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LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE 

___________________________________________________________ 
protokola izraksts 

 

 
Rīgā Nr.49 2009.gada 21.jūlij ā 

 
 

67.§ 
 

Par akciju sabiedrību "Parex banka" 
TA-2663-IP 

___________________________________________________________ 
(M.Pietkevičs, E.Berlaus-Gulbe, E.Dreimane, E.Kušners, M.Segliņš, A.Kampars, E.Repše, 

M.Bičevskis, E.Zalāns, V.Dombrovskis) 
 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par darījumu ar Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības banku par tās iesaisti akciju sabiedrības "Parex banka" kapitālā.  

2. Akceptēt Akciju pirkuma līguma grozījumu projektu starp valsts akciju 
sabiedrību "Privatizācijas aģentūra", Latvijas Republiku, Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību "Parex banka" un 
Akcionāru līguma grozījumu projektu starp valsts akciju sabiedrību 
"Privatizācijas aģentūra", Latvijas Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības banku un akciju sabiedrību "Parex banka". Iekļaut akceptētos 
grozījumus 2009.gada 16.aprīlī parakstītajos līgumos un līgumus parakstīt jaunā 
redakcijā. Finanšu ministrijai, ja nepieciešams, līdz parakstīšanai, tehniski 
precizēt līgumu projektus.  

3. Akceptēt Garantiju līgumu starp Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banku un Latvijas Republiku, paredzot, ka tas stājas spēkā pēc Eiropas 
Komisijas lēmuma par plānotā atbalsta saderību ar Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma nosacījumiem. Finanšu ministrijai, ja nepieciešams, līdz 
parakstīšanai tehniski precizēt līguma projektu.  

4. Pilnvarot finanšu ministru E.Repši Latvijas Republikas vārdā parakstīt 
šī protokollēmuma 2. un 3.punktā akceptētos līgumus.  

5. Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdei parakstīt šī 
protokollēmuma 2. punktā akceptētos līgumus.  

6. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Bankai par šī protokollēmuma 2. un 
3.punktā minētajiem līguma projektiem jautājumos, kas skar Latvijas Bankas 
kompetenci, iebildumu nav.  
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7. Pieņemt zināšanai, ka ir ņemts vērā Tieslietu ministrijas atzinumā 
minētais iebildums.  

8. Finanšu ministrijai līdz līgumu parakstīšanai iesniegt Valsts kancelejā 
starptautiskā advokātu biroja "Allen&Overy" atzinumu.  

9. Finanšu ministrijai parakstītos līgumus iesniegt Valsts kancelejā.  
10. Lūgt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju līdz š.g. 31.augustam iesniegt 

izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par akciju sabiedrības "Parex 
banka" naudas līdzekļu plūsmu no 2008.gada 8.novembra līdz 2008.gada 
1.decembrim. 
 
 

Ministru prezidents    V.Dombrovskis 
 

 
Valsts kancelejas direktore 

    
G.Veismane 

 

  
 


