
Valsts kancelejai 
 
Par Ministru prezidenta 2009.gada 4.decembra  
rezolūciju Nr.111-1/1999 
 
 Finanšu ministrija, izpildot Ministru prezidenta 2009.gada 4.decembra 
rezolūciju Nr.111-1/1999, sniedz informāciju par informācijas statusu rezolūcijā 
uzskaitītajiem Finanšu ministrijas klasificētiem dokumentiem. 
 1. Tā kā nav panākta vienošanās ar bijušajiem akciju sabiedrības „Parex 
banka” akcionāriem par Ieguldījuma līguma teksta publiskošanu, informācijas 
dienesta vajadzībām statuss ir saglabāts Finanšu ministrijas 2008.gada 
25.novembra vēstulei Nr.65-k (DV). 
 2. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2009.gada 16.februāra sēdes 
protokola Nr.12 1.§ ir deklasificēts, informācijas dienesta vajadzībām statuss ir 
atcelts Finanšu ministrijas 2009.gada 26.februāra vēstulei Nr.7-4.1/156. Lai 
nodrošinātu fizisku personu datu aizsardzību, kā arī, ņemot vērā, ka konsultanta 
SIA „Riga Capital” līgumā iekļautajiem nosacījumiem puses ir noteikušas 
konfidenciālas informācijas statusu, ierobežotas pieejamības informācijas  
statuss ir saglabāts minētās Finanšu ministrijas vēstules pielikumā esošajiem 
līgumiem.  
 3. Ierobežotas pieejamības statuss ir saglabāts Finanšu ministrijas 
2009.gada  17.marta vēstulei Nr. 7/VK-114/814-IP, jo tajā iekļauta informācija 
par līguma projekta nosacījumiem ar vadošo konsultantu „Nomura International 
plc” un pielikumā pievienots līguma projekts, kura tekstam puses ir noteikušas 
konfidenciālas informācijas statusu. 
 4. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss ir saglabāts Finanšu 
ministrijas 2009.gada 31.marta vēstulei Nr.7/VK-129/971, ņemot vērā, ka tā 
satur informāciju par nosacījumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
iesaistei akciju sabiedrības „Parex banka” pamatkapitālā, kas vēlāk iekļauti 
līgumos un kam saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem puses ir noteikušas 
konfidenciālas informācijas statusu. Ņemot vērā minēto, ierobežotas 
pieejamības statuss ir saglabāts arī Finanšu ministrijas 2009.gada 21.septembra 
vēstulei Nr.7-1-4.1/522. 
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 5. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss nav saglabāts Finanšu 
ministrijas 2009.gada 22.oktobra vēstulei Nr.7-1-4/576.  
 6. Informācijas dienesta vajadzībām statuss nav saglabāts Finanšu 
ministrijas 2008.gada 8.novembra vēstules Nr.19-s 6. un 7.pielikumam. 

7. Informācijas dienesta vajadzībām statuss atbilstoši Informācijas 
atklātības likumā noteiktajam termiņam saglabājams Finanšu ministrijas 
2009.gada 17.novembra vēstulei Nr.7/VK-578/65-DV,  2009.gada 23.novembra 
vēstulei Nr.7/VK-578/67-DV un 2009.gada 27.novembra vēstulei Nr.7/VK-
590/70-DV, ņemot vērā, ka tajās iekļauta informācija par līguma nosacījumiem 
ar vadošo konsultantu „Nomura International plc”, kam puses ir noteikušas 
konfidenciālas informācijas statusu un par akciju sabiedrības „Parex banka” 
valsts atbalsta restrukturizācijas plānu, kurā iekļauts komercnoslēpums un kam 
akciju sabiedrība „Parex banka” noteikusi ierobežotas pieejamības statusu. 

 
 
Ar cieņu 
 

ministra vietā – 
labklājības ministrs       U.Augulis 
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