiecību modeli, kas 2021. gadā atstāja 
ietekmi uz izmērāmajiem ietekmes uz vidi rādītājiem. Daļai darbinieku esot birojā, 
daļai strādājot no mājām, CO2 izmešu rādītājs un elektrības patēriņš attiecībā 
pret 2020. gadu nedaudz pieauga, jo, piemēram, apgaismojumu birojā vai tā 
apsildi nav iespējams adaptēt situācijai, kad ir aizņemta vien puse no visām 
darba vietām. Vienlaikus, attīstoties saziņai un informācijas apritei digitāli,
pērn būtiski sarucis papīra patēriņš (–24,6%).
Iekšējo procesu efektivitāte un digitalizācija 2021. gadā bija viens no Bankas 
darbības uzsvariem – procesu sakārtošana nozīmē gan vides resursu taupīšanu, 
gan atkritumu šķirošanu un nodošanu otrreizējai pārstrādei.

Kā lielākais sasniegums digitalizācijā jāatzīmē CRM sistēmas ieviešana, kas 
klientu akceptēšanas procesu ļauj pilnībā veikt digitāli. CRM sistēmu Banka 
sāka izmantot arī pakalpojumu pārdošanā. Ir digitalizēti vairāki ar operacionālo 
uzskaiti saistīti ikdienas procesi, kā arī iekšējo dokumentu saskaņošana un 
aprite.
Jāuzsver, ka savā �nanšu pakalpojumu un produktu klāstā, Banka turpināja ieviest 
ilgtspējīgas �nansēšanas politiku. Piemēram, izvērtējot kredītus Banka veic arī 
ESG vērtējumu, kas ir integrēts klienta kredīta reitinga/riska noteikšanā (2021. 
gadā ir atjaunota individuālā kredītriska novērtēšanas metodoloģija). Nekustamajos 
īpašumos, kur Banka ir veikusi investīcijas, tiek uzstādīts energoefektīvs 
apgaismojums, ierīkoti energoefektīvi lifti un veikti citi uzlabojumi.
Bankas investīciju portfeļa atbilstība ESG kritērijiem ir novērtēta ar A reitingu 
(54,5%).
Ilgtspējas principu ieviešanā Banka veica informatīvas un izglītojošas aktivitātes gan 
saviem darbiniekiem, gan ārējām auditorijām. 2021. gadā turpinājās jauno 
darbinieku apmācība par ESG pieejas īstenošanu. Par ESG politiku esam rīkojuši 
diskusijas, kurās pieredzējušākie kolēģi sniedz ieskatu par Bankas politiku ilgtspējas 
jomā un to, kā tā izpaužas mūsu ikdienas darbā. ESG principus un to nozīmi 
pārrunājam ar Bankas klientiem, kuri plašāk par šiem jautājumiem var uzzināt 
mūsu veidotajos ESG pārskatos. Tiekoties ar klientiem, esmu uzklausījusi visai 
atzinīgus vārdus par mūsu īstenoto ESG pieeju, kas līdz ar Bankas veiktajiem 
ieguldījumiem kultūrā un sociālajā sfērā (Latvijas literatūras gada balva, projekts 
Manabiblioteka.lv un citi), ir kļuvis par vienu no Bankas reputācijas un 
atpazīstamības iezīmēm. 
Kopumā var teikt, ka ESG ir nostiprinājies kā nozīmīgs Bankas attīstības 
dzinējspēks, kas reprezentē mūsu attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam, pret sociāla 
rakstura jautājumiem un korporatīvo pārvaldību.



Personāla vadībā izšķiroša
ir pievilcīga darba vide
Inga Auziņa, Personāla vadības pārvaldes vadītāja

Personāla vadībā 2021. gads bija zīmīgs ar dažādas pakāpes un 
stingrības pandēmijas ierobežojumiem, kā arī ar to, ka attālināts darbs 
kļuva par mūsu ikdienu. Proti, ja sākotnēji darbiniekiem jaunie darba 
apstākļi nebija ierasti, jāpielāgojas daudzām jaunām lietām, tad pērn 
sekoja adaptācija un attālināta darba nostiprināšanās. Struktūrvienību 
vadītāji šajā laikā aktīvi komunicēja ar savām komandām, nodrošinot 
klātienes sajūtu, un arī Banka kopumā sniedza palīdzīgu roku, gan 
visiem darbiniekiem iegādājoties papildu apdrošināšanu, gan arī 
palīdzot adaptēties darbam mājās. Laikā, kad noteiktie ierobežojumi 
to pieļāva, bankas birojs bija atvērts visiem, kuri vēlējās strādāt savā 
ierastajā darba vidē.

Īpašā uzmanības lokā visu 2021. gadu bija arī mūsu darbinieku 
ģimenes. Ģimene mūsu bankai ir īpaša vērtība, tāpēc papildus likumā 
noteiktajām brīvdienām mēs dažādos dzīves gadījumos piešķiram 
darbiniekiem papildus brīvdienas, ļaujot vairāk laika pavadīt ģimenē, 
savukārt vasarās rīkojam izglītojošas nometnes savu darbinieku 
bērniem (2021. gads ierobežojumu dēļ bija izņēmums). Esam ļoti 
gandarīti, ka pērn Banka tika atzīta par “Ģimenei draudzīgu 
darbavietu” Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā darba devēju 
konkursā. 

Atbalsts darbiniekiem un viņu ģimenēm ir īpaši svarīgs, jo 
potenciālajiem darbiniekiem interesē, ko piedāvājam un nodrošinām 
papildus konkurētspējīgai darba samaksai. Pievilcīga darba vide ir 
nozīmīgs faktors esošo darbinieku motivēšanā un jaunu profesionāļu 
piesaistē. Īpaši tas attiecas uz jomām, kur konkurence par 
darbiniekiem ir īpaši asa. Darba tirgus mainās ik mēnesi, un Bankas 
pieredze, strādājot �nanšu tirgū, ļauj mums tam savlaicīgi pielāgoties, 
piedāvājot darbiniekiem mūsdienīgu, patīkamu un ērtu darba vidi. 
Nav pat tik nozīmīgi, vai cilvēks strādā no mājām, vai biroja, – 
izšķiroša ir un būs darbinieka motivācija, kas pamatā ir saistīta ar 
darba devēja spēju rūpēties par darbinieka vēlmēm atbilstošiem 
darba apstākļiem un radīt sajūtu par katra darbinieka ieguldījumu 
Bankas attīstībā.

Bankas darbinieki 2021. gadā

Bankas kolektīvam pievienojās:

10 sievietes
7 vīrieši

Vidējais jauno kolēģu vecums:

38 gadi
21 gads jaunākajam
59 gadi vecākajam

Darbinieku vidējais vecums:

45 gadi (44,9)

20 gadus un vairāk Bankā strādā:

32 kolēģi

Kopējais darbinieku skaits:

202
61% sievietes
39% vīrieši

Vidējais darba stāžs:

9,8 gadi

Jauno darbinieku mentori:

22 kolēģi

Darbinieku bērnu skaits:

149
7 līdz 1 gadam
97 līdz 10 gadiem



Kreditēšanā saglabājas ilgtspējīgu projektu
un Latvijas biznesa akcenti
Ģirts Straujums, Kreditēšanas un korporatīvo �nanšu pārvaldes pienākumu izpildītājs

2021. gads Bankas attīstības vēsturē ieies kā vēsturiska 
notikuma laiks – novembrī notika jaunu akciju emisija 12 
miljonu eiro apmērā, kas tika pilnībā apmaksāta, un 
rezultātā Bankas esošajiem akcionāriem pievienojās jauni 
akcionāri no Apvienotajiem Arābu Emirātiem un 
Šveices. Investoru piesaiste ir nozīmīgs pavērsiens 
Bankas attīstībā, jo apliecina, ka līdzšinējā mūsu 
komandas darbība nesusi labus augļus, kā arī paver 
jaunas iespējas klientu piesaistes un apkalpošanas 
pilnveidošanai, �nanšu produktu izstrādei un 
tehnoloģiju ieviešanai. Tas arī apliecina ārvalstu 
investoru interesi par Latviju un tās uzņēmumiem.
Līdzīgi kā gadu iepriekš arī 2021. gadā turpinājām 
�nansēt pievilcīgus projektus, īpaši akcentējot mūsu 
iespējas piedāvāt konkurētspējīgus produktus Latvijas 
uzņēmējiem. Pieprasījums, īpaši no maza un vidēja 
mēroga uzņēmējiem, saglabājās augsts, kas apliecina, ka 
pat Covid-19 ierobežojumu dēļ, Latvijas uzņēmēji 
turpināja attīstīt savas biznesa iespējas, atklāja jaunus 
tirgus eksportam un ieguldīja produktivitātē. Projektu 
�nansēšanā banka vērtē gan ieceres �nansiālo pusi, 
gan vērtē to arī caur mūsu de�nēto ESG principu 
prizmu. 
Līdzīgi kā Latvijas komercbanku sektorā kopumā arī 
mūsu izsniegto aizdevumu apjoms mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem 2021. gadā būtiski nemainījās. 

Tika izskatīti vairāki desmiti perspektīvu projektu, un, 
ņemot vērā Bankas realizēto personalizēto pieeju 
katram projektam, atbalstu guva virkne perspektīvu 
biznesa ideju. Banka centās saglabāt reakcijas ātrumu, 
kas uzņēmējiem ir ļoti svarīga kvalitāte, taču vienlaikus 
vērtēja projektus gan no to biznesa perspektīvas, gan 
atbilstības likumu prasībām un ieceres pienesumu 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā. Sarunās ar 
uzņēmējiem uzsveram, ka atteikums piešķirt 
�nansējumu ne vienmēr nozīmē, ka projekts nav 
perspektīvs. Finanšu sistēmas regulējums un katras 
bankas risku politika liek biznesa projektus vērtēt arī 
pēc citiem kritērijiem, tāpēc bieži vien uzņēmēji pēc 
konsultācijas ar baņķieri projektu uzlabo vai arī 
no�nansē savu ieceri citā veidā.
Apzināmies, cik nozīmīga ir Latvijas uzņēmēju 
kreditēšana, un lepojamies, ka vairāk nekā puse no 
mūsu Bankas klientiem veido Latvijas kapitāla 
uzņēmumi. Šī saglabājas kā viena no Bankas prioritātēm, 
līdzdarbojoties konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
ekonomikas veidošanā Latvijā.



Ieguldījumos turpinās uzsvars uz ilgtspēju un atbildīgumu
Boriss Ļusins, Aktīvu individuālās pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

2021. gadā turpinājās pieprasījums pēc ieguldījumiem 
ilgtspējīgos projektos un iniciatīvās. Ieguldītāji visā 
pasaulē aizvien vairāk pievērš uzmanību tam, vai viņu 
investīcijas nonāk uzņēmumos, kuri savā darbībā 
ievēro ESG principus. Tas nozīmē būtiskas 
konkurētspējas priekšrocības tiem, kas jau ilgtermiņā ir 
ieviesuši ESG pieeju un pie tās pieturas. Proti, ja 
uzņēmuma darbība ir pielāgota ilgtspējīga biznesa 
pieejai, ja tā jau savlaicīgi ir veidota šādā rakursā, tagad 
paveras lielākas iespējas piesaistīt �nansējumu. ESG ir 
kļuvis par normu, nevis par ko īpašu.

Jāuzsver, ESG pieeja daudzos gadījumos nes arī 
�nansiālu ieguvumu, jo, piemēram, pārejot uz zaļo 
enerģiju, šodien izmaksas ir zemākas, nekā pilnībā 
izmantojot tikai fosilos energoresursus. Vēl nesen šāds 
efekts bija vien teorētisks, bet tagad varam redzēt, kā 
tas izpaužas uzņēmumu darbībā. Ja nelielie investori, 
kuri pamatā orientējas uz īstermiņa peļņu, šo aspektu 
novērtē retāk, lielie investori – pensiju un ieguldījumu 
fondi – ESG uztver kā nozīmīgu faktoru par labu 
ieguldījumam. Tāpēc ESG principu ieviešanu var 
uzskatīt par daļu no uzņēmuma inovāciju procesa, 
kad virza konkrētā biznesa attīstību.

2021. gadā, līdzīgi kā �nanšu tirgus kopumā, arī mēs 
pieturējāmies pie salīdzinoši konservatīvas ieguldījumu 
politikas. Šodien redzams, ka šāda pieeja pilnībā 
atmaksājas. Un ilgtspējas faktori (vides, sociālajā jomā, 

darbinieku politikā u.c.) arī mums ir viens no aspektiem, 
kam pievēršam īpašu uzmanību. Kā banka, kura ESG 
pieeju savā darbībā ir integrējusi jau pirms sešiem 
gadiem, mēs turpinājām šo principu popularizēt arī savu 
klientu un partneru vidū. Investīciju portfeļus mēs 
vērtējam caur ESG prizmu, turklāt pēdējo gadu laikā 
arī klienti paši var redzēt savu ieguldījumu atbilstības 
līmeni ESG principiem. Nozīmīgu lomu ilgtspējas un 
atbildīguma principu ieviešanā �nanšu sektorā ir spēlējis 
regulators, kas daudziem ir licis par šiem jautājumiem 
ne vien domāt, bet arī praktiski ieviest savā ikdienas 
darbā.

Ņemot vērā kopējo Eiropas Savienības politiku un t.s. 
“zaļā kursa” ieviešanu, var prognozēt, ka ilgtspēja būs 
aizvien nozīmīgāks faktors ikvienā biznesa nozarē un 
uzņēmumā. Tas, cik ātri uzņēmumi spēs reaģēt un 
ieviest praktiskas pārmaiņas, lielā mērā izšķirs viņu spēju 
piesaistīt investīcijas un konkurētspēju. Mums ir visai 
pamatīga pieredze ESG principu ieviešanā, tāpēc labprāt 
turpināsim ar to dalīties ar saviem klientiem un 
partneriem, lai sagādātu tiem konkurētspējas 
priekšrocību �nansējuma piesaistē, kā arī palīdzētu veikt 
ieguldījumus ilgtspējīgos aktīvos ar stabilu atdevi.



Iesaistāmies iedzīvotāju �nanšu pratības paaugstināšanā
Anda Saukāne, Valdes locekle 

Baltic International Bank 2021. gadā iesaistījās vairāku 
�nanšu institūciju un valsts pārvaldes institūciju kopīgā 
iniciatīvā ar mērķi paaugstināt Latvijas iedzīvotāju 
�nanšu pratību. 2021. gada 20. jūlijā kļuvām par vienu 
no 20 partneriem, kas parakstīja sadarbības 
memorandu Latvijas iedzīvotāju �nanšu pratības 
stratēģijas ieviešanai 2021. – 2027. gadam. Šīs 
stratēģijas mērķi ir paaugstināt Latvijas iedzīvotāju 
�nanšu pratību, uzlabojot iedzīvotāju kompetences, 
veidojot ilgtspējīgu �nanšu pratības kultūru, 
nodrošinot kvalitatīvu �nanšu vidi un veidojot 
stratēģisku un uz sadarbību vērstu institūciju pieeju 
�nanšu pratības pilnveidošanā.

Latvijas iedzīvotāju �nanšu pratības stratēģija 
2021.–2027. gadam tika izstrādāta apjomīgā un 
daudzpusīgā darba grupā, partneriem kopīgi izvirzot 
mērķus un vienojoties par veicamajiem uzdevumiem 
nākamajos septiņos gados. Kopumā stratēģijā ir noteikti 
17 uzdevumi, to īstenotāji, mērķa grupas, �nansējuma 
avots un īstenošanas periods.

Stratēģijā ir izvirzīti trīs mērķi:
1. Uz ilgtspējību vērsta �nanšu pratības kultūra un 

kompetenču pilnveide.
2. Atbilstošas �nanšu vides kvalitātes nodrošināšana.
3. Finanšu pratības stratēģiskās plānošanas ietekmes 

palielināšana, sasaistot to ar valsts stratēģiskās 
plānošanas dokumentiem, plašāk un efektīvāk 
iesaistot ieinteresētās puses.

Katra mērķa īstenošanai ir de�nēti nepieciešamie 
darbības virzieni, kuros noteikti veicamie uzdevumi, 
sasniedzamie rezultāti, sasniegumu rādītāji, mērķa 
grupas, iesaistītās puses, atbildīgās institūcijas un 
nepieciešamie resursi. Ik gadu stratēģija tiks papildināta 
ar darbības plānu, kurā iekļautas konkrētajā gadā 
plānotās aktivitātes. No 2022. gada Latvijā �nanšu 
pratības koordinēšanu nodrošina Latvijas Banka, 
veidojot starpinstitūciju darba grupu, iesaistot plašu 
ieinteresēto pušu loku gan no �nanšu un izglītības, gan 
nevalstiskā sektora.

Kopā ar Baltic International Bank SE   sadarbības 
memorandu parakstīja: Finanšu un kapitāla tirgus 
komisija, Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nodarbinātības 
valsts aģentūra, “Finanšu nozares asociācija”, Latvijas 
Apdrošinātāju asociācija, Banku augstskola, Rīgas 
Tehniskā universitāte, Ekonomikas un kultūras 
augstskola, AS “Attīstības �nanšu institūcija Altum”, AS 
“Nasdaq Riga”, AS “SEB banka”, Luminor Bank AS 
Latvijas �liāle, “Swedbank” AS, SIA “Intrum Latvia”, 
“Junior Achievement Latvia”, “Global Shapers 
Community – Riga” projekts FinLit, AS “Citadele 
banka”. 



Biznesa attīstība un risku vadība –
saglabājam noturīgu līdzsvaru
Māris Liguts, Valdes loceklis

Banka skaidri apzinās un saprot savu atbildību nodrošināt NILLTPF novēršanu, kā 
arī sankciju ievērošanu jebkurā laikā, kad vien sniedzam �nanšu pakalpojumus 
saviem klientiem, kad noslēdzam sadarbības vai partnerības līgumus, uzraugām 
klientus un viņu darījumus. Bankas vērtību un ētiskas uzvedības pamatā ir 
stingra starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana atbildīgā veidā. Lai 
ievērotu spēkā esošos sankciju režīmus, banka vadās pēc Sankciju likuma, un mūs 
vada tādas “Baltic International Bank” pamatvērtības kā godprātība un godīgums, 
uzticamība, uz nākotni orientēta attīstība. Bankas attīstības stūrakmens ir 
konsekventa normatīvo aktu un bankas vērtību ievērošana, nodrošinot 
pakalpojumus godprātīgiem klientiem un liedzot bankas pakalpojumus izmantot 
personām, kuru darbība ir pretrunā bankas vērtībām vai likumiem. 

Banka regulāri atjauno un identi�cē galvenos NILLTF un sankciju riskus, ļaujot 
de�nēt tālākos biznesa attīstības virzienus un nostiprinot savu iekšējās kontroles 
sistēmu. Šāda pieeja ļauj saglabāt ilgtspējīgu līdzsvaru starp tā saucamo “biznesa 
apetīti” un bankas spēju drošā veidā pārvaldīt riskus.

Bankas Klientu uzraudzības pārvalde savas kompetences ietvaros nodrošina 
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, novēršot iespējamās noziedzīgās 
darbības un negodprātīgu rīcību no darbinieku, klientu un sadarbības partneru 
puses. Bankā ir iedzīvināta nulles tolerances politika pret noziedzīgiem 
nodarījumiem, īpaši �nanšu noziegumiem un korupciju. Mēs piemērojam 
visaugstākos atbilstības standartus, godprātīgi sadarbojamies ar tiesībsargājošajām 
iestādēm, lai novērstu jebkādus pārkāpumus, tostarp sankciju, �nanšu sektorā.

Pērn saņēmām pozitīvu bankas darbības novērtējumu no Ņujorkā bāzēta 
reitingu aģentūras “Sigma Ratings”. Starptautiskā reitingu aģentūra atkārtoti 
piešķīra Bankai “BBB+” reitingu, kas apliecina, ka Banka iekšējās kontroles 
sistēma ir augstā līmenī, salīdzinot ar starptautisko labāko praksi. “Sigma 
Ratings” vērtēja bankas riska vides un iekšējās kontroles efektivitāti, kā arī 
pārvaldības un �nanšu noziegumu politikas kontroles efektivitāti. Iepriekš “Sigma 
Ratings” bankas �nanšu noziedzības novēršanas atbilstību starptautiskajiem 
standartiem vērtēja 2019. gadā, arī toreiz saņēmām “BBB+” reitingu.

Bankas iegūtais reitings atspoguļo to, ka neskatoties uz pieaugošo ģeopolitisko 
spriedzi reģionā  un no tā izrietošajiem izaicinājumiem, banka kopš 2019. gada ir 
uzlabojusi savu iekšējās kontroles sistēmu. “Sigma Ratings” savā 2021. gada 
pārskatā par banku ir norādījusi, ka pēc 2019. gada izvērtējuma banka ir 
īstenojusi vairākas darbības, lai stiprinātu savu pieeju �nanšu noziegumu 

apkarošanai, tostarp mazinājusi riskus, kas saistīti ar paaugstināta riska klientiem, 
koncentrējoties uz atbilstības jautājumiem �nanšu noziegumu apkarošanās jomā; 
pārorientējusies uz vietējo tirgu un plašākām iespējām pakalpojumu sniegšanai 
Eiropas Savienībā. 

Ņemot vērā Covid-19 ieviestās pārmaiņas ikdienas dzīvē, banka turpināja strādāt 
pie tā, lai tiktu ieviesta klientu attālināta identi�kācija, izmantojot modernās 
tehnoloģijas un vienlaikus nodrošinot identi�kācijas procesa atbilstību likuma 
prasībām. Covid-19 ieviesa izmaiņas mūsu ikdienas darbā, bankai kļūstot vairāk 
digitalizētai, klātienes tikšanās aizstājot ar neklātienes iezvaniem, kas padarīja 
bankas darbinieku darbu efektīvāku. Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumu laikā 
gūto pieredzi, banka ir pārgājusi uz darbu “hibrīdmodelī”, ļaujot darbiniekiem arī 
turpmāk vismaz vienu vai divas dienas nedēļā strādāt no mājām.

2021. gadā banka turpināja darbu pie iekšējās kontroles IT sistēmu 
uzlabošanas, lai efektīvāk tiktu nodrošināts klientu uzraudzības pārvaldes kā 
“otrās aizsardzības līnijas” (second line defence) darbs, uzraugot NILLTPF un 
sankciju ievērošanu. Tas ir ļāvis bankai būtiski samazināt papīra izlietojumu, 
jo visas klientu lietas ir digitalizētas.

Pērn arī turpinājām darbinieku apmācību programmu. Bankas darbinieki 
piedalījās gan iekšējās apmācībās, gan valsts institūciju organizētās apmācībās, kā 
arī – Klientu uzraudzības pārvaldes darbinieki – mācījās un ieguva CAMS 
serti�kātu, stiprinot savu un bankas zināšanu līmeni NILLTFP un sankciju 
novēršanas jomā.

Nozīmīga loma �nanšu sektorā ir regulatoram, kurš seko līdzi jaunākajām 
tendencēm un palīdz veidot vienotu izpratni un tirgus praksi. 2021. gadā 
regulators izstrādāja Ieteikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma un pro�lerācijas �nansēšanas novēršanas un sankciju riska 
pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei. Tajā tika 
detalizēti skaidrota uz risku balstītas pieejas īstenošana atbilstoši klientu izpētes 
noteikumu prasībām, kā arī detalizētāk skaidroti normatīvajos aktos noteiktie 
pasākumi klientu izpētē un sniegti ieteikumi balstoties uz labāko praksi 
NILLTPFN jomā. Šis nozīmīgais dokuments atvieglo un veicina vienotu �nanšu 
sektora pieeju iekšējas kontroles jautājumiem.



Literatūras atbalsts:
no lasoša cilvēka līdz stiprai valstij
Jekaterina Belokoņa, Daiga Katrīna Bitēna, projekta “Bibliotēka” iniciatores un veidotājas

Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” ir ilggadēja latviešu 
literatūras mecenāta Baltic International Bank sabiedriskā iniciatīva. 
Latviešu literatūra – no oriģināldarbu tapšanas līdz to mārketingam 
un lasīšanas popularizēšanai – ir viens no galvenajiem virzieniem, kur 
banka atbalsta jau esošus projektus un pati iniciē jaunus. “Bibliotēka” 
aicina grāmatu lasītājus dalīties savos personīgajos stāstos par 
literatūras vērtību un grāmatu ietekmi personības izaugsmē, atbalsta 
vērtīgu grāmatu izdošanu, kā arī mudina cilvēkus pievērsties 
rakstīšanai. Tieši aicinājums rakstīt kļuva par galveno “Bibliotēkas” 
projektu 2021. gadā, izsludinot Jauno rakstnieku konkursu ar iespēju 
izdot romānu izdevniecībā “Dienas Grāmata”.

“Bibliotēka” aizvadīto gadu gaitā kļūst par aizvien plašāku un 
sazarotāku iniciatīvu, kas aptver dažādus ar literatūru un valodu 
saistītus jautājumus. Četru gadu laikā ir izveidotas vairākas izglītojošas 
videostāstu sērijas par literatūru (“Kas ir literatūra?”, “Dzimtas 
grāmata”, “Iemīlēt grāmatu!” u.c.), tapusi izstāde “Dzimtas grāmata”, 
klajā nācis unikāls izdevums divos sējumos “Dzimtu ģerboņi 
mūsdienu Latvijā” (cita starpā, tas tika prezentēts Frankfurtes 
grāmatu tirgū), kā arī iedibināts Jauno rakstnieku konkurss. 
“Bibliotēkas” kā atbalsta virziena iedibināšana ir saistīta ar mūsu 
pārliecību, ka lasīšana, valodas attīstība un literatūra kopumā ir 
sabiedrību un sociālo vidi veidojoši elementi. Lielā mērā tas ir 
jautājums par labklājīgas un stipras sabiedrības tapšanu. Sapratām, ka 
esam ielikuši labus pamatus tādu projektu atbalstā, kas vērsti uz 
lasīšanas veicināšanu un varam spert nākamo soli – izsludināt 
konkursu jaunajiem rakstniekiem. Zinām, ka daudziem ir grūti nonākt 
līdz gatavam tekstam (starptautiski pētījumi liecina, ka no 100 
cilvēkiem, kuri gribētu sarakstīt grāmatu, to izdara vien trīs), tāpēc 
vienojāmies ar izdevēju, kurš apņēmās piesaistīt redaktoru un izdot 
konkursa uzvarētāja darbu. Atsaucība bija negaidīti liela – saņēmām 
45 romānus (tos vērtēja īpaši izveidota žūrija) un palīdzējam atrast 
izdevējus vēl vairākiem darbiem. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, jaunajiem autoriem bija iespēja apmeklēt lekcijas par 
literatūras tapšanu, izdošanu, grāmatu mārketingu. Šī ir ļoti vērtīga 
šķautne literatūras atbalstā – uzrunāt un iedrošināt jaunos autorus, 
kas bagātina oriģinālliteratūras klāstu un bagātina valodu.

2021. gadā turpinājās darbs pie “Dzimtu ģerboņu” projekta – jau 
vairāku gadu garumā aktualizējam Latvijas dzimtu ģerboņu nozīmi un 
jēgu, ar mūsu atbalstu notika ikgadējais Latvijas literatūras gada 
balvas pasākums, kā arī tika izdots Noras Ikstenas romāns “Ūdens 
mirdzēšana”. Kontekstā ar lasīšanas veicināšanu 2021. gadā 
intervējām vairāku ģimeņu tēvus, lai uzzinātu, kā viņi ieved savus 
bērnus lasīšanas un grāmatu pasaulē. 

Jauno rakstnieku konkurss, kas daudziem jaunajiem autoriem kļuva 
par motivatoru sākt rakstīt, parādīja, ka interese par literatūru Latvijā 
ir gana liela. Tas iedrošina arī mūs turpināt šo projektu (2022. gadā 
iecerēts izsludināt konkursu pasaku autoriem). 2021. gadā projekta 
“Bibliotēka” veidotāji un atbalstītāji interviju sērijā dalījās pārdomās 
par to, kāpēc ir vērtīgi atbalstīt literatūru. Kā vienā no intervijām 
norādīja bankas dibinātājs, viens no akcionāriem un Padomes 
priekšsēdētājs Valērijs Belokoņs, “Mūsdienu pasaulē grāmata ir viens 
no veidiem kā apvienot cilvēkus, tajā skaitā ģimeni. Grāmatās cilvēki 
meklē atbildes uz jautājumiem. Kas notiks, ja cilvēki nelasīs grāmatas, 
ja nemeklēs atbildes uz jautājumiem? Par ko tad cilvēki runās? Pēc 
kādiem paraugiem audzinās bērnus? Manuprāt, šādā situācijā cilvēku 
dzīve kļūtu daudz nabadzīgāka. Grāmatās rastās domas satur jaunas 
tēmas, jaunus notikumus, jaunas sajūtas. Grāmatas sniedz daudz 
sajūtu, kuras ir nepieciešams apspriest. Man nav zināms labāks 
līdzeklis kā diskusijas, lai veidotu attiecības – ģimenē, draudzībā, 
vecāku un bērnu starpā, kolektīvā.”

Jauno rakstnieku konkurss
• Pieteikumi: 122
• Iesūtītie darbi: 45
• Uzvarētājs: Toms Deimonds Barvidis ar romānu “Zaļā dzīle”
• Līdz šim jau izdotas septiņas grāmatas, vēl piecas – sagatavošanā



Vides rādītāji
(pārskatāmi salīdzināmie dati)

2018
CO2 izmeši, tonnas

2019 2020 2021 2018 2019 2020 20212018 2019 2020
336 315306 278

Elektrības patēriņš
kWh uz 1 darbinieku

2976 3063 2754
2021
2992

Ūdens patēriņš
litri uz 1 darbinieku

6347 64636073 5422

2021
Atkritumu apjoms m3

uz 1000 EUR operac. izmaks.

2018 2019 2020 2020
0,0180,019 0,026 0,027

2021
Pārstrādāto atkritumu

īpatsvars %

2018 2019
4242 43 46

2021
Papīra patēriņš

kg uz 1 darbinieku 
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