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Kādēļ ESG?
Baltic International Bank mērķis ir ilgtspējīga darbība, 
nodrošinot iespēju Bankas klientiem un sadarbības 
partneriem palielināt kapitālu un nodot to nākamajām 
paaudzēm, investējot uz vides saglabāšanu un 
energoefektivitātes palielināšanu vērstos projektos, kuri 
būs aktuāli nākotnē un sniegs pozitīvu ieguldījumu 
sabiedrības un pasaules attīstībā. 

Baltic International Bank ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību 
visos bankas darbības līmeņos, balstoties uz ESG 
(Environmental. Social. Governance) pieeju.

Neatjaunojamo energoresursu apjomam pasaulē 
pakāpeniski samazinoties, visā pasaulē strauji attīstās 
atjaunojamo energoresursu ražošana. Investējot videi 
draudzīgos un ilgtspējīgos projektos, Banka dod iespēju 
jums ne tikai gūt peļņu no kapitāla un nodot to 
nākamajām paaudzēm, bet arī darīt to, sniedzot būtisku 
pozitīvu ieguldījumu sabiedrības un pasaules attīstībā 
pašlaik un nākotnē! 

Mūsu darbība balstās uz sociālās atbildības principiem – 
Banka aktīvi iniciē un iesaistās sabiedriski nozīmīgās 
norisēs, kā arī atbalsta Latvijas kultūras, mākslas un 
literatūras vērtību attīstību un nodošanu nākamajām 
paaudzēm. Mēs veicinām arī jaunu darba vietu izveidi, 
gan izsniedzot �nansējumu uzņēmumu attīstībai, gan arī 
Bankai pastāvīgi attīstoties.

Baltic International Bank īpašu uzmanību pievērš 
korporatīvās pārvaldības principu ievērošanai, ikdienas 
darbībā veidojot atvērtu un uzticamu komunikāciju ar 
Bankas klientiem, partneriem, darbiniekiem, akcionāriem 
un citām iesaistītajām pusēm, kā arī nodrošinot 
atbilstību Latvijas un starptautiskajām likumdošanas 
normām un ētikas standartiem.
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2019. gads ir bijis nozīmīgs Bankas attīstībai.

Bankas biznesa modelis paredz personalizēto 
pakalpojumu sniegšanu privātpersonām un viņu 
uzņēmējdarbībai.

Aktīvu pārvaldīšana, brokerpakalpojumi saistībā ar 
�nanšu instrumentiem un vērtspapīru turēšanas 
pakalpojumi (custody services) privātpersonām un 
bankas pakalpojumi uzņēmumiem ir tās jomas, kuras ir 
bijušas mūsu uzmanības fokusā visa 2019. gada garumā. 
Mēs turpinām pastāvīgi pielietot modernās prakses 
standartus, arvien augstāk ceļot latiņu klientu portfeļa 
un atbilstības jomās.

2019. gadā Banka saglabāja spēcīgu komisijas 
ienākumu ģenerēšanas kapacitāti, sasniedzot 
bruto komisijas ienākumus 9.94 miljonu eiro 
apmērā (2018. gadā: 9.89 milj. eiro). Bankai 
2019. gads bija jauns rekordgads bruto 
ienākumu ziņā.

Bankas kopējie pamatdarbības ienākumi palielinājās par 
1.5%, sasniedzot 14.14 miljonus eiro (2018. gadā: 13.92 
milj. eiro).

Bankai izdevies būtiski kāpināt vietējo Latvijas uzņēmēju 
interesi par Bankas piedāvātājiem pakalpojumiem un arī 
palielināt vietējo klientu skaitu Bankā. Pieaug vietējo 
klientu uzticība mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, jo pēc 
konta atvēršanas klienti pakāpeniski palielina savu 
aktivitāti un ieņem arvien lielāku proporciju Bankas 
portfelī. 

Caurskatāmība un atbilstība
Banka ir starptautiskos �nanšu procesos dziļi integrēts 
uzņēmums un stingri ievēro visas normatīvo aktu 
prasības un paraugprakses (best practice) standartus. 
2019. gadā Banka ir pilnveidojusi iekšējo darījumu 
pārraudzības sistēmu (TMS) un investējusi līdzekļus 
darbinieku profesionālās kvali�kācijas celšanā un 
kompetenču (expertise) stiprināšanā �nanšu noziegumu 
apkarošanas jomā atbilstoši starptautiskajiem 
standartiem. To apliecina arī Ņujorkā (ASV) bāzētās 
reitingu aģentūras Sigma Ratings novērtējums, piešķirot 
Bankai �nanšu noziegumu novēršanas atbilstības reitingu 
BBB+ un ierindojot Banku starp nozares līderiem. Sigma 
pārskats aptver gan Bankā jau ieviestos �nanšu 
noziegumu novēršanas procesus, tostarp noziedzīgu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma �nansēšanas 
novēršanas jomā, gan sniedz pozitīvu novērtējumu 
Bankas attīstībai nākotnē. Finanšu ministrija un Valsts 

ieņēmumu dienests ir iekļāvuši Baltic International Bank 
Padziļinātās sadarbības programmas jeb tā dēvētā VID 
„Baltā saraksta” zelta līmenī, apliecinot darbības 
caurskatāmību un godprātīgu nodokļu saistību izpildi.

Digitālā transformācija
Banka turpina ieviest jaunus digitālus rīkus un kanālus un 
strādā pie Internetbankas uzlabošanas. Banka uzsākusi 
piedāvāt Open Banking jeb atvērtās bankas sadarbības 
platformas “Sandbox” risinājumu, kura ietvaros ir 
pieejamas divas lietojumprogrammu saskarnes (API). 
Bankā arī ieviesa Investīciju iespēju platformu, kurā 
esošie un potenciālie klienti var izvēlēties savu investīciju 
portfeli, izmantojot interaktīvo kalkulatoru.

Ilgstpēja
2019. Banka kļuva par pirmo vietējā kapitāla banku, 
kura saņēmusi “Ilgtspējas indeksa” augstāko 
novērtējumu – platīna kategoriju, tādējādi apliecinot, ka 
tā savā darbībā pilnībā integrējusi korporatīvās atbildības 
un ietekmes novērtēšanas standartus. Banka arī izdeva 
savu pirmo ne�nanšu pārskatu saskaņā ar “NASDAQ 
ESG Reporting guide for Nordic and Baltic countries”. 
Jau trešo gadu pēc kārtas Banka saņēmusi "Ģimenei 
draudzīgi" apbalvojumu, kuru Labklājības ministrija 
piešķir uzņēmumiem, kuri savā ikdienas darbībā īsteno 
ģimenei draudzīgas uzņēmējdarbības principus. Savā 
darbībā Baltic International Bank ieviesusi ANO 
pieņemtos ilgtspējīgas attīstības mērķus (SDGs), tādējādi 
pievienojoties ANO Vides programmas Finanšu 
iniciatīvai. 

Ietekmes pušu vadība
Banka rīkoja augsta līmeņa Investīciju forumu, kura 
ietvaros tā dalībniekiem prezentējusi jaunākas 
ieguldījumu pārvaldības stratēģijas, lai rādītu nākotnes 
biznesa perspektīvas, kā arī veicinātu starptautisko 
investoru interesi par Baltijas tirgu. Banka arī aktīvi 
iesaistījās kopīga dialoga veidošanā, lai uzlabotu 
uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Iesaistoties Finanšu 
nozares asociācijas darba grupā, Banka virzījusi 
jautājumus par vietējā kapitāla banku biznesa modeļu 
transformāciju un banku vietu �nanšu tirgū un 
pienesumu Latvijas ekonomikai. Partnera statusā Banka 
piedalījusies trešajā “Starptautiskajā Ekonomikas 
Forumā” un diskutējusi forumā “Finansējuma risinājumi 
maziem un vidējiem uzņēmumiem”. Bankas pārstāvji 
dalījās savās zināšanās (expertise) Open Banking jomā 
Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencē 
“RIGA COMM”, kā arī sadarbībā ar Tet rīkoja Tet Road 
Show: Cloud, Security, AI. Ukrainas pilsētās Kijevā, 
Dņeprā un Harkovā.
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Pārbaudījumu un
vērtību laiks
Valērijs Belokoņs, Bankas akcionārs, 
Padomes priekšsēdētājs
Divi aizvadītie gadi – 2019. un 2020. – ir spilgti 
parādījuši, cik relatīva var būt nemainīgas izaugsmes, 
stabilitātes sajūta. Cik liela nozīme ir mērķtiecībai, 
iekšējām vērtībām un jēgpilnam darbam, kas tiek 
veikts nevis tikai naudas dēļ, bet lielākas idejas vārdā. 
Ja 2019. gadā mēs kā pašsaprotamu lielumu bijām 
pieņēmuši visu ekonomikas rādītāju regulāru 
pieaugumu – no atalgojuma līdz eksportam, tad 
šogad redzam, ka apstājušās ir veselas nozares un 
neziņa par rītdienu ir kļuvusi par daļu no ikdienas. 
Manuprāt, krasā šo divu gadu, divu periodu, atšķirība, 
liek atcerēties dažas fundamentālas patiesības, kuras 
ir un būs mūsu zemes un katra cilvēka labklājības 
pamatā.
Pirmkārt, par vērtību nozīmi. Grūtību laiks ir 
pārbaudījumu laiks, jo tajā parasti zūd ierastie 
orientieri. Nemainīgi stabila darba vieta ar pieaugošu 
algu, ikgadējs ceļojums, teātra un izstādes 
apmeklējums, ballīte ar draugiem. Tas viss piešķīra 
mūsu ikdienai noteiktu struktūru, kuras stabilitāte, 
paredzamība nomierina. Tagad tā visa vairs nav, 
struktūra ir izirusi, un aktualizējas jautājums: kas 
palicis pāri? Lūk, tieši šādā brīdī mēs varam novērtēt 
to, ka mūsu dzīvē ir bijusi un ir lielāka vērtība par 
eksotiskas valsts apmeklējumu. Ka tajā ir vieta sevis 
pilnveidošanai un izglītošanai, ģimenei, empātijai, 
iespējams, ticībai. Tās ir lietas, kas pārdzīvo vētru un 
paliek. Tāpēc man ir milzīgs prieks, ka Banka ir 
atbalstījusi un atbalsta kultūras projektus, kuros ir šī – 
nezūdošu vērtību – komponente. Tas pats attiecas 
arī uz mūsu attīstīto “Kalēju kvartāla” rekonstrukcijas 
projektu, kurā saskatām gan kultūrvēsturisku nozīmi, 
gan arī milzīgu ieguvumu Bankas darbiniekiem un 
pilsētai kopumā.
Otrkārt, par uzticēšanos. Vērojot, cik milzīgā ātrumā 
notiek pārmaiņas sabiedrībā, kā arī redzot pretrunas, 
ko šīs pārmaiņas rada cilvēkos, ir jānovērtē, cik liela ir 
uzticēšanās nozīme. Uzticēties saviem tuvajiem ir 
viens, pavisam kas cits, – uzticēties saviem kolēģiem, 
līdzcilvēkiem, valdībai. Ir skaidrs, ka kritiskos laikos 
neuzticība mūs norobežo, sadala, krasi sašaurina 
pozitīvas attīstības iespējas. Saprotu, ka šī uzticēšanās 
ir arī jānopelna, – Banka to ir pacietīgi un neatlaidīgi 
darījusi kopš 90. gadiem, un šobrīd mēs jūtam, ka 
uzticēšanās mums dažkārt ir lielāka nekā tā 
saucamajiem lēmumu pieņēmējiem. Mums prasa 

padomu, vaicā, ko jūs ieteiktu paveikt, piemēram, 
ekonomikas stiprināšanai. Ir acīmredzami, ka šodien 
aktuālākais ir veicināt Latvijā tapušu produktu un 
pakalpojumu izaugsmi, jo šādi uzņēmumi nekur 
neizzudīs, kā tas var notikt ar jebkuru globālas 
kompānijas �liāli.
Treškārt, par ekonomikas un �nanšu politiku. 
Saprotot, ka kapitāla pieejamība ir galvenais faktors 
vietējās uzņēmējdarbības izaugsmei, bankas kļūst par 
nozīmīgu valsts ekonomikas struktūras daļu. Finanšu 
politikas veidošanā  jāapzinās, ka pieņemtie lēmumi 
par bankām agri vai vēlu radīs sekas vietējā 
uzņēmējdarbībā. Tāpēc, manuprāt, ir dīvaini, ka, 
piemēram, lauksaimniecības produktu tirgū ar saviem 
produktiem esam vienotas ES ekonomiskās telpas 
dalībnieks, bet �nanšu tirgū ikviens ne-Latvijas 
uzņēmums ir nerezidents. Ārpus vienotā tirgus esošs. 
Un ir vienalga, vai tas ir ukrainis, baltkrievs, lietuvietis 
vai soms – tie visi ir a priori “aizdomīgi” nerezidenti. 
Esmu drošs, ka �nanšu pakalpojumu tirgū mēs 
sekmīgi varam konkurēt visā pasaulē, jo mūsu servisa 
līmenis un vēlme iedziļināties katra klienta vajadzībās 
krietni pārsniedz t.s. lielvalstu banku servisu. 
Nenoliedzu, ka �nanšu nozarē bija vajadzīga 
regulējošo normu ieviešana, taču šobrīd, kad vietējās 
uzņēmējdarbības loma ir pieaugusi, mums būtu jāļauj 
vietējām �nanšu iestādēm konkurēt brīvāk. Tas būtu 
jāpaveic, pirms citu valstu �nanšu iestādes ir 
nostiprinājušās kā vienīgie �nanšu “aģenti” valstī.
Nieka divus gadus pēc Latvijas simtgades, esam 
piedzīvojuši laikus, kas vēl nesen likās neiespējami.
Tas liek aizdomāties arī par plašākām pārmaiņām 
sabiedrībā un mūsu brīvības “stabilitāti”. Brīvība nav 
pašsaprotami garantēta uz visiem laikiem, – tā ir un 
būs jāizcīna atkal un atkal. Un to spēs paveikt 
emocionāli un ekonomiski stipra Latvija, mērķtiecīgi 
cilvēki, kas apzināsies savu vērtību. Tādi, kuriem bez 
labas izglītības un prasmēm būs arī pašiem savas 
vērtības.



Banka ar
sabiedrisku nozīmi

2019. gads ir kļuvis par nozīmīgu pagrieziena punktu 
Baltic International Bank attīstībā. No Bankas kapitāla 
stiprināšanas un restrukturizācijas pasākumiem, līdz 
aktīvai iesaistei Latvijas biznesa kreditēšanā un 
sociālos projektos, – par zīmīgākajām norisēm stāsta 
Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs 
Viktors Bolbats.
Pagājušajā gadā esat veikuši virkni aktivitāšu, lai 
Bankai piesaistītu vietējo biznesu. Kā ar to ir veicies?
Jā, dažu pēdējo gadu laikā esam mērķtiecīgi strādājuši, 
lai veidotu sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem. 2019. 
gads ir bijis īpašs, jo pirmo reizi Bankas 27 gadu ilgajā 
vēsturē mūsu klientu portfelī vairāk nekā puse ir 
vietējie uzņēmumi. Tie pārstāv visu Latvijas IKP 
struktūru, gan vidēji, gan lieli uzņēmumi, kurus vieno 
tas, ka šis bizness ir veidots un aug Latvijā vai arī to 
citur pasaulē attīsta vietējie uzņēmēji. No�ksēt šo 
rekordu varēsim 2020. gadā, bet aizvadītajos divos, 
trīs gados norisinājās visi nozīmīgākie notikumi un 
procesi, lai to veicinātu.
Bankai kā klientu apkalpošanas organizācijai, kuras 
ikdiena ir attiecību veidošana ar uzņēmumiem un 

privātpersonām, ir patiešām ļoti patīkami apzināties, 
ka no visa bagātīgā �nanšu pakalpojumu sniedzēju 
piedāvājuma izvēlas tieši mūs. Un, ka tie ir vietējie 
uzņēmumi, kurus apkalpo vietējā kapitāla banka. 
Lepojos ar šo rezultātu, un zinu, ka šis process – 
sadarbība ar vietējo biznesu – turpināsies. Bankai ir 
ko piedāvāt.
Kādas ir nozīmīgākās pārmaiņas, ja salīdzinām 
�nanšu institūciju darbības vidi pērn un, teiksim, 
pirms gadiem desmit?
Desmit gadu laikā �nansēšanas tirgus ir būtiski 
mainījies. Izmantojot analoģiju, piemēram, ar Bentley 
autosalonu, – 2009. gadā vairākums klientu bija no 
NVS. Nevienam īpaši nerūpēja auto radītie izmeši, 
degvielas patēriņš, nozīmīga bija spoža āriene un 
milzīga jauda. Tas bija cits ekonomikās attīstības cikls, 
kurā tika jokots par ofšoriem, kapitāla slēpšanu un 
oligarhiem, nevis notika reāla cīņa ar šīm parādībām. 
Tas bija tikai tāds joks… Šodien realitāte ir pavisam 
citāda – mēs rūpējamies par enerģijas patēriņu, 
domājam par risinājumiem, kas mazinātu 
piesārņojumu, ir radīts praktiski jauns regulējums 
�nanšu iestādēm, lai izskaustu negodprātīga un 
pretlikumīga biznesa veikšanu. Turpinot šo paralēli ar 
autosalonu, – šodien ražotājs domā par 
elektrodzinējiem, automašīnas cenu, iespējām to 
iznomāt, nevis tikai pārdot. Proti, runa ir par klienta 
vajadzību apzināšanos un attiecīgu piedāvājumu.
Šī analoģija uzskatāmi rāda, ka salīdzināt 2009. gadu 
un 2019. gadu nav īsti produktīvi – drīzāk ir jāsaprot, 
kādā attīstības ciklā atrodamies, kādas ir šā brīža 
aktualitātes cilvēkiem un biznesam.
Kāds attīstības cikls raksturo 2019. gadu?
Pamatā tas bija saistīts ar �nanšu regulējuma 
prasībām, – tas bija globāls process. Un, protams, līdz 
pat gada nogalei, tā bija augoša ekonomika, strauji 
auga un attīstījās jaunas nozares, kā arī nostiprinājās 
jau pazīstamās. Bankas atradās abu šo procesu 
krustpunktā, bijām perfektā līdzsvara punkta 
meklējumos. Starp biznesa attīstības �nansēšanu, 
klientu apkalpošanas kvalitāti un jaunu kontroles 
prasību ieviešanu. Jo Bankas klientiem – uzņēmējiem 
– vienmēr ir bijis un būs vajadzīgs kapitāls savu 
attīstības mērķu �nansēšanai. Tāpēc jau mēs 
pastāvam, lai kopīgi ietu uz šo mērķi, – veidotos jauni 
uzņēmumi un darba vietas, lai Latvijas kompānijas 
spētu sekmīgi konkurēt pasaulē.
No otras puses, neaizmirsīsim, ka 2019. gads pagāja 
Moneyval ziņojuma gaidās, kas galu galā bija Latvijai 
pozitīvs. Lokālā līmenī bija jūtama zināma spriedze, 
daudzus procesus ietekmēja šis blakusapstāklis.

Patiesībā, – manis minētais līdzsvara punkts starp 
attīstību un kontroli nav sasniedzams mērķis. Tas 
jāuztver kā nemitīgs process, ceļš, kurā varam kļūt 
stiprāki un gudrāki. No šodienas perspektīvas 
raugoties, varu apgalvot, ka Bankai 2019. gads bija 
tieši tāds – tas ir darījis mūs stiprākus. Arī tam, lai 
2020. gadā mēs aktīvi uzsāktu kreditēt Latvijas 
biznesu, tostarp iniciējot sadarbību ar citām vietējā 
kapitāla bankām. 2019. gada rudenī paziņojām par 
kopīgu vietējā biznesa �nansēšanas platformu, ko 
veido trīs vietējās bankas. 
Kas ir mainījies kreditēšanas jomā?
Pirmkārt, pamazām ir mainījusies izpratne par 
kreditēšanu, it īpaši, biznesa kreditēšanu Latvijā. Ja 
skatāmies statistiku par visu banku nozari, 2019. gadā 
biznesa kreditēšana ir sarukusi par 2,7%. Protams, 
jāņem vērā, ka �nanšu tirgū notika pārmaiņas, 
atsevišķas bankas pārtrauca darbu, kā arī 2008. gada 
krīzes sekas, kuras izjūtam vēl tagad. Tomēr, domāju, 
ka 2020. gadā ir visas iespējas šo dinamiku mainīt, un 
pozitīvs signāls ir tas, ka esam sākuši par šo jautājumu 
runāt. Par to, ka uzņēmējiem ir vajadzīgs �nansējums, 
it īpaši jau tagad – pēc Covid-19 krīzes.
Mēs esam salīdzinoši neliela organizācija, tāpēc ļoti 
precīzi jūtam katru pārmaiņu vēju uzņēmēju 
noskaņojumā. Tas mums ir ļāvis diezgan trāpīgi 
saskatīt potenciālos notikumu attīstības scenārijus, 
būt tiem jau laikus gataviem. Un šobrīd mēs redzam 
un jūtam, ka vietējie uzņēmēji sagaida kreditēšanas 
pieaugumu. 
Otrkārt, Baltic International Bank 2019. gadā izdevās 
būtiski nostiprināt savas pozīcijas biznesa �nansēšanā. 
Tā ir gan Bankas kapitāla palielināšana, gan jauna 
internetbankas versija, kas tapa vairāku gadu garumā, 
gan klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidošana.
Tas viss ļauj mums ar jaunu enerģiju iesaistīties cerīgu, 
atbildīgu, ilgtspējīgu uzņēmumu un projektu 
�nansēšanā. Esmu lepns par Bankas komandu, – 
pateicoties mūsu kolēģiem varam lepoties ar 
pozitīvām pārmaiņām klientu portfelī.
Pirms dažiem gadiem uzsākāt pārmaiņu procesu 
vadību Bankā. Kas šo pārmaiņu ietvaros ir noticis 
2019. gadā?
Banka ir kā pamatīgi un pareizi būvēta māja.
Tomēr zināmā brīdī ir vajadzīga nama renovācija –
ir jānostiprina pamati, jāveido mūsdienīgas 
komunikācijas, lai uzlabotu efektivitāti. Protams, tās ir 
arī vizuālas pārmaiņas. Tas ir stāsts par pārmaiņu 
procesiem Bankā, kas skar gan Bankas struktūru,
gan kapitāla stiprināšanu – tās ir šī nosacītā “nama” 
nesošās konstrukcijas un pamati. Un 2019. gads ir 
bijis zīmīgs tieši ar Bankas pamatu – kapitāla – 
stiprināšanu, ieguldot Bankā jaunu naudu. Pārmaiņas 
ir skārušas un skar arī mārketingu, klientu 
apkalpošanu, komunikācijas kanālu izveidi, banku 
regulējuma ieviešanu ikdienas darbā – tā jau ir 
arhitektūra un inženieru risinājumi. Šīm pārmaiņām 
nav gala termiņa, tas ir pastāvīgs process, kam 
jānotiek, lai mēs stiprinātu savu konkurētspēju un 
varētu būt efektīvs partneris saviem klientiem.

Vienlaikus jāuzsver, ka dažas lietas paliek nemainīgas. 
Bankas sauklis ir “Atbildīga investīciju banka”. Tāds ir 
mūsu Bankas virsmērķis, kas nav mainījies un 
nemainīsies. Jēdziens “atbildīgas investīcijas” mūsu 
izpratnē nozīmē veikt un veicināt tādus ieguldījumus, 
par kuriem mums nebūtu kauns savu bērnu un 
mazbērnu priekšā. Jā, tas ir ilgtspējīgs bizness, kuru 
mēs veicinām un vairojam, jā, tas ir arī sociāli atbildīgs 
bizness, un pareizi pārvaldīts bizness. Tātad svarīgi ir 
ne tikai vides jautājumi, bet arī virkne citu lietu, kas 
vienā vārdā ir izsakāms kā “atbildīgums”. Tā ir mūsu 
pieejas un domāšanas esence. Baltic International 
Bank ir privāta banka, kas pieder nevis pensiju 
fondam vai multimiljardu lielam investīciju kapitālam, 
bet konkrētiem akcionāriem. Viņi ir veidojuši šo 
Banku, ieguldījuši savu kapitālu, kas nosaka ne tikai 
Bankas lielumu, bet arī attīstības ceļu. Šis ir mūsu 
virziens.
Neskatoties uz dažādiem sarežģījumiem, Banka ir 
turpinājusi un turpina ziedot un atbalstīt dažādus 
projektus. Kāpēc Bankai tas ir svarīgi?
Domāju, ka katra uzņēmuma un institūcijas darbā ir 
jābūt kādam virsmērķim, kas to virza, ļauj iet cauri 
grūtībām, nepadoties. Mani, piemēram, motivē tas, 
ka zinu – Bankā strādā 200 cilvēku, tātad 200 
ģimenes Latvijā var �nansēt savu dzīvesveidu. Un tā 
nav tikai iztikšana vien, tie ir arī hobiji, kāds no šiem 
cilvēkiem atbalsta vēl citus, iegulda naudu. Tāpēc man 
ir milzīgs gandarījums par katru jaunu darbinieku, ar 
kuru noslēdzu darba līgumu. Būs vēl viena karjera, vēl 
viens attīstības stāsts. Tā ir lieliska sajūta! Turklāt 
Banka ļoti aktīvi piedalās dažādu sociālu un kultūras 
dzīves projektu �nansēšanā. Tas nav tikai ziedojums, 
bet arī atlīdzība māksliniekiem, projektu vadītājiem, 
citiem iesaistītajiem. Bankas darbinieku iesaistīšanās 
labdarības akcijās ļauj mums ar jaunu uzlūkot pasauli 
un līdzcilvēkus. Un tieši šajā spējā palielināt, vairot 
mūsu ieguldījumu sabiedrībā, saskatu lielu Bankas 
darbības nozīmi. 

3.



Būt atvērtam
pasaulei
Saruna ar Baltic International Bank padomes locekli
Dr. Hansu fon Plocu.
Kas, Jūsuprāt, ir mainījies pēdējo gadu laikā, kopš 
strādājat Bankas Uzraudzības padomē? Ja jānovērtē 
2018./2019. gads, – kāda bija tā ietekme uz Banku?
Kad pirmo reizi sāku domāt par tādu jaunu, 
neatkarīgu valstu nākotni kā Latvija, manas idejas un 
priekšstati bija patālu no realitātes. Paskatoties kartē, 
apjautu, ka Latvija un divas Baltijas kaimiņvalstis ir ceļā 
uz dalību Eiropas Savienībā un NATO, un tam 
vajadzētu pavērt daudzsološas iespējas vietējām 
bankām. Ne tādā nozīmē, ka šie trīs tirgi būtu lieli un 
tas solītu bankām spožu nākotni, taču atrašanās 
kaimiņos lielām valstīm, kas arī tolaik bija 
ekonomiskas un politiskas pārejas posmā, pavērtu 
interesantas sadarbības iespējas. Man bija priekšstats, 
ka Latvija ekonomikas un banku darbības ziņā varētu 
kļūt par sava veida Šveici austrumu kaimiņiem.
Vai šī vīzija ir piepildījusies?
Latvijas banku sektorā darbojās virkne cilvēku, kam 
varbūt nebija tik pārgalvīgu sapņu, bet viņi noteikti 
redzēja diezgan pārliecinošu nākotni banku 
pārrobežu sadarbības jomā. Jāņem vērā, ka banku 
sektora izveidošana no nulles ir ļoti ietilpīgs un 
ambiciozs uzdevums. Pirmie lielākie spēlētāji nebija 
vietējie – tās bija ārvalstu bankas, kas pārstāvēja 
Ziemeļvalstis un Baltijas jūras valstis, un tas bija labs 
solis, jo automātiski radīja arī zināmu cieņu. Radās 
iespēja mācīties un pārņemt pieredzi no 
starptautiskajām bankām. Tā tas sākās. Plašāk 
raugoties uz banku sektoru Eiropas Savienībā, nevar 
nepamanīt, ka valstu un starptautiskajai attīstībai bija 
nepieciešami ievērojami pielāgojumi, jo īpaši attiecībā 
uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu 
un labu pārvaldību. Šī joma ir ļoti svarīga ne tikai 
uzņēmējdarbības veikšanai, bet arī bankas 
izdzīvošanai. Nozīmīgākās pārmaiņas ir saistītas tieši 
ar šo aspektu, – vairākas bankas vienkārši neizdzīvoja, 
un tā iemesli mums ir labi zināmi. 
BIB Uzraudzības padomē jau no pirmās dienas 
koncentrējos uz labas korporatīvās pārvaldības un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas 

jomām. Visu būtisko noteikumu ievērošana bija 
galvenais mana darba aspekts, lai nodrošinātu, ka šī 
Banka turpina gūt panākumus. 
Kāda, Jūsuprāt, ir Baltic International Bank nākotne? 
Es drīzāk jautātu, – kāda ir privātas bankas nākotne 
vidē, kur  tās lielumam ir nozīme? Pēdējā �nanšu 
krīze, manuprāt, ļāva saprast, ka pastāv riski, ja 
nelielas valsts banku sektorā dominē starptautiskās 
bankas. Pēkšņi, un tas tiešām bija ļoti pēkšņi, 
starptautisko banku �liālēm trūka likviditātes. Tas 
nozīmē, ka vietējam ekonomikas sektoram bija 
ierobežota piekļuve kapitālam, vai tās nebija vispār.
Tā nav sūdzēšanās par kādas puses rīcību – vienkārši 
krīzes apstākļos starptautiskās bankas rīkojas 
starptautiski. Tām, tāpat kā mums visiem, mājas ir 
vissvarīgākās. Tādai Bankai kā BIB mājas ir Latvijā, 
zināmā mērā arī Baltijas valstīs. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 
tirgū strādātu un augtu ne tikai starptautiskas, bet arī 
vietējās bankas.
Kas šodien raksturo labu korporatīvo pārvaldību? Vai 
redzat, ka spējat sasniegt mērķus, ko izvirzījāt, 
uzņemoties šo amatu?
Uzlabojumi ir iespējami vienmēr. Tas attiecas uz 
ikvienu banku. Laba pārvaldība un atbilstība ir 
nepārtraukti centieni un uzlabojumi, šajā virzienā ir 
jāturpina strādāt nemitīgi. Jānovērtē arī tas, ka visai 
sarežģītu un reizēm neērtu uzdevumu veic 
regulators, bet mūsu attiecības ar Finanšu un kapitāla 
tirgus komisiju (FKTK) vienmēr ir balstītas sadarbībā. 
Visas tikšanās, kas man bijušas ar FKTK pārstāvjiem, 4.

tika vērstas uz statusa apspriešanu, radušos 
jautājumu apspriešanu, nepieciešamo korekciju 
veikšanu un tamlīdzīgi. Kad esat Bankas atbilstības 
vadītājs, starp jums un kolēģiem, kuri nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību un veic faktisko Bankas darbību, 
veidojas dabiska spriedze. Kādas lielas Vācijas bankas 
Atbilstības vadītājs reiz man teica, ka kompetentais 
valdes loceklis esot jautājis: “Kādas ir Jūsu attiecības ar 
bankas faktiskās darbības daļu?” un atbilde bija: “Viņi 
mani ienīst!”, un valdes loceklis sacīja: “Nu, tad Jūs 
darāt labu darbu.”
Tas ir visai sarežģīts uzdevums, īpaši jau pieaugošas 
konkurences apstākļos.
Jā, tas nav vienkārši, – ja runājam par tik svarīgu 
“organismu” kā banka, ir svarīgi apzināties visus 
ietekmes spēkus, kā arī cilvēka dabu. Cilvēki vēlas gūt 
panākumus, nodarboties ar biznesu, viņi grib bilanci, 
tas arī viss. Tas ir pilnīgi likumīgi, bet vienlaikus visam 
ir jānotiek, ievērojot noteikumus. Un darbs 
diplomātijā četrdesmit gadu garumā man ļauj pilnībā 
izprast to, kāds izaicinājums ir nodrošināt noteikumu 
ievērošanu.
Kāda ir diplomātijas loma banku darbībā, attiecību 
veidošanā? 
Par diplomātiju mēdz būt dažādi viedokļi, arī 
aizspriedumi, taču es teiktu, ka tā ir sekmīga darbība 
konkurences apstākļos, vienlaikus ievērojot 
pamatnoteikumus. Tāpēc, jā, – diplomātijā spēles 
noteikumi ir līdzīgi un šāda pieredze ir nozīmīga 
banku darbā. 
Vai diplomātija neprasa nolikt malā savu ego? 
Diplomāti ir apbrīnojami cilvēki, jo spēj atrast ceļu, kur, 
manuprāt, tā nemaz nav. Tas ir grūti, jo mūsu ego 
parasti iet mums pa priekšu.
Ego vienmēr jāpaliek fonā. Visi vēlas izdzīvot un gūt 
panākumus, taču personīgie panākumi un panākumi 
valsts vai bankas interesēs var būt ļoti atšķirīgi. Tāda ir 
dzīve.
Vairākas reizes minējāt, ka esat ārzemnieks. Vai šeit 
ierodoties, jūtaties kā ārzemnieks? Vai tas dod kādas 
priekšrocības? 
Kā diplomāts esmu pieradis, ka vienmēr un visur 
esmu ārzemnieks, bet nekad neļauju tam ietekmēt 
manu domāšanu vai uzvedību. Ziniet, mums tomēr ir 
tik daudz kopīga, pat ja esam no dažādām valstīm vai 
runājam dažādās valodās. Daudzveidība tādā 
struktūrā kā Bankas uzraudzības padome ir liela 
priekšrocība. Mums ir atšķirīga izcelsme, atšķirīga 
pieredze. Ja darbojaties ļoti pazīstamā vidē tikai savā 
valstī, izveidojas ieradumi, kurus pat neapšaubāt. 
Acīmredzams piemērs, jo tālāk uz austrumiem 
dodaties Eiropā, jo mazāk cilvēki tiecas pieņemt 
lietas, kādas tās sākotnēji šķiet. Tāda sajūta man 
dažreiz radās, kad strādāju Krievijā. Es teiktu, un tas ir 
tikai piemērs, – “Laika apstākļi šodien ir lieliski,” un 
viņi paskatītos uz mani un sacītu: “Ko viņš ar to 
patiesībā vēlas pateikt?”. Pastāvīgas aizdomas, ka 
sarunu biedrs nodod slepenu ziņu, kas man jāatšifrē. 

Aizdomīgums var būt diezgan noderīgs, taču tā var 
būt arī liela problēma, jo zaudējat spēju kādam 
uzticēties.
Šajā ziņā daudzveidība valdībā, bankas vai uzņēmuma 
galvenajā birojā ir priekšrocība. Es darbojos dažu lielu 
Vācijas uzņēmumu uzraudzības padomēs. Tur 
strādājošie cilvēki bija patiešām izcili tajā, ko darīja – 
viņi pārzināja to, ko būvēja, viņi pārzināja katru 
skrūvīti, bet viņi neko daudz nezināja par to, kas 
notiek ārpusē. Un tad, ja tāds dīvainis kā es pēkšņi 
pasaka, ka kādu lietu varētu darīt atšķirīgi, viņi brīdi 
paklusēja, padomāja un sacīja: “Mēs nekad par to 
neesam tā domājuši, bet paldies. Tas ir ļoti noderīgi.” 
Tātad tas, ka esat ārzemnieks, dažreiz var sniegt 
priekšrocības.
Kāds būtu Jūsu ieteikums kādam, kurš vēl ir ļoti jauns 
un tikai sāk savu karjeru bankā? Ko vajadzētu, ko 
nevajadzētu darīt?
Viens no maniem uzdevumiem savulaik bija vērtēt 
cilvēkus, kuri vēlējās pievienoties Vācijas ārlietu 
dienestam. Tātad jāpārbauda viņu kvali�kācija, bet ne 
tikai. Vienmēr centos izprast, ko šī jaunā sieviete vai 
vīrietis darīja iepriekš? Vai viņi ir pavadījuši laiku 
ārvalstīs? Ar ko viņi nodarbojās? Vai viņi uzdrīkstējās 
darīt lietas, ko neviens cits nedarīja? Vai viņiem bija 
interese paplašināt redzesloku, vai viņus interesēja ne 
tikai karjera, bet arī citas jomas? Šādas “ekstras”, 
manuprāt, ir labākās rekomendācijas par cilvēku. 
Tāpēc jaunam cilvēkam, kurš sāk darbu bankā, 
ieteiktu ne tikai izcili veikt savu darbu, bet arī turēt 
acis vaļā un interesēties par citām lietām, kas 
paplašina redzesloku. Iepazīt pasauli, būt atvērtam. 



5.

Spēcīgu komandu
veido dažādība
“Darbiniekam ir jājūtas iesaistītam, jāsaskata 
izaugsmes iespējas un jāredz, ka viņa vērtības saskan 
ar organizācijas vērtībām,” – personāla politikas 
mērķus raksturo Bankas Personāla vadības pārvaldes 
vadītāja Inga Auziņa. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu ilga 
darba pieredze banku vidē un personāla vadībā, 
tostarp strādājot SEB bankas vadības komandā. Inga 
ir darbojusies arī kā personāla vadības konsultante un 
ir profesionāla supervizore cilvēku profesionālo spēju 
atraisīšanā un attīstīšanā. 
Bankas attīstībā 2016. gadā aizsāktas un turpinās 
strukturālas pārmaiņas, kas skar visus biznesa 
procesus. Kā tas ir ietekmējis personāla politiku, 
darbinieku piesaisti, motivēšanu?
Personāla politika un mērķi ir cieši saistīti ar 
procesiem, kas nosaka Bankas attīstības virzienu, kā 
arī plašākām norisēm darba tirgū, ekonomikā, 
sabiedrībā. Proti, personāla politiku nevar uzskatīt par 
malā stāvošu, atrautu no ikdienas aktualitātēm. 
Otrkārt, jāņem vērā, ka pārmaiņas šodien vairs nav 
nekas ārkārtējs, tās notiek katru dienu. Banka pie 
pārmaiņām pēdējo gadu laikā ir pieradusi, tā ir mūsu 
ikdiena. Tas ļauj ātri reaģēt uz mums nozīmīgām 
aktualitātēm, jo banku vide mainās nepārtraukti.
Ja runājam par aktualitātēm personāla politikā, pie 
tādām noteikti jāmin darbinieku dažādība – dažādu 
pieredžu, vecumu, kompetenču, tautību darbinieki 
veido mūsdienīgu un spēcīgu organizāciju, kas spēj 
efektīvi reaģēt uz dažādību pasaulē. Tas ir nozīmīgi 
organizācijai. Savukārt darbiniekiem būtisks faktors ir 
spēja attīstīties un profesionāli augt. Un tas ir liels 
mūsu kā darba devēja mērķis, – nodrošināt 
profesionālās attīstības iespējas. 
Kas veido darbinieka kompetenci?
Varētu šķist, ka kompetence pamatā ir stāsts par 
zināšanām, mācīšanos, par kursu un lekciju 
apmeklēšanu. Gluži tā nav. Papildu zināšanām, 
kompetenci veido arī pieredze un cilvēka attieksme 
pret darba vietu, kolēģiem, pašam pret sevi. Par 
zināšanām runājot, – protams, tās ir nemitīgi 
jāpapildina, jāaug līdzi laikam, īpaši ņemot vērā strikto 
banku sektora regulējumu. Pieredze veidojas 
pamazām, kļūdoties, risinot dažādas situācijas, 
saskaroties ar cilvēkiem, viņus iepazīstot. Personīgā 
attieksme ir vēl viens nozīmīgs faktors, kas izriet no 
cilvēka personības, daļēji – audzināšanas. Visi trīs 
faktori ir cieši saistīti. Piemēram, spēju uzticēties lielā 

mērā nosaka cilvēka agrākās pieredzes, bet spēja 
risināt neordināras situācijas būs atkarīga gan no 
pieredzes, gan pārliecības pašam par saviem spēkiem. 
Kas šodien visvairāk motivē cilvēku? 
Nozīmi laika gaitā nav zaudējis tas, cik darbinieks jūtas 
iesaistīts un piesaistīts organizācijai, kurā viņš vai viņa 
strādā. Vai redzu sava darba jēgu? Kā mans darbs 
sekmē organizācijas attīstību?
Uz šādiem jautājumiem atbildes darbiniekam ir “jājūt”, 
jāsaprot. Un tas pamatā ir stāsts par emocionālu 
piesaisti organizācijai, vērtībām, kas vieno dažādus 
cilvēkus un arī vadītājiem, kuri spēj iedvesmot. Ļoti 
nozīmīgs ir vadītāju un kolēģu atbalsts.

Kas raksturo šodienas darbinieku? Kas šajā 
raksturojumā ir jauns?
Pēdējo gadu laikā darbinieki kļūst aizvien prasīgāki un 
ambiciozāki. Otra pārmaiņa, – agrāk izteikta bija 
darbinieku un vadītāju hierarhija, šis sadalījums bija 
ļoti skaidrs. Tagad robeža starp vadītāju un padoto ir 
teju izzudusi, darba devējs un darbinieks ir 
līdzvērtīgās darba attiecībās. Nozīmīgs ir darbs 
komandā, tās sniegums un panākumi. Tas atgādina 
investīciju ieguldīšanu, – investori vienmēr interesējas 
ne tikai par �nanšu rādītājiem, bet arī cilvēkiem, kas 
veido konkrēto uzņēmumu. Tātad komanda ir ļoti 
svarīga. Kā trešo lietu, kas agrāk bija mazāk izteikta, 
bet tagad ir izteikti nozīmīga, minēšu organizācijas 
vadības faktoru. Cilvēki, par kuriem mēs konkurējam 
darba tirgū, vienmēr apsver to, pie kādiem cilvēkiem 
viņi nāks strādāt. Kāds būs mans vadītājs? Kādi būs 
kolēģi? Vai viņu vērtības saskan ar manējām? Kāda ir 
organizācijas reputācija, iesaiste sabiedrībā? Šie ir 
jautājumi, uz kuriem meklē atbildes darbinieks, kurš 
var izvēlēties sev darba vietu. Vēl viena pārmaiņa, – 
darba attiecības, kur agrāk bija jūtams zināms 
egocentriskums, tagad ir attīstījušās par modeli, kas 
piedāvā darbiniekam attīstīties. Apzinoties, ka, 
sasniedzot zināmas attīstības „robežu”, darbinieks 
varētu vēlēties doties tālāk, uz jaunām “virsotnēm”. 
Tas ir normāls process, šodien to vairs neuztver 
personīgi.
Ņemot vērā minēto, personāla politikas loma 
uzņēmumu vadībā tikai pieaug, jo attīstības plānus 
iemieso, realizē konkrēti cilvēki. Tāpēc personāla 
vadības loma pieaug – gan mūsu Bankā, gan globāli.
Kādi ir aktuālākie izaicinājumi, mērķi personāla 
vadībā?
Liels izaicinājums ir digitālo iespēju integrācija, lai 
lēmumi būtu datos balstīti, izsvērti un efektīvi. Tas 
skar gan personāla politikas plānošanu, gan 
organizācijas iekšējo norišu analīzi, gan personāla 
piesaisti. Dati ļauj mums pieņemt adekvātus un 
organizācijas mērķiem atbilstošus lēmumus. Tāpēc 
personāla vadības digitalizācija ir viens no mūsu 
mērķiem. Otrs, – mēs redzam, ka ļoti pieaug vidējā 
līmeņa vadības nozīme, jo darbinieki gan nāk strādāt 
pie konkrēta vadītāja, gan arī mēdz aiziet no konkrēta 
vadītāja.
Mūsu galvenais mērķis, – lai darbiniekam Bankā 
strādāt patiktu. Tas attiecas uz esošajiem un 
jaunajiem darbiniekiem, gan tādiem, kuri šeit strādā 
ilgu laiku, gan arī tiem, kas Banku izraugās kā darba 
vietu uz zināmu periodu. Šāda vide ir jāveido, jārada 
ilgākā laika posmā, un to mēs veidojam katru dienu.

Baltic International Bank darbinieku raksturojums:

28 jauni darbinieki
2019. gadā Bankas kolektīvam pievienojās 28 jauni 
darbinieki, no tiem 19 bija sievietes un 9 vīrieši.
No 20 līdz 59

Jaunākajam no pērn pieņemtajam Bankas 
darbiniekam bija 20 gadi, bet vecākajam kolēģim 
uzsākot darbu Bankā – 59 gadi.  
Vidējais vecums – 43 gadi 

Bankas darbinieku vidējais vecums šobrīd ir 43 gadi 
un 6 mēneši.
Bankas darbā aktīvi iesaistījušies 19 mentori.
Lai sniegtu nepieciešamo atbalstu darba gaitu 
uzsākšanā, jaunajiem kolēģiem palīdz pieredzējušākie 
kolēģi – mentori. 
Bankā jau 25 gadus

2019. gada maijā 25 gadu darba stāžu Baltic 
International Bank sasniedza 1 darbinieks, 20 gadu 
darba stāžu Bankā sasniedza 4 darbinieki, un vēl 5 
darbinieki Bankā bija nostrādājuši jau 15 gadus.
Darba stāžs – 9 gadi un 4 mēneši

Darbinieka vidējais darba stāžs Baltic International 
Bank ir 9 gadi un 4 mēneši.



Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības 
institūta vadītāja
Sasniegt augstāko – Platīna – līmenī Ilgtspējas indeksā 
ir viena lieta, bet lielākais izaicinājums ir šo līmeni 
ilgtermiņā saglabāt. To atzīst daudzi uzņēmumi. Ir labi 
saprotama šī sajūta, ka esam sasnieguši tik daudz, ka 
nu jau viss paveikts. Tomēr dzīve iet uz priekšu, arī 
uzņēmumam savā domāšanā un darbībā ir jāmainās.
Ja runā par atšķirību, kas raksturo tieši Platīna 
kategoriju sasniegušos uzņēmumus, – tā ir augstākās 
vadības iesaiste ilgtspējas jautājumu plānošanā un 
ieviešanā. Baltic International Bank ir izdevies saglabāt 
Platīna novērtējumu, un lielā mērā tas skaidrojams ar 
vadības iesaisti, kā arī ar daudzpusīgām iniciatīvām 
vides ilgtspējas jomā, kas iekļautas bankas vērtību 
ķēdē. Liela loma ir ne tikai būt atbildīgiem pašiem, bet 
skaidrot šos jautājumus klientiem, partneriem un 
plašākai sabiedrībai. Komunikācija par ilgtspējas 
jautājumiem ir svarīga, jo tas veicina izpratni un 
mudina rīkoties arī citus.
Interese no biznesa vides par ilgtspējas jautājumiem 
Latvijā pieaug, apzinoties, ka visā pasaulē notiek 
pārmaiņas domāšanā un uzņēmumu rīcībā. Tāpēc 
ieguvēji būs tie, kas ilgtspējas kritērijus integrēs savā 
darbībā savlaicīgi. Var pienākt brīdis, kad ar jaunām 
prasībām nāks attiecīgās nozares regulators vai tās 
pieprasīs investori, sabiedrība, kas no biznesa viedokļa 
jau liecinātu par zināmu aizkavēšanos.
Iesaistīšanās Ilgtspējas indeksā, pakļaut sevi tā 
vērtējumam, – tas liecina par uzņēmuma drosmi. 
Gan tāpēc, ka par sevi jāatklāj informācija, gan tāpēc, 
ka šādi uzņēmums atzīst kādas nepilnības un var veikt 
uzlabojumus. Nonākšana Ilgtspējas indeksā nozīmē, 
ka uzņēmums ikdienas darbā dara krietni vairāk, nekā 
tiek prasīts attiecīgās nozares regulējumā. Jo tas 
apzinās, ka ilgtspējas jautājumi ir organiska biznesa 
attīstības daļa, nevis atsevišķs projekts, kam tiek 
atvēlēti resursi. Un to ļoti labi parāda šis laiks, kad 
uzņēmumi vēl vairāk domā par efektivitāti – kā būt 
energoefektīviem, samazināt resursu patēriņu, 
sašaurināt biroja telpas un tamlīdzīgi. Tās jau arī ir 
ilgtspējīgas domāšanas izpausmes, kas padara 
uzņēmumu stiprāku, konkrētspējīgāku.

Eksperta komentārs

Dzīvot ne tikai sev

Bankā ieviestie ESG principi veido atbildīgu un 
ilgtspējīgu domāšanu
“Mums tie nav tikai skaisti vārdi, abstraktas idejas. 
Atbildīgums un ilgtspēja ir Bankas attīstības pamatā, tā 
ir mūsu domāšana un dzīvesveids,” saka Stratēģiskās un 
biznesa attīstības pārvaldes vadītāja Dace 
Dūklava-Kokina, kas Bankā strādā jau sešus gadus un 
kopš 2019. gada rudens vada ESG (Environmental. 
Social. Governance) modeļa ieviešanu Bankas ikdienas 
dzīvē. ESG principi ir Bankas attīstības vadmotīvs jau no 
2017. gada.
Kāpēc ESG pieeja un principi ir Bankai tik nozīmīgi?
Ilgtspējīgumu un atbildīgumu veicinoša domāšana un 
pieeja darbam ir nozīmīga jebkurā nozarē un sfērā, ne 
tikai �nanšu pasaulē. Turklāt tas neattiecas uz darbu 
vien, tā ir pasaules uztvere un dzīvesveids, ko raksturo 
rūpes arī par citiem, ne tikai sevi. Kādā pasaulē dzīvojam 
šodien, kāda tā būs rīt, kādu mēs to atstāsim saviem 
bērniem? Lūk, jautājumi, kas, manuprāt, liecina par 
atbildīgu attieksmi. Jāuzsver, ka runa te nav tikai par 
“zaļu” domāšanu, kas bieži asociējas ar vārdiem 
“ilgtspēja”, “atbildīgums”, bet arī par attiecībām starp 
cilvēkiem un vērtībām, kas nosaka, virza mūsu rīcību.
Tā ir ļoti plaša un nozīmīga tēma, tāpēc Banka ir 
izraudzījusies savu attīstības stratēģiju balstīt domāšanā 
un pieejā, ko apzīmē šie trīs burti – ESG. Proti, tie ir 
vides, sociālie un pārvaldības jautājumi, kas caurauž visu 
Bankas darbību – no stratēģiskiem attīstības plāniem 
līdz ikdienas procedūrām. 
Vai šī pieeja ir kļuvusi par pašsaprotamu ikdienu Bankas 
darbiniekiem?
Bankas darbiniekos izpratne par ESG pieeju veidojas 
pamazām, jo šī ir plaša un dziļa tēma, kas aizvien vairāk 
skar mūs visus. Šo izpratni nevar panākt, sarīkojot 
semināru, prezentāciju. Svarīgi, lai darbinieki nevis “iekaļ” 
abstraktus principus un idejas, bet izjūt šo pieeju kā sev 
nozīmīgu. Ja darbinieks šo atbildīgo domāšanu, rūpes 
par citiem regulāri pielietos arī ārpus Bankas, tas būs 
liels mūsu kopīgs sasniegums.

Darbinieku izglītošana notiek katru dienu un dažādos 
līmeņos. Pirmkārt, jauns darbinieks, atnākot uz darbu 
Bankā, tiek apmācīts. Mācību materiālā skaidrojam, 
kāpēc ESG pieeja ir tik nozīmīga biznesā un sabiedrībā, 
kā mēs šo domāšanu integrējam Bankas darbā. Pēc tam 
darbinieks kārto testu. Mentors jaunajam darbiniekam 
palīdz izprast praktiskas lietas un jautājumus. Otrkārt, 
darbinieki redz, kā Banka realizē ESG principus ikdienā. 
Stāstām, ko un kā Banka dara vides, pārvaldības un 
sabiedrības atbalstam, kā arī iesaistām darbiniekus 
konkrētu aktivitāšu norisē. Piemēram, Bankā vairs 
nelietojam ūdeni stikla pudelēs, izmantojam videi 
draudzīgus apgaismojuma ķermeņus, esam radikāli 
samazinājuši papīra izmantošanu, – dokumentus 
drukājam uz abām papīra lapu pusēm, bet mārketinga 
materiālus vispār vairs nedrukājam. Daudz mazāk 
izmantojam transportlīdzekļus, nodrošinot 
personalizētu klientu servisu attālināti, kas ļauj 
samazināt CO2 izmešus. Tās ir dažas no ikdienas 
iniciatīvām vides jomā.
Ja runājam par Bankas iesaisti sabiedrībā, – tie ir jau 
ilggadēji atbalsta projekti latviešu literatūrai, Nacionālajai 
bibliotēkai un virknei sociālu iniciatīvu, kurās piedalās arī 
Bankas darbinieki. 2019. gadā mani kolēģi prieku dāvāja 
Zālītes speciālās pamatskolas bērniem. Labdarības 
akcijas “Uzdāvini bērnam smaidu” ietvaros kopīgi 
sarūpējām apavus, drēbes, spēles, sporta inventāru un 
citas bērniem noderīgas lietas. Divas reizes gadā Bankas 
darbinieki apmeklē dzīvnieku patversmi “Ulubele”, 
sarūpējot ziedojumu dzīvniekiem. Nozīmīgs notikums 
mums ir Donoru diena, – pēdējo trīs gadu laikā ar 
ziedotajām asinīm spējām palīdzēt 175 cilvēkiem. 6.



Uz ko Banka balsta savu ESG politiku?
ESG principi ir mūsu Bankas attīstības stratēģijas 
pamatā, jo trāpīgi atbilst mūsu domāšanai ilgtspējīgas 
attīstības kontekstā. Tā ir pasaulē aprobēta pieeja 
daudzos uzņēmumos, – jau esošās politikas un 
principus esam pielāgojuši Latvijas apstākļiem un mūsu 
Bankas speci�kai.
Runājot par ilgtspējas un atbildīguma principu ieviešanu 
Bankas ikdienas darbā un dokumentos, pērn veicām 
Bankas darbības efektivitātes pašnovērtējumu saskaņā 
ar EFQM principiem, noteicām prioritārās aktivitātes, kā 
arī izdevām pirmo ESG ne�nanšu pārskatu saskaņā ar 
“NASDAQ ESG Reporting guide for Nordic and Baltic 
countries” ieteikumiem. Kā Latvijas Finanšu nozares 
asociācijas biedrs pērn aktīvi piedalījāmies Ilgtspējīgas 
�nansēšanas darba grupā, izstrādājot un ieviešot 
ilgtspējīgas �nansēšanas pamatnostādnes. Šis 
dokuments ir ļoti nozīmīgs solis, lai harmonizētu 
ilgtspējīga biznesa principus Latvijā.
Ilgtspējīgas �nansēšanas pamatnostādnes:

1. Jāatbilst ES politikas vadlīnijām un normatīvajiem 
aktiem.
2. Jāstrādā pie tā, lai celtu uzņēmēju informētības un 
zināšanu līmeni.
3. Publiskās - privātās partnerības institūciju sadarbība.
4. Datu pieejamība (piemēram, informācija par 
uzņēmuma rādītājiem attiecībā uz tā radīto izmešu 
daudzumu).
5. ESG standarts – tā ieviešana uzņēmumu līmenī.
(Avots: Latvijas Finanšu nozares asociācija)

Taču ir arī Eiropas līmenis – ES ir formulētas 
rekomendācijas ilgtspējīgas �nansēšanas jomā. No 
rekomendācijām tās agri vai vēlu pārtaps 
regulējumā. Mums būs liela priekšrocība, jo būsim 
ESG pieeju jau integrējuši Bankas darbā. Finanšu 
pasaulē tas ir zināms, tāpēc daudzās valstīs, arī 
Latvijā, �nanšu iestādes kļūst atbildīgākas, vidi 
saudzējošākas un tā pamazām kļūst par mūsu 
ikdienu. Tas ir liels ieguvums sabiedrībai, jo 
atbildīgāka �nansēšana nozīmē gan sakārtotu darba 
vidi darbiniekiem, gan atbildīguma domāšanas 
nostiprināšanos korporatīvajā sektorā kopumā. 

2019. gadā Banka noteica ilgtspējīgas attīstības mērķus 
atbilstoši ANO Vides programmas �nanšu iniciatīvai, 
koncentrējoties uz septiņiem no kopumā 17 ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem. 
7 ilgtspējīgas attīstības mērķi: 

(atbilstoši ANO Vides programmas �nanšu iniciatīvai)
1. Laba veselība un labklājība – nodrošināt veselīgu 
dzīvesveidu un veicināt labklājību visos vecumos.
2. Pieejama un tīra enerģija – nodrošināt pieejamu, 
uzticamu, ilgtspējīgu un modernu enerģiju visiem.
3. Pienācīgs darbs un ekonomiska izaugsme – sekmēt 
noturīgu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, pilnīgu 
nodarbinātību un labu darbu visiem.
4. Industrija, inovācijas un infrastruktūra – sekmēt inovācijas.
5. Atbildīgs patēriņš un ražošana – sekmēt ilgtspējīgu 
patēriņu (t.sk. resursu).
6. Rūpes par klimatu – aktīvi rīkoties, lai novērstu klimata 
izmaiņas un to radīto ietekmi.
7. Nē nabadzībai un trūkumam – apkarot trūkumu visādās 
tā izpausmēs.

Kādam laika posmam Bankas ESG modelis ir plānots, 
kādi ir nozīmīgākie posmi modeļa ieviešanā?
Bankas mērķi ESG jomā ir de�nēti līdz 2030. gadam. 
2017. un 2018. gads bija jaunās pieejas iepazīšanas un 
pamatu būvēšanas laiks. 2019. gadā ESG principus 
sākām aktīvi ieviest Bankas ikdienas dzīvē – sākot no 
Bankas darbības, kļūstot taupīgākiem, atbildīgākiem, tad 
pārejot pie darbinieku izglītošanas, kam seko Bankas 
produktu un klientu līmenis. Tajā esam uzsākuši aktīvu 
komunikāciju par un ap ESG, bet pamazām domājam 
arī par iniciatīvām, kas ļautu mūsu klientiem skaidri 
sajust, ka viņu atbildīgā domāšana Bankā ir pamanīta, 
novērtēta. Tas nozīmē, ka ESG pieeja ienāk arī Bankas 
produktos un sadarbībā ar klientiem, – piemēram, 
kreditēšanas un investīciju projektus vērtējam ilgtspējas 
kontekstā, runājam ar klientiem un sadarbības 
partneriem par šiem jautājumiem, skaidrojam savu 
nostāju. Domāju, ka šī ir ļoti nozīmīga Bankas misija – 
būt sabiedrības izglītotājam par jautājumiem, kas 
sabiedrībai ir un būs nozīmīgi. 2019./2020. gada ziema 
mums spilgti parādīja, cik liela ir atbildīguma vērtība un 
“svars”.
Atgriežoties pie ESG ieviešanas laika skalas, – nozīmīgs 
būs 2025. gads, kad ESG pieejai jābūt ieviestai jau kā 
pašsaprotamam pamatam, uz kura Banka strādā un 
attīstās.
Vai atbildīgumu un ilgtspējas līmeni var izmērīt, proti, cik 
sekmīgi ir veicies pirmajos gados, kopš mērķtiecīgi 
uzsākāt ESG principu ieviešanu?
Vispirms jāsaka, – Banka par ilgtspējas jautājumiem 
domā jau sen, šī tēma nav mums jauna. Runājot par 
pēdējiem diviem gadiem, kad mūsu attīstības pamatā ir 
tieši ESG principi, jāpiemin gan iekšēji, gan ārēji Bankas 
darba novērtējumi. Bankas veiktais darbinieku 
apmierinātības pētījums apliecina, ka ESG modelis ir 
izprasts un pieņemts mūsu darbinieku vidū. Rezultāti ir 
iepriecinoši, – tie rāda augstu izpratni un iesaisti.

Ļoti augsta atzinība mūsu jau paveiktajam darbam ir 
2019. gadā iegūtais augstākais – Platīna – novērtējums 
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta piešķirtajā 
Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas indeksā. Šis statuss Bankai 
jāsaglabā arī turpmāk, un mums ir skaidrs, kas un kā 
jādara, lai turpinātu ESG principu ieviešanu, mērīšanu 
un sabiedrības izglītošanu. Viens no būtiskiem 
aspektiem būs turpināt komunikāciju par šiem 
jautājumiem ar mūsu klientiem un partneriem, proti, 
pieaugs Bankas kā sabiedrības izglītotāja loma un 
nozīme.
Ko nozīmē Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējums?

“Šie uzņēmumi savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo 
atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan 
izpildītāju līmenī. Šajos uzņēmumos notiek sistemātiska datu 
vākšana un ietekmes novērtēšana. Tie par savu darbību 
atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes 
auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis 
ārējs auditors.”
(Avots: Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts)

Rūpējoties par apkārtējo vidi, Bankas darbinieki kopā ar 
ģimenēm piedalījās Lielajā Talkā, sakopjot vienu no 
gleznainākajām Rīgas vietām – Latvijas Etnogrā�skā 
brīvdabas muzeja teritoriju.
Arī darbinieku izglītošana ir daļa no ESG pieejas, liekot 
akcentu arī uz cilvēka pilnveidošanos, mācīšanos, plašāka 
redzesloka veidošanu. Nākotnē vēlamies šo apmācības 
procesu padarīt interaktīvāku un plašāku, iesaistot arī 
ekspertus no malas. Lielas un pozitīvas pārmaiņas 
parasti sākas ar mazām lietām. Tā arī ilgtspējas jomā, – 
visvienkāršāk ir sākt ar ikdienā viegli realizējamām 
iniciatīvām, piemēram, atkritumu šķirošanu un 
izmantojamo resursu taupīšanu, kas arī pozitīvi atsaucas 
uz �nansēm. 

Dažas no Bankas iniciatīvām un sasniegumiem 2019. 
gadā ilgtspējas jomā:
Spuldzes (izdegušās) tiek nomainītas ar LED spuldzēm. 
Uzstādīts kustību detektors spuldžu 
ieslēgšanai/izslēgšanai.
Ekoloģiskie tīrīšanas līdzekļi tiek izmantoti 100% 
gadījumu cieto virsmu tīrīšanā (grīda, logi, sanitārie 
mezgli).
Atkritumi tiek šķiroti un nodoti pārstrādei.
Banka iepērk “zaļo” elektroenerģiju, (ko iegūst no 
atjaunojamiem resursiem).
CO2 izmeši: panākts samazinājums par 9%.
Ūdens patēriņa kopējais samazinājums: 14%.
Elektrības patēriņa kopējais samazinājums: 8%.
Papīra izmantošanas kopējais samazinājums: 13%.



Banka var izglītot
un motivēt

“Banka ir uzņēmēju biznesa partneris un kā partneris 
mēs varam rosināt domāt par ilgtspējas jautājumiem, 
par atbildīgu darbību pret vidi un cilvēkiem,” uz bankas 
lomu ESG pamatprincipu skaidrošanā un iedzīvināšanā 
norāda bankas Korporatīvo �nanšu pārvaldes vadītājs 
Oto Davidovs. 2019. gada rudenī viņam bija iespēja 
piedalīties pasaulē nozīmīgākajā pasākumā, kas veltīts 
ilgtspējas jautājumiem – ANO organizētajā Klimata 
pārmaiņu samitā Ņujorkā, kur pasaules valstu līderi 
cenšas vienoties par konkrētiem soļiem pret planētas 
globālo sasilšanu. 
Viens no spilgtākajiem iespaidiem, ko Oto guva samitā, 
ir klimata pārmaiņu seku izpausmes uz cilvēku ikdienu. 
Samita dalībniekiem šīs izpausmes atklāja cilvēki, kuru 
dzīve ir pilnībā pakārtota, piemēram, tīra ūdens 
pieejamībai, dažādām piesārņojuma izpausmēm.
“Kad uzklausi viņus, mainās priekšstats, tu saproti un 
izjūti, ka tā nav tikai tāda runāšana vien. Mēs visi esam 
ļoti saistīti un katra mūsu rīcība izraisa noteiktas sekas,” 
saka O. Davidovs. 
Par ANO samita (un tam pakārtotā jauniešu samita) 
dalībnieku viņš kļuva pēc paša iniciatīvas.  Oto ir viens 
no organizācijas Global Shapers Riga dibinātājiem, –
tā ir Pasaules Ekonomikas foruma veidota 
starptautiska organizācija, lai sabiedriski nozīmīgās 
diskusijās un procesos iesaistītu jauniešus. Latvijā 
Global Shapers apvieno vairāk nekā 30 jaunu aktīvu 
cilvēku no dažādām nozarēm biznesā, izglītībā, valsts 
pārvaldē. “Uzrakstīju eseju par manu lomu un 

ieguldījumu CO2 izmešu mazināšanā, tā viņiem šķita 
gana laba, un saņēmu uzaicinājumu piedalīties,” par 
savu ceļu līdz ANO samitam stāsta Oto. 
Novērtējot Bankas darbību kontekstā ar ANO samitā 
pieredzēto, O. Davidovs atzīst, ka daudzas Bankas jau 
realizētās iniciatīvas ilgtspējas jomā atbilst tam, ko un 
kā šajā virzienā dara citi uzņēmumi pasaulē. Papildu 
tam, Bankā ir ieceres arī par uzņēmumu motivēšanu 
vairāk domāt par ilgtspējas jautājumiem, piemēram, 
veidojot savus ilgtspējas pārskatus. “Kreditēšanā mēs 
jau tagad vērtējam projektus caur ESG prizmu, kas 
nozīmē gan vides aspektu, gan sociālu un pārvaldības 
jautājumu izvērtējumu,” saka O. Davidovs. Projekti tiek 
vērtēti arī plašāk – ņemot vērā to devumu pievienotās 
vērtības radīšanā konkrētajā nozarē, uzņēmumā vai 
klāsterī. 
Runājot par Banku kā korporatīvās vides izglītotāju,
O. Davidovs norāda, ka fondu tirgū kotētiem 
uzņēmumiem par ilgtspēju mudina domāt un 
atskaitīties investori, bet attiecībā uz ārpus biržas 
esošiem uzņēmumiem šo investora–izglītotāja lomu 
pilda bankas. “Mēs esam tie, kas var ieteikt un 
izskaidrot, kāpēc ilgtspējīga, atbildīga pieeja ir 
izdevīgāka arī pašam uzņēmējam.” 
Šobrīd ESG pieeja jau ir kļuvusi par daudzu uzņēmumu 
ikdienu, par to liecina arī ANO samita ietvaros 
notikušās diskusijas, kas skar ilgtspējīgu �nansēšanu. 
“Piedalījos darba sesijās, kas bija saistītas ar ilgtspējīgu 
�nansēšanu. Galvenā atziņa – praktiski visi lielie, 
globālie uzņēmumi veic lielu darbu, lai savu ikdienas 
darbu pakārtotu ilgtspējas jautājumiem, vai, lai to 
darbība, ieguldītās investīcijas nebūtu pretrunā ar 
ilgtspējas pamatprincipiem,” norāda O. Davidovs. 
Banku nozarē O. Davidovs strādā kopš studiju laika 
Rīgas Ekonomikas augstskolā. Viņš atzīst, ka ilgtspējas 
jautājumi kļūst aizvien nozīmīgāki: “Ne tikai kļūst 
svarīgāki, bet patiešām tiek integrēti ikdienas darbā, 
pamazām kļūst par prioritāti.” Kā vienu no labajiem 
piemēriem Latvijas �nanšu nozarē, Oto min �nanšu 
institūciju Altum, kas ļoti lielu vērību kreditēšanā velta 
energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu 
projektiem un citām uz ilgtspējīgu biznesu veltītām 
iniciatīvām. 

7. Gluži kā
CIP aģenti

Sarunājoties ar Bankas Klientu uzraudzības pārvaldes 
vadītāju Jūliju Jurgeleviču, rodas sajūta, ka esi nonācis 
kādā īpašā Centrālās Izlūkošanas pārvaldes (CIP) 
nodaļā, kuras uzdevums ir būt soli priekšā pārējiem, 
saprotot visu par un ap �nanšu plūsmām – no 
kurienes, uz kurieni pārvietojas nauda, kāpēc tieši šādā 
virzienā? Līdzību ar izlūkdienestu pastiprina arī tas, cik 
ikdienā nemanāms ir Bankas ikdienas darbs, ko apzīmē 
ar jēdzieniski ietilpīgo abreviatūru AML (anti-money 
laundering, jeb naudas atmazgāšanas apkarošana). 
“Mūsdienās Bankas ieviestās kontroles sistēmas 
nepārtraukti vērtē visu klientu darījumus un 
maksājumus, apskatot tos caur dažādām risku 
prizmām. Vispirms klients tiek novērtēts, kad sāk 
sadarbību ar Banku, pēc tam tiek vērtēti darījumi, 
maksājumi un citas aktivitātes. Klienti zina un saprot, 
kāpēc tas notiek un sadarbojas,” stāsta Jūlija 
Jurgeleviča.
Likuma izpratnē AML jomas “tulkojums” ir plašāks – 
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas �nansēšanas novēršanas likums” 
(NILLTPFN) pērn tika nozīmīgi papildināts un mainīts. 
Lielā mērā saistībā ar Latvijas �nanšu sektora 
gatavošanos tam, lai iesniegtu pilnvērtīgu un pamatotu 
ziņojumu par “Moneyval” rekomendāciju ieviešanu.
“Tā bija 2019. gada prioritāte. Visi �nanšu sektora 
dalībnieki strādāja pie uzlabojumiem, tika papildināta 
un grozīta normatīvo aktu bāze gan Latvijas, gan 
Eiropas mērogā,” norāda Jūlija Jurgeleviča.
Viens no būtiskākajiem praktiskajiem darbiem, kas 
saistībā ar likuma grozījumiem noslēdzās pērn, ir tā 
saukto čaulas kompāniju izslēgšana no Bankas klientu 
portfeļa. Likums aizliedz Bankai sadarboties ar čaulas 
veidojumiem, kam nav juridiskās personas saistības ar 
faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas 
darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko 
vērtību un juridiskā persona ir reģistrēta valstī, kurā 
normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un 
iesniegt �nanšu pārskatus.
Vēl viens nozīmīgs pērn paveikts virziens ir jauna 
ziņošanas mehānisma ieviešana, kas paredz atteikties 
no ziņojumiem par neparastiem darījumiem un ieviest 
pienākumu �nanšu iestādēm iesniegt, tā sauktās, 
sliekšņa deklarācijas. “Tas nozīmē regulāru ziņošanu 
par skaidras naudas un citiem darījumiem, kas atbilst 
noteiktiem kritērijiem. Ne vienmēr tie ir klasi�cējami 
kā aizdomīgi darījumi,” saka Jūlija Jurgeleviča. Lielāko 
daļu no šīs ziņu sniegšanas Banka ir digitalizējusi, 
nodrošinot arī, lai darbinieki pārraudzītu datu plūsmu 
korektumu. 
Ar mērķi kvalitatīvi novērtēt Bankas paveikto Iekšējās 
kontroles sistēmas izveidē, 2019. gadā Banka piesaistīja 
Ņujorkā bāzēto reitingu aģentūru Sigma Ratings. 
Izvērtējot Bankas paveikto, aģentūra piešķīra Bankai 

�nanšu noziegumu novēršanas atbilstības reitingu 
BBB+ ar pozitīvu nākotnes novērtējumu, atzīmējot to 
kā vienu no nozares līderiem. Sigma Ratings vērtēja 
Baltic International Bank raksturīgo risku vidi un 
kontroles efektivitāti �nanšu noziegumu novēršanā. 
Pārskats ietver vairākus �nanšu noziegumu novēršanas 
faktorus, tostarp nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma �nansēšanas novēršanu, sankcijas un arī 
ārējā riska jautājumus, piemēram, ģeopolitisko risku.
Runājot par klientu uzraudzības procesu attīstību,
Jūlija Jurgeleviča norāda uz sistēmiskāku, plašāku skatu: 
“Ir jāvērtē klienta saimnieciskā darbība plašāk, ne tikai 
atsevišķi maksājumi vai darījumi. Jautājums ir arī par 
klientu spēju pamatot maksājumus, piemēram, 
maksājumus par trešajām personām.” Salīdzinoši jauns 
jēdziens naudas atmazgāšanas apkarošanas likumā ir 
“proliferācija” – tas raksturo masu iznīcināšanas 
līdzekļu ražošanas, transportēšanas, tirdzniecības un 
citu līdzīgu nelikumīgu darbību �nansēšanu. Šādu 
�nanšu plūsmu ierobežošana no Bankas puses liek būt 
īpaši apķērīgiem un speci�ski izglītotiem, lai identi�cētu 
arī iespējamo izejvielu piegādi masu iznīcināšanas 
līdzekļu izstrādei. “Dažas detaļas, ko izmanto, 
piemēram, auto industrijā, var izmantot ieroču 
ražošanā. Mums tas ir jāzina, – lasām speci�sku 
literatūru, mācāmies un uzmanīgi vērojam pasauli, lai 
neatpaliktu no aktualitātēm,” skaidro Jūlija Jurgeleviča.

8.



Kopumā Bankā ar klientu uzraudzības jautājumiem 
ikdienā strādā vairāk nekā 20 cilvēku komanda, kurus 
nemitīgi apmāca par visiem AML jautājumiem, kas skar 
likumu izmaiņas, jauninājumus nozarē un, protams,
arī pazīmēm, kas liecina par centieniem apiet kontroles 
procedūras. Arī visi pārējie Bankas darbinieki tiek 
regulāri apmācīti AML jautājumos. “Tas ir visas Bankas 
darbs kā vienotai komandai.” Savukārt tiem, kas gribētu 
strādāt klientu uzraudzības jomā, Jūlija Jurgeleviča iesaka 
vispirms gūt priekšstatu, kā darbojas bizness un 
pamatīgi iepazīties ar šo jomu regulējošo likumu. 
Būtiskākie pasākumi, ko Banka paveica 2019. gadā un 
turpina īstenot ar mērķi stiprināt NILLTPFN Iekšējās 
kontroles sistēmas:

Banka ir apstiprinājusi ārējo auditu plānu, atbilstoši 
iekšējā audita piedāvātajam plānam. Auditor�rma 
KPMG veica NILLTF riska pārvaldības informācijas 
tehnoloģiju nodrošinājuma pārbaudes atbilstības un 
NILLTF riska skaitliskā novērtējuma sistēmas 
pārbaudes auditu saskaņā ar FKTK noteikumiem;
Bankas iekšējos normatīvajos dokumentos ir 
aprakstīta kārtība, kas ļauj noteikt izpētes minimālās 
prasības jebkurā no izpētes posmiem. Atbilstoši 
valdes apstiprinātajam apmācību gada plānam, Bankā 
notiek padziļinātas apmācības NILLTPFN jomā. 
Apmācību plāns aptver gan uzraudzības, gan klientu 
apkalpošanas darbiniekus un arī visus Bankas 
darbiniekus konkrētajās norādītajās jomās.
Bankas iekšējās kontroles sistēmas ir papildināta ar 
sankciju IKS, kas paplašināja un padziļināja arī klientu 
un viņu veikto darījumu uzraudzības procesu.
Ir papildināta iekšējas ziņošanas sistēma, iekļaujot tajā 
sadaļu par trauksmes cēlājiem. Ir notikušas trīs 
apmācību sesijas visiem Bankas darbiniekiem, kur tika 
skaidrotas ziņošanas sistēmu izmantošanas iespējas, 
tostarp veicot darba pienākumus par NILLTPF jomu 
un sankciju ievērošanu. Bankas iekšējais ziņošanas 
kanāls ir papildināts ar iespēju ziņot par iespējamajiem 
sankciju pārkāpumiem, kā arī aizdomīgiem darījumiem.
Banka apņēmusies pakāpeniski pāriet uz informācijas, 
dokumentu un klientu lietu digitalizāciju. To Banka 
īsteno jau kopš 2017. gada, tā ir viena no prioritātēm, 
ieviešot Bankas stratēģijā noteiktos ESG principus. 
Digitalizētu dokumentu kopuma uzturēšana vienā 
dokumentu bāzē ļaus izvairīties arī no dokumentu 
iesniegšanas termiņu pārkāpumiem, kā arī palīdzēs 
kontrolēt informācijas un dokumentu apriti Bankā.

2019. gada laikā tika atjaunoti vairāki iekšējie 
normatīvie dokumenti NILLTPFN un ar to saistītās 
jomās, proti:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
�nansēšanas riska un sankciju riska pārvaldīšanas 
stratēģija laika periodam no 2019. līdz 2022. gadam;
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
�nansēšanas riska pārvaldīšanas politika;
Klientu un Personu riska aprēķināšanas procedūra;
OECD CRS prasību izpildes procedūra;
Aizdomīgu darījumu konstatācijas un ziņojumu 
sniegšanas procedūra;
Korespondentbanku (LORO) izpētes un monitoringa 
procedūra;
Sankciju riska pārvaldīšanas politika;
Sankciju ievērošanas procedūra, utt.

Kļūstam gudrāki, efektīvāki,
saprotamāki

Bankas Darbības atbilstības kontroles pārvaldes 
vadītāja Natalija Boļšakova ir pieredzējusi atbilstības 
(Compliance) jautājumu eksperte, kas šajā jomā strādā 
vairāk nekā desmit gadus. Saruna ar Nataliju 
Boļšakovu, – par ieguvumiem, ko sniedz stingrākas 
prasības �nanšu nozarē, par banku uzraudzības virzību, 
pāreju uz daļēji attālinātu darbu.
Ja runājam par �nanšu nozares uzraudzību, aizvien 
jaunām prasībām bankām naudas atmazgāšanas 
apkarošanā, – kāds, Jūsuprāt, ir šī lielā virziena mērķis? 
Kurp tas viss virzās?
Pirmkārt, cīņa ar tā saucamo pelēko ekonomikas daļu, 
nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju ir tikai daļa no 
vairākiem procesiem, kas ir ieviesti bankās visā Eiropā 
kā dažādas prasības un nosacījumi. Šis ir nozīmīgs 
virziens, labāk redzams un saprotams, taču nebūt ne 
vienīgais. Prasību lauks �nanšu iestādēm ir ārkārtīgi 
plašs, tāpēc aug arī birokrātiskais aparāts, lai prasības 
ieviestu, izpildītu un uzraudzītu.
Otrkārt, regulas, ko ievieš �nanšu iestādes Latvijā, 
Spānijā, Vācijā un citur, principā ir universālas prasības. 
Tās parasti interpretē nacionālās likumdošanas līmenī, 
kā arī �nanšu nozaru līmenī. Arī Latvijā ir Finanšu 
nozares asociācija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, 
kas palīdz mums pareizi piemērot jaunās prasības. 
Savstarpēji konsultējamies, lai nonāktu pie vienotas 
izpratnes prasību piemērošanā. Jāatzīst gan, ka regulas 
parasti nešķiro �nanšu iestādes pēc lieluma. Gan 
bankai ar desmit tūkstošiem klientu, gan tādai, kam 
varbūt ir daži desmiti klientu, būs jātērē līdzīgs resursu 
apjoms, lai ievērotu prasības. To var salīdzināt ar tilta 
būvi – gan būvējot pamatīgu tiltu pāri platai upei, gan 
arī nelielu laipu pāri strautiņam, būs vajadzīgi kārtīgi 
betona balsti. Tāpēc ir atsevišķi produkti, piemēram, 
ieguldījumu veikšanas jomā, par kuriem daļa �nanšu 
iestāžu ir zaudējušas interesi, jo tos ikdienā uzturēt ir 
pārāk sarežģīti un dārgi birokrātiskā sloga dēļ.
Treškārt, pēdējā laikā ir jūtams, ka dienas kārtībā 
parādās arī jautājums par �nanšu iestāžu efektivitāti un 
konkurētspēju. Uzraugi Eiropā interpretē prasības 
mazliet vieglāk, vienkāršāk. Bet tas vērojams tikai tagad, 
2020. gada otrajā pusē.

Vai varam teikt, ka “shēmotāji” un “naudas atmazgātāji” 
no Latvijas banku sistēmas ir prom?
Ja tā, – vai ir jēga no jaunu prasību ieviešanas?
Liela daļa no viņiem ir citās jurisdikcijās, tāpēc var teikt, 
ka bieži vien šī nosacīto “aizsargbarjeru” uzlikšana 
notiek tad, kad šie potenciālie pārkāpēji ir jau prom. 
Tomēr tas nenozīmē, ka viņi nevarētu atgriezties, ja 
mēs pēkšņi prasības mīkstinātu.
Bet vai šodienas apstākļos viņiem vēl ir vajadzīgas 
bankas?
Bieži vien var iztikt bez bankas, jo �nanšu pakalpojumu 
jomā mūsdienās ir plaša pakalpojumu izvēle.
Tomēr banka ir kļuvusi par daļu no labas reputācijas 
“komplekta”, tāpēc daļa šādu uzņēmēju ļoti cenšas kļūt 
par banku klientiem. Konts bankā pamazām kļūst par 
biznesa kvalitātes rādītāju. Tas, protams, attiecas uz 
uzņēmumiem, kuri no bankas viedokļa uzskatāmi par 
aizdomīgiem.
Taču jāņem vērā arī klientu grupa, kas kļūdās 
nezināšanas dēļ. Uzņēmēji, kam nekad nav bijusi doma 
legalizēt līdzekļus, kaut ko noslēpt vai “shēmot”, bet, 
kas pieļauj būtiskas kļūdas savas nezināšanas vadīti.
Te liela nozīme ir cilvēku izglītošanai, lai par šīm 
pamatprasībām viņi zinātu, rēķinātos ar tām. Protams, 
arī banka var veikt skaidrojošo darbu, bet tā jau būtu 9.



cīņa ar sekām. Valstij būtu aktīvāk jāinformē par lietām, 
ko �nanšu jomā darīt nedrīkst, lai klienti līdz kļūdām 
nenonāktu. Ēnu ekonomika mums parasti saistās ar 
milzīgām summām, sarežģītiem darījumiem, shēmām. 
Bet nodokļa nemaksāšana, algas saņemšana aploksnē 
arī ir ēnu ekonomika. 
Zinām, ka bankām dēļ šo prasību ieviešanas ir jākļūst 
birokrātiskākām. Bet kādi ir plusi no šī stingrā kontroles 
režīma?
Ieguvumi noteikti ir. Vispirms jāsaka, ka Latvijas banku 
sistēma kopumā ilgtermiņā ieguvusi no tā, ka tagad 
esam daudz profesionālāki un zinošāki, lai nepieļautu 
negodprātīgu �nanšu sistēmas izmantošanu.
Banku ikdienas darbs ir kļuvis strukturētāks, 
caurskatāmāks, bet banku darbinieki  — izglītotāki. 
Turklāt bankas šodien var vairāk resursu veltīt 
pamatdarbībai, attālinātu produktu veidošanai un 
ieviešanai, jo cīņa ar naudas legalizētājiem kļūst mazāk 
aktuāla. 
Kādi procesi banku regulējumā bija aktuāli pērn, kas ir 
aktuāls šogad?
2019. gadā cītīgi strādājām pie iekšējās kontroles 
stiprināšanas – tas attiecas gan uz noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas apkarošanu, gan iekšējās kontroles 
procedūrām ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā un arī 
kreditēšanā, kas izriet no Bankas biznesa aktivitātēm. 
Vēl nozīmīgs darbs bija un ir saistīts ar darbinieku 
apmācīšanu.
Šā gada aktualitāte, protams, ir attālināto �nanšu 
pakalpojumu sniegšana un kontroles procedūru 
piemērošana šādai darbībai. Jo Banka nevar vienā dienā 
vienkārši sākt strādāt attālināti, – visas darbības, to 
izmaiņas, ir jāietver iekšējās kārtības noteikumos, 
jāpārdomā visi potenciālie riski un tie preventīvi 
jāmazina. Jo mums no vienas puses ir jānodrošina 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība, lai 
maksājumus varētu veikt arī īpašos apstākļos, bet no 
otras – jāveic visas nepieciešamās prasības attiecībā uz 
drošību, klientu izpēti, kon�dencialitāti un datu 
aizsardzību. Tāpēc īstajā brīdī – šā gada pavasarī – 
Banka nāca klajā ar jauno, uzlaboto digitālo platformu, 
ko ir augstu novērtējuši gan mūsu klienti, gan arī esam 
saņēmuši Global Finance starptautisku atzinību kā 
labākā digitālā banka Latvijā.
Šā gada aprīlī un maijā, strādājot pie jauniem iekšējās 
kontroles procedūru ieviešanas noteikumiem, bija 
skaidrs, ka mums tie ir uzreiz jāpielāgo reālajai situācijai. 
Tas nozīmē attālinātu klientu apkalpošanu, attālinātus 
pakalpojumus un produktus. Ir skaidrs, ka šādi mēs 
varam panākt lielāku darba efektivitāti, taču pieaug 
drošības jautājumu “slodze”, kā arī vadītāju loma, 
kuriem jāorganizē darbs attālināti. Palielinās arī iekšējās 
kontroles procesu nozīme, jo jaunā situācija ir jāietver 
attiecīgās prasībās un nosacījumos. 
Vai ir kādas būtiskas jaunas prasības, procedūras, kas 
bija jāievieš?
2019. gada otrajā pusē bija jūtams, ka mainās 
likumdevēja attieksme, piemēram, pret noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu. Prasības nav 

būtiski mainījušās, bet ir mainītas pieejas šo prasību 
izpildei. Piemēram, ziņošanas par neparastiem 
darījumiem vietā parādījās tā saucamās “sliekšņa 
deklarācijas”. Arī klientu izpētē pieeja ir mainījusies, 
kļuvusi detalizētāka. Acīmredzot likumdevējs vērtējot 
savu darba praksi, ir ņēmis vērā labāko, efektīvāko. 
Viens no izaicinājumiem ir saistīts ar mums kā �nanšu 
iestādei uzliktajiem pienākumiem sniegt daudzveidīgu 
informāciju par mūsu klientiem vairākām institūcijām. 
Daļa no šiem datiem vēlāk var tikt izmantoti, 
institūcijas ar šo informāciju dalās, tāpēc Bankai ir īpašs 
pienākums būt ļoti precīzai attiecībā uz sniedzamo 
informāciju un datu kvalitāti. Viens no jaunajiem Bankā 
ieviestajiem procesiem ir datu kvalitātes pārbaudes, ko 
regulāri veicam izlases veidā.  
Vēl viena šā brīža aktualitāte: strādājam pie dokumentu 
un noteikumu digitālās platformas, kas ļautu 
automatizēt darbu ar dokumentiem Bankas iekšējā 
datu bāzē.
Kādos virzienos un jomās apmācāt Bankas darbiniekus?
Vispirms jau apmācām Bankas darbības atbilstības 
jautājumos, – ik gadu ir mācības par visu jauno likumos 
un prasībās, kas attiecas uz Banku. Lai darbinieki 
saprot, ko šīs prasības nozīmē, kāpēc ir tapušas. Tāpat 
par interešu kon�iktiem, ētikas jautājumiem. Īpašas 
apmācības notiek ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Papildu apmācībām par konkrētajiem 
produktiem un pakalpojumiem ir jāmācās arī par 
naudas legalizācijas ierobežošanu, personas datu 
aizsardzību. Kā īpašs apmācību modulis jāatzīmē 
ieguldījumu pārvaldē strādājošo darbinieku serti�kācija, 
ko paveicām Bankā paši saviem spēkiem – deviņu 
mēnešu laikā tapa attiecīgais apmācību modulis un
20 darbinieki izgāja šo apmācību, kā arī tika serti�cēti.
Kopumā 2019. gadā Bankas darbinieki noklausījās 
apmācības par 160 dažādām tēmām. Uzsāktas 
apmācības arī attālināti, lai tikšanās ierobežojumi 
nekļūtu par šķērsli darbinieku profesionālo prasmju 
pilnveidošanai. Labs Bankas darbinieks ir cilvēks, kas 
gatavs sevi nemitīgi attīstīt – tas ir pamatnosacījums, lai 
mēs ne tikai saprastu mainīgo pasauli, bet spētu tai 
piedāvāt adekvātus �nanšu risinājumus.

Apmācības 2019. gadā:
13 Bankas darbinieki dalījās ar savām zināšanām un 
pieredzi, organizējot un vadot iekšējās apmācības.
160 dažādas tēmas – apmācību skaits (Bankā iekšēji 
un ārējos semināros), ko ir noklausījušies Bankas 
darbinieki.
80% Bankas darbinieku piedalījās kursos un 
apmācībās.

10.

Pilnībā digitalizēti, bet
saglabājot cilvēcisko kontaktu

Izveidota Bankas digitālās attīstības platforma, – uz tās 
bāzes tapusi jauna internetbanka, tiek veidoti risinājumi 
biznesa efektivizēšanai
“Noslēdzies apjomīgs darbs pie Bankas digitālās 
attīstības platformas izveides, kas ļauj klientiem piedāvāt 
mūsdienīgus un efektīvus digitālos risinājumus. Ir 
izveidots pamats, uz kura bāzes var veidot jaunas 
iespējas biznesa efektivizēšanai,” – aizvadītajos gados 
paveikto raksturo Bankas Digitālo kanālu attīstības 
vadītājs Jānis Osis. Lai arī jau gandrīz 20 gadus Jānis 
Osis ir bijis saistīts ar digitālo iespēju attīstīšanu �nanšu 
nozarē, viņš ir pārliecināts, ka cilvēciskais kontakts ar 
klientu nezudīs. Tieši pretēji, – Baltic International Bank 
gadījumā tā ir priekšrocība, kas jāizmanto papildus 
digitālajām iespējām.
Ar ko ir raksturīgs aizvadītais gads Bankas digitālajā 
attīstībā?
2019. gads ir bijis ļoti nozīmīgs, jo pabeidzām darbu pie 
pilnībā jaunas Bankas digitālās platformas, kas ļauj 
mums būt elastīgiem un piedāvāt mūsdienīgus, efektīvus 
digitālos risinājums. Viens no tiem ir Open banking, kas 
sāka strādāt pērn, otrs – jaunā internetbanka, kas 
klientiem pieejama 2020. gada aprīlī. Darbs pie digitālās 
platformas ir ildzis aizvadītos divus, trīs gadus. Tas ir ļoti 
nozīmīgs attīstības solis Bankai kā mūsdienīgai klientu 
servisa organizācijai. Šo darbu paveicām kopā ar 
partneri – uzņēmumu Etronika, kas ir godalgots Fintech 
uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi IT nozarē. 

Savukārt jaunās internetbankas tapšanā sadarbojāmies 
ar Latvijas IT tehnoloģiju attīstības uzņēmumu Confero 
Technologies. Jaunā internetbanka ļauj veikt maksājumu 
parakstīšanu un pieteikumu apstiprināšanu vairākos 
līmeņos, piedāvā ātro maksājumu funkciju. Ir izveidota 
gudrā maksājumu forma, kas pielāgojas klienta 
ievadītajai informācijai. Ātrai un ērtai vairāku maksājumu 
apstrādei ieviestas maksājumu importa un maksājumu 
pārskatu eksporta funkcijas, pievienota meklēšanas 
funkcija, kā arī iespēja vienlaikus apstiprināt vairākus 
maksājumus. Tas nodrošina vienkāršu un ērtu �nanšu 
pārskatu sagatavošanu un darījumu veikšanu. Digitālo 
rīku attīstībā nozīmīga ir to spēja būt “intuitīviem”, proti, 
šodien tie spēj “paredzēt”, “uzminēt”, kas klientam 
konkrētajā brīdī ir nepieciešams. Un no tā izriet 
risinājumu piedāvājums. 
Uz jaunās digitālās platformas jau top kaut kas jauns?
Jā, – turpinām attīstīt jaunus risinājumus biznesam. 
Piemēram, būtiski atvieglojot grāmatvedības procesus 
un efektivizējot datu apmaiņu. Otra svarīga lieta ir 
klientu identi�cēšana, lai par Bankas klientu varētu kļūt 
vēl vienkāršāk un ātrāk, kā arī, lai digitālajā vidē veiktie 
darījumi būtu pilnīgi droši un uzticami. Top arī jauni 
komunikācijas rīki ar klientiem. Šo visu mums būvēt ļauj 
izveidotā Bankas digitālās attīstības platforma. Protams, 
apzinoties un paturot prātā visas saistošās prasības 
klientu un darījumu identi�cēšanas jomā.
Kā Jūs kopumā raksturotu tehnoloģiju attīstību �nanšu 
nozarē, – kādas ir šā brīža aktualitātes?
Darbu Bankā uzsāku pirms trim gadiem, kad IT nozarē 
bija sākušās nozīmīgas pārmaiņas. Tas neattiecas tikai uz 
Banku vai tikai Latviju, – tas ir globāls process, ko īsumā 
var raksturot kā daudz lielāku koncentrēšanos uz 
biznesa un klienta vajadzībām. Uz automatizāciju, 
efektivitāti un lietojamību. Labi zināms, ka viss ar 
digitalizāciju saistītais ir ļoti mainīgs, pastāvīgi attīstās un 
grūti prognozējams. Tomēr šī ir globāla tendence, kas 
pēdējo gadu laikā būtiski mainījusi IT pasauli. Piemēram, 
ja agrāk tika radīti produkti un pakalpojumi, kurus pirka 
un savā ikdienas darbā ieviesa uzņēmumi, tagad ir otrādi 
– bizness nosaka, kas tam vajadzīgs, bet IT sarūpē 
risinājumus. Protams, iesakot un piedāvājot arī inovatīvo, 
par ko citi vēl nav iedomājušies. Finanšu pasaulē ir līdzīgi, 
– mēs redzam un zinām, ko klienti sagaida, un veidojam 
digitālos risinājumus atbilstoši šīm vajadzībām. Klienti 
mūsdienās ir daudz izglītotāki, jo var salīdzināt 
visdažādākos pieejamos risinājumus, ko parasti cilvēks 
uztver kā vienkārši un ērti lietojamas aplikācijas.



Tāpēc mums jābūt gana elastīgiem, izstrādājot Bankas 
produktus tā saucamo “aplikāciju” veidolā. Mēs arī 
daudz vairāk komunicējam ar klientiem par viņu 
vajadzībām.
Vai šajā digitālajā attīstībā var minēt kādu vienojošu 
uzdevumu, mērķi?
Pamata mērķis gan Bankai, gan mūsu klientiem ir 
augstāka efektivitāte. No tās izriet, piemēram, procesu 
automatizācija. Īsi sakot, – vairāk digitālo risinājumu, 
mazāk cilvēkresursu. 
Kā �nanšu nozare spēj tikt līdzi strauji mainīgajai 
tehnoloģiju pasaulei?
Finanšu nozare ne tikai iet līdzi laikam, bet rada 
inovācijas, ko vēlāk pārņem citi. Baltijas mērogā labs 
piemērs ir digitālie autenti�kācijas rīki, kas ļauj caur 
Bankas platformu piekļūt citu pakalpojumu sniedzēju 
digitālajām platformām. Tas nav �nanšu pakalpojums, 
bet attālinātu norēķinu iespēja, ko nodrošina Banka. 
Klienti Bankai uzticas, tāpēc tā varēja kļūt par centrālo 
posmu dažādu norēķinu veikšanai. Cits piemērs ir 
Open banking, kas ļauj attīstīties, piemēram, interneta 
veikaliem un e-komercijas segmentam.

Kādi varētu būt nozīmīgākie attīstības virzieni turpmāk?
Viens no virzieniem ar milzīgu attīstības potenciālu ir 
mākslīgā intelekta risinājumi, kas ienāk arī �nanšu 
nozarē. Tāpat Open banking, kas varētu attīstīties kā 
universāla digitālā platforma uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, efektivizēšanai, dažādu procesu 
automatizēšanai.
Tomēr vienlaikus aizvien pieaug arī cilvēciskā kontakta 
nozīme. Klienti to sagaida, tāpēc jāsaglabā līdzsvars starp 
digitālajiem risinājumiem un cilvēka klātbūtni klientu 
apkalpošanā. Šeit mums ir priekšrocības, jo tieša, 
nepastarpināta komunikācija ar klientiem vienmēr ir 
bijusi Baltic International Bank stiprā puse. Tas 
jāizmanto, protams, apvienojumā ar izciliem digitālajiem 
risinājumiem, kas ļauj daudzas lietas cilvēkiem paveikt 
pašiem. Īsi sakot, – ātrs un precīzs robots, kas atbalsta 
klientu ikdienā, un līdzdarbojas ar Bankas darbinieku,
kas detalizēti pārzina klienta vajadzības. Jo Banku 
biznesā vienmēr būs jārisina arī nestandarta situācijas, 
kur vajadzīga pieredze, intuīcija, likumdošanas 
pārzināšana, spēja prognozēt norises ekonomikā un 
citas kvalitātes. 

“Projektā akcents likts uz diviem būtiskiem faktoriem: drošību, kam mūsdienās pievērš 
pastiprinātu uzmanību, un lietojamību, kas lielā mērā diktē noteikumus digitālajā vidē, lai 
lietotājs varētu intuitīvi, ērti strādāt, izmantojot konkrētā brīdī pieejamo ierīci, vai tas būtu 
telefons, dators, vai planšetdators.”

Notikumi pasaules ekonomikā
un �nanšu tirgos
Neskatoties uz šokiem – fondu tirgos optimisms 
Konstantīns Goluzins, 
Baltic International Bank Aktīvu pārvaldīšanas nodaļas 
vadītājs
Pasaules fondu tirgi 2019. gadu uzsāka ar korekciju, bet 
pabeidza pārliecinoši ar izaugsmi. Ņemot vērā spēcīgo 
kritumu pasaules tirgos 2018. gada beigās, ar zemāko 
krituma punktu tieši 2019. gada sākumā, uz šī krituma 
fona tirgu izaugsme 2019. gadā bija iespaidīga. 2019. gadā 
Amerikas akciju indeksi „Dow Jones Industrial Average” 
un „Standard & Poor's 500” pieauga attiecīgi par 22,34% 
un 28,88% un atkārtoti sasniedza vēsturiskos 
maksimumus. Eiropas akciju tirgus indekss „Euro Stoxx 
600” gada laikā pieauga par 23,16%, Lielbritānijas „FTSE 
100” indekss – par 12,1%, bet Japānas „Nikkei 225” 
indekss – par 18,2%.
Maksimālo līmeni fondu tirgi sasniedza 2020. gada 
februāra nogalē, kad bažas par COVID-19 izplatību 
kājām gaisā apgrieza optimismu pasaules fondu tirgos. 
Par iemeslu akciju kursa lielajam kritumam kalpoja ziņas 
par straujo COVID-19 vīrusa izplatīšanos ārpus Ķīnas, 
kas nozīmēja tā globālu izplatību un nevarēja neietekmēt 
uzņēmumu �nanšu rezultātus visā pasaulē. 
Martā, pasaulei ieslēdzoties karantīnā, pasaules fondu 
tirgi nokritās par trešdaļu. Otrajā ceturksnī, kad 
karantīnas ierobežojumi bija visstingrākie, lielāko pasaules 
ekonomiku IKP nokritās apmēram no 7–12%. Tomēr 
neskatoties uz lielām ekonomiskām problēmām, fondu 
tirgi daļēji atguva zaudēto, bet ASV fondu tirgi pat 
sasniedza jaunas virsotnes jau augustā. 
Kuri aktīvi bija pievilcīgākie pērn?
Līdz šim pievilcīgākie aktīvi, protams, bija tehnoloģiju 
uzņēmumi ar saviem līderiem, uz kuriem attiecina 
abreviatūru FAANG’s (Facebook, Amazon, Apple, 
Net�ix, Google (Alphabet)). Tas nav nekas pārsteidzošs, 
jo fondu tirgus raugās uz nākotnes peļņu un peļņu radīs 
uzņēmumi, kuru piedāvātais produkts nākotnē būs 
visvairāk pieprasīts.
Bez lielajiem spēlētājiem, protams, ir arī citi ne mazāk 
populāri uzņēmumi, piemēram, Tesla un AMD, kas ražo 
elektriskos automobiļus un pusvadītājus. Šo uzņēmumu 
vērtējumi ir salīdzinoši lieli, kas uzliek lielas gaidas uz to 
turpmāko peļņas pieaugumu. Tomēr, ja peļņas rādītāju 
pieauguma tempi nespēs apmierināt investoru gaidas, šo 
uzņēmumu vērtība fondu tirgos var nozīmīgi mainīties. 
Galvenie ietekmes faktori šogad?
Gan 2020. gadā, gan arī 2021. gadā fondu tirgus un 
pasaules ekonomiku galvenokārt ietekmēs COVID-19 
izplatība un tās ierobežojošie pasākumi. Protams, tiem kā 
pretsvars būs stimulējošie – gan �skālie, gan monetārie – 
pasākumi no valdību un centrālo banku puses. 
Bet koronavīruss tomēr nav vienīgais pasaules 
ekonomiku ietekmējošais faktors. 2020. gads iesākās ar 
Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) un 
turpinājās ar sarunām par turpmāko sadarbību, sākot ar 
2021. gadu. Līdz septembrim joprojām netika panākta 

vienošanās starp ES un Lielbritāniju par turpmāko 
attiecību nosacījumiem. Apstākļiem nemainoties, 
savstarpēja tirdzniecība var tikt regulēta ar Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas kopējiem nosacījumiem,
kas nozīmēs nozīmīgu tarifu piemērošanu lielam preču 
apjomam.
Turpinās arī tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu, kura 
iznākums, iespējams, nebūs zināms vēl ilgi, bet sekas 
varēs izjust pasaules ekonomika. Liels notikums ir arī 
ASV prezidenta vēlēšanas 2020. gada novembrī, kuru 
rezultāts ietekmēs nodokļu un sociālo politiku ASV 
turpmākos četros gadus.  
Kuri aktīvi būs pievilcīgākie nākotnē?
Arī turpmāk straujākā attīstība notiks informācijas 
tehnoloģiju sektorā. Lielākie notikumi visdrīzāk būs 
saistāmi ar 5G un mākslīgā intelekta tehnoloģijām. Šajā 
sektorā joprojām saglabājas augsti cenas un peļņas (P/E) 
attiecību rādītāji, kas nozīmē, ka investori sagaida lielus 
ienākumus no šiem uzņēmumiem.
IT ir kļuvis par nozīmīgāko ekonomikas sektoru kopš
20. gadsimta beigām un turpinās tāds būt pārredzamā 
nākotnē. Neskatoties uz labām attīstības perspektīvām 
ilgtermiņā, īstermiņā investoriem ir jābūt uzmanīgiem. 
Pasaules ekonomikas turpmākās izaugsmes tempi ir grūti 
prognozējami, bet nākotnes peļņas pieauguma tempi 
daudzos uzņēmumos ir ļoti optimistiski un var tik drīz 
nepiepildīties. Tas var negatīvi ietekmēt šo aktīvu tirgus 
cenas. 
Investoriem jāatceras, ka, ieguldot naudu fondu tirgū, 
jāorientējas ne vien uz ilgtermiņa rezultātu, bet arī jātur 
aktīvi diversi�cētā portfelī, kas ļaus samazināt risku, 
saglabājot augstu ienesīgumu.
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5 Baltic International Bank
atbalsta virzieni:
ģimene, literatūra, garīgums, veselīgs dzīvesveids un atbildība par sociāli neaizsargātajiem.

Sociālās iniciatīvas
Bankas darbība balstās uz sociālās atbildības principiem 
– aktīvi iniciēt un iesaistīties sabiedriski nozīmīgās 
norisēs. Baltic International Bank un tās darbinieki ik 
gadu piedalās un atbalsta dažādas labdarības akcijas, lai 
veicinātu sociāli atbildīgu attieksmi gan Bankas iekšienē, 
gan arī popularizētu un atbalstītu dažādas iniciatīvas un 
projektus.
Atbalsts Zālītes speciālajai pamatskolai
Baltic International Bank un tās darbinieki ik gadu 
piedalās un atbalsta dažādas labdarības akcijas. 2019. 
gadā Bankas darbinieki prieku dāvāja Zālītes speciālās 
pamatskolas bērniem. Labdarības akcijā “Uzdāvini 
bērnam smaidu” kopīgi sarūpēja apavus, apģērbu, spēles 
un sporta inventāru un citas bērniem noderīgas lietas.  

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/12/13/uzdavinasim-berniem-sm
aidu-2019

Atbalsts “Ulubele”
Bankas darbinieki dzīvnieku patversmi “Ulubele” 
apmeklē divas reizes gadā, sarūpējot ziedojumus 
dzīvniekiem, to labsajūtai un dzīvošanai nepieciešamās 
lietas. Patversmes apmeklējums vienā no pavasara un 
rudens sestdienām radīja pozitīvas emocijas un lika 
pārdomāt, ko iespējams darīt, lai vairotu labestību un 
rūpes par dzīvniekiem.

https://ulubele.org

Donoru diena
Donoru diena ir nozīmīgs notikums ne tikai visā Latvijā, 
bet arī Bankā. Viena ziedotā asins deva palīdz trim 
cilvēkiem, un kopš Baltic International Bank rīko 
Donoru dienu pēdējo trīs gadu laikā ar ziedotajām 
asinīm spējām palīdzēt 175 cilvēkiem. 
Lielā talka 
Rūpējoties par apkārtējo vidi, Baltic International Bank 
darbinieki kopā ar ģimenēm 2019. gadā piedalījās 
„Lielajā talkā”, sakopjot vienu no gleznainākajām Rīgas 
vietām – Latvijas Etnogrā�skā brīvdabas muzeja 
teritoriju.

Kultūrvēsturisku un garīgu vērtību 
saglabāšana

Katrai nācijai māksla un kultūra ir visas cilvēciskās 
pieredzes apkopojums, kuru ir svarīgi saglabāt un nodot 
no paaudzes paaudzei. Baltic International Bank lepojas 
ar iespēju atbalstīt vairākus augstvērtīgus mākslas un 
garīgo vērtību projektus.
Atbalsts Dzimtas ģerboņu grāmatas izdošana
Bankas Padomes priekšsēdētājs un akcionārs Valērijs 
Belokoņs ir heraldikas izdevuma – “Dzimtas ģerboņi 
mūsdienu Latvijā” – iniciators.  Unikālais heraldikas 
izdevums  apkopos vairāk nekā 70 Latvijas dzimtu 
ģerboņus, tostarp Vairas Vīķes-Freibergas, Justa 
Karlsona, Ivara Jakovela, Valtera Kronberga, Valērija 

Belokoņa, Bīriņu, Peniķu un daudzu citu dzimtu. 
Projekts top ar Bankas un Kultūras ministrijas atbalstu 
un iesaisti.
Atbalsts Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai
Veicinot garīgo vērtību attīstību Latvijā, Baltic 
International Bank jau vairākus gadus atbalsta Rīgas 
Metropolijas Romas katoļu kūrijas darbību. 
Atbalsts dienas aprūpes centram “Terēzes māja”
“Caritas Latvija” ir Latvijas Katoļu baznīcas labdarības 
organizācija, kas sadarbībā ar citām organizācijām un arī 
Baltic International Bank sniedz atbalstu tiem, kam tas 
nepieciešams visvairāk. 2019. gadā nodibinājums 
“Caritas Latvija” ar Eiropas Savienības fonda līdzekļiem 
un Bankas atbalstu īstenoja dienas aprūpes centra 
projektu – “TERĒZES MĀJA” Rīgā.

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/08/28/atklats-ar-baltic-internatin
al-bank-atbalstu-tapusais-dienas-aprupes-centrs-terezes-maja

Kalēju kvartāla būvniecība
Kalēju kvartāls ir Vecrīgas kvartāls starp Kalēju ielu un 
Vecpilsētas laukumu, kur tiek atjaunots piecu ēku 
komplekss. Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu 
senās Rīgas kvartālu, kurā būs apskatāmas un 
aptaustāmas vēsturiskās liecības par pilsētas veidošanos 
šajā vietā deviņu gadsimtu garumā. Kultūrvēsturiskais 
mantojums te tiks apvienots ar pievilcīgu darba vidi 
Baltic International Bank darbiniekiem. Kvartāls atrodas 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas 
pilsētas vēsturiskais centrs", UNESCO Pasaules kultūras 
un dabas mantojuma vietas "Rīgas vēsturiskais centrs" 
un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa "Vecrīgas 
arheoloģiskais komplekss" teritorijā. 2019. gada rudenī 
nosvinēti pirmā projekta posma Spāru svētki  divām 
ēkām, kurās atradīsies Baltic International Bank jaunās 
darba telpas. Kvartāla būvniecība tika uzsākta 2018. 
gadā, tā attīstībā ieguldot aptuveni 12 miljonus eiro. 
Projektu paredzēts pabeigt 2022. gadā, izveidojot 
unikālu kvartālu Rietumeiropas tradīcijās, kur Bankas 
darbinieki strādās modernā darba vidē, izmantojot 

inovatīvus risinājumus darba komfortam. 
https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/11/08/baltic-international-bank
-nosvin-pirmas-kartas-sparu-svetkus-verienigajam-renovacijas-projektam
-kaleju-kvartals

Oriģinālliteratūras tapšana un 
lasīšanas popularizēšana, māksla

Latviešu literatūras attīstība ir viens no Bankas 
ilggadējiem sabiedrības atbalsta virzieniem. Bankas 
atbalstīto grāmatu klāstā ir daudz Latvijas literatūrā 
un kultūrvēsturē būtisku izdevumu, un jau vairākus 
gadus Baltic International Bank ir arī Latvijas 
literatūras gada balvas (LaLiGaBa) atbalstītāja.
Projekts "Bibliotēka", www.manabiblioteka.lv
2019. gadā Baltic International Bank turpināja 
uzsākto projektu “Bibliotēka,” kas aktualizē 
literatūras un grāmatu nozīmi cilvēka dzīvē. 
Projektā piedāvājam ielūkoties augsti vērtētu 
personību bibliotēkās un noskatīties video stāstus, 
kā veidojušās ģimeņu bibliotēkas, kādu ietekmi 
grāmatas atstājušas uz viņu dzīvi. Projekts 
“Bibliotēka” akcentē paaudžu saikni, pieredzes 
nodošanu un ģimenes lomu personības veidošanā 
caur grāmatām. 
Atbalsts LaLiGaBa balvas pasniegšanai
Latvijas Literatūras gada balva (LaLiGaBa) ir 
nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē 
Latvijā, kas nodrošina literāro darbu profesionālo 
izvērtējumu un atzinības izteikšanu izcilākajiem 
darbiem, kuri gada laikā nākuši klajā Latvijas 
rakstniecībā. 2019. gadā Labākā Prozas darba balvu 
Latvijas literatūrā saņēma dzejniece un rakstniece 
Māra Zālīte par romānu “Paradīzes Putni” – balvu 
pasniedza Baltic International Bank valdes 
priekšsēdētājs Viktors Bolbats. 

http://www.laligaba.lv/index.php/lv/proza-2019/paradizes-putni



Atbalsts Marinas Kosteņeckas grāmatas "Mans XX 
gadsimts" izdošanai
Grāmata “Mans XX gadsimts” ir publicistes, rakstnieces 
un žurnālistes Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums. 
Grāmatā autore dalās ar savu dzīvesstāstu un atmiņām 
par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un 
unikālu laikmeta liecību – Atmodas laikā no lasītājiem un 
atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. Baltic International 
Bank atbalstīja grāmatas izdošanu, uzsverot, ka tas ir 
vērtīgs Latvijas jaunākās vēstures stāsts. 

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/11/01/tiek-izdots-marinas-koste
neckas-atminu-krajums-mans-xx-gadsimts

Mākslinieka Ilmāra Blumberga izstādes atbalsts
Baltic International Bank atbalstījusi leģendārā latviešu 
mākslinieka un scenogrāfa Ilmāra Blumberga 
(1943-2016) mākslas darbu izstādi “Ilmārs Blumbergs. 
Beigas Ir.”, ko rīkoja Blumberga Fonds sadarbībā ar 
Memoriālo Muzeju Apvienību.
“Banka daudzu gadu garumā atbalsta izcilu kultūras un 
mākslas vērtību radīšanu un saglabāšanu, pasākumus, 
kas vairo cilvēciskās vērtības, jo mums ir svarīga vide, 
kurā visi dzīvojam. Latvija ir maza valsts, taču varam būt 
lepni, ka mums ir cilvēki, kas spējuši radīt vērtības un 
apliecināt izcilību tālu ārpus mūsu valsts robežām.
Arī Ilmāra Blumberga stāsts ir viens no tiem. Ilmāra 
Blumberga Tenerifes darbi uz mani atstāja ļoti dziļu 
iespaidu. Tie ir patiesi, vienkārši un spēcīgi; tajos jaušams 
liels talants un dziļdomīgs skatījums uz lietām, tāpēc 
likumsakarīgi, ka viņa darbus var atrast muzeju krātuvēs 
dažādās pasaules valstīs,” stāsta Baltic International Bank 
valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats.

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2017/02/02/izstade-ilmars-blumbergs
-beigas-ir

Ģimene kā vērtība
Baltic International Bank viena no pamatvērtībām ir 
pārmantojamība, kas simbolizē ģimenes nozīmi katra 
cilvēka dzīvē. Bankas redzējumā ģimene ir viens no 
dzinējspēkiem, jo liek domāt un lūkoties uz procesiem 
no ilgtermiņa perspektīvas. 
Zīmēšanas konkurss bērniem
Baltic International Bank katru gadu, jūnija sākumā, 
Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā organizē Bērnu 
zīmēšanas svētkus, kuru galvenā tematika ir “Monēta”. 
Bērniem tiek dota iespēja izpausties radoši un radīt 
savus unikālos monētu dizainus. 

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/05/28/aicinam-uz-baltic-internati
onal-bank-bernu-zimesanas-svetkiem

Izstāde “Dzimtas grāmata”
2019. gadā, turpinot grāmatu lasīšanas un veicināšanas 
projektu “Bibliotēka”, aicinājām Latvijas iedzīvotājus 
piedalīties unikālā ģimeņu un dzimtu grāmatu izstādes 
veidošanā. Ģimenes un dzimtas tika aicinātas iesūtīt 
projektam savas dzimtas stāstu, kā arī aprakstu par 
grāmatu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga. Dzimtas grāmatu 
ceļojošajā izstādē tika atspoguļotas 12 Latvijas ģimeņu 
literārās relikvijas, kuru vidū atrodami gan dzimtu 
pētījumi, nošu grāmatas, bērnības atmiņu pieraksti, gan 
Latvijas vēsturē zīmīgu cilvēku atmiņas un citas vērtīgas 
laika liecības.  
Baltic International Bank dāvinājums Rīgai – Latvija 
dzimtu sols
Rīgas senākajā parkā – Viesturdārzā – “Latvijas dzimtu 
saietā” pulcējās četrdesmit septiņu Latvijas dzimtu 
pārstāvji, kuri ir o�ciāli reģistrējuši dzimtas ģerboni. 
Pasākuma laikā tika prezentēts unikālā heraldikas 
izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” tapšanas 
process un atklāts Baltic International Bank dāvinājums 
Rīgai – pilsētvides objekts Latvijas dzimtu sols.

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/07/05/latvijas-dzimtu-saieta-vies
turdarza-atklaj-davinajumu-rigai

Veselīgs dzīvesveids 
Veselīgs dzīvesveids ir nesaraujami saistīts ar ilgtspējas 
pamatprincipiem un sportiskās aktivitātes ir viens no 
ilgtspējīga dzīvesveida veicinātājiem.
Atbalsts biedrībai Dzintara līga
Rūpējoties par Latvijas jauno futbola paaudzi, Baltic 
International Bank ikgadēji atbalstījusi jauno sportistu 
talantu attīstīšanu. 
Atbalsts darbinieku dalībai maratonā, Bankas futbola 
komanda
Baltic International Bank komanda 26 kolēģu sastāvā 
piedalījusies “Rimi Rīgas“ maratonā. Dalība maratonā 
kļuvusi par Bankas tradīciju, stiprinot gan kopības sajūtu, 
gan veicinot sportisko aktivitāšu pieaugumu darbinieku 
ikdienas paradumos. 
Raksti un saites lapā ar darbībām
Baltic International Bank bērnu zīmēšanas svētki.

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/05/28/aicinam-uz-baltic-internati
onal-bank-bernu-zimesanas-svetkiem

“Latvijas dzimtu saietā” Viesturdārzā atklāj dāvinājumu 
Rīgai.

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/07/05/latvijas-dzimtu-saieta-vies
turdarza-atklaj-davinajumu-rigai 

Atklāts ar Baltic International Bank atbalstu tapušais 
dienas aprūpes centrs "TERĒZES MĀJA”.

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/08/28/atklats-ar-baltic-internatio
nal-bank-atbalstu-tapusais-dienas-aprupes-centrs-terezes-maja 

Baltic International Bank atbalsta Rīgas Ekonomikas 
augstskolu.

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/10/25/baltic-international-bank-
atbalsta-rigas-ekonomikas-augstskolu 

Baltic International Bank piedalās iniciatīvā “Ierēdnis ēno 
uzņēmēju”.

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/11/01/baltic-international-bank-
piedalas-iniciativa-ierednis-eno-uznemeju

Tiek izdots Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums “Mans 
XX gadsimts".

https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/11/01/tiek-izdots-marinas-koste
neckas-atminu-krajums-mans-xx-gadsimts

Uzdāvināsim bērniem smaidu!
https://www.bib.eu/lv/jaunumi/date/2019/12/13/uzdavinasim-berniem-sm
aidu-2019



13.

Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” apvieno 
Bankas ieguldījumu literatūras mecenātismā, kur 
Banka ir aktīva jau sen, – kopš 90. gadu vidus.
Pirms vairāk nekā 25 gadiem Baltic International Bank 
galvenais akcionārs Valērijs Belokoņs sāka atbalstīt 
grāmatu izdošanu. Īstajā brīdī, jo šajā laikā Latvijas 
literatūra cīnījās par izdzīvošanu. Tiešā nozīmē. Pirmā 
desmitgade pēc neatkarības atgūšanas bija periods, 
kad lasītāju rokās nonāca spoži apvākotas tulkotās 
grāmatas un interese par oriģinālliteratūru bija krietni 
sarukusi. Latviešu rakstnieku darbu tulkošana un 
izdošana ārvalstīs vēl šķita kā brīnums, atsevišķi 
gadījumi. Tas, un arī Latvijas rakstnieku dalība 
Londonas, Leipcigas, Boloņas grāmatu tirgos nāca 
krietni vēlāk, bet deviņdesmitie bija laiks, kad 
rakstniecības tradīcija izdzīvoja un pamazām atkal 
pieņēmās spēkā. Pateicoties dažiem ļoti spilgtiem 
rakstniekiem un dzejniekiem, atsevišķiem ļoti 
neatlaidīgiem izdevējiem, dažiem plašsaziņas 
līdzekļiem, kas turpināja vēstīt par jaunāko latviešu 
literatūrā. Tāpat līdzēja arī daži atbalstītāji, kas ticēja, 
ka Latvijai ir un būs vajadzīgas pašai savas grāmatas. 
Tolaik tas nebija pašsaprotami, diez vai tas deva 
īpašus “prestiža punktus”, un tāpēc literatūras 
mecenātisms no šodienas skata ir vērtējams kā īpaši 
nozīmīgs, nesavtīgs ieguldījums.

“Esam situācijā, kad mums nepieciešams saglabāt savu 
valodu un kultūru. Esam neliela nācija – nepilni trīs 
miljoni visā pasaulē un tikai divi miljoni mūsu valstī. 
Neskatoties uz to, gadsimtu gaitā esam saglabājuši 
sevi, savu valodu, un tas ir jāturpina. Tas ir svarīgi, jo, 
ko gan mēs vēl atstājam bez valodas? Mēs atstājam 
savas tautas domas, un tas, vai mūsu nācija pastāvēs 
vēl pēc 200 gadiem, ir atkarīgs arī no literatūras,” 
literatūras mecenātismam veltītā video saka Valērijs 
Belokoņs. Viņa veidotā Banka ir labi pazīstama 
rakstnieku un literatūras cilvēku lokā, jo Baltic 
International Bank ir daudzu grāmatu un literatūras 
pasākumu atbalstītājs. Viens no retiem izņēmumiem, 
kas ilgus gadus turpina �nansēt kvalitatīvas literatūras 
izdošanu.
Ņemot vērā Bankas daudzveidīgo un sazaroto 
ieguldījumu literatūrā, kas gadu laikā ir audzis 
plašumā, pašsaprotami, ka tas ir ieguvis arī savu 
zīmolu – “Bibliotēka”. Tā ir Baltic International Bank 
sabiedriskā iniciatīva, kas uzsver literatūras kā 
nozīmīga kultūras elementa lomu. Literatūras atbalsta 
aktivitāšu mērķis ir lasīšanas veicināšana, un Latvijai 
īpaši nozīmīgu, kvalitatīvu izdevumu tapšana, stāsta 
projekta “Bibliotēka” idejas autore un iniciatore 
Jekaterina Belokoņa. “Literatūra ir arī mūsu 
identitātes un pašapziņas jautājums, savā ziņā – mūsu 
patriotisma izpausme.” Viņa uzsver, ka literatūras 
atbalsts ir sabiedrībai sarežģīti pasniedzama un 
skaidrojama tēma, tāpēc pēdējo divu gadu laikā 
Banka īpašu uzmanību pievērš “Bibliotēkas” aktivitāšu 
komunikācijai. Projekta koordinatore un satura 
veidotāja Daiga Katrīna Bitēna norāda, ka ar 
“Bibliotēkas” starpniecību Banka ne vien veicina 
lasīšanu un prezentē sabiedrībai projektus, kas 
saņēmuši Baltic International Bank atbalstu, bet arī 
skaidro literatūras vērtību, cilvēku vajadzību pēc 
grāmatām, kā arī literatūras nozīmi valodas attīstībā 
un saglabāšanā. “Tas nav tikai stāsts par aizraujošu 
romānu lasīšanu, bet arī valodas kopšanu, mums 
nozīmīgu vērtību saglabāšanu un nodošanu 
nākamajām paaudzēm, par Latvijas valsts pastāvēšanu 
kopumā.”
Stāstot par 2019. gadā aktuālajiem “Bibliotēkas” 
projektiem, Jekaterina Belokoņa un Daiga Bitēna 
piemin 2018. gadā aizsāktās video interviju sērijas 
turpinājumu ar pazīstamām personībām (viņu vidū – 

sarunas ar rakstniekiem, dzejniekiem, tulkotājiem, 
kultūras nozaru darbiniekiem); vēsturisko romānu 
sērijas “Mēs. Latvija. XX gadsimts” noslēdzošo 
romānu izdošanu; Marinas Kosteņeckas atmiņu 
krājuma “Mans XX gadsimts” izdošanu; darbu pie 
unikāla izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” 
(izdošana iecerēta 2020. gadā), kas top sadarbībā ar 
Latvijas Kultūras ministriju un nozīmīguma dēļ jau 
krietni pāraudzis grāmatas robežas.
Ar šo projektu ir cieši saistītas citas “Bibliotēkas” 
sabiedriskās aktivitātes, piemēram, 2020. gada 
sākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atklāta 
izstāde “Dzimtas grāmata”, kurā atspoguļotas 12 
Latvijas ģimeņu literārās relikvijas. To vidū – dzimtas 
pētījumi, nošu grāmata, bērnības atmiņu pieraksti, 
Latvijas vēsturē zīmīgu personību atmiņas un citas 
vērtīgas laika liecības. Ceļojošā izstāde bija apskatāma 
arī Liepājas latviešu biedrības namā un Latgales 
vēstniecībā GORS. 
Plašāk par izdevumu “Dzimtu ģerboņi mūsdienu 
Latvijā” lūdzu, lasiet 14. nodaļā.
Izstādes “Dzimtas grāmata” ietvaros 2019. gadā 
tapuši arī 12 video – par katru no izstādes 
dalībniekiem, dzimtu grāmatu glabātājiem. Video 
sērija devusi pavedienu arī šī gada “Bibliotēkas” 
aktivitātēm – turpinot ģimenes un dzimtas tematiku, 
uzsākta iniciatīva “Iemīlēt grāmatu!”. Tās laikā 
“Bibliotēka” aicina Latvijas ģimenes, kurās grāmatas ir 
cieņā, iesaistīties īpašā akcijā, lai stāstītu par lasīšanas 
pieredzi un grāmatām. “Tie ir stāsti par to, kā 
lasīšanas pieredzi nodod no paaudzes paaudzē.
Cik liela nozīme ir tam, kādi pamati lasīšanas pieredzē 
tiek ieliekti ģimenē.” 
Plašāka sabiedrības iesaiste “Bibliotēkas” iniciatīvās ir 
projekta viens no galvenajiem uzsvariem, tāpēc 
projekta komanda lepojas ar nozīmīgu intereses un 
aktivitātes pieaugumu sociālajos medijos (sekotāju 

skaits Facebook pārsniedzis trīs tūkstošus cilvēkus, 
Instagram tie ir vairāk nekā tūkstotis cilvēku).
Daiga Bitēna uzsver, ka “Bibliotēkas” projektu 
sekotājus raksturo augsta iesaiste sociālajos medijos: 
“Vidēji 15% no auditorijas, ko sasniedzam, iesaistās 
mūsu veidotajā saturā – dalās ar informāciju, 
komentē to.” Viņai piekrīt Jekaterina Belokoņa, 
norādot, ka interese par Bankas aktivitātēm ir jūtama 
ne tikai sociālajos medijos – arī cilvēki no dažādām 
kultūras institūcijām aizvien biežāk vēršas pie Bankas 
ar aicinājumiem kopīgi īstenot nozīmīgus  Latvijas 
literatūras un izdevējdarbības projektus.

Mēs. Ar grāmatām

Spilgtākie “Bibliotēkas” projekti 2019./2020. gadā
Video stāstu sērija “Kas ir literatūra?”
Izstāde un video stāstu sērija “Dzimtas grāmata”
Vēsturisko romānu sērija “Mēs. Latvija. XX gadsimts.” 
Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums “Mans XX 
gadsimts”
Latvijas Literatūras gada balva
Baltic International Bank ikgadējais kalendārs ar 
projekta “Bibliotēka” foto attēliem
Izdevums un video stāstu sērija “Dzimtu ģerboņi 
mūsdienu Latvijā”
Video stāstu sērija “Iemīlēt grāmatu!”



Latvijā pirmo reizi top unikāls izdevums par dzimtu 
ģerboņiem. Tas rāda, cik liela nozīme ir saitēm, kas 
vieno ģimeni un dzimtu. Ģerbonis kļūst par šo saišu 
simbolu, dzimtas vērtību nesēju.
Apjomīgais divu sējumu izdevums “Dzimtu ģerboņi 
mūsdienu Latvijā”, kura �nansiālais un organizatoriskais 
virzītājspēks ir Baltic International Bank, ir ne tikai skaisti 
iesietas, poligrā�ski augstvērtīgas divas grāmatas ar 
vērtīgu saturu. Šis, jau trīs gadus tapušais stāsts par un 
ap dzimtu ģerboņiem, ir krietni pāraudzis izdevuma 
robežas gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Ap to 
“izauguši” daudzveidīgi satelītpasākumi: izstāde, 
dokumentālā �lma, dzimtu saieti. Nozīmīgākais ir tieši 
izdevuma garīgais kodols. 54 Latvijas dzimtu stāsti 
liecina, ka ģimenei un tās saknēm aizvien vēl ir izšķiroša 
loma cilvēka dzīvē. Iespējams, kādā savas pieaugšanas 
posmā cilvēks to neapzinās, varbūt šī ģimenisko saišu, 
piederības izjūta nav līdzīga visiem. Tomēr izdevuma 
tapšanas laikā nepārprotami sevi lika manīt īpašā vilkme 
– sevis kā plašākas dzimtas daļas apzināšanās!
Tā ir ne vien izdzīvojusi, bet 21. gadsimta sākumā iet 
plašumā un pieņemas spēkā. Un ģerbonis, izrādās, ir ne 
tikai vizuāls trāpīgu simbolu apkopojums, bet arī vērtīgs 
informācijas nesējs un dzimtu vienotājs.
Par izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” mērķi 
un tapšanas gaitu stāsta izdevuma koncepcijas autore, 
sastādītāja un redaktore mākslas vēsturniece Ramona 
Umblija (Mg.art.) un izdevuma projekta vadītāja 
Jekaterina Belokoņa.

Kā un kāpēc nonācāt līdz domai par ģerboņu 
apkopošanu grāmatā?
Ramona Umblija:
Ģerboņi manā dzīvē ieņem ļoti lielu un nozīmīgu vietu 
jau 30 gadus. No 1989. gada darbojos Valsts Heraldikas 
komisijā, kura apstiprina ģerboņus. Sākumā darbs 
pamatā bija saistīts ar pilsētu un pašvaldību ģerboņu 
atjaunošanu, bet 90. gadu vidū pamazām sāka 
aktualizēties arī dzimtu ģerboņi. Dzimtu pārstāvji nāca 
uz Heraldikas komisiju, stāstīja par simbolu, zīmju izvēli 
saviem dzimtu ģerboņiem. Komisijā galvenokārt 
vērtējām heraldisko un māksliniecisko ģerboņu 
izpildījumu. Heraldika kā vēstures zinātnes palīgdisciplīna 
apvieno heraldisko tradīciju un speci�sku mākslinieciskās 
izteiksmes valodu. Tā faktiski ir simbolos iekodēta 
informācija par dzimtas pagātni, nozīmīgākajiem 
notikumiem.
Vērojot ģerboņu tapšanu un uzklausot dzimtas 
pārstāvjus, manī auga sajūta, ka zaudējam nozīmīgu daļu 
no dzimtu stāstiem, saglabājas tikai aisberga virspuse – 
ģerbonī ieliktie vizuālie simboli. Bet tie vienmēr sakņojas 
plašākā, dziļākā stāstā. Jutu, ka šī vērtīgā informācija 
jāapkopo, jāsaglabā un jādara pieejama. Reiz ar Imantu 
Lancmani spriedām, ka būtu jauki sapulcināt dzimtu 
ģerboņu pārstāvjus vienkopus. Veidotos kas līdzīgs 
ordenim. Gāja gadi, un reiz mani uzrunāja Valērijs 
Belokoņs, – viņa dzimtai arī bija tapis ģerbonis, – 
piedāvājot iespēju veidot dzimtu ģerboņiem veltītu 
grāmatu. Biju pozitīvi šokēta, jo doma manī bija briedusi 
sen, un pēkšņi saņemu piedāvājumu to paveikt. Piekritu 
uzreiz, lai gan sapratu, cik milzīgs ir šis izaicinājums.
Cik dzimtu ģerboņu būs grāmatā?
Grāmatā būs reproducēti 103 krāsaini ģerboņi un to 
apraksti. 96 no tiem ir dzimtu ģerboņi, septiņi – 
reliģisko personu (amatu) ģerboņi. 
Kāds ir Jūsu novērojums, strādājot pie šī izdevuma, – kas 
vieno dažādās dzimtas, kurām ir savs ģerbonis?
Strādājot pie dzimtu stāstiem, kas veidos daļu no 
izdevuma, jutu ārkārtīgu cilvēcīgu vilkmi būt vienotiem 
dzimtā, ģimenē. Caur dzimtu cilvēks top stiprāks. 
Mūsdienu sabiedrību raksturo fragmentācija un 
individualizācija, bet ģimene un dzimta parāda, cik daudz 
dod cilvēcisko attiecību, šo īpašo saišu, kopšana. Ikdienā 
un tradīcijās. Otra spilgta iezīme, kas izgaismojas dzimtu 
stāstos, – katrā no tiem vērojam, cik liela nozīme tiek 
piešķirta izglītībai, zināšanām. Runājot par saviem 
senčiem – trīs, četru, piecu paaudžu tālā pagātnē,
ir redzams, ka izglītošanās bijusi viena no pamata 
prioritātēm. Jā, izglītība ne vienmēr visiem ir bijusi 
pieejama, taču tieksme uz to ir izteikta. 
Arī cieņa pret savām saknēm, tradīcijām, garīgo 
mantojumu.

Tad ģerboni faktiski varētu dēvēt par dzimtas zīmolu, kurā 
tiek godināta pagātne.
No vienas puses tā ir godināšana, bet jāņem arī vērā, ka 
ģerbonī ir iekodēta informācija par dzimtas saknēm un 
vērtībām, kas ir nozīmīgas tagad un būs svarīgas 
nākotnē. Tātad šī ir arī nākotnē vērsta informācija. Liela 
nozīme ir arī vietai, no kurienes cilvēks un viņa senči ir 
nākuši. Vieta kā svētums, kur regulāri sastopas dzimtas 
cilvēki. Turklāt jāņem vērā būtisks aspekts – vienas 
dzimtas pārstāvji šodien dzīvo izkliedēti – dažādās 
pasaules malās un ģerbonis ir gan metāli, gan �ziski – 
lielajos saietos – vienojošs elements.
Jekaterina Belokoņa:
Jāpiebilst, ka ir daudz jaunizveidotu ģerboņu, kas top ar 
vēlmi izkopt šo tradīciju, uzsākt šo īpašo dzimtas 
„vēsturi”. Cilvēki apzinās tā nozīmi nākotnē.

Ramona Umblija:
Jā, varam runāt par divām ģerboņu grupām. Vieni ir 
veidojušies gadiem ilgi, apkopjot pieejamo informāciju 
par dzimtu – no dzimtas Bībelēm, atmiņām, līdz 
detalizētai senču un radu apzināšanai. Un tad, uz šīs 
bagātīgās informācijas bāzes top ģerbonis – kā 
kopsavilkums visam. Taču ir arī stāsti, kad pavisam jauna 
ģimene atnāk uz Heraldikas komisiju ar vēlmi veidot 
savu ģerboni, – kā dāvanu saviem bērniem un 
mazbērniem. Jo ģerbonis ir ilgtermiņa ieguldījums – tas 
vēlāk nonāk uz dzimtas karoga, nama sienas, vizītkartes. 
Latvijā ir arī seni ģerboņi, kas tagad tiek atjaunoti?
Ir tikai viens – Peniķu dzimtas ģerbonis, kas saglabājies 
no Kuršu ķoniņu laikiem. Citu senu ģerboņu, kas tagad 
tiktu atjaunoti, Latvijā nav. Daļēji to var skaidrot ar 
priekšstatu par heraldikas piederību aristokrātijai, kas 
latviešiem – pēc vācu muižniecības un cara valdīšanas 
20. gadsimta sākumā – neraisīja pārāk labas asociācijas. 
Tāpēc esam unikālā situācijā, piedzīvojot šīs Eiropā tik 
senās un bagātās kultūras tradīcijas dzimšanu un 
attīstību. Latvijā šo dzimšanas brīdi varam �ksēt 90. 
gadu otrajā pusē.
Kāda būs izdevuma struktūra?
Jau no sākuma bija skaidrs, ka izdevumu veidos divas 
daļas – ar ģerboņu aprakstiem un attēliem, un dzimtu 
stāstiem. Ideja par divām atsevišķām grāmatām nāca 
vēlāk, to “pateica priekšā” pats materiāls.  Mums nebija 
līdzīga izdevuma, ko varētu izmantot kā paraugu. Pirmo 
grāmatu ievadīs Imanta Lancmaņa teksts par heraldikas 
vēsturi un apstākļiem, kāpēc Latvijā šī bagātīgā kultūras 
tradīcija atnākusi tikai 20. gadsimta beigās. Tad 
sekos Valsts Heraldikas komisijā apstiprināto ģerboņu 
attēlu un aprakstu apkopojums. Ģerboņa aprakstam
ir īpaša loma kopš heraldikas rašanās pirms daudziem 
gadsimtiem – ja �ziskais ģerbonis, vairogs gāja bojā,

to varēja atjaunot atbilstoši aprakstam. Šī senā tradīcija 
turpinās arī mūsdienās. Tā ir speci�ska terminoloģija un 
gramatika, tāpēc grāmatā iekļausim arī heraldisko 
terminu vārdnīcu. Pirmo reizi Latvijas vēsturē un mūsu 
heraldikas vēsturē ģerboņu apraksti taps arī angļu 
valodā – šo unikālo darbu ir paveicis profesors, zinātņu 
doktors Armands Vijups.
Otro grāmatu ievada �lozo�jas zinātņu doktores Dainas 
Teters pētījums – eseja par dzimtas veidošanos Eiropas 
kontekstā un kā tajā iekļaujas Latvijas dzimtu ģerboņu 
stāsti. Uzrunātas tika visas dzimtas, bet ne visi vēlējās 
publiskot personiskos stāstus. Tekstus papildinās arī 
fotogrā�jas no ģimeņu albumiem.
Izdevums top jau trešo gadu – tas ir pietiekami ilgs laiks 
arī saistībā ar norisēm dzimtās – dzimst bērni, seniori 
aiziet, dažus izdevums mudinājis “rakt dziļāk”, tā ir 

atradušies jauni fakti par dzimtu. Esmu tikusies ar 
daudziem, tie mēdz būt ļoti emocionāli, arī 
pārsteigumiem pilni brīži.
Vai izdevums būs nopērkams, jeb pieejams tikai dzimtu 
pārstāvjiem?
Šis būs grezns izdevums latviešu un angļu valodā. 
Ģerboņu attēlus reproducēsim atbilstoši heraldiskajām 
tradīcijām – četras krāsas plus zelts un sudrabs. Abas 
grāmatas tiks ievietotas īpašā futlārī, un dzimtām, kuru 
stāsti iekļauti otrajā grāmatā, uz apvāka tiks attēlots 
konkrētās dzimtas ģerboņa fragments. Šī ir īpaša dāvana 
no Baltic International Bank galvenā akcionāra, latviešu 
literatūras mecenāta Valērija Belokoņa. Paredzēta 
neliela, dzimtām veltītu izdevumu tirāža, kur katrs 
izdevums būs kā veltījums konkrētajai dzimtai. Izdevums 
būs pieejams publiski, tas nonāks Latvijas bibliotēkās, 
lielākajās bibliotēkās Eiropā, neliela tirāžas daļa būs arī 
tirdzniecībā. Izdevuma atvēršana iecerēta šogad.
Kādi pasākumi, aktivitātes ir notikušas saistībā ar 
izdevuma tapšanu?
Jekaterina Belokoņa:
Uzsākot darbu pie projekta, 2018. gada 30. jūnijā mums 
izdevās pirmo reizi sapulcināt to dzimtu pārstāvjus, 
kurām ir savs ģerbonis. Toreiz mēs prezentējām 
izdevuma ieceri, struktūru un vizuālo risinājumu. Šis bija 
unikāls mirklis, kad dzimtu pārstāvji no dažādām 
pasaules malām sapulcējās Rīgā, un pirmo reizi bija 
redzams, cik patiesībā šī ir plaša saime jeb “ordenis”, – 
dzimtas ar saviem ģerboņiem. Šo tradīciju turpinājām 
2019. gadā, kad tikāmies Viesturdāzā. Tad jau varējām 
parādīt dažus izdevuma maketa paraugus un tikšanās 
mirkli iemūžinājām, dāvinot Rīgai pilsētvides objektu – 
Latvijas dzimtu solu. Tikšanos apmeklēja ap 100 cilvēku. 
Dzimtu tikšanās kļuva par visai pieprasītu un gaidītu 
pasākumu, bet šogad diemžēl to nācās atcelt vīrusa dēļ. 

14.Simbolos iekodētas saknes

“Dzimtu ģerboņi un to stāsti apliecina to vērtību nozīmīgumu, kuras mēs parasti dēvējam par klasiskām. 
Izrādās, šīs klasiskās vērtības nav pagātnē sastingušas, izzūdošas, tās aizvien ir dzīvas. Laikā, kad vērojam 
un runājam par vērtību trūkumu, šāds apliecinājums ir ļoti vērtīgs un svētīgs. Tas rāda, cik liela nozīme ir 
attiecībām, ģimenei un arī plašāk – cik svarīga ir dzīva saikne plašas dzimtas ietvaros.” J. Belokoņa

Ļoti ceru, ka dzimtu saieti turpināsies arī pēc tam,
kad dzimtu ģerboņu izdevums būs prezentēts. 
Šī gada sākumā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku (LNB) atklājām izstādi “Dzimtas grāmata”,
kas bija apskatāma LNB, Liepājas latviešu biedrības 
namā un Latgales vēstniecībā GORS. Izstādē parādījām 
12 emocionālus un krāšņus Latvijas ģimeņu dzimtu 
stāstus par to literārajām relikvijām. Izstādījām dzimtas 
pētījumus, nošu grāmatas, bērnības atmiņu pierakstus, 
Latvijas vēsturē zīmīgu cilvēku atmiņas un citas vērtīgas 
liecības. Izstāde tapa ar mērķi rosināt diskusiju par 
ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijā. Pirms tam, 
veidojot ekspozīciju, aicinājām ģimenes un dzimtas visā 
Latvijā, iesaistīties izstādes veidošanā, iesūtot stāstus par 
grāmatām, kas ģimenēm ir īpaši nozīmīgas. Žūrijas 
komisija izskatīja pieteikumus un izvēlējās stāstus no 
Ansviesuļu–Egļu dzimtas, Bīriņu dzimtas, Dobeļu 
dzimtas, Garozu dzimtas, Kansku dzimtas, Ketneru 
dzimtas, Kozuļu dzimtas, Mālmaņu dzimtas, Pošivu 
dzimtas, Rudoviču dzimtas, Siliņu dzimtas, Vesmaņu 
dzimtas. Par katru no šīm 12 dzimtām izveidojām video 
stāstu.

Jāpiemin arī dokumentālā �lma par dzimtu ģerboņu 
grāmatas tapšanu, lai parādītu ārkārtīgi lielo darbu,
kas izdevumā ir ieguldīts aizvadīto trīs gadu laikā.
Šai grāmatai piemīt ļoti spēcīga enerģija – pussimts 
dzimtu ir dalījušās stāstos no tālākas un tuvākas 
pagātnes, līdzdarbojušās pētniecībā, savu sakņu 
izzināšanā.  Negribējām zaudēt šo grāmatas daļu,
tāpēc top arī �lma.
Kādu saredzat šīs iniciatīvas turpinājumu?
Nākamajā gadā plānojam izbraukumus uz vairākām 
Latvijas bibliotēkām, lai klātienē prezentētu izdevumu, 
pastāstītu par to. Strādājam arī pie grāmatas atvēršanas 
svētkiem, kas iecerēti novembrī.
Izdevuma redkolēģija: 
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga; Valsts Heraldikas 
komisijas priekšsēdētājs, dizaingra�ķis Laimonis 
Šēnbergs; mākslas vēsturnieks, heraldikas speciālists 
Imants Lancmanis; vēsturnieks un heraldikas speciālists 
Armands Vijups; �lozofe Daina Teters; Baltic 
International Bank galvenais akcionārs, latviešu 
literatūras mecenāts Valērijs Belokoņs; mākslas 
vēsturniece, izdevuma satura veidotāja Ramona 
Umblija; izdevuma projekta vadītāja Jekaterina 
Belokoņa.

Trīs soļi līdz ģerbonim
Ja jūsu ģimene vai dzimta vēlas izveidot un reģistrēt 
savu ģerboni, jāpaveic trīs svarīgi soļi. Pirmkārt, 
jāpārdomā, kādas vērtības un (vai) vēsturisko 
informāciju vajadzētu attēlot ģerbonī. Tā var būt dzimtai 
nozīmīga profesija, ideja, notikums.
Otrais solis ir atrast mākslinieku, kurš spētu gra�ski 
izveidot jūsu ģimenes, dzimtas stāstu speci�skā 
heraldikas “valodā” (konsultāciju par mākslinieka 
atrašanu var saņemt Valsts Heraldikas komisijā).
Trešais solis – Kultūras ministrijā jāiesniedz ģerboņa 
skices un iesniegums.
Pēc tam dzimtas pārstāvim kopā ar mākslinieku 
jāiepazīstina Valsts Heraldikas komisija ar ģerboņa 
skicēm un konkrēto dzimtas vai ģimenes stāstu, kas 
attēlots ģerbonī. Komisija lemj par ģerboņa 
apstiprināšanu, tad izveido ģerboņa heraldisko aprakstu, 
vēlāk tas nonāk īpašā ģerboņu reģistrā un valsts 
aizsardzībā. Apsveicam, jūs dzimtas ģerbonis ir tapis!

Papildu informācija:
https://www.president.lv/lv/darbibas-jomas/komisijas-un-padomes/valsts-
heraldikas-komisija#gsc.tab=0

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/pakalpojumi#gsc.tab=0



15.

Latvijā pirmo reizi top unikāls izdevums par dzimtu 
ģerboņiem. Tas rāda, cik liela nozīme ir saitēm, kas 
vieno ģimeni un dzimtu. Ģerbonis kļūst par šo saišu 
simbolu, dzimtas vērtību nesēju.
Apjomīgais divu sējumu izdevums “Dzimtu ģerboņi 
mūsdienu Latvijā”, kura �nansiālais un organizatoriskais 
virzītājspēks ir Baltic International Bank, ir ne tikai skaisti 
iesietas, poligrā�ski augstvērtīgas divas grāmatas ar 
vērtīgu saturu. Šis, jau trīs gadus tapušais stāsts par un 
ap dzimtu ģerboņiem, ir krietni pāraudzis izdevuma 
robežas gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Ap to 
“izauguši” daudzveidīgi satelītpasākumi: izstāde, 
dokumentālā �lma, dzimtu saieti. Nozīmīgākais ir tieši 
izdevuma garīgais kodols. 54 Latvijas dzimtu stāsti 
liecina, ka ģimenei un tās saknēm aizvien vēl ir izšķiroša 
loma cilvēka dzīvē. Iespējams, kādā savas pieaugšanas 
posmā cilvēks to neapzinās, varbūt šī ģimenisko saišu, 
piederības izjūta nav līdzīga visiem. Tomēr izdevuma 
tapšanas laikā nepārprotami sevi lika manīt īpašā vilkme 
– sevis kā plašākas dzimtas daļas apzināšanās!
Tā ir ne vien izdzīvojusi, bet 21. gadsimta sākumā iet 
plašumā un pieņemas spēkā. Un ģerbonis, izrādās, ir ne 
tikai vizuāls trāpīgu simbolu apkopojums, bet arī vērtīgs 
informācijas nesējs un dzimtu vienotājs.
Par izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” mērķi 
un tapšanas gaitu stāsta izdevuma koncepcijas autore, 
sastādītāja un redaktore mākslas vēsturniece Ramona 
Umblija (Mg.art.) un izdevuma projekta vadītāja 
Jekaterina Belokoņa.

Kā un kāpēc nonācāt līdz domai par ģerboņu 
apkopošanu grāmatā?
Ramona Umblija:
Ģerboņi manā dzīvē ieņem ļoti lielu un nozīmīgu vietu 
jau 30 gadus. No 1989. gada darbojos Valsts Heraldikas 
komisijā, kura apstiprina ģerboņus. Sākumā darbs 
pamatā bija saistīts ar pilsētu un pašvaldību ģerboņu 
atjaunošanu, bet 90. gadu vidū pamazām sāka 
aktualizēties arī dzimtu ģerboņi. Dzimtu pārstāvji nāca 
uz Heraldikas komisiju, stāstīja par simbolu, zīmju izvēli 
saviem dzimtu ģerboņiem. Komisijā galvenokārt 
vērtējām heraldisko un māksliniecisko ģerboņu 
izpildījumu. Heraldika kā vēstures zinātnes palīgdisciplīna 
apvieno heraldisko tradīciju un speci�sku mākslinieciskās 
izteiksmes valodu. Tā faktiski ir simbolos iekodēta 
informācija par dzimtas pagātni, nozīmīgākajiem 
notikumiem.
Vērojot ģerboņu tapšanu un uzklausot dzimtas 
pārstāvjus, manī auga sajūta, ka zaudējam nozīmīgu daļu 
no dzimtu stāstiem, saglabājas tikai aisberga virspuse – 
ģerbonī ieliktie vizuālie simboli. Bet tie vienmēr sakņojas 
plašākā, dziļākā stāstā. Jutu, ka šī vērtīgā informācija 
jāapkopo, jāsaglabā un jādara pieejama. Reiz ar Imantu 
Lancmani spriedām, ka būtu jauki sapulcināt dzimtu 
ģerboņu pārstāvjus vienkopus. Veidotos kas līdzīgs 
ordenim. Gāja gadi, un reiz mani uzrunāja Valērijs 
Belokoņs, – viņa dzimtai arī bija tapis ģerbonis, – 
piedāvājot iespēju veidot dzimtu ģerboņiem veltītu 
grāmatu. Biju pozitīvi šokēta, jo doma manī bija briedusi 
sen, un pēkšņi saņemu piedāvājumu to paveikt. Piekritu 
uzreiz, lai gan sapratu, cik milzīgs ir šis izaicinājums.
Cik dzimtu ģerboņu būs grāmatā?
Grāmatā būs reproducēti 103 krāsaini ģerboņi un to 
apraksti. 96 no tiem ir dzimtu ģerboņi, septiņi – 
reliģisko personu (amatu) ģerboņi. 
Kāds ir Jūsu novērojums, strādājot pie šī izdevuma, – kas 
vieno dažādās dzimtas, kurām ir savs ģerbonis?
Strādājot pie dzimtu stāstiem, kas veidos daļu no 
izdevuma, jutu ārkārtīgu cilvēcīgu vilkmi būt vienotiem 
dzimtā, ģimenē. Caur dzimtu cilvēks top stiprāks. 
Mūsdienu sabiedrību raksturo fragmentācija un 
individualizācija, bet ģimene un dzimta parāda, cik daudz 
dod cilvēcisko attiecību, šo īpašo saišu, kopšana. Ikdienā 
un tradīcijās. Otra spilgta iezīme, kas izgaismojas dzimtu 
stāstos, – katrā no tiem vērojam, cik liela nozīme tiek 
piešķirta izglītībai, zināšanām. Runājot par saviem 
senčiem – trīs, četru, piecu paaudžu tālā pagātnē,
ir redzams, ka izglītošanās bijusi viena no pamata 
prioritātēm. Jā, izglītība ne vienmēr visiem ir bijusi 
pieejama, taču tieksme uz to ir izteikta. 
Arī cieņa pret savām saknēm, tradīcijām, garīgo 
mantojumu.

Tad ģerboni faktiski varētu dēvēt par dzimtas zīmolu, kurā 
tiek godināta pagātne.
No vienas puses tā ir godināšana, bet jāņem arī vērā, ka 
ģerbonī ir iekodēta informācija par dzimtas saknēm un 
vērtībām, kas ir nozīmīgas tagad un būs svarīgas 
nākotnē. Tātad šī ir arī nākotnē vērsta informācija. Liela 
nozīme ir arī vietai, no kurienes cilvēks un viņa senči ir 
nākuši. Vieta kā svētums, kur regulāri sastopas dzimtas 
cilvēki. Turklāt jāņem vērā būtisks aspekts – vienas 
dzimtas pārstāvji šodien dzīvo izkliedēti – dažādās 
pasaules malās un ģerbonis ir gan metāli, gan �ziski – 
lielajos saietos – vienojošs elements.
Jekaterina Belokoņa:
Jāpiebilst, ka ir daudz jaunizveidotu ģerboņu, kas top ar 
vēlmi izkopt šo tradīciju, uzsākt šo īpašo dzimtas 
„vēsturi”. Cilvēki apzinās tā nozīmi nākotnē.

Ramona Umblija:
Jā, varam runāt par divām ģerboņu grupām. Vieni ir 
veidojušies gadiem ilgi, apkopjot pieejamo informāciju 
par dzimtu – no dzimtas Bībelēm, atmiņām, līdz 
detalizētai senču un radu apzināšanai. Un tad, uz šīs 
bagātīgās informācijas bāzes top ģerbonis – kā 
kopsavilkums visam. Taču ir arī stāsti, kad pavisam jauna 
ģimene atnāk uz Heraldikas komisiju ar vēlmi veidot 
savu ģerboni, – kā dāvanu saviem bērniem un 
mazbērniem. Jo ģerbonis ir ilgtermiņa ieguldījums – tas 
vēlāk nonāk uz dzimtas karoga, nama sienas, vizītkartes. 
Latvijā ir arī seni ģerboņi, kas tagad tiek atjaunoti?
Ir tikai viens – Peniķu dzimtas ģerbonis, kas saglabājies 
no Kuršu ķoniņu laikiem. Citu senu ģerboņu, kas tagad 
tiktu atjaunoti, Latvijā nav. Daļēji to var skaidrot ar 
priekšstatu par heraldikas piederību aristokrātijai, kas 
latviešiem – pēc vācu muižniecības un cara valdīšanas 
20. gadsimta sākumā – neraisīja pārāk labas asociācijas. 
Tāpēc esam unikālā situācijā, piedzīvojot šīs Eiropā tik 
senās un bagātās kultūras tradīcijas dzimšanu un 
attīstību. Latvijā šo dzimšanas brīdi varam �ksēt 90. 
gadu otrajā pusē.
Kāda būs izdevuma struktūra?
Jau no sākuma bija skaidrs, ka izdevumu veidos divas 
daļas – ar ģerboņu aprakstiem un attēliem, un dzimtu 
stāstiem. Ideja par divām atsevišķām grāmatām nāca 
vēlāk, to “pateica priekšā” pats materiāls.  Mums nebija 
līdzīga izdevuma, ko varētu izmantot kā paraugu. Pirmo 
grāmatu ievadīs Imanta Lancmaņa teksts par heraldikas 
vēsturi un apstākļiem, kāpēc Latvijā šī bagātīgā kultūras 
tradīcija atnākusi tikai 20. gadsimta beigās. Tad 
sekos Valsts Heraldikas komisijā apstiprināto ģerboņu 
attēlu un aprakstu apkopojums. Ģerboņa aprakstam
ir īpaša loma kopš heraldikas rašanās pirms daudziem 
gadsimtiem – ja �ziskais ģerbonis, vairogs gāja bojā,

to varēja atjaunot atbilstoši aprakstam. Šī senā tradīcija 
turpinās arī mūsdienās. Tā ir speci�ska terminoloģija un 
gramatika, tāpēc grāmatā iekļausim arī heraldisko 
terminu vārdnīcu. Pirmo reizi Latvijas vēsturē un mūsu 
heraldikas vēsturē ģerboņu apraksti taps arī angļu 
valodā – šo unikālo darbu ir paveicis profesors, zinātņu 
doktors Armands Vijups.
Otro grāmatu ievada �lozo�jas zinātņu doktores Dainas 
Teters pētījums – eseja par dzimtas veidošanos Eiropas 
kontekstā un kā tajā iekļaujas Latvijas dzimtu ģerboņu 
stāsti. Uzrunātas tika visas dzimtas, bet ne visi vēlējās 
publiskot personiskos stāstus. Tekstus papildinās arī 
fotogrā�jas no ģimeņu albumiem.
Izdevums top jau trešo gadu – tas ir pietiekami ilgs laiks 
arī saistībā ar norisēm dzimtās – dzimst bērni, seniori 
aiziet, dažus izdevums mudinājis “rakt dziļāk”, tā ir 

atradušies jauni fakti par dzimtu. Esmu tikusies ar 
daudziem, tie mēdz būt ļoti emocionāli, arī 
pārsteigumiem pilni brīži.
Vai izdevums būs nopērkams, jeb pieejams tikai dzimtu 
pārstāvjiem?
Šis būs grezns izdevums latviešu un angļu valodā. 
Ģerboņu attēlus reproducēsim atbilstoši heraldiskajām 
tradīcijām – četras krāsas plus zelts un sudrabs. Abas 
grāmatas tiks ievietotas īpašā futlārī, un dzimtām, kuru 
stāsti iekļauti otrajā grāmatā, uz apvāka tiks attēlots 
konkrētās dzimtas ģerboņa fragments. Šī ir īpaša dāvana 
no Baltic International Bank galvenā akcionāra, latviešu 
literatūras mecenāta Valērija Belokoņa. Paredzēta 
neliela, dzimtām veltītu izdevumu tirāža, kur katrs 
izdevums būs kā veltījums konkrētajai dzimtai. Izdevums 
būs pieejams publiski, tas nonāks Latvijas bibliotēkās, 
lielākajās bibliotēkās Eiropā, neliela tirāžas daļa būs arī 
tirdzniecībā. Izdevuma atvēršana iecerēta šogad.
Kādi pasākumi, aktivitātes ir notikušas saistībā ar 
izdevuma tapšanu?
Jekaterina Belokoņa:
Uzsākot darbu pie projekta, 2018. gada 30. jūnijā mums 
izdevās pirmo reizi sapulcināt to dzimtu pārstāvjus, 
kurām ir savs ģerbonis. Toreiz mēs prezentējām 
izdevuma ieceri, struktūru un vizuālo risinājumu. Šis bija 
unikāls mirklis, kad dzimtu pārstāvji no dažādām 
pasaules malām sapulcējās Rīgā, un pirmo reizi bija 
redzams, cik patiesībā šī ir plaša saime jeb “ordenis”, – 
dzimtas ar saviem ģerboņiem. Šo tradīciju turpinājām 
2019. gadā, kad tikāmies Viesturdāzā. Tad jau varējām 
parādīt dažus izdevuma maketa paraugus un tikšanās 
mirkli iemūžinājām, dāvinot Rīgai pilsētvides objektu – 
Latvijas dzimtu solu. Tikšanos apmeklēja ap 100 cilvēku. 
Dzimtu tikšanās kļuva par visai pieprasītu un gaidītu 
pasākumu, bet šogad diemžēl to nācās atcelt vīrusa dēļ. 

Ļoti ceru, ka dzimtu saieti turpināsies arī pēc tam,
kad dzimtu ģerboņu izdevums būs prezentēts. 
Šī gada sākumā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku (LNB) atklājām izstādi “Dzimtas grāmata”,
kas bija apskatāma LNB, Liepājas latviešu biedrības 
namā un Latgales vēstniecībā GORS. Izstādē parādījām 
12 emocionālus un krāšņus Latvijas ģimeņu dzimtu 
stāstus par to literārajām relikvijām. Izstādījām dzimtas 
pētījumus, nošu grāmatas, bērnības atmiņu pierakstus, 
Latvijas vēsturē zīmīgu cilvēku atmiņas un citas vērtīgas 
liecības. Izstāde tapa ar mērķi rosināt diskusiju par 
ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijā. Pirms tam, 
veidojot ekspozīciju, aicinājām ģimenes un dzimtas visā 
Latvijā, iesaistīties izstādes veidošanā, iesūtot stāstus par 
grāmatām, kas ģimenēm ir īpaši nozīmīgas. Žūrijas 
komisija izskatīja pieteikumus un izvēlējās stāstus no 
Ansviesuļu–Egļu dzimtas, Bīriņu dzimtas, Dobeļu 
dzimtas, Garozu dzimtas, Kansku dzimtas, Ketneru 
dzimtas, Kozuļu dzimtas, Mālmaņu dzimtas, Pošivu 
dzimtas, Rudoviču dzimtas, Siliņu dzimtas, Vesmaņu 
dzimtas. Par katru no šīm 12 dzimtām izveidojām video 
stāstu.

“Izdevuma un ar to saistīto procesu mērķis ir parādīt, cik ārkārtīgi liela nozīme mūsdienu pasaulē ir 
ģimenei un dzimtai. Tā ir vērtība, kas ietver ne vien konkrētās dzimtas vai ģimenes cilvēkus, bet arī viņu 
saknes – izcelsmes vietu, stāstus par senčiem. Izrādās 21. gadsimtā par vienu no šādiem dzimtas 
vienojošiem elementiem Latvijā ir kļuvis dzimtas ģerbonis, – tradīcija, kas Eiropā pazīstama jau desmit 
gadsimtus. Tā ir unikāla situācija.” R. Umblija

Jāpiemin arī dokumentālā �lma par dzimtu ģerboņu 
grāmatas tapšanu, lai parādītu ārkārtīgi lielo darbu,
kas izdevumā ir ieguldīts aizvadīto trīs gadu laikā.
Šai grāmatai piemīt ļoti spēcīga enerģija – pussimts 
dzimtu ir dalījušās stāstos no tālākas un tuvākas 
pagātnes, līdzdarbojušās pētniecībā, savu sakņu 
izzināšanā.  Negribējām zaudēt šo grāmatas daļu,
tāpēc top arī �lma.
Kādu saredzat šīs iniciatīvas turpinājumu?
Nākamajā gadā plānojam izbraukumus uz vairākām 
Latvijas bibliotēkām, lai klātienē prezentētu izdevumu, 
pastāstītu par to. Strādājam arī pie grāmatas atvēršanas 
svētkiem, kas iecerēti novembrī.
Izdevuma redkolēģija: 
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga; Valsts Heraldikas 
komisijas priekšsēdētājs, dizaingra�ķis Laimonis 
Šēnbergs; mākslas vēsturnieks, heraldikas speciālists 
Imants Lancmanis; vēsturnieks un heraldikas speciālists 
Armands Vijups; �lozofe Daina Teters; Baltic 
International Bank galvenais akcionārs, latviešu 
literatūras mecenāts Valērijs Belokoņs; mākslas 
vēsturniece, izdevuma satura veidotāja Ramona 
Umblija; izdevuma projekta vadītāja Jekaterina 
Belokoņa.

Trīs soļi līdz ģerbonim
Ja jūsu ģimene vai dzimta vēlas izveidot un reģistrēt 
savu ģerboni, jāpaveic trīs svarīgi soļi. Pirmkārt, 
jāpārdomā, kādas vērtības un (vai) vēsturisko 
informāciju vajadzētu attēlot ģerbonī. Tā var būt dzimtai 
nozīmīga profesija, ideja, notikums.
Otrais solis ir atrast mākslinieku, kurš spētu gra�ski 
izveidot jūsu ģimenes, dzimtas stāstu speci�skā 
heraldikas “valodā” (konsultāciju par mākslinieka 
atrašanu var saņemt Valsts Heraldikas komisijā).
Trešais solis – Kultūras ministrijā jāiesniedz ģerboņa 
skices un iesniegums.
Pēc tam dzimtas pārstāvim kopā ar mākslinieku 
jāiepazīstina Valsts Heraldikas komisija ar ģerboņa 
skicēm un konkrēto dzimtas vai ģimenes stāstu, kas 
attēlots ģerbonī. Komisija lemj par ģerboņa 
apstiprināšanu, tad izveido ģerboņa heraldisko aprakstu, 
vēlāk tas nonāk īpašā ģerboņu reģistrā un valsts 
aizsardzībā. Apsveicam, jūs dzimtas ģerbonis ir tapis!

Papildu informācija:
https://www.president.lv/lv/darbibas-jomas/komisijas-un-padomes/valsts-
heraldikas-komisija#gsc.tab=0

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/pakalpojumi#gsc.tab=0

Ietekme uz vidi
Baltic International Bank Vides aizsardzības politika 
nosaka, ka tās mērķis ir panākt efektīvu un ilgtspējīgu 
dabas resursu izmantošanu un saskaņā ar Latvijas un ES 
vides aizsardzības normatīvajiem aktiem – palīdzēt 
mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošināt iespēju 
dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.
Banka tic, ka tās darbībā izmantotā atbildīgā pieeja ar 
skatu un rūpēm nākotnē, nodrošina ilgtspējīgas 
attīstības pamatu. Banka zina, ka vides saglabāšanas un 
sociālās atbildības un labas pārvaldības jautājumi ir 
svarīgi biznesa videi un kopienai, kurā Banka darbojas.
Saskaņā ar Bankas stratēģiju un Bankas ESG pieejas 
īstenošanas vadlīnijām, Banka par prioritāriem ir 
izvēlējusies šādus vides aizsardzības virzienus:

2016
CO2 izmeši, tonnas

2017 2018 2019
346 285 270 246

2016
Elektrības patēriņš, tūkst Mwh

2017 2018 2019
0,74 0,70 0,72 0,67

2016
Siltuma patēriņš, Mwh

2017 2018 2019
585 438 435 395

2016
Papīra patēriņš, kg

2017 2018 2019
4177 2684 2928 2455

2016
Papīra pat. uz 1 darbinieku, kg

2017 2018 2019
15 10 12 9

2016
Pārstrādāto atkritumu īpatsvars

2017 2018 2019
38% 42% 43%

2016
Ūdens patēriņš, Mwh

2017 2018 2019
1732 1709 1555 1330

• dabas resursu saglabāšana (t.sk. dabas resursu 
taupīšana);
• vides nepiesārņošana (t.sk. gaisa un ūdens 
piesārņojuma novēršana, siltumnīcefekta gāzu un 
ogļskābes gāzes izmešu samazināšana, atkritumu 
pārvaldīšana, cilvēku veselības un drošības 
nodrošināšana);
• energoefektivitāte (t.sk. atjaunojamās enerģijas 
izmantošana).
2019. gada rādītāji apliecina, ka Banka pret 
uzstādītajiem Vides aizsardzības mērķiem attiecas ar 
vislielāko atbildību, 2019. gadā vēl vairāk samazinot 
negatīvo ietekmi uz vidi un veicinot efektīvu dabas 
resursu izmantošanu.


