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FKTK off-site uzraudzība

❑ Banku klasifikācija (Risks + IKS efektivitāte)

❑ Ceturkšņu datu analīze

❑ Sektorālais riska novērtējums

❑ Trūkumu novēršanas plāna izpilde

Augsta riska banks

Vidēja augsta riska banka

Vidēja riska banka

Zema riska banka



FKTK on-site uzraudzība

IKS elementi, kas tiek vērtēti FKTK klātienes pārbaudēs:

1. Riska novērtējums

2. AML stratēģija un tone from the top

3. Struktūra, atbildības sadalījums, darbinieki un apmācības

4. Klientu izpēte un transakciju monitorings

5. Aizdomīgu darījumu identificēšana un ziņošana

6. IT sistēmas un datu glabāšana

7. Audits

8. Aģenti un trešo pušu pakalpojumu izmantošana

9. Whistleblowing

10. Procedūru pārskatīšana



1. Riska novērtējums

❑ Riska novērtējuma rezultāti

❑ Riska novērtējuma metodoloģija

❑ Riska novērtējuma pārskatīšana (regulārā un ad hoc)

❑ Starptautisko sankciju risku novērtējums



2. AML/CFT stratēģija un tone from the top

❑ Stratēģiskie mērķi AML/CFT jomā

❑ AML/CFT stratēģijas atbilstība piemītošajiem riskiem

❑ Augstākās vadības pieņemtie lēmumi AML jomas atbalstam

❑ Stratēģijā noteikto robežlielumu pārsniegumi, to biežums un 
pamatojums



3. Struktūra, atbildības sadalījums, darbinieki un apmācības

❑ Trīs aizsardzības līnijas un to darbības efektivitāte

❑ AML komitejas pilnvaras, struktūra un lēmumu pieņemšana

❑ Atbildīgās AML personas un sankciju atbilstības personas atbilstība

❑ Darbinieku pietiekamība

❑ Apmācība



4. Klientu izpēte un transakciju monitorings

❑ Riska skoringa sistēsmas darbība

❑ Klientu on-boardings

❑ Klientu izpētes pasākumi (līdzekļu izcelsme, PLG, atbilstība
riskiem)

❑ Transakciju monitorings (scenāriju un alertu saturs, apstrāde)

❑ Sankciju skrīnings

❑ Klientu izpētes prasības, kas vērstas, lai izvairītos no sankciju risku
apiešanas

❑ Korespondējošās attiecības un citu finanšu iestāžu apkalpošana

❑ Klientu izpētes lietu aktualizēšana



5. Aizdomīgu darījumu identificēšana un ziņošana

❑ Izpratne par tipoloģijām atbilstoši bankas biznesa profilam

❑ Red flags efektivitāte un atbilstība riskiem

❑ Aizdomīgu darījumu ziņošanas kvalitāte (atgriezeniskā saite no FID)

❑ Aizdomīgu darījumu ziņošana bez kavēšanās

❑ Bankas rīcība pēc aizdomīga darījuma ziņošanas



6. IT sistēmas un datu glabāšana

❑ IT sistēmas sankciju skrīningam

❑ IT sistēmas transakciju monitoringam

❑ IT sistēmas klientu failu glabāšanai

❑ Pēdējie uzlabojumi un investīcijas IT sistēmās

❑ Datu glabāšana 5 gadi pēc darījumu attiecību izbeigšanas



7. Audits

❑ Ārējais audits

- Audita tvērums

- Audita biežums (vismaz reizi 18 mēnešo)

- Trūkumu novēršanas plāna izstrāde

❑ Iekšējais audits

- Padziļināts fokuss uz riska jomām

- Uzraudzība pār trūkumu novēršanas plānu



8. Aģenti un trešo personu pakalpojumi

❑ Aģenti

- Aģentu reģistrs

- Aģentu atbilstības pārbaude

- Aģentu darbības kvalitātes pārbaude

- Apmācību nodrošināšana

❑ Trešo personu pakalpojumi

- Trešās personas atbilstības izvērtējums

- Trešās personas darba kvalitātes atbilstības izvērtējums



9. Whistleblowing

❑ Ziņošanas sistēmas darbība (process, atbildīgās personas)

❑ Darbinieki informētība par ziņošanas kārtību

❑ Praktisko gadījumu ziņošanas efektivitātes izvērtēšana



10. Politiku un procedūru pārskatīšana

❑ Politikas un procedūras aktualizētas atbilstoši normatīvo aktu
izmaiņām

❑ Politikas un procedūras aktualizētas atbilstoši risku izmaiņām

❑ Poltiku un procedūru pārskatīšanai process un atbildīgās personas



Latvijas banku sektora izmaiņas

FKTK 
darbinieku

palielinājums
NILLTFPN jomā
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Sankcijas

atbildīgajām

personām

(2015-2020)

• Atcelšana no 
amata ( 5 
personas)

• Soda nauda (5 
personas)

• Brīdinājumi (8 
personas)



Latvijas banku sektora izmaiņas

Ārvalstu noguldījumu īpatsvars, %             Ārvalstu klientu maksājumi, milj. eur
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Atbildība par pārkāpumiem AML jomā: 
bankas un to darbinieki

Administratīvā atbildība v. kriminālatbildība 

Ilze Znotiņa
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece

Rīga, Latvija
2020. gada 30. oktobrī
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Konteksts

› Papildus vietējiem NILL draudiem, Latvija kā 
tirdzniecības un transporta plūsmas tranzīta 
punkts, un reģionālais finanšu centrs ir 
pakļauta NILL draudiem, kas izriet no ārvalstīs 
izdarītiem NN. 

- NRA 2013.- 2016. gadam (2017) -

› Vēl nesen Latvijas tiesu sistēma neuzskatīja 
NILL un tās apkarošanu atbilstoši savam riska 
profilam par prioritāti. 

› Prokurori joprojām paļaujas uz predikatīva 
noziedzīga nodarījuma esamību, lai izpildītu 
priekšnoteikumu, lai pierādītu, ka apsūdzētais 
zināja par legalizētās mantas noziedzīgo 
izcelsmi. 

› Sankcijas fiziskām personām nav ne atturošas, 
ne samērīgas.

- Moneyval ziņojums par Latviju (2018) -

› Banka ir «institucionalizējusi» naudas 
atmazgāšanu kā bankas biznesa prakses 
pīlāru. Bankas vadība ļauj bankai un tās 
darbiniekiem organizēt naudas 
atmazgāšanas shēmas.

- FinCEN par lielāko vietēja kapitāla Latvijas banku 
(2018) -

› ASV bāzētās bankas un FinCEN uzskatīja 
Latviju par augsta riska jurisdikciju un 
regulāri ziņoja par aizdomīgiem darījumiem, 
kas plūda caur Latvijā reģistrētām bankām.

- Neatkarīgu žurnālistu secinājums no «FinCEN leaks» 
datiem -
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Jautājumi

1. Vai, FKTK konstatējot pārākumus, sodi bija samērīgi konstatētajiem pārkāpumiem? («Price for doing business»?)

2. Kādēļ bija tik zems kriminālvajāšanu un notiesājošu spriedumu skaits par NILL?

3. Kādos gadījumos par NILL/TF/PF novēršanas prasību pārkāpumiem piemērojama administratīvā atbildība un kad
– kriminālatbildība?

4. Vai šāda situācija varēja rasties bez attiecīgo banku vadības un darbinieku ziņas?
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Administratīvā atbildība par 
NILLTPF novēršanas prasību 
neievērošanu bankās 
NILLTPFN Likuma 78. panta pirmā daļa

Par normatīvo aktu pārkāpumu NILLTPFN jomā, 
t.sk. attiecībā uz klienta izpēti, darījumu uzraudzību, 
ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, līdzekļu 
iesaldēšanu, iekšējās kontroles sistēmu, Likuma 
subjektam (arī bankām) var piemērot šādas 
sankcijas:

1. izteikt publisku paziņojumu, norādot par 
pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību;

2. izteikt brīdinājumu;

3. uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai personai 
(fiziskajai vai juridiskajai) soda naudu līdz 1 000 
000 euro (bankām – soda naudu līdz 10 
procentiem no kopējā gada apgrozījuma un 
bankas amatpersonai, darbiniekiem vai 
personai, kura pārkāpuma izdarīšanas laikā ir 
atbildīga par noteiktas darbības veikšanu bankas 
uzdevumā vai interesēs, soda naudu līdz 5 000 
000 euro);

4. apturēt vai pārtraukt darbību;

5. noteikt pagaidu aizliegumu par pārkāpumu 
atbildīgajai personai pildīt tai likuma subjekta 
noteiktos pienākumus;

6. pienākumu veikt noteiktu rīcību vai atturēties 
no tās;

7. uzlikt par pienākumu likuma subjektam atcelt 
par pārkāpumu atbildīgo personu no amata.
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Atbildība par NILLTPF novēršanas prasību neievērošanu 
bankās
NILLTPFN Likuma 45. panta pirmās daļas 1. punkts

Kompetence sankciju piemērošanā: FKTK

Vai un kam par pārkāpumiem NILL/TF/PF novēršanas jomā var iestāties kriminālatbildība?

› Bankām jānodrošina, lai atbildīgie darbinieki pārzina ar NILL/TF/PF saistītos riskus, NILL/TF/PF novēršanu 
regulējošos normatīvos aktus, kā arī veic regulāru darbinieku apmācību, lai pilnveidotu viņu prasmi konstatēt 
aizdomīgus darījumus un to pazīmes un izpildīt iekšējās kontroles sistēmā paredzētās darbība.

NILLTPFN Likuma 9. pants

› Banka ieceļ vienu vai vairākus darbiniekus (par NILL/TF/PF prasību izpildi atbildīgās personas), tai skaitā no 
augstākās vadības, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par NILLTPFN Likuma prasību ievērošanu.

› Bankas par NILL/TF/PF novēršanas prasību izpildi atbildīgo darbinieku ieceļ gan augstākajā vadībā, kas nodrošina 
NILL/TF/PF novēršanas prasību izpildes pārraudzību, gan iekšējās kontroles struktūrvienībā, kas nodrošina 
NILL/TF/PF novēršanas prasību praktisko izpildi.

NILLTPFN Likuma 10. pants

Bankas vadības, akcionāru, citu darbinieku (privātbaņķieru) atbildība?
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Kriminālatbildība par NILLTPF novēršanai noteikto prasību 
neievērošanu bankās (1/5)

Banku darbinieki var būt iesaistīti darbībās, kurās var būt saskatāmas noziedzīgu nodarījumu sastāva pazīmes: 

› Darījumu (naudas plūsmu) uzraudzība (vai neatbilstoša uzraudzība) starp NILL shēmā iesaistītajiem 
klientiem/personām;

› Finanšu darījumu apzināta koordinēšana, lai izvairītos no ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem iesniegšanas 
FID;

› Fiktīvu darījumu pamatojošo dokumentu pieņemšana no klientiem, neuzdodot papildu jautājumus;

› Fiktīvu darījumu veikšana klientu kontos – veikti daudzi darījumi, būtiski nemainot konta neto atlikumu darba 
dienas sākumā un beigās;

Bankas iekšējās kontroles sistēmai ir jāstrādā tā, lai šādas darbības nebūtu pieļaujamas/iespējamas.
Ja šādi gadījumi ir pieļauti apzināti, jāvērtē, vai nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma sastāva
pazīmes.
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Kriminālatbildība par NILLTPF novēršanai noteikto prasību 
neievērošanu bankās (2/5)
› Nepatiesas informācijas ievadīšana bankas dokumentos, kas nepieciešama klientu izpētei (piemēram, par 

PLG);

› “Konsultāciju pakalpojumu” līgumu un cita veida līdzīgu līgumu izmantošana, lai radītu škietamu likumību 
nelikumīgiem pārskaitījumiem;

› Vairāku kontu uzturēšana un izmantošana vienā un tajā pašā bankā, lai līdzekļu pārskaitījumus starp šiem 
kontiem varētu pārvaldīt iekšēji, nepaļaujoties uz starptautiskajiem klīringa mehānismiem, kas ir labāk 
redzami tiesībaizsardzības iestādēm. 

Šveices Augstākā tiesa ir atzinusi trešās personas veiktas legalizācijas formu – NILL aiz nolaidības.

› Fakti: Brazīlijas nodokļu administrēšanas iestāžu amatpersonu saņemti kukuļi tika pārskaitīti uz Ženēvā
bāzētas bankas kontiem.

› Tiesa: Aizdomu par līdzekļu izcelsmi gadījumā bankai jāveic ātras un atbilstošas darbības, lai noskaidrotu
līdzekļu izcelsmi. Bankai darbības jāveic nekavējoties un konkrētos gadījumos jāinformē valsts iestādes.
Baņķieris, kas neveic attiecīgās darbības, var tikt notiesāts par NILL aiz nolaidības.

› NILLTFP novēršanas prasības, tostarp bankas IKS, uzliek bankām un to darbiniekiem pienākumus, kuru
nepildīšana var radīt kriminālatbildību.
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Kriminālatbildība par NILLTPF novēršanai noteikto prasību 
neievērošanu bankās (3/5)

Iespējamie bankas vai tās darbinieku veikti noziedzīgi nodarījumi NILL/TF/PF novēršanas prasību pārkāpšanā:

• Krimināllikuma 195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

• Krimināllikuma 197.pants. Nolaidība

• Krimināllikuma 199.pants. Komerciālā uzpirkšana?

Vai ir pamats vērtēt bankas un tās darbinieku kriminālatbildību, ja, piemēram:

- Pamatojoties uz banku ziņojumiem, gandrīz 20 gadu laikā bankās iesaldētās summas – X;
- Publiski pieejama informācija liecina par ļoti lielām aizdomīgām finanšu plūsmām tajās pašās bankās; 
- Banku likvidācijas procesos, pārbaudot vēsturiskos darījumus, pēc FID iniciatīvas vien 2 gadu laikā 

attiecīgajās bankās iesaldēta summa – 100X. 

Vai bankas (1) neredzēja aizdomas aiz nolaidības, (2) “pievēra acis” (apzināts aklums), (3) apzināti ignorēja 
aizdomas vai (4) bija iesaistītas aizdomīgo darījumu veikšanas infrastruktūras radīšanā? 

FKTK: Iekšējās kontroles sistēmas obligātie elementi – klientu izpētes pasākumi; darījumu uzraudzība; aizdomīgu 
darījumu ziņošana (nekavējoties).
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Kriminālatbildība par NILLTPF novēršanai noteikto prasību 
neievērošanu bankās (4/5)
Profesionāla noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

«NILL kā pakalpojuma sniegšana apmaiņā pret komisiju, samaksu vai cita veida peļņu». 

Minētais neizslēdz, ka personas, kas iesaistītas profesionālā NILL, nodarbojas ekskluzīvi ar NILL; tās var vienlaicīgi 
nodarboties arī ar tiesisku uzņēmējdarbību. Profesionālie NILL pakalpojuma sniedzēji apzinās, ka līdzekļiem, ko tie 
pārvieto, ir noziedzīga izcelsme. Neietver personas, kas ir neapzināti vai pasīvi starpnieki, kuri tiek izmantoti, lai 
atvieglotu/īstenotu NILL shēmu.

Latvijas riska profilam atbilstošākā profesionālās NILL paveids: starpnieku tīkls jeb proxy network (pastāv arī 
citi profesionālās NILL paveidi, piemēram, naudas mūļu tīkli). Pārrobežu NILL shēmai, kuru organizē starpnieku 
tīkls, ir šāda 5 soļu struktūra:

1) Klientu līdzekļi tiek pārskaitīti uz kontiem, kas atvērti profesionālo NILL pakalpojumu sniedzēju kontrolētu 
čaulas veidojumu vārdā, bieži izmantojot juridiskas personas, kuras tie kontrolē vai struktūras, kas darbojas 
viņu vārdā.

2) Līdzekļi tiek pārvietoti, izmantojot sarežģītu kontu ķēdi ar čaulas veidojumu izveidotiem fiktīviem līgumiem. 
Dažādu klientu līdzekļi tiek sajaukti vienā un tajā pašā kontā, tāpēc izmeklētājiem ir grūti izsekot līdzekļus, 
kas nāk no konkrēta klienta.



 inanšu izlūkošanas 

dienests

Kriminālatbildība par NILLTPF novēršanai noteikto prasību 
neievērošanu bankās (5/5)
Profesionāla noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

3) Līdzekļi tiek pārskaitīti uz ārzemēm saskaņā ar fiktīviem tirdzniecības līgumiem, aizdevuma līgumiem, 
vērtspapīru pirkšanas līgumiem utt. Vairumā gadījumu ārvalstu uzņēmumu pirmā līmeņa slāņa kontus 
kontrolē vieni un tie profesionālie NILL pakalpojuma sniedzēji, kas sekmēja 1. soli.

4) Līdzekļi tiek pārvietoti, izmantojot sarežģītu starptautisko pārskaitījumu ķēdi. Izmantoto NILL infrastruktūru 
(t.i., čaulas uzņēmumu izveidotos kontus) parasti izmanto, lai pārvietotu naudu, kas nāk no visas pasaules. 
Šiem starptautiskajiem naudas pārskaitījumiem bieži ir līdzīgi ģeogrāfiskie modeļi.

5) Līdzekļi tiek atgriezti kontos, kurus kontrolē sākotnējie klienti, viņiem pietuvinātas personas vai saistītie 
juridiskie veidojumi. Alternatīvi profesionālie NILL pakalpojumu sniedzēji iegādājas preces un pakalpojumus 
klientu vārdā. 
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Paldies par uzmanību!


