
Valsts kancelejai 
 
Par Ministru prezidenta 2009.gada 12.novembra  
rezolūciju Nr.11-1/187 
 
 Finanšu ministrija atbilstoši Ministru prezidenta 2009.gada 12.novembra 
rezolūcijai Nr.11-1/187 ir izvērtējusi nepieciešamību pievienotajā sarakstā 
minētajiem dokumentiem saglabāt lietojuma ierobežojuma statusu un sniedz 
viedokli par sarakstā minētajiem dokumentiem. 
 
 1. Informējam, ka Finanšu ministrija neiebilst pret informācijas dienesta 
vajadzībām statusa atcelšanu Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra sēdes 
protokollēmuma Nr.81 52.§  3., 4., 5. un 6. punktam, kā arī Ministru kabineta 
2008.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma Nr.87 1.§  9., 10., 11., 12. un 
13.punktam.  
 
 2. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra sēdes 
protokollēmuma Nr.78 72.§ atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 8.novembra 
lēmumam (protokols Nr.79 27.§ 7.punkts) ir deklasificēts, Finanšu ministrija ir  
atcēlusi informācijas dienesta vajadzībām statusu vēstulei V.Karginam un 
V.Krasovickim par valdības iespējamā atbalsta sniegšanu akciju sabiedrībai 
„Parex banka”. 
 
 3. Attiecībā uz Finanšu ministrijas 2008.gada 8.novembra vēstuli Nr.19- s 
un tās pielikumiem, darām zināmu, ka, tā kā nav panākta vienošanās ar 
bijušajiem akciju sabiedrības „Parex banka” akcionāriem par Ieguldījuma 
līguma teksta publiskošanu, informācijas dienesta vajadzībām statuss ir 
saglabāts gan Finanšu ministrijas vēstulei Nr.19-s, gan tās 1., 3., 4., un 
5.pielikumam. Attiecībā uz 2.pielikumu informējam, ka tās autors nav Finanšu 
ministrija, bet VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, kura ir informējusi, ka 
minētajai vēstulei ir saglabāts informācijas dienesta vajadzībām statuss.  

Balstoties uz to, ka Ieguldījuma līgumam nav atcelts informācijas dienesta 
vajadzībām statuss, informācijas dienesta vajadzībām statuss ir saglabāts arī  
Finanšu ministrijas 2008.gada 1.decembra vēstulei Nr.66-k, 2008.gada 
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3.decembra vēstulei Nr.67-k un 2009.gada 23.septembra vēstulei Nr.50/DV. 
Tāpat informācijas dienesta vajadzībām statuss saglabāts V.Kargina un 
V.Krasovicka 2008.gada 3.novembra apliecinājumam un akciju sabiedrības 
2008.gada 4.novembra vēstulei Nr.2.7-02/1/047. 

 
 4. Finanšu ministrija ir izvērtējusi 2008.gada 20.novembra vēstulē Nr.20-s 
un tās pielikumos, kā arī 2008.gada 1.decembra vēstulē Nr.22-s un tās 
pielikumos iekļauto informāciju un dara zināmu, ka lēmuma projekts „Par 
saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai „Parex banka”” 
sagatavots pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008.gada 
7.novembra vēstuli Nr.01.02.04/13 DV, kurai Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas ir atcēlusi informācijas dienesta vajadzībām statusu. Vienlaikus 
Finanšu ministrija ir izvērtējusi paskaidrojuma rakstos iekļauto informāciju un, 
ņemot vērā, ka tajos iekļauto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija jau 
ir publiskojusi, informācijas dienesta vajadzībām statuss ir atcelts.  
 
 5. Informācijas dienesta vajadzībām statuss ir atcelts Finanšu ministrijas 
2008.gada 20.novembra vēstulei Nr.21-s. 
 

6. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss ir saglabāts Finanšu 
ministrijas 2008.gada 9.decembra vēstulei Nr.7-4/256, jo tajā kā pirmavots 
izmantota VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 2008.gada 4.decembra 
vēstule Nr.2.10.7/8761, kurai autors ierobežotas pieejamības statusu ir 
saglabājis. 

 
7. Ņemot vērā, ka līgumiem ar akciju sabiedrības „Parex banka” valdes 

locekļiem un tajos noteiktajiem nosacījumiem ir noteikts ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss, pamatojoties uz Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma normām, ierobežotas informācijas statuss ir saglabāts 
Finanšu ministrijas 2008.gada 10.decembra vēstulei Nr.7-4/265 un 2008.gada 
15.decembra vēstulei Nr.7-4/279. Lai nodrošinātu fizisku personu datu 
aizsardzību, ierobežotas pieejamības statuss ir saglabāts Finanšu ministrijas 
2008.gada 15.decembra vēstulei Nr.7-4/280 un 2009.gada 13.janvāra vēstulei 
Nr.7-3/32. 

 
8. Ierobežotas informācijas statuss ir saglabāts Finanšu ministrijas 

2008.gada 22.decembra vēstulei Nr.7-4/329, jo: 
a) tajā kā pirmavots ir akciju sabiedrības „Parex banka” 2008.gada 

19.decembra vēstule Nr.2-01/549 un 2008.gada 19.decembra vēstule Nr.2-
01/548, kam autors ir saglabājis ierobežotas pieejamības informācijas statusu; 

b) iekļauta informācija par noguldījumu kustību un ziņas par akciju 
sabiedrības „Parex banka” klientiem, kas atbilstoši Kredītiestāžu likumam ir 
ierobežotas pieejamības ; 
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c) informācijai par valdes locekļu līgumos iekļautiem nosacījumiem 
atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām ir noteikts 
ierobežotas pieejamības informācijas statuss; 

  d) konsultanta SIA „Riga Capital” līgumā iekļautajiem nosacījumiem 
puses ir noteikušas konfidenciālas informācijas statusu. 
 

9.  Attiecībā uz Finanšu ministrijas 2009.gada 20.janvāra vēstuli Nr.7-
4/62 informējam, ka minētajai vēstulei ir saglabāts informācijas dienesta 
vajadzībām statuss, jo konsultāciju pakalpojumu līgumā ar „Nomuru 
International plc” iekļautajai informācijai puses ir vienojušās piešķirt  
konfidenciālas informācijas statusu. 

 
10. Finanšu ministrijas 2009.gada 2.februāra vēstulei Nr.7/VK-40/282 ir 

saglabāts ierobežotas pieejamības informācija statuss, jo tajā iekļauta 
informācija: 

a) par akciju sabiedrības „Parex banka” padziļināto auditu, kas ir 
ierobežotas pieejamības informācija; 

b) informācijai par akciju sabiedrības „Parex banka” valdes locekļu un 
padomes locekļu līgumos iekļautiem nosacījumiem atbilstoši Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma normām ir noteikts ierobežotas pieejamības 
informācijas statuss; 

  c) konsultanta SIA „Riga Capital” līgumā iekļautajiem nosacījumiem 
puses ir noteikušas konfidenciālas informācijas statusu. 
 
 11. Finanšu ministrijas 2009.gada 9.februāra vēstulei Nr. 7/VK-50/354 ir 
saglabāts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, jo tajā par akciju 
sabiedrības „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu kā pirmavots izmantota 
akciju sabiedrības „Parex banka” un VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 
sniegta informācija, kurai saglabāts ierobežotas pieejamība statuss. 
 

12. Ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija nav saglabājusi ierobežotas 
pieejamības informācijas statusus 2009.gada 10.februāra atzinumam 1-8.1/9ip, 
ierobežotas pieejamības informācijas statuss ir atcelts arī Finanšu ministrijas 
2009.gada 10.februāra vēstulei Nr.7-4/114. 

 
13. Finanšu ministrijas 2009.gada 16.februāra vēstulei Nr.7/VK-60/423 

saglabāts ierobežotas pieejamības statuss, jo; 
a) tajā iekļauta informācija par akciju sabiedrības „Parex banka” padomes 

un valdes locekļu līgumiem, kam, ņemot vērā Fizisku personu datu aizsardzības 
likuma normas, saglabāts ierobežotas pieejamības informācija statuss; 

b) konsultanta SIA „Riga Capital” līgumā iekļautajiem nosacījumiem 
puses ir noteikušas konfidenciālas informācijas statusu 

c) par akciju sabiedrības „Parex banka” pamatkapitāla palielināšanu kā 
pirmavots izmantotas akciju sabiedrības „Parex banka” un VAS „Latvijas 
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Hipotēku un zemes banka” sniegta informācija, kurai saglabāts ierobežotas 
pieejamība statuss; 

d) sniegta informācija par sākotnējiem nosacījumiem Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankas iesaistei akciju sabiedrības „Parex banka” 
pamatkapitālā, kas vēlāk iekļauta līgumos, kam ir konfidenciālas informācijas 
statuss. 

 
14. Ņemot vērā, ka akciju sabiedrība „Parex banka” ir noteikusi 

ierobežotas pieejamības informācijas statusu sarunām ar sindicētā kredīta 
devējiem un šāds statuss minētajām sarunām nav atcelts, ierobežotas 
pieejamības statuss ir saglabāts Finanšu ministrijas 2009.gada 17.februāra 
vēstulei Nr.7/VK-67/458. 

 
15. Finanšu ministrijas 2009.gada 24.februāra vēstulei Nr.7/VK-74/540 

saglabāts ierobežotas pieejamības statuss, jo: 
a) tajā sniegta ierobežotas pieejamības informācija par VAS „Latvijas 

Hipotēku un zemes banka”; 
b) sniegta informācija par sākotnējiem nosacījumiem Eiropas 

Rekonstrukcijas un attīstības bankas iesaistei akciju sabiedrības „Parex banka” 
pamatkapitālā, kas vēlāk iekļauta līgumos, kam ir konfidenciālas informācijas 
statuss; 

c) sniegta informācija par darba uzdevumu vadošajam konsultantam 
„Nomura International plc”, kas iestrādāts līgumā, kam noteikts konfidenciālas 
informācija statuss. 

 
 16. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss ir saglabāts Finanšu 
ministrijas 2009.gada 6.marta vēstulei Nr.7/VK-103/715, ņemot vērā, ka tajā 
iekļauta informācija par līguma projekta nosacījumiem ar vadošo konsultantu 
„Nomura International plc”, kam ir konfidenciālas informācijas statuss un 
informācija par sarunu gaitu ar sindicēto kredītu devējiem, kuru sarunām akciju 
sabiedrība „Parex banka” ir noteikusi ierobežotas pieejamības informācijas 
statusu. 
 
 17. Ierobežotas pieejamības statuss saglabāts Finanšu ministrijas 
2009.gada  24.marta vēstulei Nr. 7/VK-121/880-IP, jo tajā iekļauta informācija 
par līguma projektu nosacījumiem ar vadošo konsultantu „Nomura International 
plc” un pielikumā pievienots līguma projekts, kura teksts ir konfidenciāls. 
 
 18. Finanšu ministrijas 2009.gada 14.aprīļa vēstulei Nr.7/VK-152/1114 
saglabāts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, jo tajā iekļauta 
informācija un pievienoti līguma projekti ar Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības banku, kam noteikts konfidenciālas informācijas statuss. 
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 19. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss saglabāts Finanšu 
ministrijas 2009.gada 5.maija vēstulei Nr.7/VK-195/1329-IP un 2009.gada 
8.maija vēstulei Nr.7/VK-210/1394-IP, ņemot vērā, ka tajās iekļauta informācija 
par akciju sabiedrības „Parex banka” valsts atbalsta restrukturizācijas plānu, 
kurš satur komercnoslēpumu un kam noteikts ierobežotas pieejamības statuss. 
 

20. Finanšu ministrijas 2009.gada 5.jūnija vēstulei Nr.7/VK-262/1941-IP 
saglabāts dokumenta lietojuma ierobežojuma statuss, jo vēstulē sniegta 
informācija : 

a) par akciju sabiedrības „Parex banka” akciju pirkuma līguma un 
akcionāra līguma, kas noslēgti starp VAS „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas 
Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību 
„Parex banka”, nosacījumiem, kuri ir konfidenciāli; 

b) par finanšu konsultanta „Nomura International plc” ziņojumu par 
akciju sabiedrības „Parex banka” atsavināšanas iespējām un scenārijiem, kas ir 
konfidenciāls. 
 

21. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss ir atcelts Finanšu 
ministrijas 2009.gada 6.jūlija vēstulei Nr.7/VK-317/2330-IP un tās pielikumiem, 
kā arī Finanšu ministrijas 2009.gada 23.jūlija vēstulei Nr. 7/VK-317/2547, 
izņemot vēstules 4.pielikumam, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju. 
Ierobežotas pieejamības statuss ir atcelts arī 2009.gada 3.augusta vēstulei Nr.7-
1-4.1/412-37-DV. 

 
22. Finanšu ministrijas 2009.gada 17.jūlija vēstulei Nr.7-1-4.1/386, 

2009.gada 21.jūlija vēstulei Nr.7/VK-343/2507-IP, 2009.gada 21.jūlija vēstulei 
Nr.7/VK-343/2521-IP un 2009.gada 22.jūlija vēstulei Nr.7-1-4.1/392  saglabāts 
ierobežotas pieejamības informācijas statuss, jo tajās iekļauta informācija kā arī 
pievienoti līguma projekti ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, kam 
noteikts konfidenciālas informācijas statuss. 

 
23. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss ir atcelts Finanšu 

ministrijas 2009.gada 7.septembra vēstulei Nr.7/VK-410/45-DV, ņemot vērā, ka 
minētā informācija tika sagatavota pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas sniegtu informāciju un Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir 
informējusi Finanšu ministriju, ka minētajai informācijai ir atcelts informācijas 
dienesta vajadzībām statuss. 

 
24. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss saglabāts Finanšu 

ministrijas 2009.gada 12.oktobra vēstulei Nr.7/VK-480/3545, jo: 
a) vēstulē sniegta informācija par akciju sabiedrības „Parex banka” valsts 

atbalsta restrukturizāciju, kam ir komercnoslēpuma raksturs; 
b) par akciju sabiedrības „Parex banka” kapitāla pietiekamības rādītājiem; 
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c) par akciju sabiedrības „Parex banka” akciju pirkuma līguma un 
akcionāra līguma, kas noslēgti starp VAS „Privatizācijas aģentūra”, Latvijas 
Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību 
„Parex banka”, nosacījumiem, kuri ir konfidenciāli. 

 
25. Finanšu ministrijas 2009.gada 30.oktobra vēstulei Nr.7/VK-553/3856-

IP, 2009.gada 3.novembra vēstulei Nr.7/VK-553/3887-IP un 2009.gada 
10.novembra vēstulei Nr.7/VK-553/3944 –IP ir saglabāts informācijas dienesta 
vajadzībām statuss, jo tajā iekļauta informācija: 

a) par līguma nosacījumiem ar vadošo konsultantu  „Nomura International 
plc”, kam ir konfidenciālas informācijas statuss; 

b) par akciju sabiedrības „Parex banka” valsts atbalsta restrukturizācijas 
plānu, kurā iekļauts komercnoslēpums un kam akciju sabiedrība „Parex banka” 
noteikusi ierobežotas pieejamības statusu. 

 
26. Informējam, ka Finanšu ministrijai nav iebildumu pret lietojuma 

ierobežojuma statusa atcelšanu: 
a) 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.9 66.§; 
b) 2009.gada 17.februāra sēdes protokola Nr.13 63.§ 2.-5.punktam; 
c) 2009.gada 17.marta protokola Nr.19 17.§; 
d) 2009.gada 9.jūnija sēdes protokola Nr.39 127.§ 
e) 2009.gada 21.jūlija sēdes protokola Nr.49 67.§ 10.punktam; 
f) 2009.gada 13.oktobra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.69 78.§ 
Attiecībā uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdes 

protokollēmuma Nr.77 75.§, informējam, ka tā projekta autors nav Finanšu 
ministrija un tādēļ lūdzam Valsts kanceleju izvērtēt iespēju atcelt minētajam 
protokollēmumam lietojuma ierobežojuma statusu. 

Papildus informēju, ka ierobežotas pieejamības statuss ir atcelts Finanšu 
ministrijas 2008.gada 27.novembra vēstulei Nr.7-4/200 un tās pielikumā 
esošajai Finanšu ministrijas 2008.gada 27.novembra vēstulei Nr.7-4/198. 

 
Ar cieņu 
 

finanšu ministrs        E.Repše 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kļaviņa 67095516 

 


