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Latvijas pagaidu 
valdība izkāpj 
krastā. Kuģa 
Saratov sagaidīša
nai Liepājā - 100. 
Svinēs trīs dienas
16. lpp.

Saražotās produkcijas galve
nais eksporta tirgus ir 

Igaunija. Latvijā alus 
nozare ir jūtami pārre- 
gulēta, intervijā apgalvo 
Valmiermuižas alus 

darītavas saimnieks 
Aigars Ruņģis 8. lpp.

Skaistnātrītes 
viegli audzēt. 
Košas un daudz
veidīgas, bet 
augšanas apstāk
ļu ziņā pieticīgas 
Dārza Diena

Neiepriecinoša perspektīva
Ieceres autori oficiāli kategoriski noliedz, 
ka mini-BOT būtu paralēla valūta, kuras ie
viešana ir pretrunā ar ES likumdošanu.

2. lpp.

▲ KAD  aptuveni puse kreditoru būs pārbaudīti, nauda viņiem izmaksāta, tajā brīdī tad droši vien varēsim teikt, ka process ir visiem 
saprotams un visos posmos strādā, - komentējot ABLV pašlikvidācijas procesa sarežģītību, saka Eva Berlaus un Andris Kovaļčuks.
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Gads ABLV Bank 
pašlikvidācijas zīmē
šāds process nav normatīvos regulēts, valstī nav tādas 
pieredzes. Likuma regulējums domāts gadījumam, ja 
likvidē mazāko, nevis lielāko banku. Tā apstākļus 
raksturo ABLV Bank likvidācijā iesaistītie 4. lpp.
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Neatklāj airBaltic 
rezultātus
Līdz pat 30 miljoniem eiro -  šādus neofi
ciālos datus par nacionālās aviokompāni
jas airBaltic šā gada pirmā ceturkšņa ope
ratīvajiem zaudējumiem Dienai min avoti 
Satiksmes ministrijā.

3. lpp.

Demokrātu kandidāti 
pirmo reizi debatēs
ASV prezidenta vēlēšanas ir paredzētas ti
kai 2020. gada novembrī, bet jau tagad pil
nā sparā rit priekšvēlēšanu kampaņa.

7. lpp.

Rūgtums par 
neieinteresētību
Forsbergs sašutis par gulējušajiem Starp
tautiskās Olimpiskās komitejas balsotā
jiem, zviedri -  par savas valdības minstinā
šanos.

14. lpp.

WWW.DIENA.LV Seko līdzi jaunākajām ziņām ne tikai portālā, bet arī sociālajos tīklos, piedalies konkursos un laimē ielūgumus uz dažādiem koncertiem!
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Balansēt starp ātru un adekvā
Par to, kādā stadijā ir ABLV 
Bank pašlikvidācija, Romāna 
Meļņika intervija ar ABLv 
Bank likvidatoru, finanšu ek
spertu Andri Kovaļčuku un 
zvērinātu advokāti, sorainen 
Latvijas biroja vadošo part
neri Evu Berlaus, kura arī ap
tuveni gadu bija šīs bankas lik- 
vidatore

Ir aptuveni gads pagājis, 
kopš uzsākta ABLVBank paš
likvidācija. Kas šajā laikā pa
veikts, un kādā situācijā šis 
process ir šobrīd?
Andris Kovaļčuks. Gads lielā 
mērā pagājis kreditoru pār
baudes metodoloģijas izstrā
dē. Viss sākās ar pašlikvidāci
jas plāna sagatavošanu, kas ir 
kā lielais rāmis. Nākamais 
darbs, un tas aizņēma vairāk 
laika, bija sagatavot procedū
ru par to, kādā veidā auditor- 
kompānija EY pārbaudīs kre
ditorus. Šā gada 6. martā šī 
procedūra tika apstiprināta. 
Šobrīd tuvojas beigām pirmo 
kreditoru pārbaudes, mēs gri
bētu trešā ceturkšņa ietvaros 
veikt jau pirmos maksājumus 
kreditoriem.

Diezgan sarežģīts bija ceļš 
līdz pašlikvidācijai. Vispirms 
ilgstoši bija neskaidrība par 
to, vai bankai ļaus pašlikvi- 
dēties, pēc tam Noziedzīgi ie
gūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas dienests (kontro
les dienests), kas turpmāk 
darbosies ar nosaukumu Fi
nanšu izlūkošanas dienests, 
arī vilcināja procesu, aizbil
dinoties, ka viņiem trūkst re
sursu visu kreditoru pārbau
dei.
A. K. Pagājušā gada notikumi 
visiem, tajā skaitā arī valsts in
stitūcijām, radīja šoku. Sākot 
ar pērnā gada februāra bei
gām, kad ABLVBank akcionā
ri lēma par bankas pašlikvidā
ciju, parādījās ļoti daudzi juri
diski jautājumi par to, kā kaut 
ko šādu var realizēt Latvijā.

Eva Berlaus. Jo šāds pro
cess nav normatīvos regulēts, 
valstī nav bijis tādas piere
dzes. Likumā bijuši kādreiz ie
likti vispārēji principi, bet bez 
reāla pamata, un tad, kad šāds 
process reāli jānovada, visi sa
prot, ka nav ne pieredzes, ne 
arī pietiekama darbību detali
zējuma likumos.

A. K. Skaidrs, ka pagājušo
gad visi iesaistītie, tostarp gan 
mēs, gan valsts institūcijas, 
uztraucās par to, kādā veidā 
viss notiks un kāda būs katra 
loma tajā visā. Bet, runājot 
par Kontroles dienestu jeb Fi
nanšu izlūkošanas dienestu, 
viņi tikai tagad sāks saņemt 
pirmos ziņojumus par kredi
toriem. Tā kārtība ir tāda, ka 
no sākuma EY veic savu pār
baudi un tikai tad, ja pārbau
des rezultāti ir tādi, ka par 
tiem jāziņo Finanšu izlūkoša
nas dienestam, tad arī Finan

šu izlūkošanas dienestam sā
kas pie šī darbs.

E. B. Un līdz ar to, protams, 
šobrīd vēl līdz galam nav zi
nāms, cik būs šādu papildu 
pārbaudāmo. Mēs zinām ko
pējo kreditoru skaitu, zinām, 
cik lietu izskatīs EY, bet, cik no 
tām aizies Finanšu izlūkoša
nas dienestam, nav zināms.

A. K. Bet kas šajā sakarībā ir 
svarīgi -  ka tas nenotiks lavīn
veidīgi, nebūs tā, ka, piemē
ram, nākamajā piektdienā Fi
nanšu izlūkošanas dienestā 
nonāktu uzreiz 3000 lietu. Tā 
nebūs. Zinām, ka EY pārbau
des aizņems vismaz divus ga
dus, jo viņiem jāiziet cauri vi
sai kreditoru datubāzei, attie
cīgi arī valsts institūcijām tas 
darbs būs izkliedēts šajā divu 
gadu periodā.

Cik lielā mērā uz šo brīdi 
vēl ir kādas neskaidrības, kā 
viss tālāk darāms? Iepriekš 
pieminējāt, ka normatīvos 
šādas lielas bankas pašlikvi
dācija bija, ja tā var teikt, ie
zīmēta tikai vispārējos vilcie
nos.
A. K  To tikai prakse rādīs. Kad, 
piemēram, aptuveni puse kre
ditoru būs pārbaudīti, nauda 
viņiem izmaksāta, uz to brīdi 
tad droši vien varēsim teikt, ka 
process ir visiem saprotams 
un visos posmos strādā. Šo
brīd esam stadijā, kad bei
dzies teorijas pirmais posms 
un ir iestājies prakses sākums, 
kad pirmie kreditori tiek pār
baudīti, no tā sagaidāmi pir
mie secinājumi, bet vēl nevar 
izdarīt sistemātiskus spriedu
mus. Saprotams arī, ka pirmo 
kreditoru pārbaudes prasīs il
gāku laiku, jo visiem pārbau
dītājiem ar visu būs jāiepazīs
tas, jāpārdomā procedūras, 
jāizveido kārtība, kā viņi turp
māk darbosies.

Vai kreditori apzinās, ka 
tas viss prasa noteiktu laiku, 
viņi neceļ iebildumus par to, 
ka viņiem uz naudas izmak
su jāpagaida?
E. B. Tā gluži laikam nav, ka vi
ņi visi mierīgi gaidītu, -  cilvēki 
ir ļoti dažādi, ir arī tādi kredi
tori, kas ļoti bieži interesējas, 
kad tad tiks uzsākta tieši viņu 
dokumentu pārbaude un 
naudas izmaksa viņiem. Mēs, 
protams, cenšamies informēt 
par lietu kārtību.

A. K. Šī kreditoru informē
šana, brīžiem vienkārši no
mierināšana, situācijas iz
skaidrošana par to, kas notiek, 
kādā stadijā atrodamies, mū-

▲ EVA BERLAUS U N  A N D R IS  K O VAĻČUK S akcentē, ka valstij būtu ļoti vērtīgi izmantot A B LV  B an k  pašlikvidācijas pieredzi, 
novēršot tās laikā atklātās likumu un citu normatīvu nepilnības. Tad «nākamajiem, kam būtu jāiet šis ceļš, tas būtu jau krietni 
skaidrāks. Tas arī mazinātu tos riskus, kas bija daudz apspriesti pagājušogad,» norāda Eva Berlaus.

Šobrīd esam 
stadijā, kad 
beidzies 
teorijas 
pirmais posms 
un ir iestājies 
prakses 
sākums
su pusē īstenībā prasa diez
gan lielu darbu.

E. B. Vislielākās bažas kre
ditoriem bija tajā posmā, kad 
norisinājās metodoloģijas ap
stiprināšana, arī mēs tad cen
tāmies runāt skaļi par to, ka ir 
vilcināšanās valsts iestāžu pu
sē, jo mums šķita, ka lēmums 
var tikt pieņemts ātrāk. Tagad 
metodoloģija apstiprināta, tā
lākais vismaz pagaidām ir ti
kai darba jautājums, protams, 
ja vien atkal neaktualizēsies 
kaut kāds jauns jautājums.

A. K. Valsts puses spējas pil
dīt savas funkcijas šajā kon
tekstā tests būs droši vien tad, 
kad tiks prezentēti pirmo pār
baužu rezultāti. Redzēsim, kas 
notiks tad, vai būs darbības, 
kas izriet no apstiprinātās me
todoloģijas, vai atkal tiks ak
tualizēti kādi jauni jautājumi.

Kā šobrīd vērtējat savu sa

darbību ar Kontroles dienes
tu jeb Finanšu izlūkošanas 
dienestu, ar FKTK un citiem 
iesaistītajiem?
A. K  Sadarbība ir arvien kons
truktīvāka. Bankas likvidācija, 
protams, notiek FKTK striktā 
uzraudzībā. Citām institūci
jām ir katrai sava loma šajā 
procesā, dažādos tā etapos. 
Mēs cenšamies pēc iespējas 
labāk palīdzēt šīm institūci
jām, sniedzot tām nepiecieša
mo informāciju, atbildot uz 
jautājumiem u. tml. Regulāri 
saņemam arī ļoti daudzus in
formācijas pieprasījumus no 
dažādām iestādēm.

Pieminējāt, ka likumos 
nav bijusi precīzi, detalizēti 
paredzēta kārtība, kā likvidē
jama šāda lieluma banka. Vai 
esat gatavi nākt klajā ar kā
diem ieteikumiem par liku
mu un citu regulējumu uzla
bošanu?
E. B. Daļa no mūsu procesa 
pieredzes jau tiek ņemta vērā. 
Piemēram, finanšu sektora 
«kapitālā remonta» paketē jau 
parādās tās lietas, kurām 
esam gājuši cauri par prasību 
pēc metodoloģijas izstrādes u. 
tml. Tas droši vien būtu ļoti 
svarīgs valstiskā līmenī iznā
kums no šī procesa, ka nāka
majiem, kam būtu jāiet šis 
ceļš, tas būtu jau krietni skaid
rāks. Tas arī mazinātu tos ris
kus, kas bija daudz apspriesti

pagājušogad. Tāpat jau esam 
iesnieguši priekšlikumus 
FKTK un arī Finanšu ministri
jai. Tas nav noslēpums, ka kre
dītiestādes likvidācijas regulē
jums likumā ir knaps. Dažas 
lietas rudenī tika ielabotas, 
bet ar to nepietiek.

Kādu konkrētāku piemēru 
varat nosaukt?
A. K. Tie jautājumi ir diezgan 
specifiski, bet viens tāds ļoti 
vienkāršs piemērs ir tāds, ka 
Latvijas Bankā kontus var tu
rēt tikai strādājošas bankas ar 
licencēm un maksātnespējī
gas bankas, kam vairs nav li
cences. Savukārt likvidējamas 
bankas it kā nevar -  likums 
par tām klusē, tas ne aizliedz, 
ne atļauj, līdz ar to nav skaidrs, 
kā rīkoties.

E. B. Ja pašreizējo likuma 
normu interpretē tā, ka ne
drīkst, tad likvidējamai iestā
dei ļoti daudz naudas būtu jā
tur kādā privātā bankā, kas, 
protams, būtu saistīts ar mil
zīgu risku kreditoriem.

Runa ir par to naudu, kas 
tiek uzkrāta, lai varētu iz
maksāt bankas kreditoriem? 
A. K  Jā. Tas likuma regulējums 
droši vien domāts gadīju
mam, ja tiek likvidēta Latvijā 
mazākā banka, -  tad nav ne
kādas problēmas tai apkalpo
ties citā bankā, kas ir par to 
lielāka. Bet mūsu gadījumā ir 
otrādi -  viss vietējais sektors,

ar ko mēs varam strādāt, ir 
mazāks par mums.

Likumdevējs neko tādu 
pat iedomāties nevarēja.
A. K. Tieši tā. Un tāpēc būtu 
ļoti svarīgi, lai likumdevējs šo 
bankas likvidēšanas gadījumu 
izmantotu kā pieredzes bāzi 
regulējumu uzlabošanai.

Kā rīkojaties tādā likumu 
robu situācijā, lai nebūtu aiz
kavēšanās un vienlaikus arī 
nebūtu likumu pārkāpša
nas?
A. K. Jautājums nav par to, ka 
kāds mēģinātu ko nelikumīgu 
darīt. Ja kaut kas nav atrunāts 
likumā, jāskatās analoģijas, 
piemēri, citu valstu prakse.

E. B. Un arī jāmeklē vieno
šanās ar iesaistītajiem partne
riem -  valsts iestādēm, šajā 
gadījumā arī Latvijas Banku 
un citiem -  par to, kāds šajā li
kumu robu situācijā būtu pa
reizākais risinājums gan kre
dītiestādei, gan arī no uzrau
dzības viedokļa un kas kopu
mā atbilst likuma rāmim. Pro
tams, tas prasa laiku.

Pērn, drīz pēc ASV Finanšu 
noziegumu apkarošanas tīk
la (FinCEN) paziņojumiem, 
kas noveda pie lēmuma par 
ABLV Bank pašlikvidēšanos, 
šīs bankas īpašnieki bija ap
ņēmības pilni atspēkot pār
metumus. Vai esat saistīti arī 
ar to?
A. K. Vēl pirms likvidācijas bija

25.6.2019 19:13:044



intervija TREŠDIENA, 26. JŪNIJS, 2019 t  D ie n a  5

tas vērtības atgūšanu

noteiktais periods, kurā ban
kas iepriekšējā vadība sniedza 
savus komentārus, nodroši
nāja papildu informāciju tajā 
daļā, kur bija redzams, ka tā 
informācija ir nepieciešama. 
Kopumā sadarbību ar regula
toriem un valsts iestādēm 
mums, protams, grūti komen
tēt, jo to parasti publiski ne
apspriež. Bet tas, ko praktiski 
mēs varam darīt, reducējas uz 
divām lietām -  viena ir infor
mācijas sniegšana (mēs runā
jam ar iesaistītajām pusēm, 
lai labāk saprastu vēsturi, kas 
tad ir bijis) un otra daļa ir tas, 
kas notiek tagad caur praktis
ko kreditoru pārbaužu proce
su. Tā patiesība nāks gaismā 
vienā vai otrā veidā.

Domājat, ka pēc tam, kad 
EY un, ja vajadzēs, arī Finan
šu izlūkošanas dienests būs 
pārbaudījuši visus kredito
rus, ļāvuši izmaksāt tiem vi
ņu naudu, tikai tad būs vis
precīzāk redzams, cik pama
tota bijusi bankas slēgšana? 
A. K. Tas droši vien ir visskaid
rākais rādītājs situācijā, kur ir 
tik daudz dažādu viedokļu, tik 
daudz informācijas asimetri
jas, vai kā to nosaukt, jo šie 
procesi pēc būtības nav pub
liski, bet tajā pašā laikā pub
liski par tiem ir ļoti daudz iz
teikti viedokļi no dažādām 
pusēm un dažādiem skatu
punktiem. Un tad beigās vie-
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nīgais, kas paliek, ir skatīties 
uz darbiem. Un, kas attiecas 
uz darbiem, tad mums ir iz
veidots kreditoru pārbaužu 
process, kas ir pilnīgi neatka
rīgs no likvidējamās bankas, 
proti, pie pārbaudēm strādā 
Polijas un ASV EY speciālisti, 
tādējādi mēs sagaidām, ka arī 
tas gala rezultāts būs neap
šaubāms. Respektīvi, tie izvēr
tējumi sniegs kaut kādu ob
jektīvu bildi par to, kas ar kre
ditoriem ir jādara tālāk.

Cik daudz kreditoru ir pie
teikušies?
E. B. Ne visi, bet tuvu 100%.
A. K. Precīzu skaitli nepateik
sim, jo tas mainās un vēl jop
rojām kāds piesakās, ja vēl 
nav to izdarījis. Vēl joprojām 
var pieteikties, ar to šis regulē
jums interesants atšķirībā no 
maksātnespējas regulējuma, 
kurā ir beigu datums.

E. B. Likvidācijas gadījumā 
likvidatori var noteikt termi
ņu, kurā kreditori var sākt ie
sniegt pieteikumus, lai pre
tendētu uz izmaksu ātrāk, tā
tad, lai būtu zināma prioritā
te, ja  laicīgāk piesakās. Bet arī 
tad, ja  viņi pieteikumus tajā 
termiņā neiesniedz, mūsu ga
dījumā tas bija pērnā gada 18. 
septembris, tas nenozīmē, ka 
vilciens ir aizgājis, kā saka, 
prasījumus var iesniegt arī vē
lāk, tikai tādā gadījumā attie
cībā pret pārējiem kredito-

ABLv Bank 
likvidācija
•  ABLV bija trešā lielākā 
banka Latvijā, lielākā privātā 
banka ar Latvijas kapitālu
•  Bankas akcionāri lēmumu 
par pašlikvidāciju pieņēma 
pēc Eiropas Centrālās 
bankas un Vienotā noregulē
juma valdes 2018 . gada 23. 
februārī lemtā, ka ABLV Bank 
un tās meitas banka Luksem- 
burgā jālikvidē atbilstoši 
vietējai likumdošanai
•  FKTK pieteikumu par 
pašlikvidāciju apstiprināja 
2018 . gada 12. jūnijā, kas 
uzskatāms par ABLV Bank 
likvidācijas uzsākšanas dienu
•  Kreditoru pieprasījumu 
pieņemšana sākās 2018 . 
gada 18. jūnijā
•  Noguldījumiem līdz
100 000 eiro izmaksa jau ir 
nodrošināta. Pakalpojumu no 
marta sākuma sniedz banka 
Citadele
•  Izmaksas noguldītājiem ar 
atlikumu virs 100 000 eiro 
varētu sākties 2019 . gada 
trešajā ceturksnī

riem izmaksa var notikt vēlāk.
Cik ilgs vispār šis process 

varētu būt?
E. B. Sākotnējā likvidācijas 
plānā termiņš ir trīs, pieci ga
di. Tas ir skaitot no pagājuša 
gada 12. jūnija. Bet būsim reā
listi, tas termiņš jau kavējas.
A. K. Te arī jāprecizē, par ko 
runājam -  par juridiskas per
sonas izdzēšanu no Komerc- 
reģistra vai par kreditoru pra
sījumu izmaksu. Tie arī no
teikti būs dažādi datumi. No 
sākuma jāapmierina visas 
kreditoru prasības, pēc tam 
nāk akcionāru prasības, tad ir 
dzēšana no Komercreģistra.

Cik liela loma šobrīd ir ak
cionāriem?
E. B. Likums ļoti ierobežo ak
cionāru lomu. Proti, tiklīdz 
sākusies likvidācija, tā akcio
nāru sapulcei vienīgā svira 
vai vienīgais veids, kā viņi var 
ietekmēt likvidāciju, ir iecelt 
vai atsaukt no amata likvida
torus. Visu pārējo procesu 
dara likvidatori, un viņu dar
bu uzrauga FKTK. Akcionā
riem nav nekādas ietekmes 
pār to, kā notiek likvidācijas 
process, -  ne par termiņiem, 
ne par kreditoru prasību ap
mierināšanu vai neapmieri
nāšanu, ne par rīcību ar aktī
viem viņiem vairs nav nekā
das teikšanas. Protams, ak
cionāriem ir tiesības saņemt 
zināmu informāciju par pro
cesu kopumā, likvidatori 
sniedz atskaites akcionāriem 
par progresu.

No tā izriet, ka akcionāri 
ieinteresēti, lai likvidatoru 
darbs būtu maksimāli efek
tīvs.
E. B. Jā, protams, jo akcionāri 
saņem savus prasījumus paši 
pēdējie. Ko tas nozīmē? Klien
tiem, kuriem bankā ir nogul
dījumi, ir jāizmaksā visa viņu 
noguldījumu summa, bet, tā 
kā bankai bija arī liela aktīvu 
bāze ar nekustamajiem īpašu
miem u. c., protams, tas, cik

paliks akcionāriem, atkarīgs 
no tā, cik efektīvi šajā laikā šie 
aktīvi tiek apsaimniekoti un 
cik efektīvi tie tiek realizēti. 
Līdz ar to, protams, akcionāri 
ir ieinteresēti, lai likvidatori 
būtu profesionāli.

Un kā jums veicas ar īpa
šumu apsaimniekošanu?

A. K. Bankas bilancē ir da
žāda veida aktīvi. Jau sākot lik
vidāciju, te bija ļoti liels nau
das atlikums, tad lielākās po
zīcijas bija vērtspapīru portfe
lis, kredītu portfelis un tas, ko 
jau pieminējāt, -  nekustamā 
īpašuma saimniecība. Uz šo 
brīdi pakāpeniski esam reali
zējuši vērtspapīru portfeli, tā
pat strādājam ar kredītportfe- 
ļa atgūšanu, atbalstot arī 
klientu refinansēšanos...

Jo kredītu līgumi ir ar il
giem termiņiem?
A. K. Ir dažādi kredītprodukti 
-  ir īstermiņa un ir ilgtermiņa, 
katram no tiem vajadzīga spe
cializēta pārvaldīšana. Ja vēl 
runājam par kompetenci, jā
saka, nekas liels jau nav mai
nījies bankā -  likvidatora lo
ma ir līdzvērtīga bankas val
des locekļa lomai, mums vēl 
joprojām ir nedaudz zem 300 
cilvēkiem liela bankas darbi
nieku komanda, tikai darbs 
orientēts nevis uz kredītu un 
citu produktu piedāvājumu, 
bet gan uz kredītu uzraudzību 
un atgūšanu. Turklāt arī atgū
šanas pozitīvā nozīmē -  juri
diskajām personām tirgus 
standarts ir aizdevumi uz ter
miņu līdz pieciem gadiem, tie 
mums dzēšas visātrāk, jo ter
miņi iet uz beigām, tāpat no
tiek arī refinansēšanās, kad 
uzņēmumi citās bankās ņem 
citus kredītus, pie reizes pārfi- 
nansējot arī iepriekšējās sais
tības. Kreditoru prasību ap
mierināšanai esam uzkrājuši 
jau apmēram 1,6 miljardus ei- 
ro, kas atrodas drošā glabāša
nā Latvijas Bankā un gaida 
brīdi, kad varēs tikt izmaksāti.

Cik liela summa kopumā 
būs nepieciešama?
A. K. Kreditoru prasību ap
mierināšanai būs nepiecieša
mi nedaudz virs diviem mil
jardiem eiro. Bet ir vēl laiks, lai 
atlikušo summu savāktu.

Kas paliks akcionāriem? 
Uzņēmumi?
A. K. Akcionāru kapitāls ir ne
daudz zem 300 miljoniem, to, 
kādā formā tas būs, redzēsim 
pēc tā, kas būs atlicis bilancē 
tajā brīdī, kad kreditoru prasī
jumi būs dzēsti. Tad būs jāpie
ņem lēmums, kā arī akcionā
riem sadalīt viņu daļu. Jāņem 
arī vērā, ka akcionāru ir vairāk 
nekā simts, lai arī zināmākie ir 
divi lielākie.

E. B. Skaidrs, ka pašlaik šis 
jautājums nav tas primārākais 
likvidācijas dienaskārtībā.

Kā tie uzņēmumi, kas pie
der ABLV Bank, tiek pārval
dīti? Kā redzam, būvdarbi 
Skanstes apkaimē turpinās. 
A. K. Šo uzņēmumu likteņi ir 
dažādi. Ir tādi, kas bijuši cieši 
saistīti ar bankas darbu un tā
pēc jau ir likvidācijas procesā. 
Teiksim, mēs nesen atteicā
mies no brokeru licences vie
nam no saviem uzņēmu
miem. Tad ir uzņēmumi, kas

Finanšu sektora «kapitālā remonta» paketē jau 
parādās tās lietas, kurām esam gājuši cauri

Eva Berlaus

Kādus secinājum us par 
nepieciešam iem  likum u 
uzlabojumiem nesis ABLv  
bankas likvidācijas gadījums?

JĀNiS REiRS
FINANŠU MINISTRS 
13. jūnijā Saeima trešajā 
lasījumā pieņēma grozījumus 
Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas (FKTK) likumā, kā arī 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likumā un Kredītiestāžu 
likumā. Tie paredz veikt pasākumus, lai īstenotu valdības izsludinā
to prioritāti - finanšu nozares «kapitālo remontu».
Uzskatu, ka valdības īstenotā finanšu sektora reforma ir kvalitatīvi 
sagatavota, tā ir stratēģiski un mērķtiecīgi vadīta, lai stiprinātu 
Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
terorisma finansēšanu, kā arī pilnveidotu kredītiestāžu likvidācijas 
regulējumu. Valdības īstenotās reformas mērķis ir stiprināt finanšu 
sektora regulatoru un tā spējas cīnīties pret finanšu noziegumiem, 
kā arī koordināciju ar partneriem efektīva rezultāta sasniegšanai. 
Latvijas finanšu sektors nav atrauts no starptautiskajām norisēm, 
tāpēc turpinām nepieciešamās reformas, lai pilnveidotu atbildīgo 
kontroles iestāžu funkcijas, pilnvaras un atbildību, kā arī izslēgtu 
aizdomīgu darījumu iespējamību.
Likvidatoru iesniegtie priekšlikumi ir jāsaskaņo ar Eiropas Centrālo 
banku. Tie neskar tikai Finanšu ministrijas kompetencē esošos 
jautājumus, un tiem nepieciešams atbilstošs ietekmes izvērtējums.

Sadarbība ir arvien konstruktīvāka. Bankas likvidā
cija, protams, notiek FKTK striktā uzraudzībā

Andris Kovaļčuks

Kā Finanšu un kapitāla tirgus 
kom isija (FKTK) vērtē ABLv  Bank 
likvidācijas gaitu?

PĒTERS PUTNiŅS
FKTK PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
Uzrauga kontrolēta komercban
kas pašlikvidācija mūsu valstī 
notiek pirmo reizi. Es droši varu 
sacīt, ka šis ir unikāls piemērs 
Eiropas mērogā. Savā ziņā 2018. 
gads turpmāk būs atskaites 

punkts jaunam posmam Latvijas ekonomikas vēsturē - arī tādā 
veidā iespējams īstenot bankas likvidāciju Latvijā. Šī pieredze 
noteikti noderēs turpmāk finanšu sektora uzraudzībā.
Patlaban banka pakāpeniski tuvojas izmaksu procesam. Ir intensīva 
darba posms gan likvidatoru pusē, gan FKTK darba grupai, kura 
uzrauga šo procesu. Regulāri izvērtējam saņemto informāciju. Kredito
ru naudas pārbaudi ir sācis starptautiskais konsultants EY. Turpmāko 
izmaksu saraksti tiks iesniegti FKTK ekspertiem izvērtēšanai, kur 
vēlreiz skatīsim kreditoru lietas, t. sk. izlases veidā nodrošinot 
pārbaudes no mūsu puses. Prognozējam, ka visdrīzāk vasaras beigās 
saņemsim pirmos sarakstus, saņemsim arī informāciju par, iespējams, 
kādu aizdomīgu darījumu pazīmēm, attiecīgi šīs ziņas nododot tālāk 
citām iestādēm. FKTK turpinās uzraudzīt izmaksu norisi visā pašlikvi
dācijas gaitā, arī likvidatoru darbību aktīvu pārvaldīšanā. Uzskatu, ka 
pašlikvidācijas procesa ievirzīšana konstruktīvās sliedēs ir nozīmīgs 
FKTK komandas veikums, jo tikai tas ir veids, kādā varam realizēt 
likvidējamas bankas klientu naudas kontroli, lai novērstu iespēju, ka 
tiek izmaksāta, iespējams, nelegāli iegūta nauda.

pārsvarā darbojas nekustamo 
īpašumu jomā, kuriem pērn 
bija likviditātes problēmas, jo 
viņu konti, protams, iepriekš 
bija ABLV bankā un, sākot ar 
23. februāri, viņi vairs nevarē
ja  piekļūt saviem naudas lī
dzekļiem. Meklējām veidus, 
kā likviditāti nodrošināt, uz
ņēmumiem savstarpēji sadar
bojoties, jo tur nepazuda biz
ness, viņi turpināja gūt ienā
kumus, piemēram, iznomājot 
nekustamos īpašumus vai 
sniedzot kādus pakalpoju
mus. Tālāk jāskatās, kā parei-

zāk rīkoties ar šiem uzņēmu
miem, lai tā vērtība, ko poten
ciāli varam realizēt naudas iz
maksai kreditoriem un poten
ciāli arī bankas akcionāriem, 
ir optimāla. Lemjot par aktīvu 
pārvaldi, mums ir svarīgi ba
lansēt šīs visas intereses starp 
ātru naudas atgūšanu un 
adekvātas vērtības atgūšanu.

E. B. Daži būvdarbi vēl tur
pinās tieši tāpēc, ka ir pie
ņemts lēmums, ka tā ir labākā 
rīcība, lai pēc iespējas sagla
bātu vērtību, nodrošinātu, ka 
tā ir maksimāla. •
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