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LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgā Nr.87 2008.gada 3.decembrī 
 
 

1.§ 
 

Par akciju sabiedrību "Parex banka" 

463-k 
___________________________________________________ 

(A.Slakteris, M.Bičevskis, I.Feiferis, A.Šlesers, H.Demakova, M. Segliņš, I.Rimšēvičs, 
G.Bērziņš, I.Krūmane, J.Brazovskis, N.Broks, R.Vējonis, A.Baštiks, I.Godmanis) 
 
1. (N) Pieņemt zināšanai finanšu ministra sniegto informāciju par akciju 

sabiedrības "Parex banka" un tās akcionāru V.Kargina un V.Krasovicka 
parakstīto vienošanos par grozījumiem 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma 
līgumā.  

2. (N) Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 
parakstīt akciju sabiedrības "Parex banka" un tās akcionāru V.Kargina un 
V.Krasovicka parakstīto vienošanos par grozījumiem 2008.gada 10.novembra 
Ieguldījuma līgumā, iegādājoties 84,83 procentus akciju sabiedrības "Parex 
banka" akciju. 

3. (N) Pilvarot finanšu ministru Latvijas Republikas vārdā parakstīt akciju 
sabiedrības "Parex banka" un tās akcionāru parakstīto vienošanos par 
grozījumiem 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma līgumā. 

4. (N) Pieņemt zināšanai, ka vienošanās parakstīšanu atbalsta visi 
ministri, Latvijas Bankas prezidents un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
priekšsēdētāja. 

5. (N) Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ne 
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Ieguldījuma līguma noslēguma datuma saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām atsavināt ieguldījumu akciju sabiedrībā "Parex banka". 

6. (N) Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" līdz 
2008.gada 10.decembrim izvēlēties un apstiprināt akcionāru sapulcē vadošo 
konsultantu atsavināšanas procesa organizēšanai un nekavējoties uzsākt 
investora meklēšanu.  
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7. (N) Pilnvarot finanšu ministru organizēt sarunas ar sindicēto kredītu 
devējiem. 

8. (N) Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 
nekavējot organizēt audita veikšanu akciju sabiedrībā "Parex banka".  

9. (N) Ņemot vērā šajā protokllēmumā minēto, uzskatīt, ka Ministru 
kabineta 2008.gada 20.novembra sēdes protokola Nr.81.  52.§ 3. un 5.punktā 
dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti. 

10. (N) Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 
kapitāla daļu turētāja pārstāvim nekavējoties sasaukt valsts akciju sabiedrības 
"Latvijas Hipotēku un zemes banka" akcionāru sapulci, lai sniegtu piekrišanu 
līdzdalības iegūšanai a/s "Parex banka". 

11. (N) Finanšu ministram pēc Ieguldījuma līguma grozījumu spēkā 
stāšanās organizēt akciju sabiedrībā "Parex banka" izvietoto Valsts kases 
termiņnoguldījumu procentu likmju un citu nosacījumu pārskatīšanu par pamatu 
ņemot Valsts kasei pieejamo resursu izmaksas.  

12. (N) Pilnvarot finanšu ministru arī turpmāk sadarbībā ar Latvijas 
Banku veikt nepieciešamās ar akciju sabiedrības "Parex banka" likviditātes 
nodrošināšanu. 

13. (N) Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija, ņemot vērā valsts finanšu situāciju, līdz 2009.gada 28.februārim 
veic pastiprinātu regulējošo prasību ievērošanas kontroli, atturoties no tādu 
pasākumu veikšanas, kas varētu būtiski apgrūtināt valsts finanšu sistēmas 
stabilitāti. 

 
 
 
Ministru prezidents I.Godmanis 
 
 
 
Valsts kancelejas direktore G.Veismane 
 


