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Prasītāja debašu runa Bankas Baltija lietā 

 

 

Prasījums par zaudējumu piedziņu 

 

„Lidojumam nederīgai lidmašīnai ar nekompetentu pilotu nekad nedrīkst ļaut 

pacelties gaisā,” E.Repše teica tiesnesim Stokholmas vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

Man lūgums paturēt prātā šos vārdus, kamēr tiks runāts tālākais. 

 

Banku uzraudzības sistēmas mērķis Latvijā 90.gadu sākumā un vidū bija ne tikai 

nodrošināt banku sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti kopumā („publiskās intereses 

vērā ņemšana”), bet arī aizsargāt konkrētas kredītiestādes kreditorus no zaudējumiem. 

Šī tēze pamatojama ar situāciju 90.gadu sākumā un vidū. Pirmām kārtām, nav un 

nevar būt diskusija par to, ka banku sektors šajā laikā bija samērā nestabils, par ko 

liecina tas, ka liels skaits banku bankrotēja. Nebija noguldītājus aizsargājoša 

mehānisma. Tomēr noguldītāju aizsardzībai no sociālā viedokļa bija piešķirama un 

bija piešķirta īpaša nozīme. Līdz ar to saprotams tas, kāpēc valsts atbildībai nav 

pamatojuma, ja valstī pastāv funkcionējoša noguldītāju aizsardzības sistēma, ko 

nodrošina pats banku sektors ar vai bez valsts līdzdalības. Taču Latvijā laika posmā 

no 1992.gada līdz 1995.gada vasarai šādas noguldījumu saglabājamību nodrošinošas 

sistēmas nebija. Ja šādas sistēmas nav, tad valsts kā finansu sistēmas sargs ir atbildīgs 

arī par privāto, t.i., arī komercbanku klientu interešu ievērošanu. Piemēram, Vācijas 

iepriekšējā tiesu prakse, t.i., līdz šādas noguldījumu saglabājamības nodrošinošas 

sistēmas ieviešanai, šīs kategorijas lietās vadījusies no tēzes par valsti, kas veic t.s. 

policejiskas jeb sarga funkcijas, tādejādi aizsargājot ne tikai abstraktas valsts intereses 

tās finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai, bet arī konkrētu noguldītāju – 

attiecīgo kredītiestāžu klientu intereses. Šī tēze par uzraudzības institūciju kā policijai 

(jeb sargam) līdzīgu institūciju banku sfērā pilnībā attiecināma uz situāciju Latvijas 

komercbanku sistēmā 90.gadu sākumā un vidū, kura raksturojās ar to, ka bieži vien 

banku vadītājiem un īpašniekiem, kuriem fiziskās un juridiskās personas bija 

uzticējušas savus naudas līdzekļus, trūka vajadzīgās pieredzes banku biznesā, daudzi 

nodarbojās ar to, noziedzīgu nodomu vadīti. Līdz ar to, Latvijas Bankas kā „policista” 

un komercbanku klientu „sarga” loma ir viegli pamatojama, jo Latvijas Banka bija 

vienīgā institūcija, kam likums piešķīra kompetenci (un līdz ar to varu) komercbanku 

uzraudzībā. Līdz ar to, Latvijas likumdošana banku sfērā 90.gadu sākumā un vidū ļauj 

secināt, ka komercbanku uzraudzības mērķis ir ne tikai publisko interešu vērā 

ņemšana un aizsardzība, bet arī konkrētu komercbanku klientu interešu aizsardzība no 

zaudējumiem. Šis secinājums ir būtisks, analizējot prasījumu par zaudējumu atlīdzību 

atsevišķus priekšnoteikumus, jo īpaši izvērtējot Latvijas Bankas bezdarbības (un 

atsevišķu darbību) prettiesiskumu. 

 

Prasības priekšmets ir zaudējumu piedziņa no atbildētāja - Latvijas Bankas. 

Prasības pamats – Latvijas Banka, kā valsts iestāde, kurai uzlikts par pienākumu 

realizēt komercbanku uzraudzību, nav izpildījusi virkni noteiktos pienākumus. 

Rezultātā, tika pieļauta un faktiski atbalstīta a/s Banka Baltija izaugsme, apzinoties, 

ka „nauda plūst turp, kur to gaida lielāka peļņa” (kā to norādīja LB vadītājs E.Repše 

savā 1995.gada 27.septembra referātā „Latvijas banku krīze: cēloņi un mācības” 

(pievienotas lietas materiāliem 2010.gada 07.septembrī)  
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Lietas iztiesāšanas laikā tika pierādīts, ka Latvijas Banka ne tikai atteicās no 

revīzijas vai pārbaudes veikšanas ar A/S Banka Baltija saistītajā bankā, bet atteicās 

veikt uzraudzības pār A/S Banka Baltija. Tā ir rupja likuma pārkāpšana.  

 

Izdarot nesaudzīgus secinājumus, jānonāk pie slēdziena, ka Latvijas Banka ar 

Banku Baltija saistīja daudz kas vairāk, nekā valsts iestādes un uzraugāmas bankas 

attiecības. Sākot ar to, ka BB bija spiesta „piesegt” Latvijas Bankas izdarības filiālēs, 

kuras tika nodotas privatizācijai Bankai Baltija (kā, piemēram, nereģistrētais 

galvojums 25`000`000 latu apmērā, kuru atklāja Banka Baltija, pārņemot Latvijas 

Bankas filiāli Rēzeknē (skat.1.sēj.173.lpp. un 196.lpp., 18.sēj. 2.lpp.), turpinot ar to, 

ka tieši BB Latvijas Banka bija uzdevusi glābt Depozīta un Centra bankas 1995.gada 

krīzē, un beidzot ar to, ka ne pēc vienas no divām Latvijas Bankas pārbaudēm par 

Bankai Baltija darbību nesekoja it nekādas sankcijas – Latvijas Banka nepārtraukti 

ļāva Bankai Baltija atvērt jaunas un jaunas filiāles, norēķinu grupas (piem. 1994.gada 

oktobrī ļaujot Bankai Baltija atvērt norēķinu grupas faktiski visos Latvijas Republikas 

robežu šķēršošanas punktos – Meitenes kontrolpunktā, Paternieku kontrolpunktā, 

Skaistkalnes kontrolpunktā, Vientuļu kontrolpunktā – tā teikt, visiem ārzemniekiem 

un latviešiem bija skaidrs, ka ar valsts varu oficiāli atzītā drošā banka ir Banka 

Baltija), kopā ar Banku Baltija „zīmēja” dažādas finansu shēmas un piedalījās aktīvu 

nobēdzināšanā ārzemēs. Un viss ar mērķi nodrošināt pēc iespējas vairāk noguldītāju 

piesaistīšanu Bankai Baltija. Pateicoties LB līdzdalībai, šāds noguldījumu skaits ārīgi 

strauji arī pieauga, un noveda pie loģiska rezultāta – iestājās krahs. Sagāžoties BB 

noguldījumu piramīdai jeb noguldījumu piesaistīšana maksājot par to neadekvāti 

augstus procentus, daudzkārt lielākus kā citās kredītiestādes, gandrīz visi noguldītāji 

zaudēja savu naudu.  

 

Un tagad detalizētāk. 

 

Latvijas Bankas normatīvo aktu neizpilde,vairākkārtīgi izsniedzot Bankai 

Baltija licences 

 

Saskaņā ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 1996.gada 17.jūnija spriedumu 

lietā nr.PAC-120 par AS Banka Baltija atzīšanu par bankrotējušu A/S Banka Baltija 

dibināta 1992.gada 17.februārī ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā nr.0003006629. 

 

Biju izbrīnīts, dzirdot Latvijas Bankas polemiku par BB dibināšanu. It kā banka 

esot dibināta jau 1988.gadā. Tā vien šķiet, ka LB pārstāvim liekas, ka no 

jurisprudences un tiesībām te neviens nesaprot un tāpēc var apgalvot dažādus 

pretrunīgus izdomājumus, lai tikai attaisnotu Latvijas Bankas bezdarību likuma 

neievērošanā. 

 

Vispirms, uzņēmējdarbību Latvijā regulē 1990.gada 26.septembra likums „Par 

uzņēmējdarbību” (skat.2.panta 1.daļu). Saskaņā ar šī likuma 30.pantu Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē visas uzņēmējsabiedrības un visi 

uzņēmumi, kā arī filiāles un pārstāvniecības, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas 

Republikas teritorijā. Nereģistrētu uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu darbību likums 

aizliedz. 

 

Kā zināms jau no tiesību pamatiem, uzņēmējsabiedrība uzskatāma par nodibinātu, 

bet uzņēmumus par izveidotu ar to reģistrācijas dienu.  
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Ja mēs ievērojam likuma normas, tad jāsecina, ka Augstākās tiesas spriedums, 

kurā konstatēta a/s Banka Baltija juridiskā izpratnē par dibinātu uzskatāma 1992.gada 

17.februārī, ir pareizs un lietas apstākļiem atbilstošs. Izanalizējot a/s Banka Baltija 

reģistrācijas lietu Uzņēmumu reģistrā secināms, ka valsts notārs lēmumu par bankas 

reģistrēšanu pieņēmis 1992.gada 17.februārī. 

 

Turklāt, saskaņā ar Civilprocesa likuma 203.pantu pēc sprieduma stāšanās 

likumīga spēkā lietas dalībnieki nav tiesīgi citā procesā apstrīdēt tiesas nodibinātos 

faktus. Lietas dalībnieki 1996.gada lietā bija Latvijas Banka kā pieteicējs un pati a/s 

Banka Baltija kā atzīstamais subjekts. Ja Latvijas Banka vēlas ievērot vismaz šī 

likuma normas, tad tā nebija tiesīga šajā tiesas procesā apšaubīt šo tiesas nodibināto 

faktu par a/s „Bankas Baltija” dibināšanas brīdi. 

 

Mēs te varam vēl kavēties, bet jāvērš uzmanība, ka R.Vonsoviča norādītā banka 

„Baltija” ir pilnīgi cits veidojums. Vispirms, viņa pieminētā banka ir „Rīgas 

starpreģionālā kooperatīvā banka „Baltija”. Tā ir cita uzņēmējsabiedrība. Otrkārt, a/s 

Banka Baltija nebija šīs sabiedrības tiesību un pienākumu pārņēmēja. a/s Banka 

Baltija, vadoties no Uzņēmuma reģistra ierakstiem, ir tikusi dibināta kā jauna 

sabiedrība. 

 

Tātad a/s Banka Baltija dibināta 1992.gada 17.februārī. Savukārt, licenci bankas 

darbības uzsākšanai Latvijas Banka izsniedza 1992.gada 22.janvārī. 

 

R.Vonsovičs mums mēģināja pārliecināt, ka licenču izsniegšana – tā jau tikai tāda 

pārreģistrācija. No viņa teiktā varēja noprast, ka katru reizi, kad komercbankai mainās 

adresi, automātiski jāizsniedz jauna licence neko nepārbaudot. Tam es nekādi nevaru 

piekrist.  

 

Kamdēļ valsts institūcijai katru reizi jāizsniedz pilnīgi jauna licence, turklāt ar 

dažādu saturu? Vai tiešām Latvijas Banka ir tikai tehnisks orgāns, rakstāmmašīna, kas 

drukā jaunas licences pēc vajadzības? Piemēram, Banka Baltija 1993.gada 

09.septembra licence un 1994.gada 18.maija licence. Tās ir pilnīgi atšķirīgas. Kā 

teksta ziņā, tā pēc satura. Piemēram, 1994.gada 18.maija licencē parādās tiesības 

Bankai Baltija veikt darbības latos un ārvalstu valūtās – „noguldījumu operācijas”. 

Šādas tiesības pirms tam bankai nebija. Vismaz ārvalsts valūtā jau nu noteikti. Es pats 

atceros, ka dolāros depozītus BB sāka pieņemt tikai 1994.gadā, tātad tikai pēc šādas 

licences saņemšanas.  

 

Mans viedoklis apstiprinās arī ar Latvijas Bankas 1994.gada 12.maija vēstuli, kurā 

norādīts, ka „1994.gada 5.maijā valde apstiprināja ārvalstu valūtu skaidrās naudas 

pirkšanas un pārdošanas noteikumus jaunā redakcijā. Vienlaicīgi tika atzīti par spēkā 

neesošiem iepriekšējie Latvijas Bankas prezidenta 1993.gada 30.aprīlī apstiprinātie 

„Valūtas pirkšanas un pārdošanas noteikumi”. Tāpēc Latvijas Banka lūdza 

„pārreģistrēt ģenerālo licenci saskaņā ar jaunajiem noteikumiem”. 

 

Tā mums ir atbilde uz šo jautājumu. Tiklīdz Latvijas Banka mainīja, grozīja vai 

atcēla kādu no pašas pieņemtajiem normatīviem, tā bankām bija jānāk pēc jaunas 

licences. Bet ko nozīmē „pārreģistrēt... saskaņā ar jaunajiem noteikumiem”? Tas tieši 

to arī nozīmē – atbilstoši un izpildot jaunos noteikumus. Latvijas Banka mums tiesas 
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sēdē apgalvoja, ka attiecībā uz BB nekāda jauna pārreģistrācija nav notikusi. Tātad, 

jāsecina, ka attiecībā uz BB šī pārreģistrācija tiešām notika „automātiski”. Izņēmums. 

Prettiesiska pašas Latvijas Bankas pieņemto normatīvo aktu nepiemērošana un 

neizpilde. Tā bija tā juridiski prettiesiskā iespēja formāli nejautāt it nekādus 

jautājumus BB. LB bija tiesiska iespēja katru gadu – gan 1992., 1993., 1994.g. 

nepārreģistrēt licenci, neizsniegt kaudzi citu atļauju inkasācijām, un darbībām ar 

skaidru naudu, vai pirms izsniegt, pieprasīt izpildīt visus normatīvus un LB 

norādījumus. Tas attiecībā uz BB netika darīts. 

 

Kā zināms, tikai pēc 1990. gada 4. maija Deklarācijas par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu un 1991.gada 21.augustā Augstākās Padomes pieņemtā 

konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" tika atzīts, ka 

1991.gada 19.augustā PSRS valsts apvērsuma rezultātā ir beigušas pastāvēt PSRS 

valsts varas un pārvaldes institūcijas.  

 

Tolaik Latvijas valstij bija vitāli svarīgi distancēties no PSRS un Krievijas, lai 

nosargātu savu tikko atgūto neatkarību. Valstij bija jānodibina un jāsaglabā kontrole 

pār ārējām ekonomiskām aktivitātēm. Tāpēc 1991.gada 05.novembrī tika pieņemts 

likums „Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā”. Saskaņā ar šī likuma 6.pantu 

ieguldījumiem ir nepieciešama Ministru padomes atļauja, ja ārvalsts ieguldītājs iegūst 

kontroli pār Latvijas Republikas uzņēmumu, kura materiālie vai finansiālie resursi 

pārsniedz 1 000 000 ASV dolāru. 

 

Mēs diemžēl nevaram precīzi tiesai izstāstīt, kādi akcionāri bija a/s Banka Baltija, 

jo mūsu rīcībā nav pietiekoša informācija, bet procesa dalībnieks Latvijas Banka 

atsakās to iesniegt. Kā atceramies, vienā no tiesas sēdēm R.Vonsovičs paziņoja, ka 

Latvijas Bankā neesot saglabājušies nekādi dokumenti saistībā ar a/s Banka Baltija. 

Bet jau nākamajās tiesas sēdēs mēs dzirdējām viņa pārdomas par BB dibināšanu. Tā 

kā viņš kategoriski attiecās iesniegt attiecīgos dokumentus tiesai, tos mēs vērtēt, tāpat 

kā viņa pārdomas, nevaram. 

 

Tomēr, jāsecina, ka zināmas neskaidrības ir. Tā, 1991.gada 06.decembrī Banka 

Baltija Latvijas Bankai norādīja, ka tās akcionārs esot PSRS Agrorūpniecības akciju 

komercbanka ar pieteikto statūtu fondu 35`000`000 rubļu apmērā. Nevienā juridiskā 

dokumentā nav atrodams apstiprinājums tam, ka pieteiktais statūtu fonds būtu 

apmaksāts. Šādu informāciju – par pamatkapitāla faktisku apmaksu nav pārbaudījusi 

arī Latvijas Banka. 

 

Savukārt pēc gada, 1992.gada 4.decembrī, kā akcionārs parādās nu jau Krievijas 

Federācijas agrorūpnieciskā akciju komercbanka, kura visas savas akcijas nodod 

firmai Finhold. Kopumā tiek nodotas 34160 akcijas, par summu 34`150`000 LVR. 

 

Neizpratni izraisa tas, vai tiešām vispār tāda Krievijas Federācijas banka ir bijusi. 

Pirmkārt, Latvija oficiāli bija izbeigusi jebkādas ārējās ekonomiskās attiecības un tām 

bija nepieciešama valsts atļauja. Tādas nebija. Otrkārt, vai Krievijas valsts banka 

nemaz nebija apmaksājusi pilnībā akciju iegādi (tikai 25 %apmērā), bet Finhold 

akcijas it kā pirka par četrreiz lielāku summu. Tādejādi loģiski izriet, ka Finhold par 

iegādātajām akcijām it kā pārmaksāja četras reizes, bet pašas akcijas attiecībā pret a/s/ 

Banka Baltija tā arī netika apmaksātas. 
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Tomēr, svarīgākais apstāklis ir nākamais 1993.gads. 1993.gada 23.septembrī 

Latvijas Bankas valde ar savu lēmumu 54/8 nolēma atļaut palielināt a/s Banka Baltija 

pamatkapitālu līdz 25`000`000 Ls. Pati a/s Banka Baltija iesniedza Uzņēmumu 

reģistrā pieteikumu ar lūgumu reģistrēt izmaiņas pamatkapitālā, norādot 15.ailītē: 

 „Ārvalstu uzņēmējsabiedrību, uzņēmumu, filiāļu vai pārstāvniecību galvenā 

uzņēmuma  

15.1.1. nosaukums Finhold, procentos no statūtu fonda 23,9%.” 

 

Prasītājs tiesas sēdē jautāja gan Latvijas Bankai, gan lieciniekam E.Repšem - vai 

Finhold bija saņēmis Ministru Padomes atļauju gan bankas dibināšanai, gan 

līdzdalībai pamatkapitāla palielināšanā, kā tas noteikts likumā „Par ārvalstu 

ieguldījumiem Latvijas Republikā”. Kā atceramies R.Vonsoviča kungs sākumā bija 

pārsteigts, pēc tam mēģināja mums stāstīt, ka šāds likums uz LB neattiecas. Arī 

liecinieks E.Repše neatcerējās, ka LB būtu ievērojusi šādu likumu. Tiesa saņēma 

atbildi – nē.  

 

Likuma „Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” 5.pants nosaka 

pienākumu ieguldītājam, pirms ieguldījuma izdarīšanas, kurš pārsniedz 1`000`000 

ASV dolāru vai ekvivalentu summu citā konvertējamā valūtā, informēt Latvijas 

Republikas Ministru Padomes pilnvarotu institūciju.  

 

Latvijas Banka un Finanšu ministrija izskaidroja, ka Finhold vai Banka Baltija 

nemaz nav iesniegusi Latvijas Bankā vai kādā citā valsts institūcijā likumā noteiktos 

dokumentus un informāciju. Tādejādi, šī likuma norma nav izpildīta. 

 

 

Latvijas Bankas padome 1992.gada 05.novembrī pieņēma lēmumu nr.2/5 „Par 

nolikuma „Par Banku un citu kredītiestāžu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu. 

Saskaņā ar šī lēmuma 2.punktu tika noteikts, ka „licences komercbankām ar ārvalstu 

kapitālu, šo banku filiālēm un nodaļām izsniedz ar Latvijas Bankas Padomes sēdes 

lēmumu”. 

 

A/s Banka Baltija 1993.gada 09.septembrī Latvijas Bankas valde izdeva jaunu 

licenci nr.16. Licenci neizdeva Padome, kā to nosaka normatīvais akts. Tādejādi, pati 

Latvijas Banka neievēroja pašas pieņemtos normatīvos aktus. 

 

Latvijas Banka, iespējams mēģinās apelēt pie tā, ka 1993.gada 15.jūlijā Latvijas 

Bankas padome apstiprināja nolikumu licenču izsniegšanai bankas operāciju 

veikšanai. Šie noteikumi, kuri pēc sava rakstura un satura ir normatīvs akts, nez kādēļ 

netika publicēti. Turklāt, vadoties no pašas Latvijas Bankas mājas lapā atrodamās 

informācijas, šie noteikumi stājās spēkā tikai 1994.gadā, tātad pēc atkārtotās licences 

izsniegšanas a/s Banka Baltija. 

 

 

Bankas Baltija straujā attīstība LB prettiesiskā rīcības dēļ (likuma un pašas 

LB noteikto normatīvu neievērošanas un neizpildes dēļ) 

 

Kā banka trīs gadu laikā no mazas mazpazīstamas bankas var kļūt par lielāko 

komercbanku valstī un Igaunijā, Latvijā un Lietuvā? 
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Uz šādu jautājumu ir loģiska atbilde: 

 

Pirmkārt, ir jābūt sākotnējam telpu resursam, lai noguldītājiem attiecīgā banka 

būtu tuvu. Ļoti tuvu. To nodrošināja pati LB – 8 filiāles BB saņēma uzreiz 1993.gada 

vasarā, un pēc tam vienīgās banku nodaļas Latgales reģionā – 1993.gada rudenī. Visa 

valsts bija pārklāta ar BB tīklu. Nav nepieciešams to visu juridiski noformēt. Lai ir 

pārkāpumi. BB Latvijas Banka īsi pirms slavenā memoranda vel atļaus atvērt virkni 

filiāles.  

 

Otrkārt, ir jābūt lieliem procentiem, kurus maksā par noguldījumiem – jo, kā 

pareizi teica E.Repše, „nauda plūst tur, kurp to gaida lielāka peļņa”. To, vai nu pēc 

E.Repšes padoma vai paši izdomāja, saprata Lavents un viņa komanda – Banka 

Baltija vienīgā valstī piedāvāja ārkārtīgi augstus kredītprocentus. Finanšu piramīda – 

maksāsim procentus uz nākamo depozītu rēķina. Citas bankas Latvijas Banka par to 

sodīja un panāca, ka šādi procenti netiek piedāvāti. Bet tikai ne attiecībā uz BB. 

 

Treškārt, ir jābūt izteiktam uzraudzības trūkumam. Jo tikai tā „jaunizceptie” un 

nesen no cietuma iznākušie baņķieri varētu uzsākt biznesu ar vērienu. Vispirms, jums 

jāveido banka tā, lai pamatkapitāls netiek apmaksāts sākotnēji. Pēc tam šis 

pamatkapitāls jāapmaksā vai nu no dividendēm, kas saņemtas no BB, vai arī 

izmantojot kredītu, kas saņemts no BB. Abus priekšnoteikumus nodrošinās pati BB no 

naudas, kas saņemta kā depozīti no noguldītājiem. Un vienlaicīgi jāatver filiāle pēc 

filiāles, svarīgākās ārzemēs. Latvijas Banka BB gadījumā tam visam piekritīs. 

 

Kā izrādās, shēma ir vienkārša. Lai visi šie trūkumi neizgaismotos, beigās vēl šāda 

banka jāņem savā pārraudzībā, jāpieņem norma, ka visus noguldījumus bankā 

saglabās, tad jāatmaksā vajadzīgie kredīti un jāpiesaka maksātnespēja. 

 

 

Latvijas Bankas filiāļu iegūšana 

 

Licences nepamatota izsniegšana Rēzeknes reģionālā komercbanka 

 

Un tā, banka A/s Banka Baltija, kuras akcionāru finansu spēju LB nezināja 

(precīzāk gan jāsaka, ka LB labi zināja šo akcionāru finansiālo mazspēju, bet izsakās, 

ka nezin), kura savās filiālēs veica nelikumīgu komercdarbību, kopā ar vēl virkni 

akcionāriem 1993.gada 03.septembrī nodibināja jaunu banku „Rēzeknes reģionālā 

komercbanka” (skat. lietas 21.sēj. 200.lpp. un 209.lpp.). A/s Banka Baltija līdzdalība 

šajā bankā sastādīja 81,7 % ! Šī jaunizveidotā banka pārņēma Latvijas Bankas nodaļas 

Rēzeknes, Preiļu, Balvu, Dagdas un Viļānu nodaļu īpašumu. 

 

Rēzeknes reģionālā komercbanka reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1993.gada 

20.oktobrī (lietas 21.sēj.101.lpp.). Latvijas Banka licenci izsniedz 1993.gada 

07.oktobrī. 

 

Vai Latvijas Banka pēc būtības izpildīja likuma „Par Latvijas Banku” un likuma 

„Par bankām” noteiktās uzraudzības pienākuma normas, izsniedzot licenci šai 

jaundibinātajai bankai? Vai pati izpildīja pašus pieņemtos saistošos noteikumus 

attiecībā uz licenču izsniegšanu? Nē. Latvijas Banka, izsniedzot šai bankai licenci 
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nepārbaudīja nedz BB kā akcionāra finanšu spēju, nedz kapitāla izcelsmi. Latvijas 

Banka nedrīkstēja 1993.gad 07.oktobrī izsniegt licenci RRB. 

 

Jau pēc pusotra mēneša, 1993.gada 4.decembrī, jaunizveidoto banku iekļāva a/s 

Banka Baltija (lietas 21.sēj.193.lpp. un 201.lpp). Latvijas Bankai nebija itin neviena 

iebilduma. BB, kura ārkārtīgi strauji aug, piesaistot noguldījumus par tiem solot 

maksāt piecreiz augstākus noguldījuma procentu, sadarbībā ar Latvijas Banku 

izmanto citu juridisku vienību Latvijas Bankas nodaļu privatizācijai. Pēc tam ar vienu 

piegājienu pievieno šo banku divu mēnešu laikā. Latvijas Banka tam ir nodrošinājusī 

vislielāko pretimnākšanu. 

 

Nelikumīga bankas uzņēmējdarbība citās LB filiālēs 

 

1993.gada 30.jūlijā Latvijas Bankas izteica pārmetumu a/s Banka Baltija par to, 

ka „banka ir privatizējusi 8 Latvijas Bankas nodaļas, bet nav iesniegusi dokumentus 

nodaļu izveidošanai uz šo nodaļu bāzes”. 

 

Likuma „Par bankām” 17.pants nosaka, ka komercbankas filiāles var uzsākt savu 

darbību pēc licences saņemšanas Latvijas Bankā un reģistrācijas Latvijas Republikas 

uzņēmumu reģistrā. Latvijas Banku šāda tiesību norma šķita par nesaistošu. Lai arī 

Latvijas Banka konstatēja, ka 8 filiālēm nav izsniegta licence (1.sēj.118.lpp.), LB 

neaizliedza BB darboties šajās filiālēs un nekādi citādi neierobežoja BB darbību. LB 

nepiemēroja nekādas būtiskas sankcijas BB par to, ka banka veic nereģistrētu jeb 

nelikumīgu komercdarbību 8 (!) nodaļās. 

 

Tādejādi, tika izveidota situācija, ka pati BB bija izveidojusi virkni likumīgi un 

nelikumīgi darbojošos filiāļu tīklu, „nenosegto” Latgales reģionu papildināja LB 

nodaļu tīkls. 

 

 

Latvijas Bankas rīcības juridiskais vērtējums 

 

Ko mēs esam noskaidrojoši lietas izskatīšanas laikā? Latvijas Banka a/s Banka 

Baltija visā tās pastāvēšanas laikā bija veikusi tikai divas (!) pārbaudes. Tas nekas, ka 

katra Latvijas Banka tajā laikā tika pārbaudīta vismaz reizi pusgadā un pat biežāk, uz 

BB tas neattiecās. BB kā lielākā Latvijas Banka tika pārbaudīta tikai divas reizes visā 

tās darbības vēsturē... 

 

Par Latvijas Bankas pārstāvju pretrunīgajiem mēģinājumiem Latvijas Bankas 

saraksti ar auditorfirmu „Cooper&Lybrand” par audita veikšanu Banka Baltija 

pārvērst par it kā veiktu Latvijas Bankas vārdā, es gribētu vismazāk runāt.  

Vispirms jau tādēļ, ka tā nebija. Latvijas Banka auditorfirmu nepilnvaroja savā 

vārdā veikt auditu bankā. 

Otrkārt, audits, ko mēģināja veikt šis uzņēmums, būtiski atšķiras no likumā 

noteiktās „revīzijas”, kas jāveic Latvijas Bankai. Audits ir gada pārskata 

pārbaudīšana, bet bankas darbības pārbaudīšana ir pilnīgi cita lieta. 

Treškārt, Latvijas Banka ilgstoši attiecās pat pieņemt jebkāda veida informāciju 

un parakstīt attiecīgu līgumu ar šo auditorkompāniju. Un, visbeidzot, trāpīgi ir 

norādījis Saeimas Juridiskais birojs, savā 2002.gada 17.aprīļa rakstā (lietas 

3.sēj.286.lpp.) norādot, ka  
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„Uzskatām, ka Latvijas Banka ar savu lēmumu nebija tiesīga piešķirt kādai 

personai zvērināta revidenta statusu vai arī piešķirt šo statusu personai, kam likums 

(1992.gada 15.decembra „Par zvērinātiem revidentiem”) liedz iegūt zvērināta 

revidenta statusu. Tāpat arī Latvijas Banka nebija tiesīga ar savu lēmumu iecelt 

kredītiestādē zvērinātu revidentu, jo likums „Par akciju sabiedrībām” paredz zvērināta 

revidenta ievēlēšanu kredītiestādē”. 

 

Tātad, 1994.gada 17.februārī tika sastādīta izziņa par pārbaudes rezultātiem Banka 

Baltija un 1994.gada 12.septembra vēstule par pārbaude rezultātiem. 

 

Likums „Par Latvijas Banku” 10.pants nosaka Latvijas bankas pienākumu veikt 

komercbanku darbības uzraudzību un revīziju. Latvijas Banka pārbauda tās izdoto 

saistošo noteikumu izpildi. Likums nosaka, ka pārbaudes izdara bankas revīzijas 

dienests vai – bankas pilnvarojumā – speciāls auditoru dienests. Arī likums „Par 

bankām” nosaka Latvijas Bankas pienākumu veikt komercbanku darbības kontroli 

(likuma 2.pants). 

 

Likums „Par bankām” 26.pants nosaka, ka Latvijas Bankas revīzijas dienests ne 

retāk kā reizi gadā izdara komercbanku darbības revīziju. Ko nozīmē „revīzija”?  

 

Revīzija ir kādas personas, iestādes vai uzņēmuma darbības pārbaude, kuras 

nolūks konstatēt, vai darbība norisinās saskaņā ar doto uzdevumu. Lai revīzijai būtu 

panākumu, tā jāizved laikā. Ja revīzijas rezultāti kļūst zināmi par vēlu, tad tāda 

revīzija nav pareiza. Tāpat revīzija ir lieka, ja netiek ievēroti tas slēdzieni (skat. 

Konversācijas vārdnīca, R., 18.sēj., 35557.lpp.) 

 

Vai revīzija un pārbaude ir sinonīmi? Nē. Revīzija pārbaude ciparu izcelsmes 

pareizību. Savukārt, pārbaude – šo ciparu atbilstību Latvijas bankas saistošajiem 

noteikumiem. Šādu pārbaudi izdara Latvijas Bankas revīzijas dienests. Tādejādi, 

likumā ir skaidri nodalīti jēdzieni „pārbaude” un „revīzija”, kuriem ir dažādi 

uzdevumi un dažādas sekas. Aplūkosim likuma „Par Latvijas Banku” 10.pantu. Pants 

sastāv no vairākiem atsevišķiem teikumiem. Pirmajos abos teikumos ir norādīts viens 

subjekts, bet dažādi mērķi un dažādas procedūras. Latvijas Bankai ir jāveic 

komercbanku revīziju. Un atsevišķi jāpārbauda, šādu pārbaudi izveicot pārbaudes 

kartībā, Latvijas Bankas saistošo noteikumu izpildi. 

 

„Auditoru pārbaude nav identiska. Cilvēki noskaidro apstākļus. Dažādas lietas, 

kas dažkārt dublējas. Abas orientētas uz līdzīgu tematiku... Auditori veic pārbaudi uz 

bankas labprātīgi iesniegtajiem dokumentiem, bet Latvijas Banka var pārbaudīt pēc 

speciāliem dokumentiem... Formāli auditorus algo banka, bet pārbaudi sūta Latvijas 

Banka” – kā gan vēl precīzāk var raksturot pazīmes, pēc kurām atšķirams realitātē 

„revīzija”, „Latvijas Bankas pārbaude” no „audita”, ja ne ar šiem tiesas sēdē 

teiktajiem liecinieka Latvijas Bankas prezidenta Einara Repšes vārdiem? (skat. tiesas 

sēdes protokolu). 

 

Attiecībā uz Banku Baltija Latvijas Banka bija veikusi pārbaudes – jeb 

pārbaudījusi to, kā BB tiek izpildīti bankas saistošie normatīvi. Savukārt, attiecībā uz 

BB norādīto ciparu izcelsmi, to patiesumu, autentiskumu, Latvija Banka nekad 

nevienu pārbaudi nav veikusi, neskatoties uz to, ka tas bija viens no svarīgākajiem 

pamatpienākumiem. Latvijas Banka šo tiesību normu nav ievērojusi. Ne reizi a/s 
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„Bankā Baltija” netika izdarīta revīzija. Savukārt pārbaudes bija izdarītas divas reizes 

1994.gadā. Tās nebija nedz 1993.gadā, nedz 1995.gadā. 

 

Atgriezīsimies pie vienīgajām divām pārbaudēm. Mums tiesā Latvijas Bankas 

pārstāvji mēģināja norādīt, ka lūk, šīs pārbaudes ir kaut kas līdzīgs revīzijai. Tomēr, 

pēc šādām pārbaudēm sankcijām neesot jāseko, jo attiecīgā komercbanka pēc tam var 

sniegt pamatojumu un skaidrojumu par pārbaudes rezultātiem. 

 

Šāds tiesiskais nihilisms mani mulsina. Pamēģināsim pielīdzināt (lai gan tas nav 

tiesiski pareizi) revīziju pārbaudei. Likums „Par bankām” Latvijas Bankas piekopto 

praksi neparedz. Vēl jo vairāk, tā 26.panta 2.daļa nosaka, ka „par revīzijas rezultātiem 

rakstveida ziņojums iesniedzams kredītiestādes vadībai, minot galvenos pārkāpumus 

un dodot norādījumus...” Šī panta 3.daļa reglamentā kārtību par šāda revīzijas 

atzinuma pārsūdzēšanu – ja komercbanka nepiekrīt revīzijas atzinumam, tā var 

griezties ar sūdzību pie Latvija Bankas padomes. Un, ja kredītiestādi neapmierina 

Latvijas Bankas padomes lēmums revīzijas lietā, tā ir tiesīga prasīt padomes lēmuma 

izskatīšanu tiesā. 

 

Pirmais jautājums – vai a/s Banka Baltija ir pārsūdzējusi kaut vienu LB atzinumu, 

slēdzienu vai uzziņu likuma noteiktajā kārtībā? Nē nav. To mums apliecināja arī 

Latvijas Banka un liecinieks E.Repše.  

 

Otrais jautājums – ja mēs šo pārbaudes uzziņu uzskatam par saistošu a/s Banka 

Baltija, vai tā ir tikusi atcelta vai grozīta? Nē. Tādējādi secināms, ka abas šīs 

pārbaudes uzziņas bija galīgas. Konstatētie fakti juridiskā izpratnē ir galīgi, 

neapstrīdami un neapgāžami.  

 

Tā kā mums jārīkojas saskaņā ar un atbilstoši tiesību normām, lietā nav nekādas 

nozīmes tālākai a/s Banka Baltija sarakstei attiecībā uz šo pārbaužu izziņu 

rezultātiem. Tā bija t.s. privātā kārtā vēstuļu apmaiņa, kurai nevarēja būt nekādas 

tiesiskas nozīmes. Mums joprojām ir saistoši šajās uzziņās teiktais, konstatētie 

faktiskie apstākļi. Jo tas ir galīgs, nepārsūdzēts Latvijas bankas pārbaudes slēdziens. 

Līdzīgi kā Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu aprēķinu – ja nav 

pārsūdzēts augstāk, tas ir stājies spēkā. Un sekojošai sarakstei nav nekādas tiesiskas 

nozīmes. 

 

Tātad, mums ir saistoši šie Latvijas Bankas pārbaudītāju slēdzienos konstatētais. 

Mūsu prāt, ir jāvērtē šie pārkāpumi, to smagums, un jāizvērtē Latvijas Bankas 

bezdarbība, konstatējot norādītos apstākļus. 

 

 

1994.gada 17.februāra pārbaudes izziņā konstatēts: 

 

a) 48 % no apmaksātā statūtu kapitāla ir a/s Banka Baltija izsniegtie kredīti 

saviem akcionāriem. Saskaņā ar Latvijas Bankas normatīviem šādu kredītu maksimālā 

proporcija ir 25 % (LB valdes sēdes 1993.gada 12.augusta protokols nr.49 (6) 

„Nolikums par kredītu klasifikāciju” 4.b.punkts); 

 

b) a/s Banka Baltija atteicās oficiāli darīt zināmu akcionāru sastāvu, līdz ar to, 

Latvijas Bankai bija bažas, vai akcionāriem izsniegtie bankas aizdevumi nav lielāki; 
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c) LB konstatēja, ka a/s Banka Baltija neievēro likuma „Par akciju sabiedrībām” 

prasības; 

 

d) no 26 filiālēm uz 1994.gada 01.janvāri 11 darbojas nelikumīgi. Vēstulē tiek 

runāts diplomātiski – „nav juridiski noformēts”. Bet tā kā saskaņā likuma „Par 

bankām” 17.pantu filiāles var darboties tikai pēc to reģistrācijas LB un UR, tad šādu 

filiāļu darbība ir nelikumīga; 

 

e) Latvijas Banka nevar novērtēt izsniegtos kredītus; 

 

f) tiek sniegtas nepareizas ziņas;  

 

Vai Latvijas Banka pēc šādiem secinājumiem rīkojās saskaņā ar pašas 

pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem? Nē, Latvijas Banka uzskatīja par labāku tos 

ignorēt. Latvijas Banka neieviesa nedz īpašo kontroles režīmu turpmākos trīs 

mēnešus, nedz brīdināja BB vadību, neizteica BB vadības neuzticību, un protams, 

neaizliedza atvērt jaunus klientu rēķinus, piesaistīt noguldītāju līdzekļus. LB 

neizdarīja neko. Vispārīgas diplomātiskas, pat varētu teikt – mīļfrāzes: „mēs būtu 

pateicīgi...”, „attieksme jāmaina...”, „būtu nepieciešams...”, „Latvijas Banka ir 

ieinteresēta redzēt...” 

 

Šāda Latvijas Bankas prezidenta E.Repšes labvēlībai attiecībā pret BB pat 

nepiekrita Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītājas vietniece I.Endziņa. Viņa 

uzrakstīja speciālus iebildumus: „Vēstules stilam jābūt striktākam, ar konkrētu un 

skaidru LB prasību izklāstu, norādījumiem, kuri jāizsaka bez vēlamās izteiksmes! 

„būtu vēlams”, „būtu redzams”, „nopietni jāstrādā”, „visdrīzākajā laikā”, u.tml., bet 

gan stingra lūguma veidā ar noteikta datuma norādi un LB izvirzīto „Baltijai” 

veicamo uzdevumu formulējumu ar atsauci uz LB izdotajiem normatīvajiem aktiem 

un spēkā esošu likumdošanu”. (lietas 19.sēj.101.lpp.) 

 

Uzsvēršu, Latvijas Bankas Juridiskā pārvalde – un šādi iebilst? Pareizi. Bet vai tas 

ko mainīja? Nē. 

 

 

1994.gada 12.septembra pārbaudes uzziņa 

 

Otrā pārbaudes izziņa ir vēl graujošāka. daudz vispārinošāka. Un tas ir saprotams, 

jo pagājusi vasara, kuras laikā daudz kas noticis – pati Latvijas Banka izplānojusi 

shēmas, kā uzfrišināt BB finanšu stāvokli. Par to vēlāk. Bet ar visu to, pārbaudes 

uzziņā konstatēts:  

 

a) Likviditātes problēmas, jo samazinās augsti likvīdie aktīvi; 

b) Kapitāla problēmas – zemas kvalitātes aktīvi, zaudējumi no valūtas 

pārvērtēšanas, pārskata gada zaudējumi 6,0 milj. Latu apmērā; 

c) Investīcijas ārzemju banku kapitālā 15,3 milj.latu 

d) Investīcijas Česka banka akcijās 13.3 milj.latu, kas veiktas bez LB 

atļaujas. 

e) Pašu kapitāls zaudēts un tas ir ar mīnus zīmi 15.5 milj.latu. 
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Šajā pat pārbaudē tika konstatēts, ka BB nav izpildījusi iepriekšējās LB prasības.  

 

1994.gada 12.aprīļa Latvijas Bankas valdes lēmums nr. 91./1 “Par kārtību, kādā 

piemērojami pasākumi pret kredītiestādēm, kuras neievēro Latvijas Republikas 

likumus, Latvijas Bankas norādījumus un savus statūtus” satur detalizētākus 

noteikumus par tām darbībām, kuras Latvijas Banka varēja veikt gadījumā, ja tās 

uzraudzībā esoša banka nav ievērojusi piemērojamo likumdošanu, Latvijas Bankas 

normatīvus vai bankas statūts. Lēmuma 1.punktā norādīts, ka cita starpā Latvijas 

Banka varēja aizliegt bankām veikt investīcijas un pieņemt jaunus noguldījumus, kā 

arī Latvijas Banka varēja ierobežot vai aizliegt bankas kredītu izsniegšanas darbību. 

Latvijas Banka varēja ieteikt bankas īpašniekiem nomainīt vadību. Noteikumos 

norādīts arī tas, ka Latvijas Banka varēja atsaukt banku licences (kā tas darīts citos 

gadījumos), aizliegt bankām veikt transakcijas (4.p.) un varēja ieteikt bankām sākts 

likvidāciju vai pati to ierosināt (5.p.) 

 

Vai pēc šīs pārbaudes sekoja kāda normatīvajos aktos noteiktā Latvijas Bankas 

reakcija? Neviena lēmuma, kas ierobežotu BB darbību. 

 

 

Latvijas Bankas prettiesiskā bezdarbība pēc regulāri konstatētajiem 

būtiskiem BB pārkāpumiem 

 

1993.gada 30.jūlija Latvijas Bankas vēstulē nr.08.2/307 konstatēts, ka a/s „Banka 

Baltija atkārtoti nav iesniegusi nepieciešamos norādītos dokumentus licences 

saņemšanai bankas operāciju veikšanai, kā arī dokumentus atļaujas saņemšanai 

pamatkapitāla palielināšanai. 

 

1994.gada 11.februārī Latvijas Banka nosūtīja vēstuli BB nr.08.9/130 

(1.sēj.179.lpp.), kurā norādīja, ka „neskatoties uz vairākkārtīgiem atgādinājumiem, no 

26.filiālēm,... juridiski noformētas ir tikai 15”. „Sakarā ar to, ka A/S Banka Baltija 

ilgāku laiku nespēj juridiski noformēt jau darbojošās filiāles, kā arī konstatēts zināmas 

grūtības A/S BB darbojošos ziņu apkopošanā (termiņu neievērošanu, datu nepareiza 

uzrādīšanu), sastādot bankas mēneša bilances pārskatus....”.  

Secināms, ka, pirmkārt, BB ir ilgstoši normatīvo aktu gan Latvijas bankas, gan 

likumu neievērošana. 

Otrkārt, BB veic bankas komercdarbību nelikumīgi – kā jau minēju iepriekš, 

likums aizliedz veikt komercdarbību nereģistrētās jeb juridiski nenoformētās filiālēs. 

Treškārt, BB uzrāda nepareizus datus. 

 

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka LB līdzdarbojas un legalizē BB nelikumīgu 

darbošanos noguldījumu piesaistīšanā. LB bija speciāli izveidots valsts pārvaldes 

subjekts banku uzraudzīšanai. Tā vietā, lai aizliegtu komercbankai darboties 

neatļautās vietās un veidā, LB to veicināja, pati dodot savas filiāles un nepiemērojot 

nekādas sankcijas vai neaizliedzot šādu darbību. 

 

 

Gada pārskata neiesniegšana – nelikumīga Banka Baltija darbības 

neapturēšana 
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Likums „Par bankām” 27.pants noteica pienākumu komercbankām par katru 

pārskata gadu sastādīt gada pārskatu. Pārskata gadam jāsakrīt ar kalendāro gadu. 

Pamatojoties uz šo likumu (likuma 12., 29., 37., 38.pantu), Latvijas Republikas 

Augstākās Padomes 1992.gada 14.oktobra lēmumu „Par Latvijas Republikas likuma 

„Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1992.gada 19.maija 

likumā „Par bankām”” spēkā stāšanās kārtību” 3.punktu, Latvijas bankas padome 

1993.gada 21.septembrī (sēdes lēmuma nr.10/9) apstiprināja „Norādījumi par 

komercbanku un citu kredītiestāžu gada pārskatiem” un „Kredītiestāžu bilances un 

peļņas/zaudējumu aprēķina vispārējā shēma” . Saskaņā ar šo norādījumu 2.daļas 

2.punktu gada pārskats pēc akcionāru pilnsapulces, kurā valdes sagatavotais gada 

pārskats tiek apstiprināts, 8 dienu laikā, bet ne vēlāk kā 31.martā pēc pārskata gada, 

šis pārskats jāiesniedz Latvijas Bankā un Finansu ministrijā. Vienlaicīgi Latvijas 

Bankā jāiesniedz arī zvērināto revidentu ziņojumu kopija. 

 

Šie saistošie norādījumi jeb normatīvais akts neparedz iespēju kredītiestādei 

iesniegt gada pārskatu vēlāk. Tā kā Banka Baltija ilgstoši neiesniedza gada pārskatu, 

tad sākot ar 1994.gada 31.martu, šāda banka nedrīkstēja nodarboties ar 

komercdarbību. Vismaz bija jābūt pieņemtam lēmumam, kas aizliegtu piesaistīt 

noguldījumus un izsniegt kredītus. 

 

„Gada pārskati var kalpot ”arī kā šķīrējtiesnesis” starp Latvijas Bankas speciālistu 

viedokli un attiecīgo komercbanku speciālistu viedokli...” tā teica Latvijas Bankas 

prezidents E.Repše Saeimas 1995.gada 19.maija ārkārtas plenārsēdē, deputātiem 

sniegdams skaidrojumu par notiekošo a/s Banka Baltija. 

 

Kā gan Latvijas Bankas varētu izmantot šo šķīrējtiesnesi, ja gada pārskata nebija? 

Einara Repšes tiesiski pamatotā pārliecība un vārdi bija acīmredzamā pretrunā ar 

rīcību attiecībā pret a/s Banka Baltija. 

 

Līdz ar to, Latvijas Bankas norādi, ka LB pēc gandrīz četriem mēnešiem nosūtīja 

rekomendējošu vēstuli BB (12.07.1994, mr.08-006.5/480), ar kuru noteica aizliegumu 

veikt operācijas, kuru rezultātā bankas aktīvi tiek izvietoti ārpus Latvijas Republikas, 

uzskatam par ļoti novēlotu un šķietamu. 

 

Pirmkārt, kā mums norādīja liecinieks E.Repše, šāda veida vēstule jāuzskata par 

rekomendāciju, kas ir izpildāma pēc pašas bankas ieskata. 

 

Otrkārt, aizliegums izvietot aktīvus ārpus Latvijas, ir pieņemts akurāt pēc tam, kad 

tā pati Latvijas Banka ir saskaņojusi ar BB t.s. „slikto” kredītu cesiju Finhold. 

Tādejādi, no bankas nocedējot kredītus par summu 12`216`000 Ls un pretī nesaņemot 

nekādu samaksu.  

 

Treškārt, šis nosacītais aizliegums darbojās īsu brīdi, jo jau pēc mēneša tā pati LB 

deva norādījumu pārdot aktīvu – Česka banka akciju faktisku uzdāvināšanu Finhold. 

1994.gada 22.septembrī Latvijas Banka vēstulē nr.08-006.5/1080 norādīja BB, ka 

„Latvijas Banka neiebilst pret a/s Banka Baltija līdzdalību ārzemju bankas dibināšanā 

Baltkrievijas Republikā Minskā...” 
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Par šiem gadījumiem runāšu tālāk, bet šis punkta slēdziens – Latvijas bankai 

nebija nekādu tiesību pieļaut atkāpes pret BB. Ja nebija iesniegts gada pārskats – 

bankas darbība bija jāaptur, vai vismaz jāierobežo ieguldījumu pieņemšana. 

 

 

Latvijas Bankas nelikumīgā līdzdalība aktīvu nobēdzināšanai ārvalstīs un 

piedalīšanās finanšu datu sagrozīšanā 

 

Gribētu atgriezties pie iepriekš nosauktajiem trim punktiem par to, kā 90.gados 

vajadzēja rīkoties, lai izveidotu tik lielu banku kā BB. Minēju, ka bankas izveidošanā 

akcionāri savu naudu faktiski nebija ieguldījuši, bet uz izdevīgiem noteikumiem 

(pazeminātas procentu likmes) ņēma kredītus. Kurus neatdeva... 

 

Tātad, vispirms pati dibināšana – BB lielākais akcionārs Finhold neko neiemaksā. 

Šis akcionārs kļūst par akcionāru bankā, jo pastāv kaut kādas finansiālās attiecības ar 

kādu likvidētu PSRS banku (1992.gada 04.decembra padomes un valdes sēdes 

protokols nr.3). 

 

1993.gads – vai ir pietiekošs kapitāls? Protams, ka nav. 1993.gada 04.decembrī no 

pamatkapitāla 25`000`000 apmaksāts ir tikai viena ceturtā daļa – 6`637`960 Ls. 

Acīmredzams, ka lielākais akcionārs neko nav maksājis...  

 

1994.gada sākumā bankas pamatkapitāls palielinās līdz 10 milj. Latu. Uz kā 

rēķina? Protams, ka uz no BB saņemtā kredīta. Cilvēki nogulda depozītu, to izsniedz 

akcionāram – un akcionārs samaksā kapitālu. Vai ir bijis citādi? Nē. Latvijas Banka 

visādi izlocās, teikdama, ka no vienas puses Finhold nebija zināms, no otras puses 

E.Repše kā Latvijas bankas prezidents zināja, ka Finhlod faktiski ir Laventa 

uzņēmums. Jebkurā gadījumā skaidrs, ka Latvijas Banka izvairījās no jebkādu darbību 

veikšanas, lai noskaidrotu šī akcionāra finansiālās spējas un naudas izcelsmi – vai 

nauda nenāk no pašas BB. Pat vairāk – LB palīdzēja šim akcionāram turpināt 

manipulēt ar bankas finansu atskaitēm un ieteica pat dažādas finansu blēdības. 

 

Kāpēc 1993.gads ka finanšu gads izskatījās tik „smuks”? Auditori norādīja, ka 

bankas zaudējumi par gadu sastāda 10 milj. Ls. Bet dabā tas neparādījās. Noguldītāji 

to neuzzināja. Kāpēc? Tāpēc, ka LB ieteica BB pārdot savus „sliktos kredītus” savam 

akcionāram Finhold, lai bilance veidotos smuka. Tas tika izdarīts 1994.gada vasarā, 

noslēdzot attiecīgu līgumu. Finhold no BB nopirka sliktos un šaubīgos kredītus. Par 

tiem norēķinoties ar akcionāriem BB aizdoto naudu. 

 

Mani mulsina, kā 1994.gada vasarā noslēgts cesijas līgums var ietekmēt 

1993.gada finanšu rezultātus – bet kā rāda dzīve, var gan. Tam vajag centrālās bankas 

piekrišanu. Vispirms jānosūta vēstule Repšem, kurā jāpasaka, ka mēs zināms, ka gada 

pārskats jānodod bija līdz 31.martam, bet tagad nevaram, jo pārvietojam aktīvus. 

Freimanis 1994.gada 17.jūnijā sūtīja vēstuli LB, kurā tā arī teica „- pārskats par 

bankas darbu nevar būt pabeigts, kamēr notiek slikto aizdevumu pārvietošana.” 

 

Darījuma norise iekavējās, jo tika atklāts, ka sliktie un šaubīgie kredīti sastāda 

nevis apm. 9 miljoni latus, bet gan 12 miljonus. Sākumā “Finhold Ltd.”, kura vārdā 

pārrunas veda A.Lavents, nebija ar mieru, bet vēlāk piekrita visas summas 

samaksāšanai. Darījums formāli notika un par to pat tika samaksāta nauda. “Finhold 
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Ltd.” bija pārskaitījis BB atpakaļ noguldītāju naudu, ko tas saņēma kā akcionārs 

aizdevuma veidā (skat. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2007.gada 

20.novembra spriedumu, 152.lpp.2.rindkopa; lietas 21.sēj.). Tieši šajā laikā, ļoti īsā 

periodā, Banka Baltija izmaksāja ļoti lielus kredītus gan akcionāriem, gan ar tiem 

saistītajām firmām, virkni no tiem skaidrā naudā, kas tika nodota “Finhold Ltd.”, un 

tieši šī nauda bija tie līdzekļi, kuru “Finhold Ltd.” samaksāja Bankai Baltija. Tā teikt 

izlaida naudu pa riņķi un bilance palika smuka. 

 

Vai Latvijas Bankas to zināja? Jā. Ko darīja auditors? Viņi sākumā negribēja labot 

1993.gada bilanci tikai tāpēc, ka nākamā gada vasarā bija noslēgts kāds cesijas 

līgums. Tomēr iebildumus necēla, kad to izdarīja pati Latvijas Banka. Kā teica Džerijs 

Ralovskis 1995.gada februāra sapulcē ar LB, uz E.Repšes jautājumu „Kā BB var 

izmainīt revīzijas iznākumu?” atbildot „Tehniski viņi to var tāpat, kā tas ar jūsu 

piekrišanu tika izdarīts pagājušajā gadā”. (lietas 21.sēj.146.lpp.) 

 

Tiešām, juridiski visnotaļ amizantā veidā, Latvijas Banka pati akceptēja, ka 

uzraugāmā banka ar atpakaļejošu datumu noslēdz līgumu ar Finhold, kuru turklāt, 

attiecina uz 1993.gadu. Latvijas Banka 1994.gada 17.jūnija vēstulē LB norāda, ka 

„pārskats par bankas darbu nevar būt pabeigts, kamēr notiek slikto aizdevumu 

pārvietošana. Tāpēc [LB] lūdz atsūtīt juridiskā slēdziena un līguma kopiju, kurā 

detalizēti izklāstīta aizdevuma pārdošanas transakcija”. 

 

Tai pat laikā, LB norāda, ka līgums esot noslēgts 1993.gada 30.decembrī, bet 

spēkā stājies 1994.gada 14.jūnijā. Kas tad te melo? Ne jau vairs BB, bet gan tieši LB. 

Tā ir klaji prettiesiska LB rīcība piekrist, ka 1993.gada bilance tiek grozīta tādēļ, ka 

1994.gada 17.jūnijā tiek apspriests „slikto aizdevumu pārvietošanas” līgums, kurš pēc 

pārrunām ar LB, „spēkā stājas” trīs dienas pirms apspriešanas – 14.jūnijā.  

 

Tādā veidā, no zaudējumiem 10 milj. lati, bilance ar LB piekrišanu pārvērtās par 

solīdu, peļņu nesošā. Vai akcionāri ar kaut ko riskēja? Nē. Vai noguldītājus apkrāpa? 

Jā. Tieši Latvijas Banka gādāja par to, lai Banka Baltija izskatās par peļņu nesošu 

uzņēmumu. Tādēļ noguldījumi plūda straumēm, noguldot aizvien vairāk un vairāk 

naudas līdzekļus bankā. 

 

1994.gada pirmajos septiņu mēnešos zaudējumi 5,6 milj. Ls. Gada sākumā BB 

samaksātais pamatkapitāls esot Ls 10 milj. Ls, bet 1994.gada 01.augustā – jau 25 milj. 

Ls. LB pilnīgi neinteresē vai tiešām šādas summas ir samaksātas un no kurienes nāk šī 

nauda. Kā mazzināms akcionārs gada laikā var iegūt 20 miljonu brīvus naudas 

līdzekļus, ja vēl pusotru gadu iepriekš pamatkapitāls knapi bija samaksāts 500 

tūkstošu apmērā? Bet tomēr pat no formālās puses LB neizdevās izvairīties – Repše 

nevarēja piesegt to, ka 1994.gada augustā LB pārbaudītāji konstatē, ka samazinot pat 

par kļūdaini pieņemto samaksāto statūtkapitālu 25 milj. Ls par pārskata gada 

zaudējumiem, pašu kapitāls LB novērtēja tikai 2,4 milj. Ls (kas turklāt, vēl 

jāsamazina saistībā ar Česka banka akciju darījumu).  

 

LB uzdeva BB palielināt pamatkapitālu līdz 32,5 milj. Ls. Pat izsniedza atļauju 

1994.gada 07.novembrī. Kas jāsaka BB akcionāram, lai netērētu savu naudu arī 

šoreiz? Pēc trīs mēnešiem jāsasauc akcionāru sapulce un jānolemj: 
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„sakarā ar iespējamiem bankas zaudējumiem no 1994.gada darbības, kas jāsedz 

akcionāriem, nav lietderīgi ieguldīt pamatkapitālā 7,5 milj. latu un pabeigt 

parakstīšanos uz akcijām” (1995.gada 31.janvāra protokols, kuru citā Latvijas Banka 

1995.gada 09.augusta iesniegumā prokuratūrai, Lietas 20.sēj.309.lpp.) 

 

Vai seko kāda reakcija no LB? Protams, ka nē. 

 

Vai vispār Latvijas Banka varēja dot šādu atļauju pamatkapitāla palielināšanai (pat 

neskatoties uz to, ka pēc tam akcionāri faktiski LB izsmēja). Ja atceramies iepriekš, 

tad 1994.gada oktobra LB pārbaudes ziņojumā skaidri un gaiši bija ierakstīts, ka BB 

pašu kapitāls ir ar mīnuss zīmi. Tam BB likumā noteiktajā kartībā neiebilda. Savukārt, 

pašas LB 1994.gada 20.decembrī pieņemtais normatīvais akts „Nolikums par 

kredītiestāžu statūtu, akcionāru, pamatkapitāla, vadības, galvenā grāmatveža, 

juridiskās adreses un nosaukuma maiņu” noteica, ka „izskatot jautājumu par 

komercbankas pamatkapitāla palielināšanu, gadījumos, kad banka zaudējusi trešo daļu 

pamatkapitāla, t.i., tās pašu kapitāls ir kļuvis mazāks par 2/3 no apmaksātā 

pamatkapitāla, atļauju pamatkapitāla palielināšanai Latvijas Banka drīkst neizsniegt 

līdz laikam, kamēr tiek atjaunots pašu kapitāls līdz apmaksātā pamatkapitāla 

līmenim” (noteikumu 2.6.punkts, 21.sēj.161.lpp.). 

 

Vai viena mēneša laikā Finhold ir apmaksājis visu pamatkapitālu? Vai banka 

atjaunojusi savu pašu kapitālu? Nē. Bet LB tas nebūt nemulsina. Vajag pieņemt 

lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, tad pieņemsim. Un vienalga visi normatīvi. 

Kāpēc tas jādara – secinājumu jau izteicām – visi fakti norāda uz to, ka LB bija 

līdzdalībniece BB ikmēneša bilanču un gada pārskatu „vajadzīgajā” sastādīšanā, tas ir 

tādā sastādīšanā, lai tiktu maldināti noguldītāji par patieso BB finansiālo situāciju, jo 

tādejādi noguldītāji savus noguldījumus tikai palielinātu. 

 

 

BB kopējā bilance 1994.gada septiņu mēnešu laikā palielinājās par 104,2 milj. latu 

jeb 1,9 reizes. Bankas darbības rezultāti 1994.gada augustā negatīvi - 14,6 milj. latu 

zaudējumi 

 

Kā samazināt 1994.gada negatīvo rezultātu? Jāpārdod nelikumīgi nopirktās Česka 

bankas akcijas par trīs reizes augstāku cenu, nekā iegādāts. 

  

1994.gada 20.janvārī BB vērsās ar lūgumu (vēstule nr.01-06/144). BB informēja, 

ka tā vēlas iegādāties Česka banka akcijas par 6 milj.USD. Iekams sniegt savu atļauju 

darījumam, Čehijas banka bija pieprasījusi izziņu no Latvijas Bankas. Tādēļ Banka 

Baltija lūdza Latvijas Bankai izsniegt vēstuli Čehu nacionālajai bankai „ar norādi, ka 

tas nav pretrunā ar LR likumiem un LB normatīvajiem aktiem”.  

 

1994.gada 28.janvārī Latvijas Banka bija lūgusi iesniegt tai informāciju par Česka 

banku (1994.gada 28.janvāra vēstule nr.08.09/70), tai skaitā lūdzot informāciju par 

kontrolpaketes piederību bankā, ekonomisko pamatojumu ieguldījumu veikšanai šajā 

bankā, stratēģiskās attīstības plānus, un pastāvošos uzraudzības standartus Čehijā, kā 

arī informāciju par to, „kāda institūcija veic uzraudzību valstī”. 

 

Mūsu rīcībā nav izdevies iegūt tālākās sarakstes kopijas, bet vadoties no Latvijas 

Bankas paskaidrojumiem var secināt, ka šāda atļauja nav tikusi dota. Tāds ir Latvijas 
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Bankas apgalvojums. Tomēr, neskatoties uz to, Česka bankas akciju iegāde notika. 

Vai BB tika sodīta par neatļautu darījumu? Nē. Izrādās, nav svarīgi likumi, kas ļauj 

darbības uzsākšanu tikai pēc atļaujas saņemšanas no LB, nav svarīgas LB norādes. 

Var rīkoties tāpat, jo attiecībā uz BB no LB puses nekādu konsekvenču nebūs.  

 

Citēju LR Ģenerālprokuratūras izmeklēšanas grupas prokurores A.Babres 

1996.gada 20.novembra lēmumu: „Latvijas Banka deva norādījumu šīs akcijas pārdot 

Finhold, debitoros uzrādot 25,6 milj. latu peļņu, lai gan akciju vērtību 13,6 milj. latu 

Finhold nesamaksāja un nav samaksājis arī šodien” (Latvijas Bankas iesniegto 

pieradījumu 40.pielikums).  

 

1994.gada 05.decembrī Latvijas Bankā notika Kredītiestāžu uzraudzības 

komitejas sēde, kurā piedalījās arī BB pārstāvju grupa. Darba kārtībā bija BB 

iesniegtais peļņas – zaudējumu plāns 1994.gada IV ceturksnim un bankas likviditāte. 

Lejniece informēja, ka bankas iesniegtais peļņas – zaudējumu plāns nav pārliecinošs. 

Tāpēc, lai atrisinātu problēmu ar nedrošo kredītu uzkrājumiem, bankas akcionāri 

gatavi pārdot bankas rīcībā esošās „Česka banka” akcijas par tādu peļņu, kas segtu 

uzkrājumu nepietiekamību.  

 

Vadoties no šiem pierādījumiem, mums atliek vien secināt, ka vispirms LB 

ierosināja izveikt tādu pat zīmējumu, kā dažus mēnešus iepriekš attiecībā uz 

1993.gadu Finhold nopirka nelikvīdos kredītus) – lai bilances rādītāju būtu ok, tad 

šķietami jāpārdod kāds aktīvs ar pasakainu peļņu. Pēc tam bija nepieciešamība 

sakalkulēt šo summu, tāpēc darījumu reāli varēja noslēgt tikai tekošā gada beigās. Par 

to tad arī BB atskaitījās šajā sanāksmē. Protams, izturot stilu, līguma noslēgšanai bija 

jānotiek ar atpakaļ ejošu datumu – 28.oktobrī.  

 

Kā izriet no 1994.gada 11.novembra Latvijas Bankas vēstules nr.08-006.5/1324, 

1994.gada oktobrī BB šīs Česka banka akcijas pārdeva savam „kontrolējošam 

akcionāram Finhold. Turklāt pārdeva trīs reizes dārgāk, tādejādi veidojot formālu BB 

peļņu, bet samaksas pienākumu noteica 1994.gada 31.decembri, kuru vēlāk pagarināja 

līdz 1995.gada 31.decembrim. 

 

Šeit gan veidojas tehniska neskaidrība – Latvijas Bankas Repšes vēstule ir datēta 

novembrī, bet LB darbinieku tikšanās par to pašu jautājumu ar BB ir notikusi it kā 

1994.decembrī. Līdz ar to, jāsecina, ka LB ir centusies savā lietvedībā vest dubulto 

sistēmu. Tā teikt, prokuratūrai rādām vienu, dabā ir savādāk. Citādi to nevar 

izskaidrot. 

 

Bet turpinot par akcijām. Latvijas Banka norādīja, ka būtu jāveido uzkrājums par 

šo darījumu – par visu pirkuma summu, jo „nav informācijas par pircēja finansiālo 

stāvokli”. Vai BB tā izdarīja? Protams, ka nē. Viņi paziņoja, ka atbilstoši LB 

normatīviem, ja pircēja stāvoklis nav zināms, tad uzkrājums jāveido tikai 25 % 

apmērā. (.....) 

 

Vai tam, ka BB bez atļaujas iegādājās aktīvu ārzemēs, par to reāli samaksāja 6 

milj. dolāru, un pēc tam it kā pārdeva ārzonu uzņēmumam Finhold, par to nesaņemot 

samaksu – sekoja kāda LB reakcija? Nē. Viss saskaņots. Bilancē par 1994.gada 

oktobra mēnesi „BB ienākumos uzrādīja 25,6 milj. Ls, lai gan reāli nauda netika 

saņemta, bet akciju vērtību 13,6 milj. latu, kas palika nesamaksāta, uzradīja debitoros” 
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(skat. LB 1995.gada 09.augusta iesniegums prokuratūrai, 3.un 5.lpp.; lietas 20.sēj. 

309.lpp). 

 

Sakiet, vai šādi bilances „zīmējumi” nav noguldītāju mānīšana par bankas patieso 

finansu stāvokli? Ir. Vai tam seko kāda LB reakcija? Nē. Viss ir ok. LB neko nevarot 

darīt. Pat vairāk. Auditors šo darījumu nevēlējās apstiprināt, ka finanšu grāmatojumi 

būtu patiesi un pareizi, Džefrijam Ralovskim sakot „mēs neapstiprināsim, ka viss ir 

kārtībā, ja LB tam nepiekritīs... Šie darījumi nav parasti, LB ir atbildīga par banku 

uzraudzību”. Tomēr iebildes nebija. LB piekrita. Vai tās ir uzraudzības funkcijas? 

Latvijas Banka tik raksta mīlestības vēstules 1995.gada 27.janvārī nosūtot vēstulīti 

nr.08.006.5/112, kurā skaidri un gaiši norāda darījuma mērķi „Šī darījuma rezultātā 

Banka Baltija ir guvusi ievērojamu peļņu brīdī, kad bankai bija nepieciešami 

ienākumi, lai līdz 1994.gada beigām segtu ļoti lielo nedrošo parādu apjomu. Šis 

darījums Bankai Baltija atrisināja tās kapitāla nepietiekamības problēmu...” (lietas 

2.sēj.94.lpp.) Tā ir ne tikai nepildīšana, bet ļaunprātīgalikumu neievērošana no 

Latvijas Bankas puses, nolūkā piedalīties kopīgi ar Bankau Baltija pēc iespējas lielāku 

līdzekļu piesavināšanās no noguldītājiem. 

 

 

Bilances nelikumīga grozīšana 

 

Finansu ministrija Latvijas Bankai 1994.gada jūlijā bija atmaksājusi Bankai 

Baltija izsniegto kredītu, kuru 1992.gadā izmantoja graudu pieņemšanas un pārstrādes 

valsts uzņēmumi graudu iepirkšanai. Līdz ar to Latvijas Bankai vairs nebija prasību 

pret Banku Baltija. Finansu ministrija un Zemkopības ministrija 1994.gada 02.augustā 

bija noslēgušas savstarpēju līgumu par to, ka Zemkopības ministrija pārņem valsts 

budžeta prasības pret labības pārstrādes uzņēmumiem par 1992.gadā saņemtajiem 

kredītiem. Un lai izpildītu šī līguma noteikumus, Finansu ministrija ar šo Latvijas 

Bankas vēstuli lūdza Banku Baltija un Zemkopības ministriju vienoties par “Bankas 

Baltija” prasību pret labības pārstrādes uzņēmumu nodošanu Zemkopības ministrijai 

līdz 25.augustam, par rezultātiem informējot Finansu ministriju un Latvija Banku. 

 

Sakarā ar šo izveidojušos situāciju komercbankas mēneša pārskatos bijušās 

saistības pret Latvijas Banku par kredītu resursu saņemšanu graudu kredītu 

izsniegšanai jāuzrāda kā saistības pret centrālo valdību. Tādēļ Latvijas Banka 

informēja, ka tā “ir izlabojusi Bankas Baltija iesniegto mēneša bilances pārskatu š.g. 

jūlija beigās un lūdz Banku Baltija analoģiski izmainīt arī savu pārskatu”. 

 

Pirmkārt, lai gan darījumam, kur viena puse ir Banka Baltija viennozīmīgi bija 

nepieciešama pašas Bankas Baltija piekrišana (kā darījuma dalībniekam), Latvijas 

Banka to nepieprasīja. Latvijas Bankai tā nebija nepieciešama. Latvijas Banka 

vēstules formā lūdza Banku Baltija nodot Zemkopības ministrijai savas prasības pret 

labības pārstrādes uzņēmumiem, to izdarot līdz 1994.gada 25.augustam.  

 

Latvijas Banka rīkojās kā īstens Bankas Baltija aizbildnis, Ja ir kāds notikums, kas 

var nākt par labu BB un uzlabot tās bilanci, tas ir nekavējoties jāizmanto. Nav jēga 

rīkot sapulces, dot finanšu dokumentus auditoram, revidentam, pašai bankai – priekš 

kam? Latvijas Banka var tāpat, viena pati, izlabot un „pavilkt” uz augšu bilanci: 

“sakarā ar izveidojušos situāciju, Latvijas Banka ir izlabojusi a/s “Baltijas Banka” 
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iesniegto mēneša bilances pārskatu š.g. jūlija beigās un lūdz a/s “Banka Baltija” 

analoģiski izmainīt arī savu pārskatu”. 

 

Vai šādas tiesības Latvijas Bankai piešķir likums? Nē. Vai likums „Par 

grāmatvedību” paredz tiesības kādai trešai personai grozīt akciju sabiedrības bilanci? 

Nē. Kategoriski nē. Tā ir attiecīgās akcijas sabiedrības atbildība. Latvijas Banka 

prettiesiski, par labu Banku Baltija, grozīja tās finanšu dokumentu – mēneša bilanci. 

 

 

Latvijas Bankas sava tiešā uzdevuma – revīzijas un pārbaudes veikšanas – 

pretlikumīga neveikšana 

 

Šajā punktā būšu īss. Jo nav ko daudz komentēt. Ko darīt, ja ir izsmelti visas 

iespējas finanšu datu sagrozīšanai, bet jāpanāk, lai aizbilstamais turpina darboties? 

Vajag aizbilstamajā paziņot, ka uzraudzības pienākums netiks pildīts – tā teikt 

strādājat droši, LB pārbaudīt nenāks.  

 

Latvijas Banka uz trūkumiem BB darbībā regulāri norādīja sakot no 1993.gada 

beigām (LB 1995.gada 09.augusta iesniegums prokuratūrai). Pat neskatoties uz ar LB 

saskaņoto slikto kredītu pārdošanas līgumu, AS BB finansiālā situācija 1994.gada 

vasarā „kļuva nestabilāka” (turpat, 3.lpp.). 1994.gada oktobrī finansu situācija jau bija 

(citēju) „saspringta” (turpat, 5.lpp.). Latvijas Banka pat nosūtīja brīdinājuma vēstules 

projektu (par kuru runāsim tālāk). Pašu kapitāls sistemātiski samazinājās (turpat 

7.lpp.) 1995.gada sākumā „Banka Baltija ar pašu kapitālu nesegtie zaudējumi bija 25 

milj. latu un komercbanka vairs nespēja izpildīt LB kredītiestāžu ekonomiskās 

darbības normatīvu prasības” (turpat 7.lpp.). 

 

Ko šādā situācijā darīja E.Repše? Vai ierobežoja banku? Nē. Kad beidzās visas 

ideja par grāmatvedības un finanšu zīmējumiem, Latvijas Banka 1995.gada 27.janvārī 

nosūtīja vēstuli nr.08.006.5/112, kurā (citēju) teikts: „Lai lieki nesarežģītu audita 

veikšanu, audita laika Latvijas Banka nav domājusi sūtīt pati savus pārbaudītājus uz 

banku.” (lietas 2.sēj. 94.lpp.). 

 

Mēs tiesvedības laikā mēģinājām noskaidrot juridisko statusu šai vēstulei – tā ir 

tāda pat, kā visas citas. Vienīgi šo parakstīja gan prezidents E.Repše, gan 

Kredītiestāžu pārvaldes vadītāja S.Lejniece. Galvenās amatpersonas attiecībā pret 

Banku Baltija. Līdz ar to, tā ir iestādes iekšējais normatīvais akts, spēkā esošs. 

Prettiesisks, bet spēkā esošs. Vai solītais piepildījās? Jā, Latvijas Banka 1995.gadā 

savus pārbaudītājus uz banku vispār nesūtīja... Ne reizi.  

 

Tātad, pirmkārt, Latvijas Banka rakstveidā paziņoja, ka tā nepildīs nedz likuma 

„Par Latvijas Banku” 10.panta, nedz likuma „Par bankām” 2.pantu, 26.pantu. Otrkārt, 

Latvijas Banka tieši apliecināja, ka vadīsies tikai un vienīgi no BB formālajām 

ikmēneša atskaitēm, tādejādi pasakot – ja varat paši izdomāt kādu zīmējumu, kā var 

sagrozīt bilances, mēs LB uz to nereaģēsim. To apstiprināja arī E.Repše 1995.gada 

februāra tikšanās laikā sakot: „LB neuzskata, ka biežas tikšanās sniegs kādu jaunu 

informāciju. Kas attiecas uz likviditāti, mēs ik nedēļu saņemam Bankas Baltija 

atskaites un varam uzmanīgi uzraudzīt situāciju.” un 22.martā līdzīgā sanāksmē tieši 

un nepārprotami norādot: „mēs neesam tik ieinteresēti informācijā. Situācija, lai gan 

sarežģīta, mums skaidra” (lietas 21.sēj.153.lpp.) 
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Kā tad E.Repše pats argumentēja, pats sev pamatoja šādu rīcību – atteikties no 

likuma pildīšanas un neļaut LB veikt pārbaudes BB? Atbildi atrodam 1995.gada 

22.marta sapulcē, kur E.Repše teica: „Mēģiniet viņiem palīdzēt. Viņi ir nobijušies. 

Nenobiedējiet viņus vēl vairāk, viņiem nepieciešama iespēja paļauties.”  

 

Vispār šis protokols mums atklāj pilnīgas šausmas - par banku sabrukšanu 

1995.gadā vairāk uztraucās auditori, nevis pati centrālā banka. Attiecībā uz BB un to, 

ka šī banka nepublicēs gada pārskatu, un ka iespējamā apvienošanās ar Depozītu 

banku novedīs pie divu banku sabrukuma, E.Repše bija kļuvis tik tiešs, ka vairāk 

nebija iespējams; „Pašlaik mēs mēģinām izvairīties no banku sabrukuma. LB neko 

vairāk nedarīs.,, mēs iegūsim laiku, un laiks ir tas, kas ikvienam šobrīd ir 

nepieciešams” (protokola 3.lpp., lietas 21.sēj.155.lpp.) 

 

Ja šie Latvijas Bankas prezidenta vārdi būtu pretrunā ar rīcību un tajā laikā 

notiekošo, mēs vēl varētu diskutēt. Bet diemžēl tas precīzi atbilda situācijai un LB 

bezdarbībai. Turklāt, liecinieks E.Repše, sniedzot savas liecības tiesā, to arī 

nenoliedza. Tiešām, pateicoties LB prezidenta un Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes 

vadītājas uzstājībai, LB savus pārbaudītājus uz BB nebija nosūtījusi.  

 

„Pārbaudes kredītiestādēs tika veiktas, lai: 

- Dziļāk izprastu kredītiestādes patieso finansiālo stāvokli; 

- Palīdzētu izveidot atbilstošu grāmatvedības un vadības kontroli; 

- Konstatētu konkrētas kredītiestādes riskus;” 

 

Šie skaļie vārdi ir ietverti Latvijas Bankas mājas lapā „Kredītiestāžu darbības 

pārbaudes” (pievienots lietas materiāliem). Kur tad palika šī apņemšanās 1993. un 

1995.gadā? 

 

Latvijas Bankas atteikšanās no pārbaužu veikšanas ir rupja likumu normu 

neievērošanu jeb prettiesiska bezdarbība. 

 

 

Latvijas Bankas vadības apzināta bezdarbība, nepārbaudot akcionārus un to 

finanšu (ne)spēju 

 

Latvijas Banka bija skaidrojusi, ka neskatoties uz to, ka tās prezidentam bija 

zināma Laventa faktiskā saistība ar Finhold, pašai bankai tomēr neesot bijis zināms 

Finhold akcionārs.  

 

Tomēr, centrālā banka ne reizi nebija nosūtījusi oficiālu, ar obligāti saistošu 

raksturu, pieprasījumu BB vai Finhold par šādu ziņu sniegšanu. Mums grūti komentēt, 

kāpēc LB neizmantoja tai ar likumu „Par Latvijas Banku” un likuma „Par bankām” 

piešķirtās tiesības un izdot šādu obligāti saistošu normu. Izskaidrojums nāk pats – 

kamēr aizbilstamā banka BB darbojas, šādus jautājumus oficiāli neuzdot. 

 

Kāpēc? Kāpēc Latvijas Banka izvēlējās šādu ceļu? Jo tikai tā varēja „piesegt” 

Finhold. Nepajautājot saistošā formā par akcionāriem, var nejautāt par Finhold spēju 

iemaksāt BB kapitālā naudu. Tālāk jau var nepieprasīt informāciju no Finhold par 

spēju un naudas izcelsmi, lai samaksātu 12 miljonus latu par 1993.gada sliktajiem 
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aizdevumiem. Nejautāt, no kurienes Finhold var būt naudas līdzekļi Česka bankas 

akciju nopirkšanai no BB par „nieka” 27,2 milj. lati. Bet tas taču ir tiešs uzraudzības 

pienākums.  

 

Jautāsiet kāpēc? Bet kā var pārbaudīt Latvijas Bankas normatīvus par kapitāla 

pietiekamību, obligātajām rezervēm, aizdevumu proporcijas ievērošanu akcionāriem? 

Galu galā kredītu drošumu – ir vai nav jāveido uzkrājumi, jebšu tos var nosegt ar 

akcionāru iemaksāto pamatkapitālu?  

 

Piemēram, pašu kapitāla un aktīva posteņu kopsummas attiecība. Kredītiestādes 

pašu kapitālu veido kredītiestādes īpašumā esošais līdzekļu kopums, kurš tai 

nodrošina noguldītāju uzticību un aizsargā noguldītājus pret zaudējumiem. Pašu 

kapitāla apmērs raksturo maksimālo pieļaujamo zaudējumu summu, līdz kuras 

sasniegšanai kredītiestāde spēj pilnīgi izpildīt saistības pret noguldītājiem (skat. ar LB 

valdes 1994.gada 18.jūlija lēmumu apstiprinātie nr.105 „Norādījumi par kredītiestāžu 

darbības ekonomisko normatīvu aprēķināšanu” 2.1., 2.2.punkti). 

 

Kredītiestādes pašu kapitālu veido pamatelemti un papildelemts. Pašu kapitāla 

pamatelements ir apmaksātais akciju kapitāls (2.5.1.punkts). Lūk, noteikumi nosaka, 

ka kredītiestādes kapitāla pietiekamība nedrīkst būt mazāka par 1:10 (10%) 

(2.10.puknts), nedrīkst pašu kapitāls kļūt mazāks par likumā noteiktā minimālā 

dibināšanas kapitāla apmēru. Latvijas Bankai ir jāpārbauda vai tiek ievērti proporcija 

kredītiestādes riska darījumiem ar vienu personu (nedrīkst pārsniegt 50 % no pašu 

kapitāla), kredītiestādes līdzdalība vienas uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā nedrīkst 

pārsniegt 15 % no kredītiestādes pašu kapitāla, atsevišķā ārzemju valūtas pozīcija 

nedrīkst pārsniegt 30 % (bet vēlāk pat 20 %) 

 

Kā var pārbaudīt šo normu izpildi, ja nav zināms pat tas, ir vai nav samaksāts 

pamatkapitāls un vai šī samaksa nav veikta uz noguldītāju rēķina? 

 

Tā kā Latvijas Bankai bija ārkārtīgi augsta pietāte attiecībā uz BB, un LB atļāvās 

pārkāpt virkni iepriekš citēto likumu, jāsecina, ka (1) Latvijas Bankai bija zināms 

patiesais Finhold stāvoklis, kas bija faktiska finansu nulle, un (2) tāpēc nekādi šādi 

jautājumi uzdoti netika, (3) un tāpēc attiecībā pret BB uzraudzība realizēta netika.  

 

To apstiprina ļoti interesantā 1994.gada 20.oktobra vēstule. Kā jau citēju iepriekš 

LB bija norādīju, ka BB nepilda LB prasības (nav speciālie uzkrājumi, nav iesniegts 

budžets, nav sakārtoti debitori) un konstatējusi, ka BB ir likviditātes problēmas, 

pārskata gada zaudējumi 6.0 milj. latu, investīcijas Čeka bankā veiktas bez atļaujas, 

un visbeidzot uz 01.20.1994 viss pašu kapitāls ir zaudēts. Latvijas Banka norādīja, ka 

pie kapitāla pietiekamības aprēķina papildus jāpieskaita līdzdalība citu banku kapitālā, 

un sekojoši bankas pašu kapitāls izveidojas ar mīnus zīmi 15,5 milj. latu.  

 

Bet ir taču pirms dažiem mēnešiem apstiprināti LB norādījumi, kuros teikts, ka 

„Pašu kapitāla apmērs raksturo maksimālo pieļaujamo zaudējumu summu, līdz kuras 

sasniegšanai kredītiestāde spēj pilnīgi izpildīt saistības pret noguldītājiem”. Tātad, BB 

nevar izpildīt saistības pret noguldītājiem, to konstatē LB un kādas sekas? Nekādas...  
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Latvijas Bankas pārbaudītāju komanda Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes 

vadītājas S.Lejnieces personā bija sagatavojusi E.Repšem sankciju sarakstu, kas 

jāizpilda BB: 

 

- sākot ar jaunu kontu atvēršanas pārtraukšanu, pienākums pārsūtīt 

līdzekļus no ārzemēm uz atvērto depozīta kontu LB,  

- pārtraukt jebkuras investīcijas ārzemēs, 

- jaunu kredītu izsniegšanas aizliegums; 

- jaunu filiāļu un grupu atvēršanas aizliegums, un beidzot ar LB 

rīkojumu iesniegt kontrolējošo akcionāru firmu finansu pārskatus (bilances) 

līdz 1994.gada 1.novembrim.  

 

Vai Latvijas Banka kaut vienu no pašas LB darbinieku sagatavotajiem sankciju 

projektiem realizēja? Nē. Vai Latvijas Banka izpildīja likumā „Par Latvijas Banku” 

noteikto uzraudzības pienākumu? Nē. LB nepieņēma nevienu darbības ierobežojošu 

nolēmumu.  

 

Vēl pat oktobrī Latvijas Banka ne tikai lēma par dažādu BB filiāļu adrešu maiņu 

(prasības pieteikums 42-43.lpp. un attiecīgie pierādījumi), bet decembrī pat atļāva BB 

atvērt jaunu filiāli Ogrē. Tā vietā, lai ierobežotu BB, tiek turpināta tās darbība un ļauts 

tai paplašināties. Absurds.  

 

 

Latvijas Bankas prettiesiskā rīcība BB augstāko personu apstiprināšanā 

 

1994.gada 07.novembrī Latvijas Bankas valde pēc BB lūguma ar lēmumu nr118/1 

apstiprināja Svetlanu Kartpovu par akciju sabiedrības „BB” galveno grāmatvedi. Mēs 

jau iepriekš apskatījām faktus, ka BB ilgstoši nesniedza finanšu informāciju, nepildīja 

LB norādījumus, bet tā vietā, lai ierobežot noguldījumus, vai uzdot mainīt BB vadību, 

LB bez jebkādām problēmām izpilda jebkura BB iegribas un vēlmes. LB bija tiesības 

neapstiprināt grāmatvedi, lai vismaz tādejādi panāktu BB pretimnākšanu. Bet arī šo 

tiesību LB neizmantoja.  

 

Kā piemērs pareizai tiesību normu izpildei ir jāmin Latvijas Bankas rīcība a/s 

„Rīgas starptautiskā banka” sakarā. 1995.gada 20.janvārī Latvijas Bankas valde 

neapstiprināja V.Puriņas kandidatūru a/s „Rīgas starptautiskā banka” valdes 

priekšsēdētāja amatam. Un tā, kā banka nebija iesniegusi kandidatūru jaunam valdes 

priekšsēdētāja amatam Latvijas Banka nolēma aizliegt: 

1. noguldījumu operācijas; 

2. aizdevumu operācijas; 

3. faktoringa un līzinga operācijas; u.c. (skat. Latvijas Bankas 

iesniegto pierādījumu 10.pielikumu) 

 

Ļoti operatīvi – viens priekšnieks neder, citu nesaskaņojam, un tāpēc apturam visu 

banku. Kāpēc attiecībā uz BB tā nevarēja? Vai Freimanis bija tik labs? Vai Lavents 

bija tik pretimnākošs un izpildīgs? 

 

 

Latvijas Bankas prettiesiskā rīcība BB pamatkapitāla palielināšanas 

atļaušanā 
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1993.gada 23.septembrī Latvijas Bankas valde ar lēmumu nr.54/8 nolēma atļaut 

BB palielināt reģistrēto pamatkapitālu līdz 25`000`000 Ls.  

 

1994.gada 07.novembrī Latvijas Bankas valde ar lēmumu nr.118/4 nolēma atļaut 

BB palielināt reģistrēto pamatkapitālu līdz 32`500`000 Ls (21.sēj.125.lpp.). 

 

A/s Banka Baltija pamatkapitāls bija apmaksāts tik vien kā ¼ ! 1994.gada 

04.decembra kopsapulces protokolā norādīts, ka apmaksāts ir Ls 6`637`960 apmērā, 

pie reģistrētā pamatkapitāla lieluma Ls 25`000`000. 

 

Pirmkārt, likuma „Par akciju sabiedrībām” 21.panta 8.daļa noteica: 

„Ja sabiedrības pamatkapitālā ieguldījumus izdara ārvalstu fiziskās un juridiskās 

personas, ieguldījumi izdarāmi un novērtējami saskaņā ar Latvijas Republikas 1991. 

gada 5. novembra likumu «Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā»”. Šo 

likuma normu neviens nepiemēroja – neviens no BB akcionāriem nekādus 

dokumentus LB saskaņā ar šī likuma normu nesniedza un LB to arī nepieprasīja. 

 

Otrkārt, likuma „Par akciju sabiedrībām” 40.panta 2.daļa ietvēra kapitālsabiedrību 

akcijas apmaksas pamatprincipu - „Pamatkapitālu var palielināt tikai pēc tam, kad 

iepriekšējais akciju laidiens ir pilnībā samaksāts.” Šāda norma un princips ir spēkā arī 

mūsdienās. Tā ir domāta, lai izvairītos no situācijas, kad nemitīgi tiek palielināts 

pamatkapitāls, neapmaksājot iepriekšējo. Jo pretējā gadījumā rodas „burbulis” – 

uzpūsta kompānija, kura faktiski ir tukša. Protams, tā tiek veidota tikai un vienīgi 

kreditoru maldināšanai. 

Ka mēs esam noskaidrojuši, Latvijas Banku, pirms pieņemt lēmumu par atļaujas 

došanu pamatkapitāla palielināšanai, absolūti neinteresēja ne tas, vai šī likuma norma 

ir izpildīta un akcijas apmaksātas pirms lēmums, ne arī tas, no kādiem avotiem 

akcionāri taisās iemaksāt „nieka” Ls 18`362`040 neapmaksāto iepriekšējo akciju 

vērtību un jaunā laidiena 7`500`000 Ls, kopsummā Ls 25`862`040. Tas ir tiešs likuma 

pārkāpums, ko ir izdarījuši kā BB akcionāri, tā arī LB – atļāvusi palielināt 

pamatkapitālu, lai gan iepriekšējās akcijas nav apmaksātas. 

 

Saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 1993.gada 18.marta lēmumu nr.4/5 :”Par 

papildinājumiem un izmaiņām Latvijas Bankas Padomes 1992.gada 5.novembra 

lēmumā nr.2/5 „Par nolikuma „Par banku un citu kredītiestāžu licencēšanas kārtību” 

apstiprināšanu” 4.punktu „Kredītiestādēm, kas jau darbojas, bet vēlas mainīt Statūtu 

kapitāla lielumu, nepieciešams saņemt Latvijas Bankas atļauju, iesniedzot Latvijas 

Bankas prezidentam adresētu pieteikumu, akcionāru kopsapulces protokola kopiju, 

Statūtu izmaiņas, akcionāru sarakstu ar akciju sadalījumu. Ja akcionāri ir ārvalsts 

fiziskas vai juridiskas personas – atbilstošus dokumentus (skat. II iedaļu). 

Ja šie noteikumi netiek ievēroti, Latvijas Bankai ir tiesības ierosināt jautājumu par 

licences anulēšanu”  

 

Latvijas Bankai, ja tā nevarēja procesuāli pārliecināties par akcionāra – ārvalsts 

juridiskās personas juridisko un finanšu stāvokli, nebija nekāda pamata dot atļauju 

statūtu kapitāla lieluma izmaiņām. Sevišķi LB nebija tiesību darīt, ja tā vairākkārt 

konstatēja ilgstošas būtiskas problēmas BB darbībā, pat tik tāl, ka pašu kapitāls bija ar 

mīnusa zīmi. Latvijas Bankai tā vietā bija jāierosina jautājums par licences anulēšanu. 

Ko tā nedarīja... 
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Latvijas Bankas rīcība attiecībā uz citām bankām 

 

Mums Latvijas Bankas pārstāvis savos paskaidrojumos mēģināja radīt tādu kā 

ilūziju, ka nabaga centrālajai bankai vispār neesot bijis nekādu resursu, lai kaut ko 

darītu. Tā vis nav. 

 

Apskatāmies LB mājas lapā – Latvijas Banka var noteikt kredītiestāžu 

licencēšanas un to darbību regulējošās prasības, pieprasīt nepieciešamo informāciju 

un veikt kredītiestādēs to darbības pārbaudes (skat. www.bank.lv/lat/print/?16358, kas 

ir pievienots lietas materiāliem). Šādas tiesības un pienākumi, kā jau vairākkārt teikts, 

ir norādīti likumā „Par Latvijas Banku” un likumā „Par bankām”. Pat vairāk, Latvijas 

Banka uzskatīja sevi par tikt pilnvarotu un kompetentu, ka 1993.gada 19.martā 

Latvijas Bankas padome nolēma grozīt likuma normas un pieņēma lēmumu palielināt 

komercbanku dibināšanas pamatkapitālu. Ja likums „Par akciju sabiedrībām” noteica 

banku dibināšanai nepieciešamo minimālo pamatkapitālu 5 miljonu apmērā, tad 

Latvijas Banka uzskatīja to par mazu un to palielināja. (lietas 21.sēj.213.lpp.) Tātad, 

Latvijas Bankai bija liela vara un teikšana. Ko tā neizmantoja attiecībā pret BB. Bet 

kā ar citām bankām? 

 

1994.gada 08.septembrī Latvijas Banka konstatēja, ka a/s „Daugavas banka” ir 

zaudējusi visu savu pamatkapitālu (260`324 Ls apmērā). „Banka praktizē riskantu 

kredītpolitiku, kas apdraud noguldītāju līdzekļu drošību”, kā norādīts LB vēstulē 

nr.08-006.5/1014 a/s „Daugavas banka”. Tādēļ, Latvijas Banka sākot ar 1994.gada 

09.septembri aizliedza piesaistīt līdzekļus depozītos un visa veida noguldījumos, kā 

arī izsniegt jaunus kredītus. (skat. LB 2010.gada 19.jūlija pierādījumu kopu).  

 

Ir vērā ņemams laika faktors – šāds LB rīkojums ir 1994.gada septembrī. Laikā, 

kad tikko konstatētas otrajā BB pārbaudē (a) Likviditātes problēmas, (b) Kapitāla 

problēmas - pārskata gada zaudējumi 6,0 milj. Latu apmērā, (c) pašu kapitāls zaudēts 

un tas ir ar mīnus zīmi 15.5 milj. latu. Un daudzi citi pārkāpumi. Jautājums – kur ir 

atšķirība? Pašu kapitāls zaudēts abās bankās. Abas bankas praktizē kredītpolitiku, kas 

apdraud noguldītāju līdzekļu drošību. Premisas vienāda. Bet vai secinājums vienāds? 

Vai pie vienādiem faktiskiem apstākļiem, LB rīcība ir līdzīga? Nē. Attiecībā uz BB 

1994.gada rudenī netika piemērots neaizliegums piesaistīt noguldījumu, ne arī kas 

cits. 

 

1994.gada 20.oktobrī Latvijas Bankas valde ar lēmumu 116/11 nolēma ar 

1994.gada 24.oktobri pārtraukt AKB „Top-banka” operāciju veikšanu. Valde par to 

informēja arī BB, dodot rīkojumu tai pārtraukt operāciju veikšanu ar „Top-bankas” 

bankas korespondējošo kontu, un dodot rīkojumu „līdzekļus kontā iesaldēt līdz 

Latvijas Bankas rīkojumam” 

 

1995.gada 17.maijā Latvijas bankas valde pieņēma lēmumu nr.146/5 (citēju) 

„uzlikt arestu bankas (domāts – Latvijas Depozītu banka) aktīviem”. „Sakarā ar 

iepriekš minēto, Jums jāiesaldē a/s „Latvijas Depozītu banka” korespondentkontos 

esošos naudas līdzekļus līdz turpmākam rīkojumam.” 

 

http://www.bank.lv/lat/print/?16358
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Tas pats attiecībā uz citu banku: „uzlikt arestu bankas (domāts – Centra banka) 

aktīviem”. „Sakarā ar iepriekš minēto, Jums jāiesaldē a/s „Centra banka” 

korespondentkontos esošos naudas līdzekļus līdz turpmākam rīkojumam.” 

 

1994.gadā bankas tika pārbaudītas vai ik mēnesi, bet dažas ne tik ļoti. Latvijas 

Banka 1994.gadā un 1995.gadā ir apturējusi, anulējusi vai pieteikusi likvidāciju ļoti 

daudzām kredītiestādēm, piemēram, 1994.gada martā un maijā apturot ik mēnesi trīs 

bankas.  

 

Bankas nosaukums Lēmuma datums  LB 

valdes 

lēmuma 

nr. 

1994.gadā šādām bankām: 

 

  

AKB “Vesta” 1994.gada 

21.janvāris 

80/3 

AKB “LOTTA” 1994.gada 

03.marts 

84/5 

AKB “Latvijas Rekonstrukcijas un 

attīstības banka” 

1994.gada 

18.marts 

86/3 

AKB “Kurzeme” 1994.gada 

31.marts 

88/5 

AKB “AVIA-banka” 1994.gada 

20.maijs 

98/5 

AS “Banka Sigulda” 1994.gada 

26.maijs 

99/9 

AS “Baltijas Rekonstrukcijas un attīstības 

banka” (“Reko banka”) 

1994.gada 

26.maijs 

99/10 

AKB “Top banka” 1994.gada 

20.oktobris 

116/11 

   

1995.gadā šādām bankām: 

 

  

AS “Latvijas Tautas banka” 1995.gada 

23.janvāris 

130/14 

Latgales akciju komercbanka 1995.gada 

10.marts 

137/8 

AS “LTN-Skonto banka” 

 (sakarā ar pievienošanos AS 

“Multibanka”) 

1995.gada 

14.maijs 

144/7 

AS komercbankai “Polārzvaigzne” 1995.gada 

17.maijs 

146/7 

AS “Latintrādes banka” 1995.gada 

08.jūnijs 

151/1 

AS “RĪGAS STARPTAUTISKĀ 

BANKA” 

1995.gada 

09.novembris 

175/3 
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Jau kopš 1993.gada Latvijas Banka bankām neļāva piesaistīt depozītnoguldījumus 

ar augstām likmēm (protams, izņemot Banku Baltiju), un katras šādas darbības sekas 

uzreiz bija nekavējoša Latvijas Bankas pārbaude par bankas darbību. Vislabāk to 

raksturo piemērs, kas publicēts laikraksta “Dienas bizness” 1993.gada 11.maija 

numurā, intervijā ar Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes vadītāju 

S.Lejnieci: “Piemēram, Latintrade banka pagājušā gada nogalē sāka maksāt augstas 

depozītnoguldījumu likmes, bet citas bankas to vēl nedarīja – LB uzreiz pārbaudīja 

visus darbības rādītājus, vai noguldījumi netiek pakļauti riskam.” Protams, ka lielie 

procenti vairs maksāti netika. 

 

Savukārt a/s „Rīgas starptautiskā banka” grēki bija vairākkārt mazāki par BB, t.i.: 

-  banka bija zaudējusi tikai pusi no apmaksātā pamatkapitāla, un bankas 

pašu kapitāls bija „tikai” 43 % no apmaksātā pamatkapitāla (kā atceramies, BB 

bija pamatkapitāls zaudēts un paškapitāls ar mīnus zīmi); 

- Bankai neapmierinoša aktīvu struktūra un kvalitāte. Papildus 

uzkrājums 62,3 tūkstoši lati. Atceramies, ka BB bija jāveido 15 milj. latu; 

- Bankas 1994.gada darbības finansiālais rezultāts bija 106,3 tūkst. Ls 

zaudējumi, vai piektā daļa no pamatkapitāla. Atceramies – BB zaudējumi 6 

milj., kas bija viss apmaksātais pamatkapitāls; 

- Banka neievēro Latvijas bankas īstermiņa likviditātes normatīvu. 

Atceramies, ka BB gandrīz vispār nekad to nebija ievērojusi. 

 

Un kādas sekas? a/s „Rīgas starptautiskā banka”, uz šī „niecīgā” BB fona, tika 

noteikts agrāk piemērotais aizliegums par spēkā paliekošu (Latvijas Bankas iesniegto 

pierādījumu 26.pielikums). 

 

1995.gada 17.maijā „tikai” tādēļ, ka a/s „Latvijas Depozītu banka” zaudējusi 

bankas pašu kapitālu un nespēj pildīt savas saistības pret kredītiestādēm un citiem 

klientiem, Latvijas bankas valde pieņēma lēmumu nr.146/5, ar kuru aizliedza bankai 

veikt visas bankas operācijas. 

 

 

Cēloniskais sakars un zaudējumu apmērs 

 

Filiāles un straujā bankas augšana. Lai man nav jāatkārtojas, citēšu Latvijas 

Bankas iesniegto pierādījumu tiesai. Latvijas Banka 1994.gada 14.janvārī rakstīja 

Bankai Baltija (citēju): „...Gada sākumā bija viena filiāle Maskavā, viena Liepājā, 

pašreiz ir 26 (25-Latvijā, 1-Maskavā un līdz gada beigām atvērsies vel viena filiāle 

Rīgā). Tāpat nevaram rast izskaidrojumu skaitļiem, kas minēti a/s „Rēzeknes 

reģionālā komercbanka” 1993.gada 30.novembra akcionāru ārkārtas kopsapulces 

protokolā (skat.3.lpp.): „Filiāļu skaits gada sākumā – 2 (Liepājā un Maskavā), bet 

šodien – 20, no tām 13 atvērtas pašu spēkiem, bet 14 – iegūtas privatizējot Latvijas 

Bankas nodaļas.” Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 1992-1993.gados a/s Banka 

Baltija ir saņēmusi tikai 14 atļaujas filiāļu darbības uzsākšanai Latvijas Republikā”. 

 

 LVL 31.12.9

2 

31.12.93. 31.08.94

. 

31.12.94. 

Pamatkapitāls 515`00 25`000`000 25`000`0 25`000`00
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0 000 00 

Apmaksātais 

kapitāls 

nav 

ziņu 

6`637`960 25`000`0

00 

25`000`00

0 

Pašu kapitāls nav 

ziņu 

0 -

15`500`000 

-

25`000`000 

Filiāļu skaits 2 29 +38 

norēķ.grupa 

34+ 

norēķ.gr. 

37 

Noguldījumi 5`436`2

85 

65`814`339 118`000`

000 

147`000`0

00 

Aktīvu 

kopsumma  

11`375`

642 

96`812`550  224`500`0

00 

Bankas 

peļņa/zaudējumi 

11`836 55`089 

(a) - 

12`216`000 

-12`160`911 

-

5`600`000 

-

4`852`295+ 

(b) - 

25`600`000 

-

30`452`295 

 

- (a) Tai skaitā „slikto” kredītu pārdošanas darījums ar Finhold 

12`216`000 Ls; 

- (b) Tai skaitā Česka bankas akciju darījums, kas zaudējumus palielina 

par 25`600`000 Ls. 

 

 

LVL 30.04.95 31.05.95 30.06.95 

Noguldījumi 148`407`632 144`150`703 146`955`723 

Aktīvu 

kopsumma  

236`839`668 236`001`229 235`373`035 

Pret banku 

vērsto prasījumu 

summa 

231`186`180 234`110`057 230`536`096 

Bankas 

zaudējumi 

-10`750`058 -17`249`002 -20`476`382 

 

- Dati ievadīti no spēkā esošajiem, negrozītajiem un neatceltajiem Banka 

Baltija ikmēneša bilances pārskatiem (lietas 22.sēj. 5-36.lpp.) 

 

 

Neapmierinātas fizisko personu pretenzijas ir Ls 112`000`000 (AT Civillietu tiesu 

palātas 1996.gada 17.jūnija spriedums, 6.lpp.; lietas 3.sēj.230.lpp.). 
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„... Atbildīgs par Banku Baltija ir Latvijas Banka. Nenodrošināja uzraudzību. 

Vajadzēja apturēt vismaz gadu ātrāk. Latvijas Bankas glāba savu reputāciju...” 

norādīja Ministru prezidents Māris Gailis (liecība lietas materiālos). 

 

Šo tēzi neapgāž, bet krietni pastiprina pati Latvijas Banka. Vispirms citāts: 

 

„Uzskatām, ka BB, lai to varētu pārraudzīt 1994. un 1995.gadā, būtu bijis 

nepieciešama pilnīga un nepārtraukta darījumu uzraudzība. Ja tas būtu noticis, tad 

mūsuprāt, BB jau būtu pārtraukusi darbību 1994.gadā...” (Latvijas Bankas iesniegtie 

pierādījumi, 49.pielikuma 14.lpp.) – respektīvi LB pilnvarnieks bija jāieceļ nevis 

1995.gada 22.maijā, bet pusotru gadu ātrāk... 

 

Tad: „Mums jau agrāk vajadzēja apturēt Bankas Baltija izaugsmi. Pašlaik mēs 

neko nevaram darīt.” „Banka Baltija bija viena no pirmajām bankām Latvijā. Ja viņu 

izaugsme būtu bijusi apvaldīta, tagad situācija būtu labāka”. Šīs divas sakramentālās 

un savā ziņā atslēgas frāzes 1995.gada 22.marta tikšanās laikā ar Coopers&Lybrand 

teica neviens cits, bet tieši Latvijas Bankas prezidents Einars Repše. (21.sēj.155., 

156.lpp.) 

 

„Ja mēs būtu sekojuši mūsu pašu slēdzienam un nojausmai, tad mēs būtu 

apturējuši šīs bankas darbību un uzsāktu formālas procedūras, kādas ar likumu 

noteiktas šajā situācijā” apliecināja LB prezidents E.Repše Stokholmas vispārējas 

jurisdikcijas tiesā. 

 

Manuprāt, par cēlonisko sakaru un zaudējumu apmēru man pat vairs nav jārunā, jo 

saskaņā ar Civilprocesa likuma 104.panta 2.daļu, ja viena puse atzīst faktus, ar kuriem 

otra puse pamato savus prasījumus vai iebildumus, tiesa var atzīt šādu faktus par 

pierādītiem, ja tai nav šaubu, ka atzīšana nav notikusi viltus, vardarbības, draudu, vai 

maldības ietekmē, vai arī, lai slēptu patiesību. Tā kā viltus, vardarbība vai draudi no 

manas puses pret Latvija Banku nav bijuši, un neuzskatu, ka Latvijas bankas 

prezidents šo faktu atzīšanu būtu veicis, lai slēptu patiesību, ir neapstrīdami pierādīts 

cēloniskais sakars starp Bankas Baltija neapturēšanu (vai vismaz noguldījumu 

ierobežojuma noteikšanu) un neatmaksāto noguldījumu jeb saistību izpildi attiecībā 

pret kreditoriem. 

 

Tātad, ja Latvijas Banka kopš 1993.gada sākuma, ka Bankai Baltija bija tikai 2 

likumīgi reģistrētas filiāles, kad tai apmaksātais kapitāls bija tikai 515`000 latu un 

pieņemtie noguldījumi 5`436`285 latu, nebūtu nelikumīgi ļāvusi Bankai Baltija 

pieņemt noguldījumus ar mežonīgi augstiem procentiem (kā jau tika teikts – četreiz 

lielāki kā citām bankām) un nebūtu nelikumīgi ļāvusi ārtkārtīgi strauji paplašināt 

filiāļu tīklu, kā arī būtu apturējusi bankas darbību, sakarā ar normatīvu neievērošanu 

un nelikumīgo uzņēmējdarbību nereģistrētajās filiālēs, Banka Baltija kreditoru 

kopums sastādītu šo 5`436`285 latus un aktīvu kopsumma 11`375`642 latus.  

 

1995.gada 30.jūnijā Banka Baltija saistību jeb prasījumu kopsumma bija 

(236`839`668 atskaitot pašu kapitālu 5`653`488) 231`186`180 latu. 

 

Tādejādi, prettiesiski nepiemērojot normatīvajos aktos noteiktās sankcijas 

attiecībā pret Banka Baltiju un ļaujot tai nesamērīgi strauji piesaistīt noguldījumus 



28 
 

lielā apjomā, Bankas Baltija kreditori no (saistību kopsummas 11`375`642 – 515`00=) 

10`860`642 Ls summas 1993.gada 01.janvārī pieauga līdz pat 234`110`057 latiem 

1995.gada 31.maijā. Šī starpība – 223`249`415 Ls - ir tā Latvijas Bankas prettiesiski 

nerealizētās uzraudzības dēļ nodarītā zaudējumu summa.  

 

Tā kā likvidatora pārņemtās bankas kontos bija saglabājušies nedaudz naudas 

līdzekļi un daži aktīvi, kas tika vērsti kreditoru prasījumu apmierināšanai, un 

likvidācijas procesa laikā vēl tika atgūti papildus līdekļi, tad ir izdevies kreditoru 

prasījumus apmierināt par kopsummu 10`480`179,42 Ls, tai skaitā valsts 

kompensācijas (lietas 1.sēj.58.lpp.). Tagad neapmierināto kreditoru kopums sastāda 

185`596`155,81 Ls. Šī summa ir tieši, ar Latvijas Bankas prettiesisko bezdarbību un 

prettiesisko darbību radītie zaudējumi Banka Baltija un, sekojoši, loģiski tās 

kreditoriem.  

 

Vairāki aspekti par tiesvedības laikā uzdotajiem jautājumiem un izteiktajiem 

iebildumiem 

 

1.Tīri pragmatiska valdības un Latvijas Bankas motivācija pārņemt Banka Baltija 

un pašiem vadīt bija arī fakts, ka BB administrēja lielus G-24 aizdevumus. Kā izriet 

no Latvijas Bankas iesniegtajiem pierādījumiem (1995.gada 02.jūnija 

Coopers&Lybrand vēstule Uldim Klausam, Latvijas Bankas pārstāvim „Banka Baltija 

– pagaidu ziņojums par finanšu stāvokli 1995.gada 23.maijā). Lai gan šo ziņojumu 

nevar uzskatīt par pienācīgu dokumentu un pierādījumu, jo kā norāda šī dokumenta 

autori „šis darbs ir daļa no mūsu padziļinātās izpētes darba, un mēs neesam veikuši 

tādas darbības, kas piemīt revīzijas uzdevumiem” (1.lpp. 3.rindkopa), tomēr 31.lpp. ir 

kopsavilkums par G-24 kredītiem. Kopsummā – 9`053`243 Ls uz 1995.gada 23.maiju. 

Tātad, BB pārņemšanas un Memoranda izdošanas brīdī, BB bija parādā valstij 9 milj. 

Ls. Vai valsts par tādu summu ir kreditors? Nē. Šis aizdevums „G-24” ir atgriezts. 

Kādā sarežģītā juridiskā shēmā, bet fakts paliek fakts. 

 

2. Attiecībā par Latvijas Bankas likumā „Par Latvijas Banku” noteikto galveno 

mērķi – īstenojot naudas politiku, regulēt naudas daudzumu apgrozība, lai saglabātu 

cenu stabilitāti valstī.  

 

„Bankas Baltija noteiktās procentu likmes vairākas reizes pārsniedza pārējo 

Latvijas Republikas banku noteiktās” (skat. AT Krimināllietu tiesu palātas 2007.gada 

20.novembra spriedums, 329.lpp.pēd.rindkopa). Bankas Baltija maksājamie procenti 

par noguldījumiem sastādīja 90-120% (skat. Banka Baltija 1993.gada pārskatu). Vai 

tad jebkuram nav skaidrs, ka tas ir tiešs kurss uz lata vērtības krišanos? To LB 

apzinājās, bet neko nedarīja. Banka Baltija publiski pat paziņoja, ka „kops 1993.gada 

sākuma banka īstenoja politiku uz klientu loka paplašināšanu. Lai piesaistītu plašu 

iedzīvotāju slāņu brīvos līdzekļus....” – tieši tā ir ierakstīts Banka Baltija 1993.gada 

pārskatā, kas ir iesiets smukā grāmatiņā un tika dāļāts visiem 1994.gadā. Ja viena 

komercbanka piesaista vairāk kā desmito daļu no valsts budžeta nacionālo valūtu – te 

taču katram skaidrs, ka naudas apgrozība valstī netiek regulēta, bet tā dzīvo savu 

dzīvi. Bet tā ir tā kopsakarību starp pirmo svarīgāko funkciju – nacionālās valūtas 

vērtības nosargāšanu jeb „regulēt naudas daudzumu apgrozībā” (kā norādīts Latvijas 

Bankas mājas lapā www.bank.lv/lat/print/?..., izdruka pievienota lietas materiāliem) 

un banku uzraudzību kā otru tā laika Latvijas bankas funkciju. Viens atkarīgs no otra. 

Latvijas Banka šo svarīgāko jeb galveno mērķi 1993, 1994.gadā neizpildīja. Tāpēc, lai 
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savu neizdarību notušētu, izdeva normatīvu aktu – apņemšanos nodrošināt 

noguldījumu saglabāšanu Bankā Baltija. 

 

3.Latvijas valsts noguldītājiem noguldījumu kompensācijas veidā no budžeta 

izmaksāja naudas līdzekļus par summu Ls 930`987,22, bet prasījumu tiesības pārņēma 

par summu 1`669`410,76. (LB iesniegtie pierādījumi, 1995.gada 09.novembra FM 

vēstule BB administratoram U.Grūbem, nr.04-06/852) 

 

Saeima memorandu, kā tiesību normu akceptēja ne tikai Kredītiestāžu likuma 

pārejas noteikumu izskatā, bet arī apstiprinot 1995.gada budžeta grozījumus, kuros 

3`480`000 latu tika paredzēti kā kompensācijas noguldītājiem. Valsts prezidents 

neredzēja ne mazākos šķēršļus šīs normas neizsludināšanai. Tas bija Saeimas un 

Valsts prezidenta tiešs akcepts arī finansu ziņā.  

 

4. Saeimas Parlamentārā izmeklēšanas komisija Banka Baltija krīzes cēloņu un 

bankrota pamatotības noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas projektu 

izvērtēšanai” 1996.gada 31.oktobrī Saeima iesniegtā Gala ziņojumā norādīja, ka 

„Latvijas Banka neveica pilnā apjomā likumā noteikto uzraudzību par a/s Banka 

Baltija un citām komercbankām” (ziņojuma 11.lpp. 2.punkts).  

 

5.Klaji un apzināti kļūdaini ir LB pārstāvja mēģinājumi mums iestāstīt, ka 

kompensāciju izmaksai nepieciešamos naudas līdzekļus vispirms kādam bija 

jāiemaksā. Pirmkārt, tas nav pamatots ne ar vienu pierādījumu. Otrkārt, pašas Latvijas 

bankas un Finanšu ministrijas iesniegtajos rakstveida pierādījumos ir virkne 

dokumentu, kas liecina par pretējo.  

 

Tā piemēram, no iesniegtajiem Finansu ministrijas pieprasījumiem a/s „Latvijas 

Tautas banka” administratoram ir nepārprotami redzams, ka Finansu ministrija 

pieprasa no administratoriem „pārskaitīt naudas summu, kurā ietilpst minētajā periodā 

kompensācijās izmaksātā summa”. Respektīvi, vispirms FM uz normatīva akta 

pamata ir izmaksājusi kompensāciju, tad (iespējams civiltiesiskā ceļā noslēdzot 

attiecīgu cesijas līgumu) pārņēmusi no kreditora prasījuma tiesības un tikai pēc tam 

atlīdzinājumu pieprasījusi no administratora.  

 

Savukārt, Bankas Baltija attiecības ar Finanšu ministriju saistībā ar tehnisko valsts 

pienākuma – noguldījumu kompensēšanas izpildīšanu tieši regulē 1995.gada 

20.septembrī noslēgtais līgums, kura kopiju lietas materiāliem pievienoja atbildētāji 

(lietas 22.sēj. 40.lpp.). Līguma 2.1.punktā ir teikts „Ministrija trīs darba dienu laikā 

pēc atskaites un F2 formas saņemšanas ... nosūta administratoram noteiktas formas ... 

iknedēļas pārskatu par noguldījumu kompensācijās izmaksātajām summām un 

summām, par kurām noguldītāji nodevuši prasījuma tiesības Ministrijai”. Secināms, 

ka arī attiecībā uz BB noguldījumu kompensēšana vispirms notika no valsts budžeta 

līdzekļiem un pēc tam kompensācijās izmaksāto naudas summu FM pieprasīja 

atlīdzināt administratoram. 

 

Vai prasības apmierināšana radīs kādas problēmas valsts budžetam? Nē. Saskaņā 

ar likumu „Par Latvijas Banku” bankai jāveido rezerves iespējamo zaudējumu 

segšanai. Šādas rezerves banka ir izveidojusi. „Rezerves kapitāls ir izveidots 

iespējamo zaudējumu segšanai” (Latvija Bankas mājas lapā, Latvijas Bankas 

uzdevumi). Saskaņā ar pieejamo publisko informāciju Latvijas Bankas mājas lapā, 
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sākoties tiesvedībai, Latvijas Banka ir strauji palielinājusi savas rezerves, tādējādi 

nodrošinoties iespējamās summas izmaksāšanai. 2009.gada 31.decembrī Latvijas 

Bankas rezerves sastādīja 114`236`000 Latu. 

 

6.Es apzināti nerunāju par Latvijas Bankas pieņemtajiem lēmumiem laika posmā 

no 1995.gada martam līdz BB pārņemšanai – tiem faktiski nebija it nekāda jēga. 

Zaudējumu apmēru šie lēmumi vairs neietekmēja.  

Banka Baltija 1995.gada 22.maijā tika apturēta tikai tādēļ, lai Latvijas Bankai un 

Ministru kabinetam būtu novilkta publiskajā telpā šķietama robeža – ka, lūk, tikai no 

šī brīža banka tiek pārņemta. Tomēr tai nav nekādas nozīmes, jo pēc bankas 

apturēšanas banka netika pasludināta par maksātnespējīgu. Tai netika veikta ne 

nopietna revīzija, ne inventarizācija. Turklāt, un kas ir svarīgākais, Banka Baltija pēc 

šīs apturēšanas atsāka savu darbību Latvijas Bankas vadībā. Tādejādi, BB apturēšanai 

1995.gada 22.maijā nav juridiskas nozīmes. Uldim Klausam tika „sagatavota” tāda 

banka, kura pati it neko nevar darīt. Viss bija apturēts. Bankas Baltija darbību 

atjaunoja U.Klauss. Un viņš varēja „šeptēties” bez jebkādiem ierobežojumiem. 

Latvijas Banka varēja brīvi „šeptēties” ar Bankas Baltija līdzekļiem un juridiskā 

izpratnē uzņēmās pilnu atbildību ne tikai par šo periodu, bet arī par banku kā tādu – 

par visām kreditoru saistībām.  

 

7.Pēdējā tiesas sēdē Latvijas Bankas iesniedza vairākus pierādījumus, kas, 

kopsakarā ar iepriekšējiem, mums rakstveidā tieši un nepārprotami apstiprināja kādu 

nepatīkumu faktu - lietas dalībnieks Finanšu ministrija ilgstoši izvairījās no normatīvā 

akta noteiktā pienākuma izpildes. 

Kā redzams, ka Finanšu ministrija 1996.gada aprīlī pārtrauca kompensāciju 

izmaksāšanu. Ir atzīstami R.Vonsoviča mēģinājumi pamatot šo soli, bet tie ir tik 

neloģiski un pretrunīgi, ka ir vērtējami kritiski. Es jau iepriekš norādīju, ka uzskatu 

par nepieļaujamu valsts iestādes rīcību pamatot ar tiesību normu, kas ir zaudējusi 

spēku. Publiskajās tiesībās tas nav atļauts. Tāpēc Latvijas Bankas un Finanšu 

ministrijas pārstāvja teiktais, ka Finanšu ministrija 1996.gadā izmaksāja 

kompensācijas, pamatojoties uz kārtību, kuras nav, ir juridiski nekorekts un 

nepamatots. Un otrkārt, ja reiz Finanšu ministrija izmaksāja kompensācijas 

noguldītājiem, pamatojoties uz kārtību, kuras nav, tad jau vajadzēja turpināt maksāt – 

un izpildīt ne tikai šajā kārtībā noteikto pirmo maksājumu kārtu, bet arī otru. Izpildīt 

ne tikai attiecībā uz dažiem Latvijas reģioniem, bet attiecībā uz visiem. Un izpildīt ne 

tikai par daļēju summu, bet gan pilnu, par visu, ko valdība bija solīja. 

Izskanēja polemika, ka Finanšu ministrijas mēģinājumi pieprasīt Bankas Baltija 

administratoram valsts budžetā iemaksāt naudas summas, kuras pēc tam Finanšu 

ministrija varētu izmaksāt noguldījumu kopmensēšanai.  

Pirmkārt, kāda jēga administratoram izmaksāt naudas līdzekļus, kas pienāktos 

kreditoriem, Finanšu ministrrijai, lai tā pēc tam šo naudu izmaksātu tiem pašiem 

kreditoriem? 

Otrkārt, ar šādu rīcību administrators rupji pārkāptu likumu „Par uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu” normas. Likums kategoriski nepieļauj 

finanšu līdzekļu izmksāšanu ārpus likumā noteiktās kreditoru prasījumu 

apmierināšanas secības. 

Treškārt, Finanšu ministrijas vēstule nebija pamatota ne ar vienu tiesību normu. 

Kāpēc? Tāpēc, ka tādu vienkārši nebija. 

Loģiski, ka šāds Finanšu ministrijas pieprasījumi U.Grūbem bija prettiesisks, 

tāpēc Saimnieciskā tiesa sevišķi noteica administratoram U.Grūbem ievērot likumu, 
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un uzdeva abiem strīdniekiem izdarīt nepieciešamos labojumus noguldījumu 

kompensēšanas izmaksu līgumā atbilstoši jaunajam Kredītiestāžu likumam.  

Lai gan Saimnieciskās tiesas spriedumi tika atcelti, līdz ar to, tie mums nevar būt 

saistoši, tomēr nekādi nevaru piekrist Latvijas Bankas pārstāvja mēģinājumiem 

paplašināti tulkot šo tiesas nolēmumu. Tiesa uzdeva gan Finanšu ministrijai, gan 

administratoram saskaņot un ieviest dzīvē tādu jaunu noguldījumu kompensēšanas 

tehnisko kārtību, lai būtu izpildīts Kredītiestāžu likums, tā pārejas noteikumu 7.un 

8.punkti. Tas netika izdarīts tieši Finanšu ministrijas pretdarbības dēļ. Es jau citēju 

finanšu ministra E.Repšes atbildi uz jautājumu, kad tad beidzot FM izpildīs šo tiesību 

normu, ministrija izstrādās tādu kārtību, ka neviens noguldītājs neko nedabūs. 

 

8.Atbildētāja pārstāvis vairākkārt mēģināja norādīt, ka Banka Baltija situācijā 

vainojami tikai un vienīgi tās vadītāji, jo tie apzināti veikuši virkni ļaunprātību, par ko 

Latvijas Banku nevar vainot. Kā atzina Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 

„lietā nav iegūti ... pierādījumi, par to, ka a/s Banka Baltija tās darbības laikā 

pastāvēja noziedzīga vienošanās starp šauru bankas augstāko amatpersonu loku..., 

kuru noziedzīgās darbības rezultātā banka tika ļaunprātīgi novesta līdz bankrotam. 

 

Tiesu palāta uzskata, ka šāds konstatējums, attiecinot to uz visiem apsūdzības 

punktiem kopuma, vērtējams vienīgi kā klajš pieņēmums, kas neapstiprinās ar 

konkrētiem pierādījumiem lietā.” (2007.gada 20.novembra spriedums, 135.lpp. 2. un 

3.rindkopa; lietas 20.sēj.) 

 

Arī apgalvojumi attiecībā uz grāmatvedības datu sagrozīšanu nav patiesi. AT 

Krimināllietu tiesu palāta secināja, ka „visi dati par ... grāmatvedības dokumentos bija 

uzrādīti jau pirms kredītlietu noslēpšanas, tādēļ nav nekāda pamata uzskatīt, ka ar šo 

kredītlietu noslēpšanu tikuši noslēpti arī a/s Banka Baltija grāmatvedības dati.” 

(sprieduma 349.lpp.2.rindkopa). Kā zināms, šādi, krimināllietā konstatēti fakti mums 

ir saistoši, izskatot civillietu. 

 

9.Memoranda kā tiesību normas adresāts ir pati Banka Baltija.  

Pirmkārt, Latvijas Banka to izdeva tieši attiecībā uz Banku Baltija, kā to norādīja 

liecinieki un kā tas izriet no Latvijas Bankas kompetences (izdot saistošus normatīvus 

bankām). Tas pats sakāms arī par valdību. 

Otrkārt, pats memoranda teksts ir nepārprotams – garantē noguldījumu 

saglabāšanu. Kam garantē? Pašai bankai garantē to, ka Latvijas Banka un valdība 

pārņemot bankas vadību, nodrošinās, ka visiem noguldītājiem pietiks līdzekļu 

noguldījumu atmaksāšanai. 

Treškārt, neviens no kreditoriem līdz šim nebija vērsušies pie Latvijas Bankas vai 

valdības ar pieprasījumu pa memoranda izpildi, jo saprot, ka šāda tiesības ir tikai 

normas adresātam – Bankai Baltija. Līdzīgi kā t.s. bērnu pabalsts. Visi saprot, ka tā ir 

pašvaldības izvēle maksāt vai nē. Tomēr, ja pašvaldība pieņem normu, ka tā vienmēr 

maksās, tai ir jāmaksā. Prasīt normas izpildi nevar pats bērns, bet gan māmiņa. Jo viņa 

ir normas adresāts. 

Ceturkārt, objektīvi apsvērumi – nogludītāju skaits. Nav iedomājams, kas notiktu, 

ja šie 100`000 vai 250`000 (ka sākotnēji tika uzskatīts pirms normas pieņemšanas) 

noguldītāju tagad cels viena veida prasību: 

(a) objektīvi nevar nodrošināt tehnisku šādas prasības izskatīšanu (nepieciešams 

ārkārtīgi liels stadions, atbilstoši aprīkots). 
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(b) procesuāli tā nekad netiks izskatīta, jo tiklīdz kāds zaudē savu procesuālo 

tiesībspēju (piem.nomirst) tiesvedīa jāaptur. 

(c) prasījums vienalga būs vērsts pret valsti par normas izpildi un lūgumu 

izmaksāt jeb nodrošināt Banku Baltija ar tik, cik tai pietrūkst līdzekļu noguldījumu 

atmaksāšanai. 

 

Terminu kopa „noguldījumus saglabā” nav nejauša. Valsts apņemas nodrošināt to, 

ka noguldījumi tiks saglabāti tik, cik daudz nepieciešams. Arī tālākās darbības 

nosauktas nav nejauši – kompensē. Nevis atlīdzina zaudējumus, vai pārņem cesijā (ne 

zaudējumi, ne prasījumi). Valsts vispirms izmaksā centralizēti kompensāciju, tad 

pārņem prasījuma tiesības, kuras vērš pret Bnanka Baltija. Valsts piešķir līdzekļus 

bankai, bet tehniski tos pārskaita noguldītājiem. Prasītājs ir viennozīmīgi Banka 

Baltija. Un tāda ir arī celta prasība. Gan par zaudējumu piedziņu, ko Latvijas Banka 

ar savu prettiesisko bezdarbību ir nodarījusi, gan par tiesību normas izpildi. 

 

10.Prasītājs, šāda veida prasībā, var būt tikai un vienīgi Banka Baltija, tās 

administrators vai likvidatora personā. 

Pirmkārt, kā jau norādīju tiesību norma vērsta attiecībā uz banku. Tā ir šīs normas 

adresāts. 

Otrkārt, kreditori savas tiesības akciju sabiedrības maksātnespējas gadījumā 

realizē kreditoru sapulcēs. Tātad, jebkurš kreditors savas pretenzijas izsaka 

administratoram. Koknrētajā gadījumā, administrators ir pārbaudījis kreditora 

pretenziju un atzinis to par pamatotu, tāpat kā to ir izdarījusi Latvijas Banka, kas 

joprojām turpina Bankas Baltija uzraudzību. Tādejādi, ja kreditora prasījumam 

nepietiek aktīvu, administratoram ir jāvēršas pret tiem, kas nav izpildījuši vai nu 

tiesību normas, vai nu savas saistības. Tāpēc tikai administrators var izteikt prasījumu 

par memoranda izpildi. Ko tas ir arī darījis. Protams, ka tas tiek darīts kreditoru 

interesēs, kas arī ticis tiesai norādīts. Bet prasība ir celta un tiek uzturēta bankas 

vārdā. 

Treškārt, gadījumā, ja kreditori paši sāks vērst savas pretenzijas pret attiecīgo 

valsts institūciju, tad apmierināšanas gadījumā, tiks pārkāpta likumā noteiktā 

kreditoru apmierināšanas secība. Kāds no kreditoriem saņems apmierinājumu, kāds 

nē. Līdzīgi kā jau tas notika 1995.gadā ar kompensācijām. Tas nav pareizi. 

Administratora pienākums ir atgūt līdzekļus un vērsties pret personām, kuru rīcības 

rezultātā iestājās zaudējumi, vai kuras nav pildījušas normatīvos aktus. Tomēr atgūtos 

līdzekļus administrators dala ar kreditoru kopumu. Nevis ar katru atsevišķu kreditoru. 

Saņemot attiecīgus līdzekļus, visi kreditori saņem attiecīgu proporciju. 

Ceturtkārt, kā jau to pareizi norādīja V.Brīzes kungs, Bankas Baltija gadījumā 

kreditoru sapulce kā institūcija objektīvi nestrādā. Kreditori caur savas tiesības 

realizēt nevar. Likumdevējs tikai pēc Bankas Baltija gadījuma likumā paredzēja 

institūciju – kreditoru komiteja. Tas ir objektīvais iemesls, kāpēc kreditori nevar arī 

katrs pa vienam doties uz tiesu, vai uz Finanšu ministriju. Viņu ir vairāk kā 100`000. 

Tāda skaitļa Latvijā nav. Un viņi nav miruši. Tāpēc ir administrators, kam jārīkojas 

pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma normām. 

 

Visbeidzot, prasītājs prasību bija pamatojis arī ar Kredītiestāžu 137.pantu, kurš 

nosaka, ja kredītiestādes akcionāri, padomes, valdes priekšsēdētājs vai locekļi, 

rīkotājdirektori, ..., sabiedrības kontrolieris, ... ir pārkāpuši savas pilnvaras vai nav 

ievērojuši likumu, Ministru kabineta noteikumu, Latvijas Bankas normatīvo 

norādījumu un noteikumu, ... vai arī darbojušies nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, un 
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minētās rīcības rezultātā nodarīts zaudējums kreditoriem..., likvidators ceļ prasību 

tiesā pret vainīgajām personām par šo zaudējumu atlīdzināšanu. Nedrīkst aizmirst, ka 

brīdī, kad Latvijas Banka pieteica Bankai Baltija maksātnespēju, tā pati vadīja Banku 

Baltija. Latvijas Banka izpildīja kā akcionāru sapulces pienākumus, tā arī padomes, 

valdes priekšsēdētāja un sabiedrības kontroliera pienākumus. Ir taču jāatbild. 

Bez tam, šī panta otrā daļa piemērojama tādejādi, ka tā dot tiesības likvidatoram 

celt prasības pret bankas uzraudzības iestādi. 

 

Savukārt, Civillikuma 1779.pants nosaka, ka katram ir jāatlīdzina zaudējumi, ko 

tas ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis. Latvijas Banka ar savu bezdarbību ir 

nodarījusi precīzi aprēķināmu zaudējumu Banka Baltija kā juridiskai vienībai 

kreditoru kopuma neapmierināmo prasījuma apmērā. Banka Baltija nebūtu spējīga 

piesaistīt tik daudz līdzekļus, ja Latvijas Banka būtu izpildījusi likuma noteiktās 

darbības. Kreditori nebūtu noguldījuši tik daudz līdzekļus Bankā Baltija, jo, pirmkārt, 

Banka Baltija nebūtu tiesiskas iespējas līdzekļus pieņemt, un, otrkārt, kreditori 

nenodotu savus līdzekļus, jo neuzticētos bankai, kura savu darbību un izmaksājamos 

noguldījumu procentus izmaksā no citu kreditoru līdzekļiem, t.s., pirdamīda. Nododot 

savu līdzekļus Bankai Baltija, kreditori tos ir zaudējuši. Tādejādi, zaudējumi ar 

Latvijas Bankas prettiesisko bezdarbību ir nodarīti pašai Bankai Balija un pastarpināti 

tas kreditoru kopumam. 

 

11. Latvijas Banka ir iesniegusi vairākus tiesas spriedums. Tā kā vairākiem no 

tiem faktiski ir maz tieša sakara ar lietu un prasību, tad pievērsīšu īsu uzmanību tikai 

vienam. Tā ir saucamā Maļavkina kunga prasība. Šo prasību tiesa pareizi noraidīja. 

Mums saistošs ir apgabaltiesas kā apelācijas instances spriedums. No tā secināms, ka 

arī apgabaltiesa uzskatīja, ka prasību par zaudējumu piedziņu jāceļ pašai bankai. 

Savukārt, saistībā ar memoranda izpildi Maļavkina kungs prasību necēla. Un pareizi 

darīja. Arī to tiesa būtu noraidījusi, jo nedrīkst viens kreditors gūt apmierinājumu 

ignorētot pārējos, apejot maksātnespējas likumā noteikto secību. Memorands 

negarantē saglabāt atsevišķu Maļavkina kunga noguldījumu. Tiek garantēts 

noguldījumu kopums Bankā Baltija. Šo kopumu var iegūt tikai likvidators un saskaņā 

ar likuma prasībām izmaksāt attiecīgā proporcijā. Kā jau centos kodolīgi izskaidrot 

iepriekš. 

 

12. R.Vonsoviča kungs vērsa tiesas uzmanību uz to, ka lietā esot prasījumiem 

iestājies noilgums. Tas gan bija pirms tam, kad lietā abas puses iesniedza virkni 

pierādījumu. Bet tomēr, viņa iebildums nav atsaukts šajā sadaļā. 

Tātad, attiecībā uz memoranda kā tiesību normas izpildi vēlos paskaidrot, ka 

tiesību norma nenoilgst. Ja man valsts garantē tiesības, tad garantē. Nevar būt tā, ja 10 

gadus es ciešos un neeju pēc pensijas, tad pēc 10 gadiem, dzīves 75.gadā man pasaka 

– tu nokavēji. Bet svarīgākais ir tas, ka pat pieņemot kļūdaino veidokli par noilguma 

iespēju attiecībā uz likumu, tad tāds nav iestājies. Tā kā noilguma rēķina no pēdējās 

darbības, tad lietā ir konstatēts, ka pēdējo izmaksu Finanšu ministrija veica 1996.gada 

07.aprīlī. Savukārt prasība, ja ignorējam to, ka par vienošanos un memorandu tika 

runāts jau sākotnējā prasībā, tieši pret Latvijas Banku un Finanšu ministrija kā trešo 

personu celta 2006.gada 02.martā. Tātad, pirms 10 gadu notecējuma. 

Arī attiecībā par zaudējumu piedziņu prasība nav noilgusi. 2005.gada 10.maijā 

celta prasība, tas ir, pirms desmit gadu notecējuma kopš Latvijas Banka pieteica 

Bankai Baltija maksātnespēju 1995.gada 20.jūnijā. 
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13.Attiecībā par norādi uz to, ka it kā Finanšu kapitāla un tirgus komisija ir 

pārņēmusi visus pienākumus no Latvijas Bankas un Finanšu ministrijas. Kļūdains 

viedoklis.  

Pirmkārt, šī iestāde FKTK nevar pārņemt tiesību normas izpildes pienākumu. 

Tiesību normas izpildi deleģēt var tikai un vienīgi ar speciālu tiesību normu, bet tādas 

nav. Pretēji, pastāv joprojām spēkā esoša tiesību norma – Kredītiestāžu likuma pārejas 

noteikumu 7.punkts, kas strikti nosaka, ka tieši valdībai ir jāturpina kompensēt 

noguldījumus. 

Otrkārt, attiecībā par prasibas otru pamatu - delikta attiecības nodot trešajai pusei 

nevar, LB paliek atbildīga. 

Treškārt, FKTK ne ar vienu dokumentu nav uzņēmies šo atbildības pienākumu. 

Ceturkārt, atbildētāja citētais likuma pārejas noteikumu punkts par tiesību un 

pienākumu pāreju nosaka tiesības un pienākumu pāreju ar nākotnes datumu, nevis ar 

atpakaļejošu spēku.  

Piektkārt, šim atbildētāju iebildumam faktiski nav nozīmes, jo atbild pēc būtības 

valsts. Vispirms par tās iestādes likumu nepildīšanu un beidzot ar pašas valsts izdotās 

tiesību normas neizpildīšanu līdz galam. FKTK arī ir pielīdzināma valsts iestādei. Tā 

ka valsts pārstāvju cenšanās iesaistīt mūs diskusijās no kura pārstāvja ir piedzenama 

konkrēta naudas summas, nav nozīmes. Jebkurā gadījumā pēc būtības atbildīga ir 

Latvijas valsts kā tāda par savu institūciju pieļautajām kļūdām. 

 

14.Īss komentārs pie Latvijas Bankas kādreizējiem paziņojumiem par to, ka 

Bankas Baltija kredīti visi cedēti prom, kādai Krievijas bankai. Tā saucamais Intertek 

darījums. Šāds darījums ar tiesas spriedumu ir atzīts par nenotikušu, līdz ar to spēkā 

neesošu. Nav tāda darījuma bijis. Tāpēc šāds viedoklis, ja Latvijas Banka vēlēsies to 

izmantot, ir kļūdains.  

 

15.Es gribētu pabeigt ar dažiem jautājumiem: 

- Vai Latvijas Banka kā valsts naudas aprites vienīgais regulētājs ir tiesīga dot 

politiskus solījumus jeb kā to nosauka „informatīvus paziņojumus”? Tukšus vārdus, 

kurus varētu publicēt oficiālais laikraksts „Lavijas Vēstnesis”?  

- Vai valsts institūcija Ministru kabinets tiesiskā valstī drīkst mētāties ar vārdiem 

no sērijas „kā var nesolīt?” 

Ja reiz Latvijas Banka un Ministru Kabinets tagad it kā neuzskata memorandu par 

tiesību normu, kāpēc tas tomēr tika pildīts? Kāpēc valsts šim „informatīvajam 

paziņojam” jau iztērēja vairāk kā vienu miljonu Latvijas budžeta līdzekļus? 

Kāpēc Saeima ar likumu valsts budžetā paredzēja līdzekļus šim „informatīvajam 

paziņojumam, ja ne tādēļ, ka tā ir tiesību norma? Kāpēc Saeima uzlika par pienākumu 

valdībai turpināt maksāt kompensācijas?  

Vai Latvijas Banka, Ministru kabinets, vai kāds cits ir lūdzis atzīt memorandu par 

spēkā neesošu? Vai lūguši atzīt par spēkā neesošu Kredītiestāžu likuma pārejas 

noteikumu normu par kompensācijas izmaksu turpināšanu? Vai mēs varam ignorēt šīs 

tiesību normas? 

Un pēdējais jautājums. Banka Baltija bija sistēmiski svarīga banka. Tā tiešām bija 

lielākā komercbanka Latvijā. Savukārt „Parex banka” nevarēja atzīt par lielāko un 

sistēmiskāko. Tomēr Latvijas Banka un Latvijas valdība uzskatīja par nācijas 

pienākumu šajā bankā ieguldīt valsts līdzekļus apmēram 800 miljonu apmērā, lai 

kreditori neciestu. Lai visi saņemtu savus noguldījumus un naudas resursu. Tieši caur 

Parex Banku, nedodot tiesības kreditoriem realizēt savas tiesības tieši attiecībā pret 

valsti, bet gan dibinot attiecības ar pašu banku. Vai Banka Baltijas sakarā, kuras 
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uzraudzībā bija tik daudz kļūdu, cik ielas kaķim blusu, bet kuru beigās pat vadīja 

Latvijas Banka, kurai tika izdots memorands noguldītāju nomierināšanai, valsts drīkst 

nepildīt pašas pieņemtos spēles noteiktumus un ignorēt kreditoru intereses? 

 


