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FKTK ir brīdinājusi AS "Rietumu banka" par nepietie-
kamu reputācijas riska izvērtējumu darījumos ar klien-
tu. Nav saprotams, ko konkrēti banka pārkāpusi. Devusi 
naudu, nenovērtējot maksātspēju? 

Harijs Krūmiņš Rīgā

Šādos gadījumos, kad FKTK publisko informāciju par bankai 
piemērotu sankciju, mēs kā uzraugs tomēr nevaram atklāt vai-
rāk informācijas ne par klientu, ne par konkrēto darījumu. Lielā-
kai skaidrībai varētu teikt, ka FKTK, veicot uzraudzību, seko tam, 
lai bankas laikus identi� cētu un novērtētu visus kredītiestādei var-
būtējus riskus. Konstatējot AS "Rietumu banka" pieļautos trūku-
mus dažu darījumu izvērtēšanā, kas varētu ietekmēt tās turpmā-
ko reputāciju, FKTK pieņēma lēmumu izteikt brīdinājumu, mudi-
not banku izvairīties no līdzīgiem pārkāpumiem nākotnē. Sankci-
jas bankām var būt gan brīdinājums, gan naudas sods, gan citas. 
Izvērtējot šīs lietas faktiskos apstākļus, FKTK brīdināja banku.

Kā FKTK vērtē izsludinātos Maksātnespējas likuma grozī-
jumus, kuri no 2015. gada paredz saīsināt maksātnespē-
jas procedūru un ieviest nolikto atslēgu principu?

 Jānis Āboliņš Rīgā 
Teorētiski aizņēmējs, kurš varētu izskatīt iespēju izmantot 

saīsināto procedūru, visticamāk, ir tāds, kura kredīta vērtība šo-
brīd būtiski pārsniedz iegādātā īpašuma vērtību (apmēram zem 
10% mājokļu kredītu). Savukārt nolikto atslēgu princips esošos 
kredītu ņēmējus neskars. Ja turpmāk kredīta ņēmējam būs tiesī-
bas jebkurā brīdī nolikt iegādātā mājokļa atslēgas, tādējādi atsa-
koties no savām kredīta saistībām, bankas meklēs iespējas sevi 
pasargāt, paredzot risku, ka klients varētu tā rīkoties. Pašlaik jau 
saņemam ziņas par pirmās iemaksas palielināšanos līdz 40% no 
aizdevuma summas. Tas varētu padarīt aizdevumus nepieeja-
mākus tieši vidusmēra iedzīvotājiem.

Esam sākuši vairāk uzkrāt
Lai gan ir nostiprinājies priekšstats, ka naudas krāšanas tra-

dīcija Latvijas iedzīvotāju vidū ir vāji attīstīta, un saskaņā ar FKTK 
un pētījumu centra SKDS veikto pirmo Latvijas iedzīvotāju � nan-
šu pratības aptauju (2014. gada jūlijā) 49% iedzīvotāju šobrīd nav 
izveidojuši nekādus � nanšu uzkrājumus vai arī viņiem nav pieticis 
naudas, lai nodrošinātu sev iztiku un vēl veidotu rezervi nebaltai 
dienai, tomēr pēdējo gadu laikā Latvijas mājsaimniecību kopē-
jo noguldījumu līmenis bankās ir audzis par 20% un pārsniedzis 
pirmskrīzes jeb "trekno gadu" līmeni. Tas tagad tuvojas 5 miljar-
du eiro atzīmei. Vēsturiski augstākais noguldījumu apjoms ban-
kās līdz šim bijis 2008. gada rudenī, kas krīzes gados nokritās par 
18 līdz 19%, jo iedzīvotāji ar uzkrāto kompensēja krīzes gadu ie-
nākumu kritumu. Zemākais punkts bija 2009. gada rudenī. Kopš 
2013. gada sākuma noguldījumu apmēra augšupejošā tenden-
ce bijusi noturīga, un to vēl vairāk veicinājis eiro ieviešanas pro-
cess, jo pagājušā gada nogalē bija novērojams straujš pieaugu-
ma lēciens naudas iemaksai banku kontos. Banku noguldījumos 
tiek saskaitīti gan norēķinu kontu atlikumi, gan krājkontos un de-
pozītos noguldītais uz noteiktu termiņu. Aptuveni 18% iedzīvotā-
ju uzkrājuma veidošanai izmanto krājkontus, un tieši pēdējo divu 
gadu laikā krājkontu ir atvēruši 6% šī pakalpojuma izmantotāju. 
Taču var secināt, ka līdztekus apzinātai uzkrājumu veidošanai, uz-
labojoties ekonomiskajai situācijai, ir audzis arī iedzīvotāju rīcībā 
esošās naudas daudzums, jo 24% atzīst, ka uzkrājums, kas pēdē-
jā gada laikā izveidojies, saucams – "Vairāk naudas līdzekļu manā 
kontā". Kā uzsver eksperti, tomēr arī pašlaik nav sasniegts optimā-
lais līmenis. Ja sekojam Latvijas � nanšu pratības stratēģijas vīzijai, 
tad tādām mājsaimniecībām, kuras daļu ienākumu regulāri no-
virza uzkrājumiem, jābūt vismaz 55% no visām, nevis 31%, kā tas 
ir pašlaik. Meklējot atbildi uz jautājumu, cik izturīgs ir iedzīvotāju 
šobrīd jau uzkrātais drošības spilvens un spēja iztikt bez aizņem-
šanās, minētajā aptaujā atklājām, ka teju pusei (43%) iedzīvotāju 
drošības spilvens izturētu tikai nedēļu vai dažas dienas. Tātad uz-
krāšanas tradīcija nebaltai dienai vēl ir veidojama un stiprināma.
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Jautājiet par tematiem saistībā ar � nanšu pakalpo-
jumiem – FKTK eksperti jums atbildēs šajā slejā!
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Kā vienmēr 
trūkst naudas

Zemkopības ministri-
jas Meža departamenta Ze-
mes pārvaldības un me-
liorācijas nodaļas vadītā-
ja vietnieks Valdis Pēter-
sons atzīst, ka upes ir gau-
žām bēdīgā stāvoklī tāpēc, 
ka to uzturēšanai katastro-
fāli trūkst naudas. 

"Ministrijas pakļautības 
uzņēmuma "Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpa-
šumi" pārziņā ir upes vai to 
posmi vairāk nekā 13 000 
kilometru kopgarumā. 
Taču par to summu, kuru 
ik gadu tas iztērē šim mēr-
ķim, varot uzturēt ūdenste-
ces vien aptuveni 600 kilo-
metru garumā," stāsta mi-
nistrijas amatpersona.

Šogad no valsts budže-
tā piešķirtajiem 2,3 miljo-
niem eiro, ar kuriem ir jā-
nodrošina polderu sūkņu 
staciju ekspluatācija, me-
liorācijas kadastra uzturē-
šana, melioratīvās hidro-
metrijas un arhīva uzturē-
šana, aizsargdambju uztu-
rēšana un valsts nozīmes 
ūdensnoteku uzturēšana, 
upju un to posmu uzturē-
šanai ir atvēlēti ap 712 000 
eiro. Bet no šīs summas 
ūdensteču krastu appļau-
šanai, nocirsto krūmu un 
atvašu aizvākšanai, beb-
ru dambju likvidēšanai 
un bojājumu novēršanai 
tiek iztērēti vien aptuve-
ni 340 000 eiro, otra puse 
aiziet "Zemkopības minis-
trijas nekustamo īpašu-
mu" administrācijai, dar-
binieku algām, autotrans-
portam, telpu nomai un 
citām vajadzībām. Savu-
kārt liela daļa no minēta-
jiem 340 000 eiro tiek iztē-
rēta to ūdensnoteku uztu-
rēšanai, kas pēdējos gados 
pārbūvētas vai atjauno-
tas par Eiropas Savienības 
(ES) fondu piešķirto nau-
du. ES noteikumi paredz, 
ka pēc kādas upes vai tās 
posma gultnes atjaunoša-
nas piecus turpmākos ga-
dus tā jāuztur kārtībā par 
valsts naudu. Tā kā naudas 
jau tā trūkst, ķerties pie 
citu upju atjaunošanas nav 
iespējams. 

V. Pētersons piebilst, 
ka aizvadītajos gados mi-
nistrija vairakkārt ziņoju-
si valdībai, ka valsts nozī-
mes ūdensnoteku (visas, 
kas garākas par pieciem 
kilometriem) uzturēšanai 
nepietiek naudas. Diemžēl 
šie ziņojumi palikuši bez 
ievērības, aizbildinoties ar 
naudas trūkumu. Tikmēr, 
sadzīves atkritumu piesār-
ņotas, palu sanesu, bebru 
aizsprostotas un gadiem 
ilgi netīrītas, upes vairs ne-
spēj aizvadīt lieko ūdeni 
un applūdina iedzīvotāju 
mājokļus.

Pašu rokām 
radīta nelaime

Uzņēmuma "Zemko-
pības ministrijas nekusta-
mie īpašumi" Vidzemes re-
ģiona meliorācijas nodaļas 
vadītājs Ivars Kupčs atzīst, 
ka valsts nozīmes ūdens-
teču apsaimniekošanā vis-
lielākās problēmas gan-
drīz vienmēr rodas apdzī-
votajās vietās, kur plūdu 
apdraudētās piekrastes te-
ritorijas ir apbūvētas, pār-
kāpjot Būvniecības un Aiz-
sargjoslu likuma noteiku-
mus. Apbūvētajos piekras-
tes zemes gabalos, upju aiz-
sargjoslās bez saskaņoša-
nas ar upju uzturētājiem 
īpašnieki būvē ēkas, komu-
nikācijas, stāda kokus. "Tā-
pēc plūdi lielā mērā ir pašu 
cilvēku radīti, jo mēs, ap-
saimniekotāji, daudzviet 
nemaz nevaram piekļūt 
apdraudētajām vietām, lai 
laikus novērstu nelaimi," 
saka Ivars Kupčs. 

"Pašlaik plūdu skartā 
Urga vairāk nekā kilomet-
ru garumā ir nobūvēta ar 
ēkām un žogiem tā, ka nav 
saprotams, kā tur var pie-
kļūt, lai sāktu tīrīšanu, ko 
plānojam īstenot tuvāka-
jā laikā," atklāj uzņēmuma 
"Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi" Zem-
gales reģiona meliorācijas 
nodaļas vadītāja Ilze Berg-
mane, "diemžēl tā nav vie-
nīgā plūdu apdraudētā upe, 
šajās dienās signālus par 
apdraudējumu esam saņē-
muši no Olaines, Ķekavas, 
Kokneses novadu iedzīvo-
tājiem un sabiedriskajām 
organizācijām." 

Arī Ogres novada do-
mes priekšsēdētāja viet-
nieks Egils Helmanis at-
zīst, ka plūdu skartā Urgas 
upes piekraste savulaik bi-
jusi nevērīgi apbūvēta. "Ik-
vienas upes piekrastē ir jā-
atstāj aizsargjosla, kuru ne-
drīkst apbūvēt vai apstādīt. 
Taču tas nav ievērots. Tur-
klāt vietējie iedzīvotāji laiž 
upē arī savus notekūdeņus, 
kas veicina upes aizaugša-
nu," skaidro pašvaldības 
pārstāvis.

Atbildība 
arī pašvaldībām

V. Pētersons uzskata, 
ka šajā ziņā liela atbildī-
ba uzgulst vietējām pašval-
dībām, kas savulaik pieļā-
vušas šādu apbūvi. "Daudz 
varētu darīt arī piekras-
tes zemes īpašnieki, ne-
maz negaidot valsts palī-
dzību, ja vien laikus izvāk-
tu no upēm kritušus kokus 
vai nojauktu bebru radītos 
dambjus," spriež ministri-
jas amatpersona.

Patlaban plūdu skar-
tajās vietējās pašvaldībās 
vienprātīgi atzīst, ka upju 
gultņu savlaicīgu attīrīša-
nu traucē īpašuma tiesības 
– vienai un tai pašai upītei 
varot būt pat vairāki saim-
nieki, kuri katrs savu iespē-
ju robežās gādā tikai par 
savu īpašumu. Bet nav ne-
kādas vienotas rīcības un 
valsts uzraudzības. 

Piemēram, Ogres nova-
dā pašvaldības valdījumā 
ir nodota tikai Ogres upes 
daļa Ogrē un Ogresgala pa-
gastā. Savukārt šoruden 
plūdu skartā Urga un Ķilu-
pe ir Zemkopības ministri-
jas valdījumā. Tas pats Sto-
piņu novadā – par Dauguļ-
upīti un Nabiņurgu atbild 
pašvaldība, bet par Mazo 
Juglu, Piķurgu un Ķivuļur-
gu – Zemkopības ministri-
ja. "Situāciju sarežģī tas, ka 
vienas upes piekrastes ze-
mei ir desmitiem īpašnie-
ku, viņiem daudzviet pie-
der arī zeme zem ūdens, 
savukārt valsts pārziņā ir 
tikai būves," precizē Ilze 
Bergmane. 

Kur ņemt naudu?
Kas būtu darāms, lai 

šoruden piedzīvotie plū-

di nākotnē nebūtu jāpie-
redz?   

E. Helmanis stāsta, ka 
likums aizliedz pašvaldī-
bai ieguldīt naudu citā īpa-
šumā, to aizrāda Valsts kon-
trole un citas uzraudzības 
iestādes. 

"Piemēram, lai ar paš-
valdības spēkiem piekļū-
tu un iztīrītu kaut vai vie-
nu caurteku, darbi jāsaska-
ņo ar trim dažādiem īpaš-
niekiem, kuri nemaz nevē-
las sadarboties. Ūdensteču 
uzturēšana vienmēr prasa 
arī lielus izdevumus, kuru 
pašvaldībai nav," skaidro 
Lielvārdes novada pašval-
dības izpilddirektors Gvi-
do Vītoliņš.

E. Helmanis pieļauj, ka 
pašvaldības varētu atbil-
dēt par visām ūdenstecēm, 
ja tām būtu valsts fi nansē-
jums un tehniskais nodro-
šinājums. Uz valsts nau-
du tēmē arī citās pašvaldī-
bās, atzīstot, ka tik sarežģī-
tai lietai kā upes gultnes at-
tīrīšana naudas nekad ne-
pietiks arī turpmāk. Bet, 
kā redzams, tās nepietiek 
arī valstij.

"Bez tās nelaimes, ko 
upēm sagādājuši paši pie-
krastes iedzīvotāji, plū-
dus Ogrē un Urgā var sais-
tīt tieši ar Rīgas HES izbū-
vi. Spēkstacijas izbūves gai-
tā mākslīgi mainīja Ogres 
upes tecējumu, aizberot 
Vec upi, ierobežoja arī Ur-
gas upi, izbūvējot sūknē-
tavu "Ogre–1". Iznākumā 
ūdens līmenis Urgas upē ir 
par diviem līdz trim met-
riem zemāks nekā Dauga-
vā. Patlaban "Latvenergo" 
gūst labu peļņu, bet visas 
problēmas, ko šī HES dar-
bība rada, ir jārisina pašval-
dībām, kas, manuprāt, nav 
godīgi," spriež E. Helmanis. 

Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece 
Vita Paulāne domā, ka par 
ūdenstecēm vienas pašval-
dības administratīvajā te-
ritorijā tā varētu uzņemties 
atbildību. "Bet ūdenstecēm, 
kas šķērso vairāku pašval-
dību teritorijas, ir jābūt vie-
notam apsaimniekošanas 
plānam, kā arī fi nansēju-
mam, un ar to būtu jāno-
darbojas Zemkopības mi-
nistrijai," viņa saka.

Applūst mājas. Kurš atbildīgs? 
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Ūdens līmeņa celšanās Mazajā Juglā aizvadītajā nedēļā izraisīja māju applūšanu Salaspils pagasta "Avotos".


