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Pasaules valstu centrālo banku sadarbība ilgst jau gandrīz 
gadsimtu, un to ietekmē ekonomiskie nosacījumi un politiskais 
konteksts. Latvijas Bankas starptautiskā darbība sākās tūlīt pēc 
tās izveides, meklējot iespējas nodrošināt ārējās tirdzniecības 
maksājumus un veicot ārējo rezervju ieguldījumus.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Latvijas Bankai bija jāno
drošina centrālās bankas uzdevumu veikšana atbilstoši Latvijas 
normatīvo aktu un starptautisko institūciju prasībām un citu 
valstu centrālo banku labākajai praksei. Latvijas Banka atsāka 
starptautisko sadarbību 1991. gada nogalē un būtiski aktivizē
ja 1992. gadā, kad Latvija kļuva par SVF dalībvalsti, tika atjau
nota Latvijas Bankas līdzdalība Starptautisko norēķinu bankā, 
saņemta tehniskā palīdzība un nodibināti sakari, kas nepiecie
šami ārvalstu maksājumu veikšanai un ārējo rezervju pārvaldī
šanai.

1995. gadā, kad tika parakstīts Latvijas un ES asociācijas lī
gums (Eiropas līgums) un Latvijas valdība iesniedza ES prezi
dējošajai valstij – Spānijai – pieteikumu par Latvijas vēlmi pie
vienoties ES, sākās kvalitatīvi jauns starptautiskās sadarbības 
posms. 2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par ES dalībvalsti, bet 
Latvijas Banka – par ECBS dalībnieci. Latvijas Bankas darbības 
pilnveides process turpinās, jo plānota Latvijas Bankas integrā
cija Eirosistēmā, Latvijā ieviešot vienoto Eiropas valūtu, turklāt 
attīstās arī centrālo banku funkcijas un darbības organizācija 
mērķu sasniegšanai.

Centrālo banku izveide, atbildības jomas un 
starptautiskā sadarbība

ES valstu centrālās bankas dibinātas, sākot ar 1668. gadu, 
kad izveidota pasaulē par visvecāko centrālo banku uzskatītā 
Sveriges Riksbank,1 un līdz 1998. gadam, kad, pārveidojot Luk
semburgas Monetāro institūtu, dibināta Banque centrale du 
Luxembourg. Savukārt Eesti Pank dibināta 1919. gadā, Lietuvos 
bankas un Latvijas Banka – 1922. gadā. 1940. gadā to darbība 
tika pārtraukta, bet 20. gs. 90. gadu sākumā – atkal atjaunota. 
Latvijas Banka pārņēma 1922. gadā dibinātās Latvijas Bankas 
aktīvus, bet neuzņēmās saistības.2

Sākotnēji centrālo banku izveides mērķis bija vienādot naudas 
zīmju izlaišanas sistēmu, centralizēt un pārzināt valsts zelta re
zerves un pilnveidot maksājumu sistēmu darbību. Šo banku cen
trālā pozīcija finanšu sistēmā, tas, ka tās pārvaldīja lielāko daļu 
valsts dārgmetālu rezervju un spēja sniegt papildu likviditāti, 
noteica to, ka šīs bankas kļuva par banku bankām.3 Centrālās 
bankas ieguva ievērojamu spēku, īstenojot monetārās politikas 
mērķus, tādējādi pārveidojoties par spēcīgām informācijas iestā
dēm, kas samērā detalizēti pārzina attiecīgās finanšu sistēmas 
stāvokli.4 Centrālo banku loma finanšu tirgū pieaug finanšu krī
zes laikā, kad starpbanku tirgus neveic savas funkcijas.

Centrālo banku attīstībā vērojamas trīs stadijas.5 Pirmajā sta
dijā centrālā banka veic naudas emisiju, starpbanku maksāju
mu un banku pakalpojumus valdībai, bet otrajā stadijā tā 
sagatavo un īsteno monetāro politiku, pārvalda ārējās rezerves 
un valūtas kursu, regulē un pārrauga finanšu iestādes un sniedz 
valdībai finanšu eksperta padomus. Savukārt trešajā stadijā par 
galveno kļūst centrālās bankas konsultanta loma. Latvijas Ban
kas darbība 20. gs. 20. un 30. gados atbilda centrālo banku attīs
tības pirmajai stadijai, bet 20. gs. 90. gados un 21. gs. sākumā 
Latvijas Bankas darbība atbilda otrajai centrālo banku attīstības 
stadijai. Kļūstot par ECBS locekli, Latvijas Banka pārgāja trešajā 
centrālo banku attīstības stadijā. Tāpēc Latvijas Bankai jāpie
saista darbinieki, kuri ir augsti kvalificēti attiecīgās jomas pēt
nieki un eksperti un kuri spēj sagatavot priekšlikumus ne tikai 
Latvijas valdībai, bet arī ES institūcijām. Monetārā integrācija 
veicina ES valstu centrālo banku darbības integrāciju, un daļa 
lēmumu tiek pieņemta centralizēti.

Sadarbības koordinatore ECBS ietvaros ir ECB, bet par pasau
les valstu centrālo banku sadarbības centru uzskatāma Starp
tautisko norēķinu banka. Latvijas Banka 1930. gadā kļuva par 
šīs bankas akcionāri. Latvijas Banka 1939. gada nogalē sadarbo
jās ar Bank of England, Banque de France, Federal Reserve Bank 
of New York un citām centrālajām bankām. Lai gan Latvijas 

okupācija pārtrauca Latvijas Bankas darbību, ārvalstu centrālās 
bankas un Starptautisko norēķinu banka saglabāja Latvijas 
Bankas aktīvus, un tie tika atgūti 20. gs. 90. gados. Tas ļāva Lat
vijas Bankai izveidot valsts zelta un ārvalstu valūtas rezerves 
nacionālās valūtas seguma nodrošināšanai. Latvijas Banka at
jaunoja arī līdzdalību Starptautisko norēķinu bankā.

2004.–2012. gadā turpinājās Latvijas Bankas sadarbība un 
pieredzes un informācijas apmaiņa ar citu valstu centrālajām 
bankām. Latvijas Banka salīdzinājumā ar pirmajiem gadiem 
pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pakāpeniski kļuvusi par cen
trālo banku, kas spēj sniegt tehnisko palīdzību citu valstu cen
trālajām bankām. Pasaules Bankas projekta ietvaros 2004. gadā 
Latvijas Bankas darbinieki sniedza tehnisko palīdzību Irānas, 
Kipras, Kostarikas, Rumānijas, Tanzānijas, Ukrainas un Vene
cuēlas centrālajai bankai ar ārējo rezervju pārvaldīšanu saistītos 
jautājumos.6 2006. gadā sagatavots Gruzijas un Ukrainas banku 
sektora grāmatvedības prakses novērtējums, kā arī sniegtas kon
sultācijas ārvalstu valūtas rezervju uzskaites jautājumos Trini
dādas un Tobāgo centrālās bankas speciālistiem.7 Savukārt SVF 
tehniskās palīdzības programmas ietvaros 2004.–2006.  gadā 
sniegti ar grāmatvedību un finanšu pārskatu sagatavošanu sais
tīti ieteikumi Albānijas8 un Baltkrievijas centrālajai bankai.9 
2008. un 2009. gadā ECB un nacionālo centrālo banku tehnis
kās palīdzības programmas ietvaros sagatavots ziņojums par 
maksājumu bilances statistikas datu sagatavošanu Serbijas Na
cionālajā bankā, sniedzot ieteikumus datu sagatavošanas piln
veidei virzībā uz ES un ECB prasību izpildi maksājumu bilances 
statistikas datu sagatavošanas jomā.10

Latvijas Bankas darbinieki uzstājās dažādos starptautiskos se
mināros Eiropā un Āzijā, un Latvijas Bankā organizēti semināri 
Bulgārijas, Krievijas, Kazahstānas, Gruzijas, Lietuvas, Moldovas 
un Melnkalnes centrālās bankas darbiniekiem u.c. pasākumi, 
kā arī sniegtas konsultācijas Armēnijas, Bulgārijas, Ēģiptes, 
Gruzijas, Kazahstānas, Lietuvas, Moldovas, Slovēnijas, Turk
menistānas un Ungārijas centrālās bankas darbiniekiem par 
monetārās politikas instrumentu, banku likviditātes, ārējo re
zervju pārvaldīšanas, grāmatvedības, finanšu pārskatu, statisti
kas, personāla vadības, iekšējā audita, informācijas sistēmu, 
sabiedrisko attiecību u.c. jautājumiem.

Latvijas Banka organizējusi vairākas starptautiskas sanāksmes. 
Regulāri organizētas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Monetāro 
un finanšu jautājumu komitejas pārstāvju vietnieku grupas 
sanāksmes. 2005. gada aprīlī11 un 2009. gada septembrī12 Rīgā 
notika Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Monetāro un finanšu jau
tājumu komitejas sanāksme, kurā apsprieda stratēģiskus SVF 



272 273

XCLatvijas Bankas Loma un darBīBa Eiropas monEtārās intEgrācijas procEsā (2004–2012)

politikas jautājumus, kā arī sadarbību ar citām starptautiskajām 
finanšu institūcijām.

2005. gadā Latvijas Banka organizēja gadskārtējo Baltijas val
stu un Ziemeļvalstu centrālo banku tikšanos par maksājumu un 
vērtspapīru norēķinu sistēmu jautājumiem13, bet 2012. gadā – 
par statistikas aktualitātēm. 2006. gadā Latvijas Banka orga
nizēja sanāksmi par ārvalstu valūtas rezervju pārvaldīšanas jau
tājumiem, un tajā piedalījās ES12 valstu centrālo banku un Pa
saules Bankas pārstāvji.14 Pēc Latvijas Bankas ierosinājuma Bank 
of England Centrālo banku studiju centrs sadarbībā ar Banque 
de France un De Nederlandsche Bank ekspertiem 2007. gada jū
nijā organizēja starptautisku semināru "Monetārās politikas 
stratēģijas ceļā uz eiro".15 Latvijā katru trešo gadu notikuši Bal
tijas valstu centrālo banku darbinieku pieredzes apmaiņas se
mināri, kuros apspriesti monetārās politikas, tirgus operāciju, 
sabiedrisko attiecību, izdevumu sagatavošanas un tulkošanas 
jautājumi u.c. ar centrālās bankas darbību saistīti aktuāli jautā
jumi.

Savukārt 2012. gada 5. jūnijā Latvijas Banka kopā ar SVF orga
nizēja augsta līmeņa starptautisko konferenci "Apstākļiem spī
tējot: Baltijas valstu tautsaimniecības atveseļošanās pieredze".16 
Šī konference pulcēja ievērojamus valstu un starptautiskās poli
tikas veidotājus un akadēmisko aprindu pārstāvjus, kuri ap
sprieda stratēģiju, kas palīdzēja Baltijas valstīm pārvarēt dziļo 
recesiju, atjaunot sabalansētu izaugsmi un tuvināt vai sasniegt 
eiro ieviešanas mērķi, kā arī turpmākos sarežģītos uzdevumus un 
to risināšanas iespējas. Konferenci atklāja Latvijas Valsts prezi
dents Andris Bērziņš un SVF izpilddirektore Kristīne Lagarda 
(Christine Lagarde; viņa piedalījās arī paneļdiskusijā). Referen
tu vidū bija Latvijas Republikas Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, 
EK viceprezidents Olli Rēns (Olli Rehn), ECB Valdes loceklis 
Jergs Asmusens (Jörg Asmussen), Zviedrijas finanšu ministrs 
Anderšs Borgs (Anders Borg) un Baltijas valstu finanšu ministri 
(Jirgens Ligi (Jürgen Ligi), Ingrīda Šimonīte (Ingrida Šimonytė) 
un Andris Vilks).

Starptautiskās finanšu organizācijas un ārvalstu centrālās 
bankas turpināja piedāvāt Latvijas Bankai iespēju piedalīties šo 
institūciju rīkotajos semināros un kursos, kā arī saņemt konsul
tācijas ar centrālās bankas darbību saistītos jautājumos. Latvijas 
Bankas darbinieki piedalījušies ECB, SVF Institūta, Pasaules 
Bankas, EK un Apvienotā Vīnes institūta kursos, kā arī Austri
jas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Francijas, 
Itālijas, Islandes, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, So
mijas, Spānijas, Šveices, Turcijas, Ungārijas un Vācijas centrālās 

bankas un Federal Reserve Bank of New York rīkotajos seminā
ros. Latvijas Bankas darbinieki devās pieredzes apmaiņas vizītēs 
uz Beļģijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas, Itālijas, Lie
tuvas, Polijas, Slovākijas un Zviedrijas centrālo banku.

Latvijas Bankas speciālisti piedalās vairākās ES Padomes un 
EK komitejās un darba grupās. Darbojoties ES Padomes Eko
nomikas un finanšu komitejā un tās apakškomitejās, Latvijas 
Bankas pārstāvji regulāri piedalījušies lēmumu pieņemšanā ES 
tautsaimniecības un finanšu attīstības jautājumos, sprieduši par 
gatavošanos eiro ieviešanai, par attiecībām ar trešām valstīm un 
starptautisko finanšu institūciju politiku, kā arī kopā ar citām 
ES valstīm izstrādājuši priekšlikumus ekonomiskās politikas 
stratēģijas un instrumentu pilnveidei.

Latvijas Bankas pārstāvji darbojas EK un Eurostat darba gru
pās, risinot jautājumus, kas saistīti ar eiro monētām, maksāju
mu sistēmām, tautsaimniecības prognozēšanu un statistiku.

Centrālajām bankām ir svarīgi apmainīties ar informāciju par 
starptautisko finanšu iestāžu maksātspēju un likviditāti, kā arī 
par to ekonomisko principu darbību nākotnē, kuri varētu palie
lināt sistēmisko risku.17 Tas īpaši aktuāli kļuva ASV nekustamā 
īpašuma tirgus krīzes laikā, kad situācijas novērtēšanai infor
mācija bija jāiegūst ļoti operatīvi. ECBS visciešākā sadarbība 
vērojama Eirosistēmā, jo eiro zonas valstu centrālās bankas īste
no vienotu monetāro politiku. Sadarbība starp centrālajām 
bankām turpinās, lai rastu jaunas iespējas finanšu un ekono
miskās stabilitātes veicināšanai, turklāt centrālo banku sadarbī
ba pieaug kapitāla mobilitātes rezultātā.18

ECBS mērķi, uzdevumi, organizatoriskā struktūra 
un pārvaldība

ECBS izveide ir institucionāls un ekonomiskās politikas sa
sniegums, un to sekmēja jau agrāk izveidojusies sadarbība starp 
centrālajām bankām. Šo sadarbību veicināja līdzīgs centrālo 
banku viedoklis par zemas inflācijas lomu ekonomiskās izaug
smes un finanšu stabilitātes nodrošināšanai. Līgums par Eiro
pas Savienības darbību nosaka, ka ECBS galvenais mērķis ir 
cenu stabilitātes nodrošināšana ES.19 

Monetārās integrācijas neatņemama sastāvdaļa bija nepiecie
šamo institūciju izveide. ECBS darbības uzsākšanai nepieciešamo 
priekšnoteikumu sagatavošanai saskaņā ar Māstrihtā parakstīto 
Līgumu par Eiropas Savienību20 1994. gada 1. janvārī21 tika iz
veidots EMI. Tā uzdevums bija noteikt ECBS darbībai EMS tre
šajā posmā nepieciešamo noteikumu, organizatorisko un 
loģistikas satvaru. ECB tika dibināta 1998. gada 1. jūnijā un tur
pināja EMI darbu.22 ECB ir starpnacionāla iestāde, tāpēc virzībā 

SVF izpilddirektore Kristīne Lagarda un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs Vecrīgā 2012. gada 5. jūnijā. Aivara Liepiņa foto.
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uz monetāro mērķi salīdzinājumā ar eiro zonas valstu centrāla
jām bankām ir mazāk jutīga pret politisko spiedienu.23 ECBS un 
ECB Statūti ir Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam 
par Eiropas Savienības darbību pievienots protokols.24

ECBS galvenie uzdevumi noteikti Līgumā par Eiropas Savie
nības darbību, un tie ir šādi: noteikt un īstenot ES monetāro 
politiku, veikt valūtas maiņas operācijas, turēt un pārvaldīt ES 
valstu oficiālās ārvalstu rezerves un veicināt maksājumu sistē
mu raitu darbību.25 ECB noteiktas ekskluzīvas tiesības atļaut 
emitēt eiro banknotes eiro zonas valstu centrālajām bankām. 
ECBS jāpalīdz kompetentām iestādēm sekmīgi īstenot politiku 
attiecībā uz kredītiestāžu konsultatīvu uzraudzību un finanšu 
sektora stabilitāti. Ņemot vērā, ka vienotā monetārā politika īs
tenojama valstīs ar atšķirīgu tautsaimniecības struktūru un at
tīstības līmeni, palielinās nepieciešamība saņemt arvien plašāku 
un sarežģītāku statistisko informāciju. Par statistiskās informā
cijas sagatavošanas jautājumu svarīgumu liecina arī tas, ka ECB 
regulāri organizē starptautiskas konferences par iespējām rast 
jaunus risinājumus statistiskās informācijas kvalitātes pilnvei
dei. Sākot ar 2011. gada 1. janvāri, ECB uzticēti papildu uzdevu
mi, kas saistīti ar ESRK darbību.26 ECB jānodrošina sekretariāts 
un tādējādi jāsniedz analītisks, statistisks, loģistikas un admi
nistratīvs atbalsts ESRK. Šā uzdevuma veikšanai nepieciešams 
arī ES valstu centrālo banku atbalsts. Arī Latvijas Bankas spe
ciālisti snieguši atbalstu ESRK sekretariāta uzdevumu veikšanā. 

Eirosistēmā centralizēti tiek pieņemti lēmumi ne tikai par 
eiro zonas monetārās politikas noteikšanu, bet arī par tās īste
nošanu ECB un eiro zonas valstu centrālajās bankās. ECBS 
ietver sevī pretrunu starp centralizāciju un decentralizāciju. 
Pieņemot lēmumus gandrīz visās centrālās bankas darbības 
jomās (centrālās bankas un naudas jautājumi, maksāšanas lī
dzekļi, statistiskās informācijas vākšana, sagatavošana un publi
cēšana, maksājumu un norēķinu sistēmas, tie noteikumi finanšu 
iestādēm, kuri var būtiski ietekmēt finanšu iestāžu un tirgu sta
bilitāti), par to saturu ES valstu centrālajām bankām vispirms 
jākonsultējas ar ECB.27 Latvijas Banka šādas konsultācijas vei
kusi, gatavojot apstiprināšanai Latvijas Bankas padomē tiesību 
aktus, kuri saistīti ar monetārās politikas instrumentu lietoša
nu, statistiskās informācijas vākšanu, maksājumu un norēķinu 
sistēmu darbību u.c. Latvijas Bankas darbības aspektiem. ECB 
2005.–2012. gadā sniegusi 22 oficiālus atzinumus par Latvijas 
normatīvo aktu, kā arī par Latvijas Bankas un FKTK tiesību 
aktu projektiem.28

ECBS organizatoriskā struktūra ir komplicēta un arī pretru
nīga. ECBS ir duāla struktūra, kas tiek organizēta un darbojas 

divos līmeņos – ES un nacionālajā.29 ECBS centrālā institūcija ir 
ECB, bet ES valstu centrālās bankas kļuvušas par ECB pārstāv
jiem, kas veic operācijas ar ES valstu kredītiestādēm, izmantojot 
eiro denominētus finanšu instrumentus.30

ECBS ir atvērta un dinamiska sistēma. Līgumam par Eiropas 
Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievie
noti protokoli31, kas, ņemot vērā Dānijas valdības 1993. gada un 
Lielbritānijas valdības 1996. un 1997. gada paziņojumu par ne
piedalīšanos EMS trešajā posmā, nosaka šo valstu īpašo statusu 
attiecībā uz eiro ieviešanu. Šīm valstīm nav jāievieš eiro, un šis 
atbrīvojums ir pastāvīgs un apjoma ziņā atšķirīgs. Tomēr šīs val
stis saglabājušas tiesības pievienoties eiro zonai, ja tās izpildīs 
eiro ieviešanai nepieciešamos nosacījumus. Savukārt Zviedrijai 
tika noteikts izņēmuma statuss, jo tās tiesību akti tobrīd neatbil
da pilntiesīgas EMS dalībvalsts statusam un Zviedrijas krona 
nebija piedalījusies VKM32. Šo valstu centrālās bankas netika 
iesaistītas ECB noteiktās monetārās politikas īstenošanā. Tāpēc, 
lai palīdzētu sabiedrībai vieglāk izprast ECBS struktūru, ECB 
Padome 1998. gada novembrī33 nolēma izveidot apakšsistēmu 
"Eirosistēma", ietverot tajā to ES valstu centrālās bankas, kuras 
aizstājušas nacionālo valūtu ar vienoto Eiropas valūtu, un ECB. 
Sākotnēji ECBS ietilpa 15 ES valstu centrālās bankas, t.sk. Eiro
sistēmā – 12 eiro zonas valstu centrālās bankas. Attiecība starp 
ECBS un Eirosistēmā ietilpstošo centrālo banku skaitu būtiski 
mainījās 2004. gada 1. maijā, kad ES pievienojās 10 valstu, t.sk. 
Latvija, bet arvien jaunu valstu pievienošanās ES vai Eirosistē
mai nosaka turpmākas šīs attiecības pārmaiņas. Eirosistēma 
kopumā uzņēmusies izšķirošu lomu, darbojoties kā katalizators 
tirgus dalībniekiem, jo tā atrodas unikālā pozīcijā – vienlaikus 
ir valsts pārvaldes iestāde un, pildot centrālās bankas uzdevu
mus, aktīva tirgus dalībniece.34

ECB pārvaldes institūcijas vienlaikus ir arī ECBS pārvaldes 
institūcijas. Tādējādi ECB pārvaldes institūciju lēmumi ir sais
toši arī ES valstu centrālajām bankām. Eirosistēmu pārvalda 
divas galvenās lēmējinstitūcijas – ECB Padome un Valde. Trešā 
lēmējinstitūcija – Ģenerālpadome – darbosies, kamēr visas ES 
valstis nebūs ieviesušas vienoto Eiropas valūtu.

Dibinot ECB, tika nodrošināts, ka katram eiro zonas centrālās 
bankas vadītājam ir tiesības balsot par monetārās politikas lē
mumiem, tomēr, ES valstu skaitam palielinoties, 2003. gadā tika 
nolemts mainīt šo kārtību, ieviešot rotācijas sistēmu.35 Tomēr 
ECB Padome 2008. gadā nolēma saglabāt balsstiesības visiem 
eiro zonas valstu centrālo banku prezidentiem un rotācijas sis
tēmu ieviest tikai tad, kad eiro zonas valstu centrālo banku pre
zidentu skaits ECB Padomē pārsniegs 18.36

Latvijas Bankas darbinieki ECBS darbu un procesus ietekmē, 
darbojoties ECB Ģenerālpadomē (tās loceklis – Latvijas Bankas 
prezidents) un ECBS komitejās un to darba grupās. 2011. gada 
beigās Latvijas Bankas darbinieki piedalījās 12 ECBS komiteju 
un vairāk nekā 30 darba grupu darbā, risinot ar monetāro poli
tiku, banku uzraudzību, eiro banknotēm, statistiku, grāmatve
dību, tirgus operācijām, maksājumu sistēmām, starptautiskajām 
attiecībām saistītus, kā arī citus jautājumus.37 2005. gadā izvei
dota Cilvēkresursu konference, kas kalpo par pieredzes, zināša
nu un informācijas apmaiņas forumu starp ES valstu centrālo 
banku personāla vadības darbiniekiem cilvēkresursu politikas 
un prakses jautājumos.38 Cilvēkresursu konferencē Latvijas 
Bankas intereses pārstāv Latvijas Bankas Personāla pārvaldes 
vadītājs. Piedalīšanās lēmumu sagatavošanā prasa būtisku Lat
vijas Bankas u.c. ES valstu centrālo banku resursu ieguldījumu. 
Priekšrocība ir lielo ES valstu centrālajām bankām, kuru cilvēk
resursu iespējas ir plašākas.

Pēc pievienošanās ECBS Latvijas Banka organizējusi vairākas 
ECBS komiteju un darba grupu sanāksmes. 2006. gada jūnijā 
Rīgā notika ECBS Statistikas komitejas Ārējās statistikas darba 
grupas sanāksme, kurā piedalījās eksperti maksājumu bilances 
jautājumos.39 Rīgā 2007. gada maijā notika ECBS Informācijas 
tehnoloģiju komitejas Informācijas sistēmu drošības darba gru
pas sanāksme40, bet 2008. gada maijā – ECBS Grāmatvedības un 
monetāro ienākumu komitejas Grāmatvedības un finanšu pār
skatu darba grupas un Monetāro ienākumu sadales darba gru
pas sanāksmes41. 2010. gada jūlijā notika Banku uzraudzības 
komitejas un Iekšējo auditoru komitejas sēdes42, bet 2011. gada 
maijā – Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas Maksājumu 
sistēmu politikas darba grupas sēde.43 

2006. gadā Latvijas Banka organizēja ES valstu centrālo ban
ku un ECB speciālistu semināru par iekšējā audita kvalitātes 
nodrošināšanas un uzlabošanas sistēmu, kā arī ECB un Latvi
jas Bankas speciālistiem, kuri iesaistīti normatīvo aktu, izdevu
mu u.c. tekstu sagatavošanā latviešu valodā, – semināru 
"Latvijas Bankas funkciju attīstība" par monetārās politikas, 
grāmatvedības, maksājumu sistēmu pārraudzības un tirgus 
operāciju jautājumiem.44 2007. gadā Latvijas Banka organizēja 
ECBS IS Tīkla ekspertu grupas tikšanos par ECBS informācijas 
sistēmu infrastruktūras pilnveides un optimizācijas jautāju
miem.45 2008. gadā Rīgā notika ECB un Latvijas Bankas tulku, 
redaktoru un terminologu seminārs "Finanšu krīzes (konteksts 
un terminoloģija)".46 Semināra mērķis bija paplašināt ieskatu 
finanšu tirgu norisēs un apzināt finanšu instrumentu termino
loģijas aktualitātes.

Latvijas Banka iesaistās lēmumu, izņemot ar monetāro politi
ku saistītos lēmumus, sagatavošanas procesā (darbojoties ECBS 
komitejās un darba grupās) un pieņemšanā, veido saiti ar sa
biedrību (gatavojot un publicējot ECB dokumentus), veic ope
rācijas (sagatavojot nepieciešamo statistisko informāciju, veicot 
maksājumus un maksājumu sistēmu pārraudzību) un piedalās 
ECB kapitāla veidošanā (līdz dalībai Eirosistēmā tikai daļēji sa
maksājot par parakstītajām akcijām).

Latvijas Bankas monetārās politikas lēmumi un 
to sagatavošana

Pēc Latvijas pievienošanās ES Latvijas Banka turpināja veidot 
un īstenot savu monetāro politiku, lai sasniegtu galveno mērķi – 
nodrošinātu cenu stabilitāti valstī.

Mūsdienīga centrālā banka var efektīvi īstenot monetāro 
politiku, pamatojoties uz makroekonomisko rādītāju attīstī
bas tendenču un to savstarpējās mijiedarbības padziļinātu 
analīzi, kas veikta, izmantojot statistiskās, matemātiskās un 
ekonometriskās metodes. Ekonomiskā izpēte un analīze ne
pieciešama, lai sniegtu kvantitatīvus un zinātniski pamatotus 
skaidrojumus par tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem un 
izstrādātu ekonometriskos modeļus makroekonomisko rādī
tāju prognozēšanai un alternatīvo scenāriju vērtēšanai. Eko
nometriskie modeļi nepieciešami ne tikai ekonomisko proce
su atspoguļošanai, bet arī svarīgāko makroekonomisko rādī
tāju prognozēšanai. Latvijas Bankas padome 2004.–2012. gadā 
16 reižu lēmusi par Latvijas Bankas procentu likmju maiņu. 
Latvijas Bankas padome lēmumu pieņemšanas pamatoju
mam izmanto Latvijas Bankas makroekonomikas speciālistu 
ziņojumus, kuros sniegta vispusīga tautsaimniecības analīze, 
kā arī pamatotas inflācijas prognozes un nepieciešamība mai
nīt Latvijas Bankas procentu likmes. Papildus tam Latvijas 
Bankas padomes locekļi par iespējamiem monetārās politikas 
lēmumiem padziļināti diskutē tematiskās sanāksmēs. Latvijas 
Banka izmanto vairākus prognozēšanas modeļus. Svarīgākais 
ir Latvijas makroekonomiskais modelis, kura uzbūve līdzīga 
ECB izmantotajam modelim. Latvijas Bankas speciālistiem 
tas ir makroekonomiskās analīzes un vidēja termiņa progno
žu veidošanas papildu instruments. Latvijas Bankas progno
zēšanas metodes un speciālistu prasmes tiek pilnveidotas, iz
mantojot ECB un citu valstu centrālo banku pētījumus un 
praksi.

2008. gadā izstrādāta Makroekonomisko rādītāju datubāze, 
kas analīzei ļauj centralizēti izmantot CSP, Valsts kases, Ceļu sa
tiksmes drošības direkcijā pirmo reizi reģistrēto automobiļu, 
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Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Valsts zemes die
nesta un nekustamo īpašumu komercsabiedrību datus. Sistēmā 
īstenotā datu kontrole, papildu rādītāju aprēķini un datu atjau
nošana pēc kārtējo datu ielādes palielina datu integritāti un 
sniedz plašākas datu analīzes iespējas.

Latvijas Bankas interneta vietnē regulāri tiek publicēti Latvi
jas Bankas darbinieku pētījumi (2004.–2012. gadā kopumā 33), 
kas palīdz labāk izprast tautsaimniecības attīstības procesus 
un Latvijas Bankas monetārās politikas aspektus. 2009. gadā 
Latvijas Banka uzsāka jaunu publikāciju sēriju "Diskusijas ma
teriāli".47 Šajā sērijā atspoguļota Latvijas Bankā veiktā analīze 
un tajā rastie secinājumi, lai veicinātu sabiedrībā diskusijas par 
Latvijas tautsaimniecības attīstībai aktuāliem jautājumiem. 
Daži no šiem materiāliem izmantoti Latvijas Bankas regulāri 
organizētajās ekspertu sarunās par dažādiem ar tautsaimniecī
bas attīstību saistītiem jautājumiem. Latvijas Bankas speciālistu 
raksti publicēti arī starptautiski atzītos žurnālos. 

Latvijas Banka kopš 2009. gada 3. ceturkšņa publicē ceturk
šņa izdevumu "Makroekonomisko Norišu Pārskats", kas aiz
stāja kopš 1994. gada publicēto izdevumu "Monetārais Apskats. 
Monetary Review".48 Izdevumā vērtētas ārējā sektora un ekspor
ta, finanšu tirgus, iekšzemes pieprasījuma un piedāvājuma, iz
maksu un cenu, kā arī maksājumu bilances norises. Latvijas 
Banka šajā izdevumā publicē arī tās sagatavotās tautsaimniecī
bas attīstības un inflācijas prognozes, kā arī monetārās un fi
nanšu statistikas informāciju un nozīmīgākos tautsaimniecības 
attīstību raksturojošos rādītājus.

Latvijas Banka elastīgi un radoši izmanto monetārās politi
kas instrumentus, lai veicinātu tās galvenā mērķa sasniegšanu. 
Ekonomikas pārkaršanas periodā banku obligāto rezervju pra
sības tika izmantotas kā svarīgākais monetārās politikas instru
ments. Latvijas Banka palielināja rezervju normu un paplašināja 
banku obligāto rezervju bāzi. Savukārt, tautsaimniecības attīs
tības tempam krasi sarūkot, Latvijas Banka rezervju normu 
samazināja. 2006. gada novembrī Latvijas Bankas padome ap
stiprināja "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu 
izmantošanas noteikumus"49, apvienojot vienā tiesību aktā at
sevišķu monetārās politikas instrumentu noteikumus un tuvi
not šos instrumentus Eirosistēmā lietotajiem. Latvijas Banka 
saņēma arī ECB atzinumu par šo noteikumu projektu.50 
2007.  gada maijā Latvijas Bankas padome (saņemot arī ECB 
atzinumu51) šos noteikumus apstiprināja jaunā redakcijā52, lai 
saskaņotu piekļuves kritērijus Latvijas Bankas monetāro ope
rāciju darījuma partneriem un pilnveidotu noteikumu norma
tīvo saturu un noformēšanu atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

sagatavošanas juridiskās tehnikas prasībām (šie noteikumi 
grozīti 2009., 2010. un 2011. gadā). 

Lai aktivizētu starpbanku tirgu, 2008. gada nogalē Latvijas 
Bankas padome diferencēja aizdevumu iespējas procentu lik
mi, ņemot vērā šīs iespējas izmantošanas ilgumu, t.i., saglabā
jot procentu likmi aizdevumu iespējai uz nakti, bet krasi 
paaugstinot procentu likmi, ja aizdevumu iespēja izmantota 
6–10 darbadienas iepriekšējo 30 dienu laikā un vairāk nekā 
10 darbadienu.53

ECB atzinīgi vērtējusi Latvijas Bankas centienus pakāpeniski 
panākt monetārās politikas instrumentu atbilstību Eirosistēmas 
standartiem, lai Latvijas kredītiestādes varētu iepazīties ar pra
sībām, kas tiks piemērotas, kad Latvija ieviesīs eiro. Tas atvieg
los arī Latvijas Bankas iekļaušanos Eirosistēmā. Tomēr vēl 
saglabājušās nozīmīgas Eirosistēmas prasību un Latvijas Bankas 
monetārās politikas regulējuma atšķirības. Tāpēc, plānojot eiro 
ieviešanas gaitu, Latvijas Bankai būs jāturpina saskaņot mone
tārās politikas instrumentu izmantošanas kārtība, lai panāktu 
pilnīgu atbilstību Eirosistēmas prasībām.

Latvijas Bankas maksājumu sistēmas
Centrālo banku uzdevums ir ne tikai veidot tautsaimniecības 

monetāros nosacījumus, bet arī radīt un uzturēt drošas maksāju
mu un norēķinu sistēmas, kā arī veikt to pārraudzību. Šajā jomā 
nepieciešams nodrošināt ciešu sadarbību starp ES valstu centrā
lajām bankām. Maksājumu sistēmas ir nozīmīga finanšu infra
struktūras sastāvdaļa, un to raita darbība veicina ekonomiskos 
procesus valstī. Maksājumu un norēķinu ātra, precīza un pilnīga 
veikšana ir priekšnosacījums veiksmīgai finanšu sektora darbībai. 
Iespēja kredītiestādēm sekot savu līdzekļu atlikumam norēķinu 
kontā centrālajā bankā ļauj kredītiestādēm daudz veiksmīgāk 
vadīt to likviditāti. Finanšu stabilitāte ir plašs jēdziens, kas aptver 
dažādus finanšu sistēmas aspektus, un viens no šiem aspektiem 
ir finanšu tirgus infrastruktūra. Savukārt maksājumu sistēmas ir 
svarīgs infrastruktūras komponents.54

Gatavošanās eiro ieviešanai 20. gs. 90. gados noteica nepiecie
šamību ES izveidot atbilstošu maksājumu sistēmu. To atbalstīja 
gan ES valstu centrālās bankas, gan kredītiestādes. EMI Pa
dome 1995. gada martā pieņēma lēmumu izveidot Eiropas 
Vienoto automatizēto reālā laika bruto norēķinu steidzamu 
pārvedumu (Trans-European Automated Real-time Gross settle-
ment Express Transfer; tālāk tekstā – TARGET) sistēmu.55 
TARGET sistēmas darbības uzsākšana 1999. gada 4. janvārī ļāva 
eiro zonas valstu naudas tirgiem veiksmīgi iekļauties efektīvā 
vienotā eiro naudas tirgū.
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Finanšu tirgus, tehnoloģiju un informācijas sistēmu attīstība, 
lēmumi par ES paplašināšanu, kā arī tas, ka TARGET bija veido
ta kā decentralizēta sistēma, noteica nepieciešamību pilnveidot 
to. Tāpēc tika izveidota TARGET2 sistēma, kas ir jauna TARGET 
sistēmas paaudze. Latvijas Banka, Valsts kase un Latvijas kredīt
iestādes jau 20. gs. 90. gados uzsāka maksājumu sistēmu piln
veidi, cenšoties nodrošināt to savietojamību. Tāpēc Latvijas 
Bankai, sadarbojoties ar ECB, citām ES valstu centrālajām ban
kām un Latvijas kredītiestādēm, izdevās TARGET2 sistēmas 
komponentu TARGET2Latvija ieviest jau 2007. gada 19. no
vembrī. TARGET2 sistēmas komponenta TARGET2Latvija 
darbības pirmajos mēnešos vidēji mēnesī tika veikti 4.8 tūkst. 
maksājumu 2.2 mljrd. eiro apjomā, bet 2012. gada pirmajos 
sešos mēnešos vidēji mēnesī – jau 27.0  tūkst. maksājumu 
18.3 mljrd. eiro apjomā (pieaugums attiecīgi – 5.6 un 8.3 reizes; 
sk. 1. att.).

Latvijas Banka 2004.–2012. gadā turpināja nodrošināt vēl 
divu maksājumu sistēmu darbību (SAMS – reālā laika bruto no
rēķini starpbanku un steidzamiem klientu maksājumiem latos 
un EKS – klīrings (tīrvērte) un neto norēķini liela skaita pakešu 
veidā sagatavotiem klientu maksājumiem latos un, sākot ar 
2008. gadu, arī eiro). SAMS 2004.–2011. gadā kopumā apstrā
dāti 1.6 milj. maksājumu 873.0 mljrd. latu apjomā. 2011. gadā 
veikti 216.4 tūkst. maksājumu (pieaugums salīdzinājumā ar 
2004. gadu – 1.5 reizes) 137.8 mljrd. latu apjomā (pieaugums – 
4.0 reizes; sk. 2. att.). 

Savukārt EKS 2004.–2011. gadā kopumā apstrādāti 230.3 milj. 
maksājumu 88.9 mljrd. latu apjomā. 2011. gadā veikti 35.1 milj. 
maksājumu (pieaugums salīdzinājumā ar 2004. gadu – 2.0 rei
zes) 14.0 mljrd. latu apjomā (pieaugums – 2.1 reize; sk. 3. att.), 
tādējādi maksājumu skaits apsteidza, bet apjoms gandrīz sa
sniedza 2008. gada līmeni.

Latvijas Banka nodrošināja maksājumu sistēmu dalībniekiem 
augstu šo sistēmu pieejamību. Piemēram, 2011. gadā SAMS no
drošināja 99.93% sistēmas pieejamību, bet EKS – 99.77% sistē
mas pieejamību.56

Latvijas Banka pilnveido maksājumu sistēmu darbību. Piemē
ram, 2010. gadā EKS pārveidota par SEPA prasībām atbilstošu 
maksājumu sistēmu, līdz ar to EKS nodrošina Latvijas ban
kām, Valsts kasei un Latvijas Bankai ātrus, efektīvus un drošus 
klientu maksājumus eiro ne tikai iekšzemē, bet arī visas SEPA 
telpas (ES valstis, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un 
Monako) ietvaros.57 Tādējādi ar EKS palīdzību sasniedzami 
4.5 tūkst. banku un ekonomiskā zona ar 490 milj. iedzīvo
tāju.58 EKS pārveide par SEPA prasībām atbilstošu maksājumu 

1. attēls. VIDĒJI MĒNESī TARGET2-LATVIJA APSTRĀDĀTO MAKSĀJUMU 
SKAITS UN APJOMS (2007. gada novembris–2012. gada jūnijs)

2. attēls. SAMS VEIKTO MAKSĀJUMU SKAITS UN APJOMS (2004–2011)

3. attēls. EKS VEIKTO MAKSĀJUMU SKAITS UN APJOMS (2004–2011)

Avots: Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika. 

Avots: Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika.

Avots: Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika.
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sistēmu veicināja vienotu SEPA prasību ieviešanu arī Latvijas 
kredītiestāžu attiecībās ar to klientiem. 2011. gadā EKS tika 
ieviests vēl viens norēķinu cikls eiro maksājumu apstrādei, 
nodrošinot vēl ātrāku pārrobežu maksājumu eiro veikšanu un 
ieskaitīšanu klientu kontos tās pašas dienas laikā.59 Savukārt 
kopā ar pārējām ECBS dalībniecēm ieviesta TARGET2 jau
na versija, uzlabojot dalībnieku likviditātes pārvaldīšanas 
iespējas.60

Latvijas Bankas uzturētās starpbanku maksājumu sistēmas 
dod iespēju finanšu tirgus dalībniekiem veikt savstarpējos norē
ķinus reālā laikā, kā arī izpildīt klientu maksājumus, nododot 
naudas līdzekļus saņēmējam tajā pašā vai (vēlākais) nākamajā 
dienā pēc tam, kad klients uzsācis maksājumu.

Makrouzraudzība, finanšu sistēmas stabilitāte un 
maksājumu sistēmu pārraudzība

Jau EMI pienākumos ietilpa uzdevums noteikt iespējamos 
veidus, kā ECBS varētu palīdzēt uzraudzības institūcijām īste
not tādu politiku, kas veicinātu finanšu sistēmas stabilitāti. 
ECBS darbojas saskaņā ar principu, kas paredz atvērtu tirgus 
ekonomiku, kurā valda brīva konkurence un kura sekmē resur
su efektīvu sadali un ievēro tādus pamatprincipus kā stabilas 
cenas, stabila valsts finanšu un monetārā sistēma un maksāju
mu bilance. Šis jautājums turpmāk prasīs arī jaunus risināju
mus. Par to liecina eiro zonas valstu vadītāju 2012. gada 
29. jūnija paziņojums par vienota ES uzraudzības mehānisma, 
iesaistot ECB, izveidi61. Iepriekšējos gados veiktās ES augsta lī
meņa politiskās iniciatīvas, stiprinot pārrobežu uzraudzības 
sadarbību, liecināja par centralizētas Eiropas uzraudzības in
stitūcijas izveides nepieciešamību. Šis secinājums daļēji īsteno
jies praksē, jo, pamatojoties uz 2009. gada februārī publicēto 
Žaka de Larosjēra (Jacques de Larosière) vadītās grupas ziņoju
mu62, EK piedāvāja mainīt ES finanšu sektora uzraudzības 
satvaru. Pakāpeniski EK piedāvājums kļuva sarežģītāks salīdzi
nājumā ar šajā ziņojumā piedāvāto satvaru. 2010. gada nogalē 
tika apstiprināti vairāki tiesību akti, kas noteica EFUS izveidi. 
Sākot ar 2011. gadu, šī sistēma sākusi darboties un ietver trīs 
Eiropas uzraudzības iestādes63, Eiropas Uzraudzības iestāžu 
apvienoto komiteju, ESRK64 un ES valstu centrālās bankas, ku
ras atbild par uzraudzības jautājumiem, vai uzraudzības iestā
des. Šīs sistēmas izveide finanšu krīzes apstākļos notika 
sasteigti, tāpēc daļa jautājumu risināta, jaunajām institūcijām 
darbu uzsākot.

ESRK atbild par ES finanšu sistēmas makrouzraudzību, lai 
palīdzētu novērst vai mazināt ES finanšu stabilitātes sistēmis

kos riskus, kas rodas finanšu sistēmas attīstības gaitā, un ņem 
vērā makroekonomisko attīstību, tādējādi izvairoties no plašu 
finansiālo grūtību posmiem. Tā veicina iekšējā tirgus netraucē
tu darbību un šādi nodrošina finanšu sektora ilgtspējīgu iegul
dījumu tautsaimniecības izaugsmē. ES valstu centrālo banku, 
kā arī attiecīgo nacionālo uzraudzības iestāžu un Eiropas uz
raudzības iestāžu pārstāvji piedalās ESRK darbā. Latvijas pār
stāvji ESRK Valdē ir Latvijas Bankas prezidents un FKTK 
priekšsēdētājs. Latvijas Banka pārstāvēta arī ESRK Konsultatī
vajā speciālistu komitejā un darba grupās. Saskaņā ar FKTK 
piekrišanu EBI, kuras mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses, 
veicinot īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa stabilitāti un 
finanšu sistēmas efektivitāti ES tautsaimniecībai, tās iedzīvotā
jiem un uzņēmumiem65, Padomes darbā piedalās Latvijas Ban
kas pārstāvis.

Latvijas Banka un FKTK 2004. gadā pievienojās "Saprašanās 
memorandam par Eiropas Savienības banku uzraugu un cen
trālo banku galvenajiem sadarbības principiem krīzes vadības 
situācijās" un "Saprašanās memorandam par maksājumu sistē
mu pārraugu un banku uzraugu sadarbību Ekonomikas un mo
netārās savienības trešajā posmā". Šie sadarbības līgumi kļuva 
saistoši kopš 2004. gada 17. jūnija.66 Pirmā memoranda mērķis 
ir veicināt drošu un nepārtrauktu liela apjoma starpbanku mak
sājumu sistēmu darbību, bet otrais memorands nosaka principu 
un procedūru kopumu attiecībā uz pārrobežu sadarbību starp 
ES valstu centrālajām bankām un uzraudzības institūcijām krī
zes vadībā.

Latvijas Banka, FKTK un Latvijas Republikas Finanšu mi
nistrija kopā ar citu ES valstu centrālajām bankām, uzraudzī
bas institūcijām un finanšu ministrijām 2005. gadā parakstīja 
"Saprašanās memorandu par sadarbību finanšu krīzes situāci
jās" (spēkā 01.07.2005.–31.05.2008.). Saprašanās memorands 
noteica principu un procedūru kopumu, kas paredzēja infor
mācijas, viedokļu un vērtējumu apmaiņu, lai iesaistītās valsts 
institūcijas varētu veicināt finanšu sistēmas stabilitāti. Latvijas 
Banka kopā ar FKTK un Finanšu ministriju 2006. gada aprīlī 
piedalījās Ekonomikas un finanšu komitejas organizētajā krī
zes situācijas simulācijā, lai testētu šā memoranda nosacīju
mus. Lai veicinātu ES valstu sadarbību un vienotu izpratni 
iespējamu pārrobežu krīžu situācijās, 2008. gadā tika parak
stīts pilnveidots "Saprašanās memorands par Eiropas Savienī
bas banku uzraugu, centrālo banku un finanšu ministriju 
sadarbību krīžu situācijās" (spēkā ar 01.06.2008.)67, kas aizstā
ja 2005. gadā parakstīto saprašanās memorandu. Jauna posma 
sākums ir EK 2012. gada 6. jūnijā publiskotais priekšlikums 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko izveido 
kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregu
lējuma režīmu.68 ES ierosina kopēju noteikumu un pilnvaru 
sistēmu, lai ES valstīm palīdzētu grūtībās nonākušu banku pār
valdē.

Saskaņā ar 2008. gadā parakstīto saprašanās memorandu 
2010. gadā noslēgts sadarbības līgums par pārrobežu finanšu 
stabilitāti, krīžu vadību un novēršanu starp Dānijas, Igaunijas, 
Somijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Zviedrijas 
attiecīgajām ministrijām, centrālajām bankām un finanšu uz
raudzības iestādēm (spēkā ar 17.08.2010.).69 Šis līgums nosaka 
informācijas apmaiņas un koordinācijas kārtību un procedū
ras, kas veicina iesaistīto pušu sadarbību pārrobežu finanšu 
uzraudzībā, krīžu vadībā un risināšanā. Vienošanās galvenais 
mērķis ir mazināt pārrobežu finanšu krīžu rašanās risku un 
nodrošināt efektīvu krīžu vadību Ziemeļvalstu un Baltijas val
stu reģionā. Šo jautājumu risināšanas koordinācijai izveidota 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu stabilitātes grupa un vairākas 
tās darba grupas.

Latvijas Banka 2006. gada decembrī parakstīja Sveriges Riks-
bank un Baltijas valstu centrālo banku saprašanās memorandu 
par sadarbību krīzes situācijās.70 2007.  gada rudenī Latvijas 
Banka piedalījās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu centrālo banku 
kopīgajā vingrinājumā, lai novērtētu savstarpēji noslēgto sapra
šanās memorandu un ES līmenī noslēgtā 2005. gada saprašanās 
memoranda praktisko lietošanu.71

2011. gadā EBI veica ES stresa testu, izmantojot 90 nozīmīgā
ko banku konsolidētos datus.72 Latvijas kredītiestāžu nebija šo 
banku sarakstā, tomēr tajā tika pārstāvētas to mātesbankas. Lat
vijas Banka, izmantojot EBI metodoloģijas galvenos elementus, 
2011. gadā veica visu Latvijas kredītiestāžu stresa testus.73

Latvijas Banka, apzinoties banku kredītu īpašo nozīmi Latvijas 
tautsaimniecības attīstībā un to ietekmi uz finanšu stabilitāti un 
monetārās politikas lēmumu pieņemšanu, sākot ar 2007. gadu74, 
regulāri veic kredītiestāžu aptauju, lai noskaidrotu kredītu iz
sniegšanas vadlīniju pārmaiņas, gūtu papildu informāciju par 
kredītu pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošiem faktoriem 
u.c. ar kreditēšanas attīstību saistītiem jautājumiem. Nodroši
not atgriezenisko saiti, sākot ar 2011. gadu, kredītiestāžu aptau
ju rezultāti publiskoti Latvijas Bankas interneta vietnē.75 

Latvijas Banka publicē izdevumu "Finanšu Stabilitātes Pār
skats"76, kurā analizēta un novērtēta finanšu sistēmas darbība 
un riski, kas varētu apdraudēt Latvijas finanšu stabilitāti, un to 
attīstības tendences, kā arī sniegta informācija par maksājumu 
un vērtspapīru pārraudzībā paveikto. Latvijas Banka pilnveido

jusi kredītriska novērtēšanas modeļus un kredītiestāžu stresa 
testu veikšanas metodoloģiju.

Šo uzdevumu veikšanā arvien lielāka nozīme ir ciešai Latvijas 
Bankas un FKTK sadarbībai. Nozīmīgs projekts šajā jomā ir abu 
iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas programmas uzsākšana 
2011. gadā, lai pilnveidotu kredītiestāžu risku analīzi.77

Latvijas Bankas padome 2011. gada 13. janvārī apstiprināja 
"Latvijas Bankas politiku maksājumu un vērtspapīru norēķinu 
sistēmu jomā", kas nosaka Latvijas Bankas lomu un galvenos 
uzdevumus maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pār
raudzībā un aizstāja 2006. gadā apstiprināto "Latvijas vērts
papīru norēķinu sistēmu pārraudzības politiku" un 2001. gadā 
apstiprināto "Latvijas Bankas politiku maksājumu sistēmu 
jomā".78

Latvijas Banka veic tās uzturēto maksājumu sistēmu un LCD 
vērtspapīru norēķinu sistēmas ikdienas pārraudzību, analizējot 
sistēmu tehnisko un operacionālo darbību un apkopojot sistē
mu statistiskos datus. Latvijas Banka maksājumu sistēmu pār
raudzības ietvaros sadarbojas ar iestādēm, kas nodrošina klī
ringa un maksājumu sistēmu darbību, konsultējot tās un izsakot 
viedokli par jautājumiem maksājumu sistēmu jomā.

Latvijas Banka maksājumu sistēmu pārraudzības ietvaros 
novērtē maksājumu sistēmu atbilstību Starptautisko norēķinu 
bankas Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas publicē
tajiem "Sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pamatprin
cipiem"79. Piemēram, 2011. gadā veikts EKS80 un AS "Itella 
Information" tiešā debeta maksājumu sistēmas81 atbilstības no
vērtējums.

Latvijas Banka piedalījusies ECB apsekojumos un aptaujās, 
piemēram, par eiro veiktajiem korespondentbanku darīju
miem un par inovatīvajiem maksājumu pakalpojumiem Eiro
pā. 2007.  gadā Latvijas Banka veica likviditātes izmantošanas 
efektivitātes novērtējumu SAMS.82

Lai veicinātu Latvijas maksājumu sistēmu iekļaušanos SEPA, 
Latvijas Banka koordinēja SEPA projektu Latvijā. Sākot ar 
2010. gada 9. novembri, EKS eiro ir SEPA prasībām atbilstīga 
sistēma, kas dod iespēju tās dalībniekiem veikt un saņemt eiro 
maksājumus visā SEPA telpā.83 Latvijas Banka 2011. gada jan
vārī atjaunoja EKS SEPA atbilstības pašnovērtējumu saskaņā 
ar veiktajām pārmaiņām sistēmā, pārejot uz SEPA prasībām.84 
Sākot ar 2011. gadu, Latvijas Banka sadarbībā ar FKTK pie
dalījās ECB dibinātajā Eiropas klientu maksājumu drošības 
forumā, izstrādājot rekomendāciju projektus karšu maksāju
miem internetā un banku elektroniskajiem maksājumu pakal
pojumiem.85
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Latvijas Banka sadarbībā ar FKTK un LCD 2011. gadā uzsāka 
LCD vērtspapīru norēķinu sistēmas un ar to saistītās infra
struktūras atbilstības ECBS un Eiropas Vērtspapīru regulatoru 
komitejas (kopš 2011. gada 1. janvāra – Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde) rekomendācijām novērtējumu, plānojot to pa
beigt 2012. gadā.86

Lai veicinātu Latvijas vērtspapīru tirgus integrāciju kopējā Ei
ropas vērtspapīru tirgū, vērtspapīru norēķinu sistēmu pārrau
dzības ietvaros Latvijas Banka kopā ar LCD vadīja Eirosistēmas 
projekta TARGET2 vērtspapīriem (T2S) Latvijas lietotāju 
grupu (tās sastāvā darbojas LCD, Latvijas Bankas, FKTK, 
Valsts kases un Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvji), kas 
2011. gadā apstiprināja Latvijas kopējo TARGET2 vērtspapī
riem sistēmas ietekmes novērtējumu.87 Latvijas Banka un LCD 
piedalījās ECBS komiteju un darba grupu sanāksmēs, kurās tika 
izskatīti ar TARGET2 vērtspapīriem projekta ieviešanu saistīti 
jautājumi. Saskaņā ar ECB Padomes 2011. gada 20. oktobrī pie
ņemto lēmumu TARGET2 vērtspapīriem sistēmas ieviešana 
plānota 2015. gada jūnijā.88

Statistisko datu sagatavošana
Latvijas Banka vāc un apkopo finanšu un monetāro statistiku, 

maksājumu bilances statistiku, maksājumu statistiku, kā arī sa
gatavo ceturkšņa finanšu kontu statistiku. Saskaņā ar ECB 
pieprasījumu Latvijas Banka iesaistīta arī atsevišķu tautsaim
niecības statistikas jomu metodoloģijas jautājumu risināšanā 
un noteiktu rādītāju sagatavošanā. 

Latvijas Banka prasības statistisko datu sagatavošanai notei
kusi atbilstoši ECB, SVF u.c. starptautisko institūciju nostād
nēm. Turklāt Latvijas Banka seko novitātēm statistikas jomā un 
veic statistisko datu kvalitātes pilnveides pasākumus. Pieaugot 
statistiskās informācijas pieprasījumam tautsaimniecības eko
nomiskās analīzes un finanšu stabilitātes novērtēšanas jomā, 
Latvijas Banka vērtējusi papildu datu nepieciešamību saskaņā 
ar izmaksu un guvumu principu, kā arī matemātisko metožu 
izmantošanas iespējas. Lai mazinātu respondentu noslodzi, 
Latvijas Banka sniegusi iespēju statistiskos datus iesniegt elek
troniski un samazinājusi to iesniegšanas periodiskumu un apjo
mu, kā arī radusi iespēju izmantot reģistru u.c. institūciju datus. 

Latvijas Banka rūpējas par atgriezeniskās saites nodrošināša
nu respondentiem, kā arī par to, lai datu lietotājiem būtu pieeja
ma pēc iespējas plašāka statistiskā informācija. 2011. gadā tika 
būtiski papildināta un uzlabota statistikas jomā sniegtā infor
mācija, paplašinot un pārstrukturējot Latvijas Bankas interneta 
vietnes sadaļu "Statistika".89 Lai nodrošinātu datu lietotājiem 

mūsdienīgu, ērtu un pielāgojamu datu atlasi un piedāvātu ana
līzes iespējas, t.sk. grafisko attēlu veidošanu, Latvijas Bankā 
2012. gadā sāka darboties interneta statistikas datubāze, kuras 
pilnveide turpinās. 2011. gadā Latvijas Banka interneta vietnē 
sāka publicēt ceturkšņa finanšu kontu statistiku, kas sniedz fi
nanšu sistēmas datus par mājsaimniecībām, nefinanšu sabiedrī
bām, finanšu iestādēm un valdību, to savstarpējo mijiedarbību, 
kā arī mijiedarbību ar nerezidentiem.90

Latvijas Banka veic regulāru statistisko datu pārraidi uz ECB, 
Starptautisko norēķinu banku un SVF un sniedz statistisko in
formāciju citiem iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem. Lai ar 
informāciju laikus nodrošinātu plašu datu lietotāju loku, Latvi
jas Banka publicē Latvijas finanšu un monetārās statistikas, 
maksājumu bilances un maksājumu statistikas datus tās regulā
rajos izdevumos un interneta vietnē un sagatavo datus publicē
šanai ECB izdevumos (Blue Book, Orange Book, EU Banking 
Structures u.c.) un datu noliktavā Statistical Data Warehouse, kā 
arī SVF izdevumos International Financial Statistics un Balance 
of Payments Statistics Yearbook un SVF Speciālā datu izplatīša
nas standarta ietvaros.

Latvijas Bankas bilances attīstība
Centrālās bankas darbība un tās saistība ar citiem tautsaim

niecības sektoriem atspoguļojas tās bilancē, bet peļņas un zau
dējumu aprēķins sniedz informāciju par centrālās bankas 
ienākumiem un izdevumiem. Vienlaikus finanšu pārskati ļauj 
vērtēt arī centrālās bankas atklātības pakāpi un salīdzināt dažā
du centrālo banku darbības rādītājus un vērtēt integrācijas ten
dences. Centrālās bankas bilance atspoguļo tās kontrolētos 
ekonomiskos resursus un tās juridiskās un ekonomiskās saistī
bas, kā arī sniedz informāciju par centrālās bankas finansiālo 
struktūru, likviditāti un maksātspēju.91 

Latvijas Bankas padome 2007. gadā apstiprināja "Latvijas 
Bankas finanšu grāmatvedības politiku"92, kas ir pamats Latvijas 
Bankas grāmatvedības sistēmai un tās pārvaldībai. Notikumus 
un Latvijas Bankas finanšu darījumus, kuri saistīti ar monetārās 
politikas īstenošanu, ārvalstu rezervju pārvaldīšanu, kā arī līdz
dalību ECB kapitālā, grāmato saskaņā ar tiesību aktos par grā
matvedības un finanšu pārskatu sniegšanu ECBS noteikto, 
vienlaikus ievērojot, ka Latvijas Banka nav Eirosistēmas dalīb
niece. 2009. gadā Latvijas Bankas padome papildināja "Latvijas 
Bankas finanšu grāmatvedības politiku", nosakot prasības 
skaidrojumu sniegšanai gada finanšu pārskatos. 2011. gadā Lat
vijas Bankas padome grozīja "Latvijas Bankas finanšu grāmat
vedības politiku", nosakot, ka pašu kapitāla instrumentus 
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uzrāda bilancē patiesajā vērtībā, izņemot līdzdalību ECB kapi
tālā, ko bilancē uzrāda sākotnējo izmaksu vērtībā.

Latvijas Banka publicē katra mēneša slēguma bilanci, gada 
finanšu pārskatus un citu finanšu informāciju, kas pieejama arī 
Latvijas Bankas interneta vietnē. Integrētā bankas informācijas 
sistēma nodrošina standartizētu, automatizētu, drošu un efektī
vu Latvijas Bankas finanšu darījumu veikšanu, to vienotu uz
skaiti un finanšu pārskatu sagatavošanu. Katru darbadienu 
Latvijas Bankas vadībai un speciālistiem pieejama jaunākā in
formācija par Latvijas Bankas darbības rezultātiem. Iekšējās 
finanšu kontroles sistēmas ietvaros Latvijas Bankas vadība re
gulāri izvērtē Latvijas Bankas aktīvu un saistību, kā arī ienāku
mu un izdevumu pārmaiņas, īpašu uzmanību pievēršot gan 
ārējo rezervju pārvaldīšanas rezultātiem, gan administratīvo 
izdevumu un ilgtermiņa ieguldījumu atbilstībai apstiprināta
jam Latvijas Bankas attiecīgā gada budžetam.

Centrālās bankas darbības finansiālais rezultāts parasti tiek 
aprēķināts vienreiz gadā, apkopojot gada darbības rezultātus. 
Gada laikā ES valstu centrālās bankas pārskata gada nesadalīto 
peļņu vai zaudējumus atspoguļo dažādi, t.i., gan kā pārējās 
saistības, gan kā kapitālu un rezerves. Arī gada finanšu pārska
tos finansiālais rezultāts tiek atspoguļots atšķirīgi. Latvijas Ban
ka, sākot ar 2006. gada finanšu pārskatiem, mainīja finanšu 
rezultāta atspoguļošanas kārtību, iekļaujot to kapitāla un re
zervju sastāvā.93 Tas nodrošina mazākas kapitāla un rezervju 
svārstības un sniedz pilnīgāku priekšstatu par centrālās bankas 
nodrošinājumu pret iespējamiem riskiem.

Latvijas Bankas bilances pasīvus veido emitētā nauda jeb nau
das bāze M0, kas ietver Latvijas Bankas emitēto skaidro naudu un 
piesaistītos kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumus (sk. 4. att.). 
Latvijas Bankai un citām ārpus eiro zonas esošo ES valstu cen
trālajām bankām ir iespējams noteikt šādu rādītāju, bet eiro zo
nas valstu centrālajām bankām klasiskā veidā tas nav iespējams, 
jo to bilanču pasīvos atzīts tikai koriģēts (ievērojot Eirosistēmas 
iekšējās saistības un prasības, kas atspoguļo attiecīgās eiro zonas 
valsts centrālās bankas daļu ECB bilancē uzrādītajā emitētā eiro 
banknošu atlikumā) emitēto eiro banknošu atlikums.

Skaidrā nauda apgrozībā 2004.–2011. gadā palielinājās 
1.6 reizes un 2011. gada beigās bija 1.2 mljrd. latu. Banknošu 
īpatsvars šajā periodā svārstījās no 92.8% 2009. gada beigās līdz 
95.5% 2006. gada beigās. No kredītiestādēm saņemtās skaidrās 
naudas nolietotības pakāpes un īstuma pārbaudi nodrošināja 
Latvijas Bankas automātiskās naudas apstrādes sistēmas. 2004.–
2011. gadā apstrādātā nauda (kopapjoms – 21.1 mljrd. latu) vi
dēji gadā 3.2 reizes pārsniedza apgrozībā esošās skaidrās naudas 

vidējo atlikumu. Šajā procesā no apgrozības izņemtās naudas 
kopapjoms bija 3.1 mljrd. latu jeb 14.7% no apstrādātās naudas. 
Atklāto viltojumu nominālvērtību summa (195.3 tūkst. latu) vei
doja tikai 0.001% no apstrādātās naudas kopapjoma. 2011. gadā 
Latvijas Banka sadarbībā ar Beļģijas, īrijas, Luksemburgas, Nī
derlandes un Somijas centrālo banku īstenoja skaidrās naudas 
aprites organizācijas pilnveides projektu.94 Projekts ietvēra jau
nu informācijas sistēmu – CashSSP un MyCashSSP – ieviešanu, 
pāreju uz slēgtajiem naudas iesaiņojumiem un to identifikāciju 
ar svītrkoda palīdzību, kā arī nodrošina vienotu informācijas 
apmaiņu par latu skaidrās naudas darījumiem starp Latvijas 
Banku un kredītiestādēm un to pilnvarotajiem komersantiem 
un iekšējās loģistikas un naudas apstrādes efektivitātes paaug
stināšanu. 

Latvijas Bankas tīrā vērtība un ārējās rezerves
Finanšu risku ietekmē rodas būtiskas centrālo banku darbī

bas rādītāju pārmaiņas. Centrālās bankas finansiālais stiprums 
ir pozitīvi saistīts ar labu politikas īstenošanu, un finansiāli 
vājas centrālās bankas rada zaudējumus, kas mazina makro
ekonomisko stabilitāti.95 Centrālajām bankām, ņemot vērā to 
speciālo statusu, nav nepieciešams liels kapitāls, kaut gan 
tās tomēr atzīst par labāku uzturēt vismaz pozitīvu kapitālu, 
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tādējādi saglabājot neatkarību no valdības un neradot nepie
ciešamību lūgt papildu resursus.96 Centrālās bankas neatkarī
ba un zaudējumi ir savstarpēji saistīti. Vairāk iespējams, ka 
centrālā banka, kura nav neatkarīga, cietīs zaudējumus, un 
neatkarīga centrālā banka, kas cieš zaudējumus, ar laiku izju
tīs neatkarības mazināšanos, jo valdībai būtu jāpastiprina pār
raudzība pār to kā pār jebkuru zaudējumus nesošu valsts 
iestādi.97 Normālos apstākļos centrālajai bankai būtu jāspēj 
darboties ar peļņu. Nespēja segt esošus zaudējumus vai turp
mākas negatīvas tīrās vērtības problēmas var kavēt monetārās 
politikas vadību un apdraudēt centrālās bankas neatkarību un 
uzticamību.98 Ja uzticamība ir nozīmīgs aspekts finanšu politi
kas veiksmīgai īstenošanai, centrālajai bankai jābūt finansiāli 
spēcīgai, ievērojot tās pienākumus un uzņemtos riskus, un jā
spēj regulāri gūt peļņu.99

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka, ka Latvijas Bankas izde
vumi sedzami ar ienākumiem, vienlaikus paredzot rezerves ka
pitāla veidošanu iespējamu zaudējumu segšanai. Šim nolūkam 
iespējams izmantot arī pamatkapitālu, ja rezerves kapitāls bijis 
nepietiekams. Latvijas Bankas pamatkapitāla apjoms ir noteikts 
(sākotnēji – 2.5 milj. latu, bet pēc likumā "Par Latvijas Banku" 
1997. gadā veiktajiem grozījumiem – 25 milj. latu)100, bet rezer
ves kapitāla apjoms nav ierobežots, jo Latvijas Bankas peļņas 
atlikums pēc atskaitījumu valsts pamatbudžetā veikšanas ie
skaitāms rezerves kapitālā. Latvijas Bankai nav bijis nepiecie
šams izmantot šādas tiesības. Latvijas Bankas pamatkapitāls 
2002. gada beigās sasniedza likumā "Par Latvijas Banku" noteik
to apjomu101 un kļuva konstants. Latvijas Bankas peļņas apjoms 
2004.–2011. gadā bija svārstīgs (sk. 5. att.). Lielākā peļņa gūta 
2009. gadā (74.4 milj. latu jeb 29.2% no 2004.–2011. gadā gūtās 
peļņas apjoma). Lielākais peļņas samazinājums bija vērojams 
2004. gadā, kad nesadalītās peļņas apjoms salīdzinājumā ar ie
priekšējo gadu samazinājās 3.6 reizes, bet krasākais pieaugums – 
2007.  gadā, kad peļņas apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu palielinājās 7.8 reizes.

Tā kā centrālo banku ārējo rezervju pārvaldīšanas rezultāts 
var radīt būtiskas finanšu rezultāta pārmaiņas, salīdzināma cen
trālo banku ārējo rezervju un tīrās vērtības dinamika. 2004.–
2011.  gadā bija vērojama gan Latvijas Bankas ārējo rezervju 
(zelta krājumu, SDR un ārvalstu konvertējamo valūtu) atliku
ma, gan tīrās vērtības pieauguma tendence (sk. 6. att.). Latvijas 
Bankas ārējās rezerves samazinājās tikai 2008. un 2011. gadā. 
2011. gada beigās salīdzinājumā ar 2004. gada beigām Latvijas 
Bankas ārējo rezervju un tīrās vērtības atlikums pieauga attie
cīgi 3.3 reizes un 3.4 reizes. Vienlaikus Latvijas Bankas tīrās 

5. attēls. LATVIJAS BANKAS TīRĀS VĒRTīBAS SASTĀVDAļAS 
2004.–2011. GADA BEIGĀS (milj. latu)

Avots: Latvijas Bankas 2004.–2011. gada pārskati. 

Piezīme. Pamatkapitāla un rezerves kapitāla atlikums koriģēts salīdzinājumā ar 
Latvijas Bankas 2004. un 2005. gada finanšu pārskatiem, kuros gada peļņa 
uzrādīta sadalītā veidā.
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6. attēls. LATVIJAS BANKAS ĀRĒJĀS REZERVES UN TīRĀ VĒRTīBA 
2004.–2011. GADA BEIGĀS (milj. latu)

Avots: Latvijas Bankas 2004.–2011. gada pārskati.
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risku, noteikts, ka neitrālā ārējo valūtas rezervju portfeļa valū
ta ir eiro. Latvijas Banka izmantojusi vairāku ārvalstu rezervju 
pārvaldītāju pakalpojumus. Tie pārvaldīja nelielu ārējo re
zervju daļu saskaņā ar Latvijas Bankas padomes noteiktajām 
vadlīnijām.

Ārējo rezervju pārvaldīšanā liela uzmanība tiek pievērsta ris
ka vadībai un kontrolei. Katru darbadienu tiek pārbaudīta ārējo 
rezervju portfeļu atbilstība vadlīnijām un kontrolēts riska sada
lījums atbilstoši dažādiem investīciju lēmumiem. Vienlaikus 
Latvijas Bankas speciālisti meklē iespējas rast jaunus risināju
mus ārējo rezervju pārvaldīšanā. Jaunu finanšu instrumentu 
izveide, globālo tirgu attīstība, kā arī eiro ieviešana būtiski ie
tekmējusi arī centrālās bankas ārējo aktīvu pārvaldīšanu. Glo
bālā finanšu tirgus attīstība rosina centrālās bankas dažādot to 
ārējo aktīvu portfeļus, ieguldot tos ne tikai valdības, bet arī citu 
emitentu emitētos finanšu instrumentos. Līdz ar ECB izveidi un 
eiro ieviešanu ES valstu centrālo banku ārējo rezervju pārvaldī
šana kļuvusi mazliet mazāk vērsta uz likviditātes saglabāšanu, 
bet vairāk – uz ienākumu gūšanu.104 Tādējādi palielinās arī risks 
ciest zaudējumus ārējo rezervju pārvaldīšanas rezultātā, tāpēc 
centrālās bankas sākušas izmantot risku vadības metodes, no
vērtējot arī risku ietekmi uz centrālās bankas budžetu. Tas no
saka nepieciešamību centrālajām bankām pilnveidot risku 
vadības un lēmumu pieņemšanas procesu.

Latvijas Bankas līdzdalība ECB kapitālā
ECB duālo dabu105 raksturo tas, ka ECB ir ES valstu centrāla

jām bankām piederoša institūcija, jo vienīgās ECB kapitāla daļu 
turētājas ir šīs centrālās bankas, un vienlaikus ikdienas darīju
mu veikšanā ECB ir to augstākā institūcija. ECB normatīvajos 
aktos tiek lietots termins "akcionāri", kas ietver eiro zonas valstu 
centrālās bankas, jo tās pilnībā samaksājušas savu daļu ECB ka
pitālā. Katrai ES valsts centrālajai bankai ir noteikts īpatsvars ECB 
kapitālā jeb kapitāla parakstīšanas atslēga. To aprēķina, ņemot 
vērā attiecīgās ES valsts 5 gadu vidējā IKP rādītāja un valsts iedzī
votāju skaita īpatsvaru ES attiecīgajos kopējos rādītājos. Šo ap
rēķinu veic atkārtoti ik pēc 5 gadiem, un pirmais pārrēķins tika 
veikts 2003. un 2004. gada mijā. Pārrēķins tiek veikts arī tad, 
kad ES pievienojas jauna valsts. Tomēr ECB Padome, ņemot 
vērā ECB pakļautību tirgus riskam un kredītriskam, 2010. gada 
beigās nolēma palielināt ECB kapitālu par 5 mljrd. eiro106 (kapi
tāls jāiemaksā eiro zonas valstu centrālajām bankām, 2010.–
2012. gadā veicot trīs vienādus gada maksājumus). Sākotnējais 
ECB kapitāls bija 5 mljrd. eiro. Pievienojoties ES10 valstīm, tas 
tika palielināts par 11.3%, bet 2007. gada janvārī, Bulgārijai un 

7. attēls. LATVIJAS BANKAS UN EIROSISTĒMAS KAPITĀLA UN REZERVJU 
UN ĀRĒJO REZERVJU ATTIECīBA 2004.–2011. GADA BEIGĀS (%)

Avots: Latvijas Bankas 2004.–2011. gada pārskati un ECB 2004.–2011. gada 
pārskati.
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ram jānodrošina ES valstu centrālo banku neatkarība. Tomēr 
neatkarība zināmā mērā tiek zaudēta, jo ES valstu centrālajām 
bankām jāpakļaujas ECB lēmumiem un norādījumiem. EMI 
1997. gadā izstrādātais ES valstu centrālo banku neatkarības jē
dziens ietver četrus neatkarības veidus (funkcionālā, institucio
nālā, personiskā un finansiālā neatkarība).111

ECB 2006.  gada decembra Konverģences ziņojumā minēts, 
ka, lai gan 2005. gada decembrī112 un 2006. gada jūnijā113 veiktie 
likuma "Par Latvijas Banku" grozījumi tuvinājuši Māstrihtas lī
guma 109. panta prasību izpildi, tomēr Latvijai jāturpina piln
veidot minēto likumu114. Saskaņā ar ECB 2012. gada maija 
Konverģences ziņojumu jāveic grozījumi likumā "Par Latvijas 
Banku", lai nostiprinātu Latvijas Bankas funkcionālo, institucio
nālo, personisko un finansiālo neatkarību.115 Tāpēc sagatavots 
attiecīgu šā likuma grozījumu projekts, kas izsludināts Latvijas 
Republikas Ministru kabineta valsts sekretāru 2012. gada 7. jū
nija sanāksmē, un Finanšu ministrijai tas jāsaskaņo ar Latvijas 
Republikas Tieslietu ministriju, FKTK un Pārresoru koordinā
cijas centru.116 Par šo likumprojektu jāsaņem arī ECB atzinums. 
Saņemot pozitīvu atzinumu, likumprojekta apstiprināšana 
Saeimā ļautu sasniegt Latvijas Bankas neatkarības līmeni, kas 
atbilstu dalībai Eirosistēmā.

Rumānijai kļūstot par ES valstīm, ECB kapitāls palielināts par 
0.7%.107 Pēc ES10 valstu pievienošanās šo valstu centrālo banku 
ECB kapitāla parakstīšanas atslēga kopumā veidoja 10.1% (sk. 
1. tabulu). Latvijas Bankas ECB kapitāla parakstīšanas atslēga 
2011. gada beigās bija 0.2837%, kas atbilda 30.5 milj. eiro.108 Tā 
kā Latvija neietilpst eiro zonā, Latvijas Bankai jāpiedalās ECB 
darbības izmaksu segšanā, apmaksājot 3.75% (1.1 milj. eiro) no 
parakstītā ECB kapitāla daļas.10

īpatsvars ECB kapitālā ir svarīgs rādītājs, sadalot monetāros 
ienākumus un peļņu, nosakot ECB nododamo ārējo aktīvu ap
jomu un balsojot par akcionāriem saistošiem jautājumiem. 
ECB kapitāla daļu sadales mehānisms objektīvi atspoguļo kat
ras ES valsts lomu ES tautsaimniecībā, un pozitīvi vērtējama 
ECB kapitāla palielināšana, ņemot vērā ECB aktīvu pieaugumu.

Neatkarība – būtiska mūsdienu centrālās bankas iezīme
Politiskā neatkarība saistīta ar centrālo banku spēju rīkoties 

saskaņā ar monetārās politikas stratēģiju, kas savienojama ar 
cenu stabilitāti, bet funkcionālā neatkarība – ar monetārās po
litikas taktiku, t.i., spēju brīvi izvēlēties monetārās kontroles 
instrumentus un paņēmienus, kuri virza uz cenu stabilitāti.110 
Saskaņā ar Līgumu par ES darbību valstu juridiskajam satva

1. tabula. ECB KAPITĀLA PARAKSTīŠANAS ATSLĒGA

Centrālo ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) ECB kapitāla parakstīšanas  
banku   atslēgas pārmaiņas  
grupas   (procentu punktos) 
 Pēc regulārajām Pēc ES10 valstu Pēc regulārajām Pēc kapitāla 01.05.2004.– 01.01.2009.– 
 pārmaiņām pievienošanās pārmaiņām palielināšanas 01.01.2011. 01.01.2011.
 (01.01.2004.) (01.05.2004.) (01.01.2009.) (01.01.2011.) 
Eiro zonas 79.6384 71.4908 69.6546 69.9705 –11.6677 0.3159
Ārpus eiro zonas 20.3616 28.5092 30.3454 30.0295 11.6677 –0.3159
Kopā 100 100 100 100 – –
T.sk. ES15  100 89.8526 86.8281 86.8281 –3.0245 –
ES10  – 10.1474 9.8388 9.8388 –0.3086 –
T.sk. Latvijas Banka – 0.2978 0.2837 0.2837 –0.0141 –

Avots: ECB 2004., 2009. un 2011. gada pārskats. 

vērtības un ārējo rezervju attiecība svārstījās no 4.3% 2006. gada 
beigās līdz 9.4% 2011. gada beigās. Latvijas Bankas kapitāla un 
rezervju un ārējo rezervju attiecība 2004.–2011. gadā bija būtis
ki mazāka par Eirosistēmas attiecīgo rādītāju. Šai Eirosistēmas 
attiecībai vērojama samazinājuma tendence, bet Latvijas Bankas 
attiecība pēc zemākā līmeņa sasniegšanas 2007.  gada beigās 
palielinājās, 2011. gada beigās sasniedzot 5.0% (sk. 7. att.). To
mēr jāņem vērā tas, ka nozīmīgu Latvijas Bankas ārējo rezervju 
daļu veido aktīvi eiro, kas Eirosistēmā būs iekļaujami iekšzemes 
aktīvos, nevis ārējās rezervēs. Neiekļaujot eiro denominētos ak
tīvus Latvijas Bankas ārējo rezervju atlikumā, Latvijas Bankas 
kapitāla un rezervju un ārējo rezervju attiecība (2011. gada 
beigās – 10.7%) tuvinās Eirosistēmas attiecībai (2011. gada 
beigās – 14.2%). Latvijas Bankai jāturpina palielināt rezerves 
kapitālu un jāizveido finanšu uzkrājumi, lai nodrošinātu kapi
tāla un aktīvu patieso vērtību.102

Latvijas Banka ārējās rezerves ieguldījusi drošos un likvīdos 
finanšu instrumentos. Latvijas Banka ārējās rezerves pārvalda 
saskaņā ar Latvijas Bankas padomes noteiktajām vadlīnijām, 
ko Latvijas Bankas padome regulāri pārskata un, ja nepiecie
šams, veic tajās grozījumus. Latvijas Bankas padome "Latvi
jas Bankas ārvalstu rezervju pārvaldīšanas vadlīnijas" jaunā 
redakcijā apstiprināja 2004.  gadā.103 To galvenokārt noteica 
lata piesaistes maiņa. Lai līdz minimumam samazinātu valūtas 
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Latvijas Bankas pārvaldība un risku vadība
Viens no monetārās un finansiālās politikas caurredzamības 

labās prakses kodeksa principiem nosaka centrālās bankas at
bildību un pārliecību par tās integritāti. Centrālās bankas iekšē
jās pārvaldības procedūrām jānodrošina operāciju, t.sk. iekšējā 
audita, integritāte, un tām jābūt publiskotām. Laba pārvaldība 
nosaka to, ka centrālajām bankām jābūt atbildīgām, un šī atbil
dības pakāpe pieaug, palielinoties centrālo banku neatkarībai. 
Lai gan Korporatīvās pārvaldības principi117 nav tieši attiecinā
mi uz centrālo banku darbību, centrālās bankas iespēju robežās 
šos principus izmanto arvien biežāk. SVF un Pasaules Banka, 
2005.  gadā novērtējot minēto standartu un labās prakses ko

deksu efektivitāti, secināja, ka šī iniciatīva kopumā guvusi labus 
panākumus, kaut arī mazāk attiecībā uz konkrētu labumu.118

Latvijas Banka pastāvīgi pilnveido organizatorisko struktūru 
(Latvijas Bankas struktūru 2011.  gada beigās sk. 8. att.) un 
stratēģiskās vadības procesu, ņemot vērā vadības sistēmu la
bāko praksi. 2006. gada jūlijā Latvijas Bankas padome apstipri
nāja "Latvijas Bankas vīzijas, misijas un vērtību vēstījumus"119 
(sk.  ielikumu). Vīzijas vēstījums atklāj Latvijas Bankas tālākas 
nākotnes mērķi un redzējumu, bet misijas vēstījums atspoguļo 
centrālās bankas darbības būtību un liecina, kā tā vēlas strādāt. 
Latvijas Bankas vērtības atklāj, ko tā augstu vērtē un kāda cen
šas būt. 

 Prezidenta birojs PADOME Iekšējā audita pārvalde

  
  VALDE

 Monetārās politikas Kases un naudas Tirgus operāciju
 pārvalde apgrozības pārvalde pārvalde 

 Statistikas pārvalde Grāmatvedības pārvalde Maksājumu sistēmu 
   pārvalde 

 Starptautisko attiecību un Juridiskā pārvalde Informācijas sistēmu
 komunikācijas pārvalde  pārvalde 

 Aizsardzības pārvalde Personāla pārvalde Tehniskā pārvalde

  Mācību centrs 

8. attēls. LATVIJAS BANKAS STRUKTūRA 2011. GADA BEIGĀS

Avots: Latvijas Bankas 2011. gada pārskats. 
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Ielikums

Latvijas Bankas vīzija

Latvijas Banka ir neatkarīga un savus uzdevumus veic, sabied
rības interešu un augstas profesionālās atbildības vadīta. Tā 
pilnvērtīgi darbojas ECBS, sadarbojas ar citām ES institūcijām 
un veido stabilu un labvēlīgu vidi Latvijas tautsaimniecības 
attīstībai. 

Latvijas Bankas misija

Latvijas Bankas kā centrālās bankas darbības mērķis ir cenu sta
bilitāte, kas sekmē valsts ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi. 
Latvijas Banka ir aktīva un atbildīga ECBS dalībniece, kas ar 
savu darbību veicina Latvijas un pārējo ES valstu finanšu sistē
mu integrāciju un stabilitāti. Latvijas Banka pilnveido Latvijas 
sabiedrības ekonomikas zināšanas, vairojot izpratni un uztica
mību. 
Latvijas Banka efektīvi darbojas, lai, nodrošinot augstu kvalitāti 
un ierobežojot riskus, profesionāli un nepārtraukti īstenotu sa
vus uzdevumus. 
Latvijas Banka ir uzticama sadarbības partnere. 

Mūsu vērtības

Mūsu vērtība ir mūsu darbinieki. Mēs uzturam drošu un veselīgu darba vidi. Darbinieku motivācija, radoša pieeja un atbildība ir 
būtiski priekšnoteikumi Latvijas Bankas veiksmīgai darbībai. Latvijas Banka savos darbiniekos augstu vērtē:
1. virzību uz pakalpojumu kvalitāti un rezultātu;
2. modernu tehnoloģiju un korporatīvās vadības atzinumu izmantošanu;
3. komandas darbu un labvēlīgas darba vides uzturēšanu; 
4. profesionalitāti: 
– uzdevumu izpildi kvalitatīvi un termiņā,  
– pašiniciatīvu,  
– spēju saskatīt trūkumus, informēt par tiem vai novērst tos, ja tas paša spēkos,  
– spēju un gribu atzīt kļūdas un labot tās,  
– labās prakses principu piemērošanu,  
– spēju lēmumu pieņemšanā būt apdomīgiem un risku vērtējošiem,  
– spēju aizsargāt informāciju,  
– vēlmi izglītoties un spēju elastīgi pielāgoties pamatotām pārmaiņām,  
– prasmi iekļauties kolektīvā un zināšanās un pieredzē dalīties ar kolēģiem;  
5. ētisku attieksmi pret darbu un kolēģiem:  
– inteliģenci savstarpējās attiecībās,  
– godīgumu,  
– koleģialitāti,  
– cieņpilnu izturēšanos un rīcību attiecībā uz citādu tautību, dzimumu, ticību un uzskatiem,
– centrālās bankas darbinieku īpašās atbildības un pienākumu svarīguma apzināšanos, lai veicinātu uzticēšanos Latvijas Bankai;
6. pilsoniskās īpašības – patriotismu un pienākuma izjūtu pret valsti un sabiedrību. 

Latvijas Bankas vīzijas, misijas un vērtīBu vēstījumi



XCLatvijas Bankas Loma un darBīBa Eiropas monEtārās intEgrācijas procEsā (2004–2012)



294 295

XCLatvijas Bankas Loma un darBīBa Eiropas monEtārās intEgrācijas procEsā (2004–2012)

Ņemot vērā citu ES valstu centrālo banku un ECB labo praksi 
personāla vadībā, noteikti pamatprincipi, kurus īstenojot Latvi
jas Banka piesaista kvalificētus un profesionālus darbiniekus un 
veido ar viņiem ilgtermiņa darba attiecības, radot motivējošu 
darba vidi, veicinot profesionālo pilnveidi un attīstību un vienlai
kus gaidot no darbinieka kvalitatīvu darbu, izvirzīto mērķu sa
sniegšanu, iniciatīvu, radošu pieeju un lojalitāti. Latvijas Bankas 
darbinieku skaits 2011. gada beigās (sk. 8. att.) salīdzinājumā ar 
2004. gada beigām samazinājies par 20.3%.

2004. gadā Latvijas Bankas padome apstiprināja "Latvijas 
Bankas ētikas kodeksu"120, kas ietver profesionālās ētikas princi
pus, normas un ieteikumus, kuri visiem Latvijas Bankas darbi
niekiem ievērojami attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē 
un attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. "Latvijas Ban
kas ētikas kodekss" ir Latvijas Bankas darba organizācijas būtis
ka sastāvdaļa un norāda, kādu pakalpojumu kvalitāti citas 
personas var gaidīt, sadarbojoties ar Latvijas Banku. "Latvijas 
Bankas ētikas kodeksa" pamatprincipu ievērošana veicina Lat
vijas Bankas uzdevumu sekmīgu izpildi.

Latvijas Bankas vīzijas, misijas un vērtību vēstījumi ir pa
mats darbībai un attīstības plānošanai. Latvijas Bankas padome 
2006. gada novembrī pirmo reizi apstiprināja Latvijas Bankas 
stratēģiskās vadlīnijas nākamajiem četriem gadiem, nosakot 
centrālās bankas prioritāros mērķus, kā arī mērķus dažādu 
funkciju veikšanai.121 Latvijas Banka veica savus pamatuzdevu
mus un plānoja darbus, konsekventi tiecoties sasniegt stratēģis
kajās vadlīnijās definētos mērķus. 2011. gadā beidzās stratēģiskās 
plānošanas posms un tika identificēti stratēģiskie mērķi nāka
majiem četriem gadiem. Noteiktas četras jomas, kurām Latvijas 
Banka pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Šajā periodā svarīgi 
nodrošināt pamatuzdevumu kvalitatīvu izpildi, veicināt pievie
nošanos eiro zonai, stiprināt saikni ar sabiedrību, pilnveidot 
profesionālo kompetenci un uzlabot darba sniegumu.

2008. gadā pirmo reizi Latvijas Bankas darbība vērtēta saska
ņā ar noteiktiem funkciju mērķu īstenošanas rādītājiem.122 Vēr
tējot tika izmantoti klientu un darbinieku aptauju rezultāti un 
dažādu funkciju kvalitatīvie un kvantitatīvie mērījumi. Ievēro
jot šo mērījumu rezultātus un lai nodrošinātu lielāku darbības 
efektivitāti, tika pilnveidoti vairāki procesi.

Latvijas Banka 2004.–2012. gadā pastāvīgi pilnveidojusi risku 
pārvaldības procesu. Latvijas Bankā tiek pārvaldīti stratēģiskie, 
finanšu un darbības riski. Risku pārvaldīšanu Latvijas Bankā 
nosaka Latvijas Bankas padomes pieņemtā "Latvijas Bankas 
risku pārvaldīšanas politika"123, "Latvijas Bankas darbības 
nepārtrauktības pārvaldīšanas politika"124, "Latvijas Bankas 

informācijas un informācijas sistēmu drošības politika"125 un 
"Latvijas Bankas fiziskās drošības politika"126. Latvijas Bankas 
drošības uzraudzības komisija nodrošina šo politiku īstenoša
nas vispusīgu un vienotu pārraudzību. Savukārt Latvijas Bankas 
finanšu riski tiek pārvaldīti saskaņā ar "Latvijas Bankas ārvalstu 
rezervju pārvaldīšanas vadlīnijām"127.

Darbības riskus Latvijas Bankā pārvalda procesos un projek
tos. Procesi tiek klasificēti pēc svarīguma un kritiskuma atkarī
bā no to ietekmes uz Latvijas Bankas pamatfunkciju izpildi vai 
Latvijas Bankas mērķu sasniegšanu. Riski tiek identificēti, ana
lizēti un novērtēti, nosakot risku ierobežošanai piemērotāko 
rīcību. Darbības risku pārvaldīšanu veic par Latvijas Bankas 
procesu izpildi atbildīgās Latvijas Bankas struktūrvienības, pro
jektu vadītāji un citi Latvijas Bankas darbinieki. Darbības risku 
pārvaldīšanu pārrauga Latvijas Bankas valdes izveidotā Latvijas 
Bankas darbības risku vadības komiteja, kas ikdienā nodrošina 
darbības risku pārvaldīšanas procesa ietvaros veicamo pasāku
mu koordinēšanu un sniedz atbalstu Latvijas Bankas valdei dar
bības risku pārvaldīšanas jomā.

Latvijas Bankas darbības nepārtrauktība tiek pārvaldīta ar 
mērķi nodrošināt Latvijas Bankas kritisko procesu izpildes ne
pārtrauktību vai izpildes atjaunošanu atbilstošā līmenī un pie
ņemamā laikā kritiskā procesa izpildes pārtraukuma gadījumā, 
kā arī efektīvu incidenta un krīzes pārvaldīšanu. Latvijas Ban
kas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa ietvaros 
īpaša uzmanība tika pievērsta darbības nepārtrauktības nodro
šināšanas rīcības plānu pilnveidošanai. Kritisko un svarīgo Lat
vijas Bankas informācijas sistēmu risku analīze tiek veikta sa
skaņā ar informācijas sistēmu risku pārvaldības metodoloģiju. 
Risku analīze tiek veikta arī informācijas sistēmu izstrādes vai 
pilnveides projektos.

Latvijas Bankas valde reizi gadā izskata un apstiprina Latvijas 
Bankas risku pārskatu un sniedz ziņojumu Latvijas Bankas pa
domei par situāciju risku pārvaldīšanā iepriekšējā gadā. 

Darbinieki regulāri tiek izglītoti informācijas, informācijas 
sistēmu drošības, darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas un 
darbības risku pārvaldīšanas jomā.

Latvijas Bankas pārvaldībai jānodrošina teicama likumā "Par 
Latvijas Banku" noteikto uzdevumu izpilde un šāda spēja jāuz
tur ilgtermiņā. Latvijas Bankā 2000. gadā tika ieviesta kvalitātes 
vadības sistēma atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas standar
tam ISO 9001:2000.128 Regulāri tika veikts šīs sistēmas iekšējais 
audits un sertifikācijas uzraudzības auditi. Tomēr prakse lieci
nāja, ka šī kvalitātes vadības sistēma vairs nespēj sniegt Latvi
jas Bankas darba pilnveides iespējas, tāpēc tika meklēti jauni 

attīstības virzieni. 2008. gadā tika pabeigta integrētas vadības 
sistēmas koncepcijas izveide, šajā sistēmā ietverot kvalitātes va
dības sistēmu.129 2009. gadā tika veikts Latvijas Bankas vadības 
procesu pašnovērtējums saskaņā ar Eiropas Publiskās adminis
trācijas institūta vispārējās novērtēšanas ietvara (Common As-
sessment Framework) modeļa prasībām.130 Vērtēšanas procesā 
tika identificētas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un plā
noti vadības sistēmas pilnveides pasākumi. Latvijas Bankas pār
valdībā izmanto ciklu "Plāno – Dari – Pārbaudi – Rīkojies".131 
Tas dod iespēju atklāt nepilnības stratēģijas, resursu, darbinieku 
un procesu vadības un līderības jomā un novērtēt attiecībā uz 
klientiem, darbiniekiem un sabiedrību kopumā sasniegtos re
zultātus.

Latvijas Bankā iekšējā audita procesu organizē un veic saskaņā 
ar Latvijas Bankas padomes pieņemto "Latvijas Bankas iekšējā 
audita politiku".132 Iekšējo auditu veic, ievērojot Iekšējo audito
ru institūta "Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskos 
standartus"133 un "Ētikas kodeksu"134, kā arī Control Objectives 
for Information and Related Technology135 un Information System 
Audit and Control Association136 standartus. Iekšējais audits ap
tver visas Latvijas Bankas darbības jomas. Tas sniedz Latvijas 
Bankas vadībai iespēju saņemt neatkarīgu vērtējumu par risku 
vadības, kontroles sistēmas un procesu efektivitāti un palīdz 
rast risinājumus darbības pilnveidei. 

Iekšējie auditi tiek plānoti un veikti, pamatojoties uz risku no
vērtējumu. Par iekšējā audita darbību reizi gadā tiek ziņots Lat
vijas Bankas padomei. 2010. gada iekšējā audita kvalitātes ārējā 
novērtējumā atzīta Latvijas Bankas iekšējā audita darbības at
bilstība Iekšējo auditoru institūta "Iekšējā audita profesionālās 
prakses starptautiskajiem standartiem" un "Ētikas kodeksam", 
kā arī ECBS noteiktajām prasībām. Latvijas Bankas iekšējie au
ditori piedalās ECBS Iekšējo auditoru komitejas darbā un sa
skaņā ar tās apstiprināto auditu plānu veic arī iekšējos auditus 
Latvijas Bankā. 

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas pār
skata gada saimnieciskās darbības un finanšu pārskatu revīziju 
veic revīzijas komisija, kuras personālsastāvu apstiprina Latvi
jas Republikas Valsts kontrole.137 Šo revīziju sniegtie priekšliku
mi palīdz Latvijas Bankai pilnveidot kontroles sistēmu un 
paaugstināt procesu efektivitāti.

 
9. attēls. LATVIJAS BANKAS DARBINIEKU SKAITS 
2004.–2011. GADA BEIGĀS

Avots: Latvijas Bankas 2004.–2011. gada pārskati.
Vidējais darbinieku skaits
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Latvijas gada monēta (2004–2011)

LAIKA MONĒTA

Svars: 17.15 g (centrālā apļa svars – 
7.15 g, ārējā gredzena svars – 10.00 g)
Diametrs: 34.00 mm 
(centrālā apļa diametrs – 23.00 mm)
Metāls: centrālais aplis – niobijs; 
ārējais gredzens – 900º sudrabs
Kvalitāte: UNC
Kalta Münze Österreich (Austrija)
Mākslinieki: 
Laimonis Šēnbergs (grafiskais dizains) un 
Jānis Strupulis (plastiskais veidojums)

2004

LAIMES MONĒTA

Svars: 22.00 g, diametrs: 35.00 mm
Metāls: 925º sudrabs, kvalitāte: proof
Kalta Rahapaja Oy (Somija)
Mākslinieki: 
Arvīds Priedīte (grafiskais dizains) un 
Jānis Strupulis (plastiskais veidojums)

2008

BARONS MINhAUZENS

Svars: 31.47 g
Diametrs: 38.61 mm
Metāls: 925º sudrabs
Kvalitāte: proof
Kalta Koninklijke Nederlandse Munt
(Nīderlande)
Mākslinieki: 
Arvīds Priedīte (grafiskais dizains) un 
Jānis Strupulis (plastiskais veidojums)

2005

ūDENS MONĒTA

Svars: 26.00 g, 
laukuma izmērs: 32.00 × 32.00 mm, 
forma: kvadrāts
Metāls: 925º sudrabs, kvalitāte: proof
Kalta Rahapaja Oy (Somija)
Mākslinieki: 
Ilmārs Blumbergs (grafiskais dizains) un 
Jānis Strupulis (plastiskais veidojums)

2009

CIPARU MONĒTA

Svars: 27.00 g, diametrs 
(garākā diagonāle): 38.61 mm
Metāls: 999º sudrabs, 
kvalitāte: proof
Kalta Münze Österreich (Austrija), 
tirāža – 2 007 eks. ar numurētiem 
sertifikātiem. 
Mākslinieki: 
Ilmārs Blumbergs (grafiskais dizains) un 
Jānis Strupulis (plastiskais veidojums)

2006

Latvijas Bankas radītās jubilejas un piemiņas monētas guvušas daudzas 
starptautiskās atzinības un prestižas balvas. Lai noskaidrotu, kā šīs monētas 
vērtē Latvijas sabiedrība, Latvijas Banka katru gadu, sākot ar 2004. gadā 
kaltajām monētām, aicina ikvienu valsts iedzīvotāju izteikt savu viedokli par to, 
kura no iepriekšējā gadā tapušajām monētām visvairāk uzrunājusi ar māksliniecisko 
risinājumu, bijusi īpaši emocionāla, oriģināla vai tematiski saistoša. 
Visvairāk balsu ieguvusī monēta kļūst par Latvijas gada monētu. 

DZINTARA MONĒTA

Svars: 20.70 g, diametrs: 35.00 mm
Materiāli: 925° sudrabs un dzintars, 
kvalitāte: proof
Kalta Rahapaja Oy (Somija)
Mākslinieks: Aigars Bikše

2010

LAIKA MONĒTA II

Svars: 17.15 g (centrālā apļa svars – 
7.15 g, ārējā gredzena svars – 10.00 g)
Diametrs: 34.00 mm
Metāls: centrālais aplis – niobijs; 
ārējais gredzens – 900º sudrabs
Kvalitāte: UNC
Kalta Münze Österreich (Austrija)
Mākslinieki: 
Laimonis Šēnbergs (grafiskais dizains) un 
Jānis Strupulis (plastiskais veidojums)

2007

MIGLĀ ASARO LOGS

Svars: 26.00 g, forma: kvadrāts, 
laukuma izmērs: 32.00 × 32.00 mm
Metāls: 925° sudrabs, kvalitāte: proof
Kalta Rahapaja Oy (Somija)
Mākslinieki: 
Ilmārs Blumbergs (grafiskais dizains) un 
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums)

2011
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Gatavošanās eiro ieviešanai
Kopš pievienošanās ES Latvija iekļāvusies arī EMS, kas ir aug

stākā ES valstu ekonomiskās integrācijas pakāpe, bet Latvijai 
EMS piešķirts izņēmuma statuss. Latvija kļūs par pilntiesīgu 
EMS dalībvalsti, ieviešot vienoto Eiropas valūtu. Latvijas valdī
ba 2003. gada 9. decembrī akceptēja sagatavošanās laika plānu 
pārejai uz eiro – lata piesaistes maiņas un Māstrihtas kritēriju 
izpildes mērķa datumus (attiecīgi 2005. gada 1.  janvāris un 
2007. gada 1. janvāris).138 Tomēr Māstrihtas kritēriju izpildes 
mērķis netika sasniegts.

Viens no kritērijiem, vērtējot Latvijas gatavību pilntiesīgai 
dalībai EMS, ir lata kursa stabilitāte attiecībā pret eiro, kas jā
nodrošina VKM II ietvaros.139 Vismaz divus gadus pirms eiro 
ieviešanas latam jābūt piesaistītam eiro un lata kurss attiecībā 
pret eiro drīkst svārstīties ne vairāk kā ±15% attiecībā pret lata 
piesaistes kursu eiro. Tāpēc 2004. gada novembrī Latvijas Ban
kas padome pieņēma lēmumu "Par lata piesaisti eiro un ārvalstu 
valūtu kursu noteikšanu".140 Saskaņā ar šo lēmumu, sākot ar 
2005. gadu, Latvijas Banka lata piesaisti SDR valūtu grozam no
mainīja ar lata piesaisti eiro. Latvijas Banka 2004. gada 30. de
cembrī noteica lata piesaistes kursu eiro (1 EUR = Ls 0.702804). 
Fiksēta valūtas kursa režīms Latvijā, sākoties 2005. gadam, ne
mainījās, mainījās tikai piesaistes valūta. Piesaistes maiņa bija 
arī ekonomiski pamatota, jo ārējā tirdzniecībā eiro īpatsvars 
bija pārsniedzis 50% un turpināja palielināties, turpretī ASV 
dolāra īpatsvars bija vairs tikai aptuveni 20%.141 Savukārt kopš 
2005. gada 2. maija lats piedalās VKM II.142 ECB 2012. gada 
maija Konverģences ziņojumā konstatēts, ka lata kurss pēdējo 
divu gadu laikā joprojām atradās tuvu centrālajam kursam un 
atsauces periodā maksimālā augšupvērstā valūtas kursa novirze 
no VKM II centrālā kursa bija 0.9%, bet maksimālā lejupvērstā 
novirze – 1.0%.143 Lata kurss attiecībā pret eiro vidēji svārstījās 
no 0.6502 2004. gada aprīlī līdz 0.7096 2010. gada decembrī 
(sk. 9. att.).

Ar Ministru prezidenta 2005. gada 18. jūlija rīkojumu Nr. 308 
tika izveidota Vadības komiteja, nosakot tās uzdevumu koordi
nēt un uzraudzīt to pasākumu izpildi, kuri veicami vienotās 
Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā.144 Izvērtējot vairāku eiro zo
nas valstu pieredzi, Vadības komitejas padotībā izveidotas pie
cas darba grupas konkrētu uzdevumu veikšanai noteiktā jomā 
(valsts administrācija, nauda un maksājumu sistēma, finanšu 
sistēma, nefinanšu sabiedrības un patērētāji un sabiedrības in
formēšana un komunikācija). Centrālā banka aktīvi piedalās 
Vadības komitejas un darba grupu darbā. Latvijas Bankas prezi
denta vietnieks ir Vadības komitejas loceklis un Naudas un 

 
10. attēls. ECB VIDĒJAIS ATSAUCES KURSS 
(2004. gada janvāris–2012. gada jūnijs; lats pret eiro)

Avots: ECB Statistical Data Warehouse.
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Latvijas eiro apgrozības monētu valsts puses dizainparaugi. 
1 un 2 eiro monētu rotā vēsturiskais 5 latu sudraba monētā 
atveidotais jaunavas profils, 
50, 20 un 10 centu monētu – Latvijas valsts lielais ģerbonis, 
bet 5 un 2 centu un 1 centa monētu – Latvijas valsts mazais ģerbonis.
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maksājumu sistēmas darba grupas vadītājs. Šīs grupas pārrau
dzībā ir eiro skaidrās naudas ieviešana, maksājumu sistēmas, 
vērtspapīru norēķinu sistēmas un finanšu statistika eiro vidē – 
Latvijas Bankas galvenie uzdevumi eiro ieviešanas procesā. 
Naudas un maksājumu sistēmas darba grupa aktīvi darbojusies 
kopš tās darbības uzsākšanas 2005. gadā, bet darba apjoms un 
aktivitāte 2012. gadā pieaug, darba grupas locekļiem iesaistoties 
eiro ieviešanas likumprojekta sagatavošanā un risinot jautāju
mus par eiro naudas zīmju ieviešanu.145 Arī citās darba grupās 
iekļauti Latvijas Bankas darbinieki. Par Vadības komitejas lē
mumu īstenošanu un darba grupu savstarpēju koordinēšanu ir 
atbildīgs eiro ieviešanas projekta vadītājs. Eiro ieviešanas pro
cesu uzrauga Ministru kabinets, kam Vadības komiteja reizi 
pusgadā iesniedz ziņojumu par paveikto.

2004. gada janvārī Latvijas Banka izsludināja eiro monētu si
žetu konkursu, kurā bija aicināts piedalīties ikviens Latvijas ie
dzīvotājs, izsakot savas idejas Latvijas jaunās naudas dizaina 
izveidei. Konkursam tika iesniegts vairāk nekā 1 000 darbu. Par 
labāko tika atzīts darbs ar devīzi "Brīvība – Eiropas vērtība!" 
(autore Ilze Kalniņa; Jēkabpils), kas ietvēra trīs sižetus. Žūrijas 
komisija pauda viedokli, ka Brīvības piemineklis, tautumeita, 
kas savulaik attēlota uz Latvijas sudraba 5 latu monētas, un Lat
vijas ģerbonis ir zīmes, kas koncentrēti simbolizē Latviju un tās 
pamatvērtības.146 Projekts pilnveidots, ievērojot tehnoloģiskās 
iespējas. Latvijas 1 un 2 eiro monētu reversā attēlots tautumeitas 
portrets, uz 10, 20 un 50 centu monētām – Latvijas lielā ģerboņa 
attēls un uz 1, 2 un 5 centu monētām – Latvijas mazā ģerboņa 
attēls. 1 un 2 eiro monētu grafisko dizainu veidoja Guntars 
Sietiņš, bet eiro centu grafisko dizainu – Laimonis Šēnbergs.147 
Eiro apgrozības monētu valsts puses dizainparaugus apstiprina ES 
Padome.

Eiro banknotes un monētas informē par Eiropas valstu nacio
nālajām vērtībām, tāpēc 2006.  gada jūlijā un augustā Latvijas 
Banka kopā ar EK organizēja izstādi "Eiro monētu izcelsme".148 
Tā atspoguļoja eiro monētu dizaina izvēles procesu un sniedza 
iespēju iepazīties gan ar dizaina projektiem, gan monētu parau
giem. Latvijas Bankas sagatavotajā prezentācijā pirmo reizi bija 
iespējams aplūkot Latvijas eiro monētu dizaina projektu.

Latvijas valdība 2006. gada martā apstiprināja "Latvijas Na
cionālo eiro ieviešanas plānu"149, nosakot galvenos eiro ievieša
nas projekta darba uzdevumus, to īstenošanas periodus un 
atbildības sfēras, kā arī definējot eiro ieviešanas principus un 
scenāriju. Šis plāns aktualizēts 2007. gada oktobrī, konkreti
zējot plāna kontroles procesu, un 2010. gada martā, nosakot 
2014. gada 1. janvāri par eiro ieviešanas mērķa datumu Latvijā.

Ministru kabinets 2012. gada 27. jūnijā atbalstīja "Koncepcijā 
par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Lat
vijā" ietvertos tiesību aktu grozījumu veikšanas laika plāna vari
antus un noteica Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju 
(pārējās ministrijas – līdzatbildīgas) šīs koncepcijas īstenoša
nā.150 Ministrijām jāsagatavo daudzu likumu u.c. tiesību aktu 
projekti. Latvijas Bankai jāgroza 30 Latvijas Bankas noteikumu, 
daļu no tiem atzīstot par spēku zaudējušiem. Vairākos gadīju
mos jāsaņem arī ECB atzinums par tiesību aktu projektu atbil
stību pilntiesīgai Latvijas dalībai EMS.

Nozīmīgs solis ceļā uz eiro ieviešanu ir 2012. gada 10. jūlijā 
Briselē parakstītais Partnerības līgums par eiro ieviešanas infor
mācijas un komunikācijas kampaņu organizēšanu.151 EK un 
valdības vienošanās paredz ciešu sadarbību, lai koordinētu un 
īstenotu, kā arī izvērtētu eiro ieviešanas komunikācijas aktivitā
tes, tādējādi vairojot sabiedrības informētību par eiro ieviešanas 
jautājumiem. EK apņēmusies atbalstīt vairākus Latvijas puses 
pasākumus, tāpēc līdz 2012. gada beigām plānots noslēgt papil
du vienošanos, nosakot aktivitātes, kurām nepieciešams EK 
atbalsts.152

Vadības komitejas sagatavotajā pasākumu plānā vienotās 
Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā ieskicēti galvenie darbības 
virzieni. Latvijas Bankā izveidotā eiro norēķinu ieviešanas dar
ba grupa izstrādājusi un aktualizē detalizētu pasākumu plānu 
eiro norēķinu ieviešanai un Latvijas Bankas iekšējo procesu no
drošināšanai. Latvijas Bankai ceļš uz Eirosistēmu ir darbietil
pīgs un atbildīgs process, kas prasa katra Latvijas Bankas 
darbinieku radošu ieguldījumu.
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