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Priekšvārds 

Kredītiestādes3 vadības struktūrai jābūt atbilstošai, lai tā varētu veikt savus 
pienākumus, un veidotai tā, lai veicinātu kredītiestādes efektīvu pārvaldību un 
līdzsvarotu lēmumu pieņemšanu. Tas ietekmēs ne tikai pašas iestādes drošību un 
stabilitāti, bet arī visu banku sektoru, attiecīgi nostiprinot sabiedrības uzticību tiem, 
kas pārvalda euro zonas finanšu sektoru. 

Kopš 2014. gada 4. novembra ECB ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz 
visu tās tiešā uzraudzībā esošo nozīmīgo kredītiestāžu vadības struktūru locekļu 
iecelšanu amatā. Šo norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu 
pārstrādātā versija, kas aizstāj iepriekšējo versiju (pēdējo reizi aktualizēta 
2018. gada maijā), izstrādāta, lai detalizētāk skaidrotu politikas nostādnes, 
uzraudzības praksi un procesus, ko ECB piemēro, vērtējot nozīmīgu kredītiestāžu 
vadības struktūru locekļu piemērotību amatam, un skaidrāk noteiktu ECB svarīgākās 
gaidas. 

Norādījumos aprakstītās politikas nostādnes uzraudzības prakse un procesi laika 
gaitā var būt jāpielāgo. Paredzēts, ka tie būs praktisks rīks, kas tiks regulāri 
aktualizēts, lai atspoguļotu jaunākās starptautiskās un Eiropas līmeņa juridiskās un 
regulatīvās norises un atbilstības un piemērotības uzraudzības darbā laika gaitā gūto 
pieredzi. 

Taču norādījumi nav juridiski saistošs dokuments un nekādā veidā nevar aizstāt 
atbilstošās juridiskās prasības, kas izriet no piemērojamajiem ES vai valstu tiesību 
aktiem, kā arī neievieš jaunus noteikumus vai prasības. 

Norādījumos iespēju robežās izmantota Kapitāla prasību direktīvā (CRD)4, EVTI un 
EBI kopējās pamatnostādnēs par piemērotību5 un EBI pamatnostādnēs par iekšējo 
pārvaldību6 izmantotā terminoloģija. Piemēram, termins "vadības struktūra" attiecas 
uz visu veidu pārvaldes struktūru institūcijām, kas pilda vadības vai uzraudzības 
funkcijas. 

Šajos norādījumos netiek atbalstīta kāda noteikta pārvaldības struktūra un to mērķis 
ir aptvert visas pastāvošās struktūras. 

 
1  Visas ECB tiešā uzraudzībā esošās iestādes (nozīmīgās iestādes, neatkarīgi no tā, vai tās ir 

kredītiestādes vai (jauktas) finanšu pārvaldītājsabiedrības. 
2  Persona, kuru ierosināts apstiprināt amatā vadības struktūrā vai kura apstiprināta šādā amatā. 
3  Kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par 

prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 
(OV L 176, 27.06.2013.) (Kapitāla prasību regula – CRR) 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā. 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu 
darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 
2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.06.2013., 338. lpp.). 

5  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda 
pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES 
(EBA/GL/2017/12). 

6  EBI pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES (EBA/GL/2017/11). 

Šajā dokumentā termini 
"kredītiestāde" un "uzraudzītā 
iestāde"1 lietoti paralēli. Paralēli 
lietoti arī termini "loceklis" un 
"amatā apstiprināmā persona"2. 

Termins "kompetentā iestāde" ietver 
gan nacionālās kompetentās 
iestādes, gan ECB. 

Dažādi termini skaidroti tekstā un 
zemsvītras piezīmēs. Papildus sk. 
arī ECB centralizēto terminu 
vārdnīcu. 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/be2bd21b-188c-490c-9d3d-5ef59c8d24cc/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_LV.pdf?retry=1
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html


 

Norādījumi par atbilstības un piemērotības novērtējumu. Pamatprincipi 
 

5 

Pamatprincipi 

Kredītiestādes ir pamatā atbildīgas par vadības struktūras locekļu un personu, kuras 
pilda pamatfunkcijas, sākotnējo un pastāvīgo piemērotības novērtējumu. 

Uzraudzības iestāde sagaida, lai amatā apstiprināmā persona atklātu informāciju par 
visiem attiecīgajiem procesiem atbilstoši tās rīcībā esošajām ziņām un rīkotos 
caurredzami un godīgi pret ECB un nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI). 
Visi uzraudzības iestādes pieprasītie dokumenti jāiesniedz pēc iespējas pilnīgi. 
Pretējā gadījumā sīki jāizskaidro iemesls, kāpēc nav bijis iespējams iegūt un sniegt 
šādu informāciju vai dokumentu. 

Šajos norādījumos, kuri apraksta politikas nostādnes, uzraudzības praksi un 
procesus, ko Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros piemēro kompetentās 
iestādes, veidots kā praktisks rīks, kas laika gaitā tiks aktualizēts un pilnveidots. 

Norādījumos ietvertās politikas nostādnes neierobežo valstu tiesību aktu 
piemērošanu. Taču, kad vien iespējams, ECB un NKI cenšas ar šo politikas 
nostādņu palīdzību konsekventi interpretēt nacionālos noteikumus. 

Atbilstības un piemērotības novērtējumu veic, izvērtējot katru konkrēto gadījumu, un 
šie norādījumi jāizmanto tikai kā praktisks rīks. Tāpēc ikvienā gadījumā 
novērtējumam jābalstās uz individuālās situācijas analīzi un uzraudzības spriedumu. 

Norādījumos aprakstītā uzraudzības prakse respektē samērīguma principu, 
konkrētāk, tiek gādāts, lai novērtējums būtu samērots ar attiecīgās uzraudzītās 
kredītiestādes lielumu, sistēmisko nozīmību un risku profilu, un tiktu veicināts 
uzraudzībai atvēlēto ierobežoto resursu efektīvs sadalījums. 

Kompetento iestāžu veiktais piemērotības novērtējums pēc būtības ir prudenciāls un 
preventīvs un lielā mērā atkarīgs no pieejamās informācijas. Tas ir skaidri nodalīts 
no kriminālo vai administratīvo pārkāpumu procedūrām. 

Atbilstības un piemērotības novērtējums ir cieši saistīts ar pastāvīgo kredītiestādes 
pārvaldības uzraudzību. Lēmumi par atbilstību un piemērotību var ietvert 
nosacījumus, kam jāpievērš uzmanība turpmākās pārbaudēs pastāvīgās 
uzraudzības ietvaros. Turklāt, pamatojoties uz pastāvīgās uzraudzības darbu, var 
būt jāveic vadības struktūras locekļu atkārtots novērtējums, var atklāties trūkumi 
kolektīvās piemērotības jomā vai tikt iegūta informācija saistībā ar atkārtotu 
iecelšanu amatā. 
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1. ECB atbilstības un piemērotības 
novērtējuma tvērums 

Norādījumi attiecas uz vadības struktūras locekļu atbilstības un piemērotības 
novērtējumiem, aptverot gan locekļus, kuri pilda pārvaldības funkciju (ieņem 
izpilddirektora amatu), gan locekļus, kuri pilda uzraudzības funkciju (ieņem ar 
izpilddirektora vietu nesaistītu amatu), visās ECB tiešā uzraudzībā esošajās iestādēs 
(nozīmīgajās iestādēs), t.i., gan kredītiestādēs, gan (jauktās) finanšu 
pārvaldītājsabiedrībās7, un licencēšanas vai būtiskas līdzdalības procedūru 
gadījumus. Pamatojoties uz VUM regulas8 6. panta 4. punktu, par parastiem amatā 
iecelšanas gadījumiem (t.i., ja amatā iecelšana nav saistīta ar licencēšanu vai 
būtisku līdzdalību) mazāk nozīmīgajās iestādēs atbildīgas NKI. 

Norādījumi aptver arī nozīmīgo iestāžu filiāļu, kas veic uzņēmējdarbību citās ES 
dalībvalstīs un trešās valstīs (piemērojamo valstu tiesību aktu darbības jomas 
ietvaros), personu, kuras pilda pamatfunkcijas, un vadītāju9 novērtējumu visās 
iesaistītajās dalībvalstīs10. Personu, kuras pilda pamatfunkcijas, un filiāļu vadītāju 
vērtēšanas kritēriji atkarīgi no valstu tiesību aktiem.11 Saskaņā ar VUM regulas 
9. panta 2. punktu ECB izmanto atbilstošās nacionālās pilnvaras.12 Tālāk sniegtos 
norādījumus var izmantot arī, lai interpretētu saskaņā ar atbilstošajiem valstu tiesību 
aktiem piemērojamos kritērijus. 

 
7  Attiecībā uz (jauktām) finanšu pārvaldītājsabiedrībām sk. CRD 121. pantu. 
8  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic 

īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo 
uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.). 

9  Tā kā personu, kas pilda pamatfunkcijas, un filiāļu vadītāju vērtēšanas tvērums balstās uz valstu 
tiesību aktiem, attiecīgie termini (personas, kas pilda pamatfunkcijas, un filiāļu vadītāji) definēti valstu 
tiesību aktos, kas īsteno attiecīgās CRD normas. Saskaņā ar EVTI un EBI kopējām pamatnostādnēm 
par piemērotību par personām, kuras pilda pamatfunkcijas, jāuzskata vismaz iekšējo kontroles funkciju 
vadītāji un finanšu direktori, ja viņi nav vadības struktūras daļa. Attiecībā uz filiāļu vadītājiem 
pamatnostādnes nosaka, ka kompetentajām iestādēm jānovērtē personas, kuras faktiski vada filiāli 
(sadaļas "Vispārīga informācija un pamatojums" 10. punkts). 

10  Kā definēts VUM regulas 2. panta 1. punktā. 
11  Valstu tiesību akti, kas transponē CRD 74. un 88. pantu (personas, kuras pilda pamatfunkcijas) un 

CRD 91. pantu (filiāļu vadītāji). 
12  Sīkāku informāciju sk. ECB 2017. gada 31. marta vēstulē uzraudzītajām iestādēm "Papildu skaidrojumi 

par ECB kompetenci īstenot uzraudzības pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar valstu tiesību aktiem". 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2017/Letter_to_SI_Entry_point_information_letter.pdf
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2. Tiesiskais regulējums 

2.1. VUM regula un VUM pamatregula 

Atbilstības un piemērotības uzraudzība ir viens no tiem ECB uzticētajiem 
pienākumiem, par kuru tā ir pilnībā atbildīga. VUM regulas 4. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā norādīts, ka atbilstības un piemērotības novērtējumi ir daļa no ECB 
īstenotās kredītiestāžu vispārējās pārvaldības kārtības uzraudzības. 

VUM pamatregulas13 93. un 94. pantā sīkāk izklāstīta atbilstības un piemērotības 
prasību ievērošana. VUM pamatregula nosaka arī uzraudzīto iestāžu pienākumus 
attiecībā uz noteiktas informācijas paziņošanu NKI par tās vadības struktūras locekļu 
piemērotību. VUM pamatregulas 93. pants regulē vadības struktūras locekļu maiņu, 
savukārt 94. pants attiecas uz jauniem apstākļiem vai jebkurām citām ziņām, kas 
varētu ietekmēt pienākumu nepārtraukti nodrošināt, ka kredītiestāžu vadības 
struktūru sastāvā ir atbilstoši locekļi. 

ECB pieņem lēmumu par nozīmīgu kredītiestāžu vadības struktūru locekļu 
piemērotību pēc atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanas. Pildot savu 
lomu, ECB var izmantot tai VUM regulā piešķirtās pilnvaras. Pie šādām pilnvarām 
pieder, piemēram, informācijas apkopošana, t.sk. izmantojot intervijas, un 
nosacījumu, pienākumu, ieteikumu, gaidu vai brīdinājumu ietveršana lēmumos par 
atbilstību un piemērotību. 

2.2. CRD un valstu tiesību akti 

VUM regulas 4. panta 3. punkta pirmajā daļā noteikts, ka, lai veiktu savus 
uzraudzības uzdevumus, ECB jāpiemēro visi attiecīgie Savienības tiesību akti, un 
gadījumos, kuros šie Savienības tiesību akti ir direktīvas, – valsts tiesību akti, kas 
transponē šīs direktīvas. Piemērotības prasības īsumā izklāstītas CRD 91. pantā. 
Direktīva nosaka vadības struktūras atbilstības un piemērotības standartus, taču 
neprecizē dažādos kritērijus un nenosaka, kāda veida uzraudzības procedūras būtu 
piemērojamas (piemēram, attiecībā uz izvēli starp ex ante uzraudzības iestādes 
apstiprinājumu vadības struktūras locekļa iecelšanai amatā vai ex post ziņošanu 
kompetentajai iestādei par iecelšanu amatā). 

Tādējādi, pieņemot lēmumus par atbilstību un piemērotību, ECB piemēro praktiskās 
atbilstības un piemērotības prasības, kas noteiktas saistošajos valstu tiesību aktos, 
ar kuriem tiek īstenots CRD 91. pants. Tā kā 91. pants nosaka minimālās 
saskaņošanas prasības, attiecīgie valstu tiesību akti zināmā mērā atšķiras. Dažās 
dalībvalstīs noteiktas papildu prasības līdztekus 91. panta prasībām. 

 
13 Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido vienotā 

uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām 
kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 
1. lpp.). 
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2.3. EVTI/EBI pamatnostādnes 

Papildus valstu tiesību aktiem, kas transponē CRD, ECB ievēro arī EVTI un EBI 
kopējās pamatnostādnes par piemērotību un EBI pamatnostādnes par iekšējo 
pārvaldību. Šie norādījumi neaizstāj EVTI un EBI kopējās pamatnostādnēs par 
piemērotību vai EBI pamatnostādnēs par iekšējo pārvaldību sniegtās norādes. Tie 
skaidro ECB procesus un izklāsta ECB svarīgākās gaidas, veicot piemērotības 
novērtējumus. 

2.4. VUM politikas nostādnes, uzraudzības prakse un procesi 

Kompetentajām iestādēm, novērtējot kredītiestādes vadības struktūras locekļu 
piemērotību, regulatīvās prasības jāpiemēro praksē. Lai nodrošinātu šo juridisko 
prasību konsekventu piemērošanu, līdztekus kopējās uzraudzības prakses un 
procesu izstrādei jāsniedz arī daži skaidrojumi, kā šīs prasības interpretējamas. 

Tāpēc ECB kopā ar NKI izstrādājusi politikas nostādnes attiecībā uz atbilstības un 
piemērotības kritērijiem un uzraudzības praksi, kurās sīkāk skaidrots, kā 
kompetentās iestādes VUM ietvaros katrā konkrētajā gadījumā piemēro CRD 
atbilstoši tam, kā tā transponēta valstu tiesību aktos, EVTI un EBI kopējās 
pamatnostādnes par piemērotību un EBI pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību. 
Šīs politikas nostādnes neierobežo valstu tiesību aktu piemērošanu un atbilst abām 
pamatnostādnēm. Ja neviens saistošs valsts tiesību akts nav ar to pretrunā, ECB un 
NKI ievēro šajos norādījumos aprakstītās politikas nostādnes. Politikas nostādnes 
tiks pārskatītas, ņemot vērā laika gaitā atbilstības un piemērotības uzraudzībā iegūto 
pieredzi un starptautiskās un Eiropas tiesiskās un regulatīvās norises, kā arī Eiropas 
Savienības Tiesas sniegto CRD interpretāciju. 
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3. Vērtēšanas kritēriji 

Vadības struktūras locekļu atbilstību un piemērotību14 novērtē atbilstoši pieciem 
CRD 91. pantā noteiktiem kritērijiem: i) pieredze; ii) reputācija; iii) interešu konflikti un 
neatkarība; iv) pienākumu izpildei veltāmā laika apmērs; un v) kolektīvā piemērotība. 
Šie kritēriji aprakstīti tālāk.15 

3.1. Pieredze 

3.1.1. Praktiskā pieredze un teorētiskās zināšanas 

Lai pildītu savas funkcijas, vadības struktūras locekļiem jābūt aktuālām un 
pietiekamām zināšanām, prasmēm un pieredzei. Tas ietver arī attiecīgu izpratni par 
jomām, par kurām attiecīgais loceklis nav tieši atbildīgs, bet par kurām tas tomēr 
kolektīvi atbild kopā ar pārējiem vadības struktūras locekļiem. Kredītiestādes ir 
pamatā atbildīgas par tādu kandidātu atlasi un iecelšanu amatā, kuri izpilda šos 
minimālos kritērijus attiecībā uz pietiekamām zināšanām, iemaņām un pieredzi. 
Novērtējumu veic – atbilstoši valstu tiesību aktiem – pirms kandidāta iecelšanas 
amatā, bet arī ad hoc visos gadījumos, kad tas ir nepieciešams (piemēram, būtiski 
mainoties pienākumiem). 

Šīs norādījumu sadaļas mērķis ir veicināt vienotu izpratni par terminu "pieredze" 
atbilstoši tam, kā tas lietots CRD vadības struktūras locekļu piemērotības 
novērtēšanas ietvaros. Norādījumos noteikts, kāds pieredzes spektrs nepieciešams 
amatā apstiprināmajai personai, lai varētu pieņemt, ka tai ir pietiekama pieredze 
paredzētās funkcijas izpildei attiecīgajā iestādē. Tiek ieviesta divu soļu pieeja amatā 
ieceļamās personas pieredzes novērtēšanai. 

Atbilstoši EVTI un EBI kopējām pamatnostādnēm par piemērotību termins "pieredze" 
aptver praktiskos un teorētiskos aspektus un ietver iemaņas un zināšanas. Tiek 
ņemtas vērā gan izglītības un apmācības ceļā iegūtās teorētiskās zināšanas16, gan 
iepriekšējos amatos iegūtā praktiskā pieredze. 

Visiem vadības struktūras locekļiem jābūt teorētiskām pamatzināšanām banku 
darbības jomā, kas iegūtas vai nu praktiskas pieredzes, vai apmācības ceļā.17 

 
14  Novērtējuma kritēriji mutatis mutandis piemērojami nozīmīgo iestāžu filiāļu, kas veic uzņēmējdarbību 

citās ES dalībvalstīs un trešās valstīs, personām, kuras pilda pamatfunkcijas, un vadītājiem 
(piemērojamo valstu tiesību aktu darbības jomas ietvaros) visās iesaistītajās dalībvalstīs. 

15  Norādījumus, kuri sniegti attiecībā uz CRD 91. pantā izklāstītajiem kritērijiem, var izmantot arī, 
interpretējot kritērijus, kas saskaņā ar atbilstošajiem valstu tiesību aktiem piemērojami attiecībā uz 
personām, kuras pilda pamatfunkcijas, un filiāļu vadītājiem. 

16 Atbilstoši pamatnostādnēs sniegtajai definīcijai teorētiskā pieredze pamatā attiecas uz teorētiskajām 
zināšanām. 

17  Teorētiskās zināšanas var iegūt arī apmācības ceļā pēc tam, kad persona uzsākusi pildīt amata 
pienākumus. 
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Amatā apstiprināmajai personai, kura ir arī, piemēram, risku direktors (chief risk 
officer; CRO), finanšu direktors (chief financial officer; CFO), atbilstības direktors 
(chief compliance officer; CCO), iekšējā audita funkcijas vadītājs, audita komitejas 
priekšsēdētājs vai riska komitejas priekšsēdētājs, jāidentificē arī speciālā pieredze 
attiecīgajā jomā. 

3.1.2. Informācija 

Iesniedzot atbilstības un piemērotības pieteikumu18, kredītiestādei jāsniedz 
informācija par amatā apstiprināmās personas pieredzi. Minimālā informācija 
jāiegūst no pievienotās dokumentācijas (piemēram, atbilstības un piemērotības 
novērtējuma anketas, autobiogrāfijas), kur sniegta pilnīga informācija par personas 
kvalifikāciju un pieredzi un apmācību banku darbības, finanšu vai citā atbilstošā 
jomā. Sniedzamajai informācijai jāietver iestādes apliecinājums, ka amatā 
apstiprināmā persona ir piemērota attiecīgās funkcijas izpildei. Ja amatā 
apstiprināmā persona neatbilst pieņēmumam par atbilstošu pieredzi (sk. tālāk 
sniegtos robežlīmeņus), iestāde tiek aicināta sniegt informāciju par citiem 
papildinošiem (vai kompensējošiem) faktoriem. 

3.1.3. Novērtējumā izmantotā pieeja 

Veicot amatā apstiprināmās personas teorētisko zināšanu un praktiskās pieredzes 
novērtējumu, obligāti jāņem vērā konkrētās izpildāmās funkcijas un attiecīgās 
iestādes svarīgākās iezīmes. Jo sarežģītākas šīs iezīmes, jo lielāka pieredze 
nepieciešama. Novērtējot amatā apstiprināmās personas teorētiskās zināšanas un 
praktisko pieredzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta vairākiem faktoriem. 

• Vērā ņem ar banku darbību vai finanšu pakalpojumiem, vai citu atbilstošu jomu, 
piemēram, ekonomiku, jurisprudenci, grāmatvedību, auditu, administrāciju, 
finanšu regulējumu, stratēģiju, risku pārvaldību, iekšējo kontroli, finanšu analīzi, 
informācijas tehnoloģijām (IT) un kvantitatīvajām metodēm saistītās izglītības 
līmeni un profilu. 

• Vērā ņem arī amatā apstiprināmās personas pabeigtās, pašlaik notiekošās un 
turpmāk paredzētās apmācības programmas. 

Praktisko pieredzi novērtē, pamatojoties uz informāciju par iepriekš ieņemtajiem 
amatiem, piemēram, amata pienākumu pildīšanas ilgumu, iestādes lielumu19, 
pildītajiem pienākumiem, padoto skaitu, veikto darbību raksturu, nesen iegūtās 
pieredzes faktisko atbilstību un citiem svarīgiem faktoriem. 

Amatā apstiprināmās personas pieredzes novērtējums ietver procesu, kas sastāv no 
diviem posmiem. Pirmkārt, pieredze tiek novērtēta atbilstoši robežlīmeņiem 
pietiekamas pieredzes noteikšanai (pirmais posms). Ja pieredze atbilst 

 
18  Atbilstības un piemērotības pieteikums vai paziņojums, ko iesniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
19  Tas attiecas uz jebkuru iestādi, kura nav attiecīgā uzraudzītā iestāde. 
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robežlīmeņiem, parasti tiek uzskatīts, ka amatā apstiprināmajai personai ir 
pietiekama pieredze, ja vien kāda cita informācija neliecina par pretējo. Otrkārt, ja 
amatā apstiprināmā persona neatbilst robežlīmeņiem pietiekamas pieredzes 
noteikšanai vai gadījumā, kad ar iestādi vai ieņemamo funkciju saistīti konkrēti 
apstākļi prasa specifisku teorētisko un/vai praktisko pieredzi, nepieciešams 
detalizētāks novērtējums (otrais posms). Šis divu posmu novērtējuma process nav 
piemērojams gadījumā, kad notiek atkārtota apstiprināšana amatā, attiecībā uz kuru 
ECB jau iepriekš pieņēmusi lēmumu par atbilstību un piemērotību. Šajā gadījumā 
tiek pieņemts, ka pieredze ir pietiekama, ja nav norāžu uz pretējo. 

3.1.3.1. Teorētiskās zināšanas 

Visiem vadības struktūras locekļiem jābūt teorētiskām pamatzināšanām banku 
darbības jomā saistībā ar tālāk uzskaitītajiem jautājumiem. Ja personai ir praktiska 
pieredze banku darbības jomā, tiek uzskatīts, ka tai ir šādas zināšanas. Teorētisko 
zināšanu trūkumu banku darbības jomā var kompensēt, nodrošinot atbilstošu 
apmācību. 

Obligātās teorētiskās pamatzināšanas banku darbības jomā var atšķirties atkarībā 
no konkrētās iestādes uzņēmējdarbības modeļa. 

Visiem vadības struktūras locekļiem jābūt teorētiskām pamatzināšanām banku 
darbības jomā saistībā ar šādiem jautājumiem: 

1. banku darbība un finanšu tirgi; 

2. regulējuma ietvars un juridiskās prasības; 

3. stratēģiskā plānošana, izpratne par iestādes uzņēmējdarbības stratēģiju vai 
uzņēmējdarbības plānu un to izpildi; 

4. riska pārvaldība (kredītiestādes galveno riska veidu noteikšana, novērtēšana, 
monitorēšana, kontrole un mazināšana); 

5. grāmatvedība un revīzija; 

6. kredītiestādē pastāvošās kārtības, kas nodrošina efektīvu pārvaldību, 
pārraudzību un kontroli, efektivitātes novērtēšana; un 

7. iestādes finanšu informācijas izskaidrošana, galveno problēmu noteikšana, 
pamatojoties uz šo informāciju, un attiecīgi kontroles pasākumi un darbības.20 

3.1.3.2. Praktiskā pieredze 

Praktisko pieredzi vērtē, pamatojoties uz pieredzes atbilstību, pieredzes ilgumu 
(gados) un pieredzes līmeni vadošā amatā. Novērtējumā izmanto informāciju par 

 
20  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību. 
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iepriekš ieņemtajiem amatiem, ņemot vērā amata pienākumu pildīšanas ilgumu, 
iestādes lielumu, pildītos pienākumus, padoto skaitu, veikto darbību raksturu, iegūtās 
pieredzes faktisko atbilstību, laiku, kad tā tika iegūta, utt. 

Uz vadības struktūras, kas pilda pārvaldības funkciju (izpildfunkciju), un vadības 
struktūras, kas pilda uzraudzības funkciju (nepilda izpildfunkciju), locekļiem attiecas 
atšķirīgas prasības, jo to loma un pienākumi pēc būtības atšķiras. 

1. tabula 
Robežlīmeņi pietiekamas pieredzes noteikšanai amatam vadības struktūrā, kas pilda 
izpildfunkciju 

Izpilddirektors (CEO) Direktors 

Pilda izpildfunkciju: nesena21 10 gadu praktiska pieredze ar 
banku darbību vai finanšu pakalpojumiem saistītās jomās. 
Būtiskai daļai no šīs pieredzes jābūt augstākā līmeņa vadošos 
amatos.22 

Pilda izpildfunkciju: nesena piecu gadu praktiska pieredze 
augstākā līmeņa vadošos amatos ar banku darbību vai finanšu 
pakalpojumiem saistītās jomās. 

Piezīme. Teorētiskās zināšanas nepieciešamas visos gadījumos. 

2. tabula 
Robežlīmeņi pietiekamas pieredzes noteikšanai amatam vadības struktūrā, kas pilda 
uzraudzības funkciju 

Priekšsēdētājs Direktors 

Priekšsēdētājs, kas nepilda izpildfunkciju: nesena 10 gadu 
atbilstoša23 praktiska pieredze. Būtiskai daļai no šīs pieredzes 
jābūt augstākā līmeņa vadošos amatos un tai jāietver pamatīgas 
teorētiskas zināšanas banku darbības vai līdzīgā atbilstošā jomā. 

Nepilda izpildfunkciju: nesena triju gadu praktiska pieredze 
augsta līmeņa vadošos amatos24 (t.sk. teorētiskas zināšanas 
banku darbības jomā). 

Atkarībā no ieņemamā amata atbilstoša var būt arī 
administratīvā vai akadēmiskā amatā iegūta praktiskā pieredze. 

Piezīme. Teorētiskās zināšanas nepieciešamas visos gadījumos. 

Praktisko pieredzi novērtē divos soļos. 

1. solis – novērtējums attiecībā pret robežlīmeņiem 

Amatā apstiprināmās personas pieredzi novērtē attiecībā pret robežlīmeņiem 
pietiekamas pieredzes noteikšanai (sk. iepriekš 1. un 2. tabulu). Ja pieredze atbilst 
robežlīmeņiem, parasti tiek uzskatīts, ka personai ir nepieciešamā pieredze. Kā 
norādīts iepriekš, uz vadības struktūras, kas pilda pārvaldības funkciju 
(izpildfunkciju), un vadības struktūras, kas pilda uzraudzības funkciju (nepilda 
izpildfunkciju), locekļiem attiecas atšķirīgas prasības, jo to loma un pienākumi pēc 
būtības atšķiras. Šie robežlīmeņi neierobežo valstu tiesību aktu piemērošanu, un, ja 
tie nav sasniegti, tas automātiski nenozīmē, ka amatā apstiprināmā persona nav 
piemērota un atbilstoša. Turklāt sakarā ar konkrētiem apstākļiem, kas saistīti ar 
attiecīgo iestādi (piemēram, tās lielumu un uzņēmējdarbības sarežģītību vai tās 
tirgus situāciju) vai attiecīgo funkciju (piemēram, konkrētu atbildību par tādiem 

 
21  Iegūta ne senāk kā pirms diviem gadiem. 
22  Līmenī, kas ir vienu līmeni zemāks par vadības struktūras, kas pilda pārvaldības funkciju, līmeni. 
23  Priekšsēdētāja, kas nepilda izpildfunkciju, vai direktora, kas nepilda izpildfunkciju, pieredzes aptvērums 

var būt plašāks salīdzinājumā ar direktoru, kas pilda izpildfunkciju. 
24  Vienu vai divus līmeņus zem vadības struktūras, kas pilda pārvaldības funkciju. 
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komplicētiem jautājumiem kā riski, IT vai ar klimata pārmaiņām un vidi saistītie 
riski25), var būt nepieciešamas specializētas zināšanas, kas nav ņemtas vērā 
norādītajos robežlīmeņos. 

2. solis – papildu novērtējums 

Ja robežlīmeņi pietiekamas pieredzes noteikšanai nav izpildīti, amatā apstiprināmo 
personu tomēr var uzskatīt par piemērotu, ja vien iestāde var to pienācīgi pamatot. 
Turklāt, kā norādīts iepriekš, sakarā ar konkrētajai iestādei vai konkrētajai lomai 
raksturīgiem apstākļiem var būt nepieciešamas specializētas zināšanas, kuras nevar 
noteikt, balstoties uz vērtējumu pēc robežlīmeņiem (1. solis). Tiek veikts amatā 
apstiprināmās personas pieredzes papildu novērtējums, ņemot vērā to, ka vadības 
struktūrā jānodrošina pietiekama dažādība un plaša spektra pieredze, kā arī 
(atbilstošos gadījumos) valstī noteiktās prasības vadības struktūrā iekļaut darbinieku 
pārstāvjus. 

Pamatojums var būt, piemēram, apmācības plāns gadījumā, ja ir daļējs pieredzes 
trūkums konkrētā jomā, jau esošo vadības struktūras locekļu kopējā kolektīvā 
piemērotība, iecelšana amatā konkrētā lomā uz ierobežotu laiku (piemēram, 
darbības pārtraukšanas procesā esošā iestādē) vai gadījumus, kad amatā 
apstiprināmajai personai ir specifiska teorētiskā vai praktiskā pieredze, kas iestādei 
nepieciešama. 

Vadības struktūras, kas pilda uzraudzības funkciju, locekli, kurš saistībā ar konkrēto 
amatu neizpilda attiecīgo robežlīmeni, tomēr var uzskatīt par piemērotu, ja i) šai 
personai ir pieredze vai speciālās zināšanas, kas atbilst iestādes konkrētajām 
vajadzībām (piemēram, pieredze IT jomā vai pieredze saistībā ar klimata pārmaiņu 
vai vides riskiem); ii) persona un iestāde apņemas nodrošināt nepieciešamo 
apmācību, lai novērstu pamatzināšanu trūkumu banku darbības jomā; un iii) persona 
atbilst visām pārējām atbilstības un piemērotības prasībām. Ņemot vērā arvien 
pieaugošo klimata pārmaiņu un vides risku nozīmi kā kredītiestāžu finanšu risku 
avotu un attiecīgi kā jomu, kam jāpievērš īpaša uzmanība uzraudzības darbā, tiek 
uzskatīts, ka zināšanas un/vai pieredze šajā konkrētajā jomā ir svarīga un uzlabo 
vadības struktūras vispārējo daudzveidību un piemērotību (sk. 3.5. sadaļu). 

Ja saglabājas bažas, noteiktos gadījumos tās var pienācīgi novērst, nosakot papildu 
noteikumus26, piemēram, prasību nodrošināt apmācību, kas novērsīs praktiskās 
pieredzes trūkumu vai teorētisko zināšanu trūkumu banku darbības jomā (sk. 
7. sadaļu). 

 
25  Tiek sagaidīts, lai iestādes savā organizatoriskajā struktūrā paredzētu atbildību par klimata pārmaiņu 

un vides risku pārvaldīšanu atbilstoši triju aizsardzības līmeņu modelim. Sagaidāmās darbības 5.4., 
5.5. un 5.6. aptver attiecīgi risku pārvaldību, atbilstības nodrošināšanu un iekšējā audita funkcijas. 
Norādījumi par klimata pārmaiņu un vides riskiem – uzraudzības gaidas attiecībā uz klimata pārmaiņu 
un vides risku pārvaldību, Eiropas Centrālā banka, 2020. gada novembris. 

26  T.i., nosacījumus, pienākumus vai ieteikumus. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.lv.pdf
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3.1.4. Īpaši gadījumi 

Attiecībā uz darbinieku pārstāvjiem var būt piemērojami konkrēti valstu tiesību aktu 
apsvērumi. 

Nelielu krājbanku un/vai kooperatīvu gadījumā var uzskatīt, ka pieredzes kritērijs ir 
izpildīts, ja uzraudzītā iestāde un/vai kooperatīvā grupa laicīgi nodrošina amatā 
apstiprināmajai personai atbilstošu apmācības plānu. 

Ja uzraudzītā iestāde darbojas specializētā uzņēmējdarbības jomā, pieredze šajā 
specializētajā jomā uzskatāma par atbilstošu pieredzi. 

3.2. Reputācija 

Vadības struktūras locekļiem vienmēr jābūt pietiekami labai reputācijai. Amatā 
apstiprināmās personas reputācija tiek uzskatīta par labu, ja nav objektīvu un 
pierādāmu faktu, kas liecina par pretējo, īpaši ņemot vērā attiecīgo pieejamo 
informāciju par šajā sadaļā uzskaitītajiem faktoriem un situācijām. 

Amatā apstiprināmās personas reputācija netiek uzskatīta par labu, ja tās personiskā 
vai profesionālā uzvedība dod pamatu jebkāda veida būtiskām šaubām par personas 
spēju nodrošināt iestādes pienācīgu un prudenciālu vadību. Neskarot pamattiesības, 
labas reputācijas, godīguma un godprātības novērtējumā tiek ņemta vērā atbilstošā 
kriminālā vai administratīvā sodāmība, apsverot notiesājošā sprieduma vai 
apsūdzības veidu, iesaistītās personas lomu, saņemto sodu, to, kādu posmu 
sasniedzis attiecīgais process, to, cik lielā mērā konstatējumi pierāda vainu, un 
jebkāda veida spēkā esošos rehabilitācijas pasākumus. Tiek ņemti vērā ar konkrēto 
situāciju saistītie apstākļi, t.sk. vainu mazinošie faktori, attiecīgā pārkāpuma vai 
administratīvās vai uzraudzības darbības nopietnība, laiks kopš pārkāpuma 
izdarīšanas, amatā apstiprināmās personas uzvedība kopš pārkāpuma izdarīšanas 
vai rīcības un tas, cik lielā mērā pārkāpums vai process attiecas uz amatā 
apstiprināmās personas amatu. Tiek ņemta vērā jebkāda veida kriminālā vai 
administratīvā sodāmība, ievērojot attiecīgās valsts tiesību aktos spēkā esošos 
ierobežojumu laikposmus. 

Tā kā personai ir vai nu laba, vai slikta reputācija, proporcionalitātes principu nevar 
attiecināt ne uz reputācijas prasību, ne uz attiecīgo novērtējumu, kas visām 
iestādēm jāveic atbilstoši vienlīdzības principam. 

ECB bieži sastopas ar situācijām, kurās amatā apstiprināmā persona vai vadības 
struktūras loceklis pakļauts vai bijis pakļauts kriminālprocesam, administratīvam 
procesam vai civilprocesam27, vai cita veida līdzīgai regulatīvai izmeklēšanai. Ikvienā 
gadījumā ECB novērtē attiecīgo apstākļu būtiskumu. Lai gan attiecībā uz 
kriminālprocesiem pastāv nevainīguma prezumpcija, pats fakts, ka pret personu 
ierosināta lieta, uzskatāms par būtisku saistībā ar piemērotību. Novērtējumā 
jāapsver visa esošā informācija par amatā apstiprināmās personas piemērotību, 

 
27  Šajā sadaļā "process" attiecas gan uz vēl nepabeigtu, gan pabeigtu procesu. 
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vienlaikus ņemot vērā procesa norises posmu un esošos pierādījumus saistībā ar 
iespējamo pārkāpumu. Līdzīgā veidā par būtisku uzskatāms fakts, ka amatā 
apstiprināmā persona atzīta par vainīgu vai pret to vērstas sankcijas, un iepriekš 
uzskaitītie faktori tiek apsvērti amatā apstiprināmās personas reputācijas vispārējā 
novērtējuma ietvaros. 

Ikviens novērtējums tiek veikts, izskatot konkrēto gadījumu. Uzraudzības pieeja 
reputācijas novērtējumam nedrīkst būt formāla. 

ECB nav ne faktu vākšanas kompetences, ne izmeklēšanas pilnvaras attiecībā uz 
pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas 
novēršanas (NILLTFN) jomā vai nodarījumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā un tā šajā ziņā paļaujas uz informāciju, 
ko tai sniedz kompetentās NILLTFN un kriminālizmeklēšanas iestādes. Tiks lūgti 
NILLTFN iestāžu secinājumi un tos uzskatīs par būtiskāko informāciju, lai pieņemtu 
lēmumu par amatā apstiprināmās personas piemērotību. Taču ECB izvērtē 
attiecīgos faktus un veic savu novērtējumu no prudenciālās perspektīvas.  

3.2.1. Informācija 

Iesniedzot atbilstības un piemērotības pieteikumu, uzraudzītajai iestādei, amatā 
apstiprināmajai personai un/vai tiesas vai administratīvajai iestādei jāsniedz 
minimālais informācijas kopums par kriminālajiem vai būtiskiem administratīvajiem 
vai civilajiem procesiem.28 Ir arī pieļaujams, ka informācija tiek iegūta, intervējot 
amatā apstiprināmo personu. Intervija pieder pie kompetentās iestādes faktu 
vākšanas lomas. 

Saskaņā ar EVTI un EBI kopējām pamatnostādnēm par piemērotību29 novērtējuma 
veikšanai uzraudzītajai iestādei, amatā apstiprināmajai personai un/vai tiesu iestādei 
jāsniedz šāds minimālais informācijas kopums par tiesas procesiem un 
kriminālizmeklēšanu. 

1. Ziņas par amatā apstiprināmās personas kriminālo sodāmību. 

2. Amatā apstiprināmās personas pašdeklarācija, ja to prasa attiecīgās valsts 
tiesiskais regulējums. 

3. Šāda informācija: 

• informācija par izmeklēšanām, kompetentās iestādes veiktām izpildes 
nodrošināšanas darbībām vai uzraudzības procesiem, vai sankcijām, 
kurās amatā apstiprinātā persona ir iesaistīta vai kura ietver jautājumus, 
par kuriem amatā apstiprināmā persona varētu tikt uzskatīta par atbildīgu 
vai vainīgu; 

 
28  Ne vienmēr ir iespējams saņemt šo informāciju no attiecīgās iestādes. Šādos gadījumos informācija 

jāiegūst no uzraudzītās iestādes un/vai amatā apstiprināmās personas. 
29  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes tiek aktualizētas, lai atspoguļotu informācijas apmaiņu starp 

prudenciālās uzraudzības iestādi un kompetento NILLTFN iestādi. 
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• informācija par tirdzniecībai, uzņēmējdarbībai vai profesionālai darbībai 
nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu; vai 
reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences anulēšanu, atsaukšanu vai 
izbeigšanu; vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts 
iestāde vai profesionālā organizācija vai asociācija, un šāda atteikuma, 
anulēšanas vai izslēgšanas iemesliem; 

• apliecinājums par to, vai amatā apstiprināmā persona vai jebkura šīs 
personas pārvaldīta iestāde ir vai kādreiz bijusi kā parādnieks iesaistīta 
maksātnespējas procesā vai tam līdzīgā (piemēram, bankrota) procesā, 
t.sk. sīkāka informācija par šo procesu (kopš attiecīgā lēmuma 
pieņemšanas pagājušais laiks (ja attiecas uz doto gadījumu), procedūras 
statuss un (ja tā vairs neturpinās) rezultāts; jebkāda veida piesaistes vai 
piesardzības pasākumi30; iesaistītā iestāde; informācija par to, vai 
procedūras izraisītājs bijusi amatā apstiprināmā persona vai iesaistītā 
iestāde; un sīkāka informācija par amatā apstiprināmās personas 
personīgo iesaisti, īpaši gadījumā, ja atzīta šīs personas atbildība par 
maksātnespēju); 

• informācija par atlaišanu no darba vai atbildīga amata, izslēgšanu no 
fiduciārām attiecībām vai līdzīgu situāciju, vai lūgumu atkāpties no šāda 
amata (izņemot štatu samazināšanu); 

• informācija par jebkāda veida reģistrācijas, atļaujas (t.sk. pozitīva 
atbilstības un piemērotības lēmuma), dalības vai licences apturēšanu uz 
laiku; 

• informācija par to, vai cita kompetenta iestāde jau ir veikusi reputācijas 
novērtējumu attiecībā uz amatā apstiprināmo personu kā līdzdalības 
ieguvēju vai personu, kas vada iestādes uzņēmējdarbību (t.sk. informācija 
par šīs kompetentās iestādes identitāti, novērtējuma datums un 
pierādījumi par novērtējuma rezultātu), un, ja nepieciešams, personas 
piekrišana iegūt šādu informāciju, lai sniegto informāciju būtu iespējams 
apstrādāt un izmantot piemērotības novērtējuma veikšanai; un 

• informācija par to, vai cita iestāde iepriekš ir veikusi jebkāda veida 
novērtējumu par amatā apstiprināmo personu (t.sk. informācija par šīs 
kompetentās iestādes identitāti un pierādījumi par novērtējuma rezultātu). 

 
30  Piesardzības pasākumi ietver, piemēram, juridiskus pasākumus, kas vērsti uz naudas līdzekļu/aktīvu 

samazinājuma nepieļaušanu.  
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4. Informācija par jebkāda veida kriminālprocesiem vai būtiskiem31 
administratīviem procesiem vai civilprocesiem (t.sk. disciplināriem lēmumiem) 
un izmeklēšanām, sankciju procedūrām vai pasākumiem: 

• informācija par apsūdzības vai apgalvojuma būtību (saistībā ar 
kriminālprocesu, civilprocesu vai administratīvu procesu, t.sk. 
disciplināriem pasākumiem (piemēram, atcelšanu no uzņēmuma direktora 
amata, bankrotu, maksātnespēju un citām līdzīgām procedūrām) vai 
lietām, kas ietver uzticības ļaunprātīgu izmantošanu), vai jebkāda cita 
veida procesu būtību; 

• informācija par sankcijām vai sodu attiecīgā procesa rezultātā (vai 
nepabeigtu procesu gadījumā – par iespējamajām sankcijām vai sodu 
notiesājoša lēmuma gadījumā); 

• informācija par to, cik ilgs laiks pagājis kopš iespējamā nodarījuma vai 
pārkāpuma; 

• amatā apstiprināmās personas individuālā līdzdalība, īpaši korporatīvo 
pārkāpumu gadījumā; 

• tādu iespējamu nodarījumu, procesu, izmeklēšanu vai sankciju 
gadījumā, kur amatā apstiprināmā persona iesaistīta tiešā veidā – 
informācija par iesaistes apstākļiem un iemesliem; 

• tādu iespējamu nodarījumu, procesu, izmeklēšanu vai sankciju 
gadījumā, kur iesaistītas iestādes, kurās amatā apstiprināmā persona 
pilda vai pildījusi pilnvaras – detalizēta informācija par amatā 
apstiprināmās personas lomu un atbildību attiecīgajās iestādēs, īpaši 
attiecībā uz darbībām, ko ietekmē attiecīgie konstatējumi (piemēram, 
informācija par to, vai amatā apstiprināmā persona iespējamā 
nodarījuma laikā bijusi vadības struktūras loceklis vai persona, kas 
pilda pamatfunkcijas, un/vai bijusi atbildīga par nodaļu vai 
uzņēmējdarbības virzienu, uz kuru attiecas process (t.sk. noteiktās 
sankcijas vai pasākumi); 

• ja tieša iesaiste vai personiska atbildība tika/tiek pierādīta, informācija 
par to, vai amatā apstiprināmajai personai iespējamā nodarījuma 
rezultātā ticis samazināts atalgojums;  

• informācija par amatā apstiprināmās personas uzvedību laikā kopš 
pārkāpuma; 

 
31  Būtiski civilprocesi vai administratīvie procesi ietver procesus šādās jomās (bet ne tikai): banku 

darbība, apdrošināšanas darbība, ieguldījumu pakalpojumi, vērtspapīru tirgi, maksāšanas līdzekļi, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, pensijas, aktīvu pārvaldība vai jebkura nozare, uz kuru attiecas 
finanšu noteikumi. Tie ietver arī jebkādus oficiālus paziņojumus par izmeklēšanas uzsākšanu vai lietas 
nodošanu tiesai, uzsāktus disciplinārus pasākumus vai uzsāktas bankrota, maksātnespējas vai līdzīgas 
procedūras vai konkurences likuma pārkāpumus. Jebkurā gadījumā, sniedzot informāciju par 
administratīviem procesiem vai civilprocesiem, jāietver informācija par procesiem, kuri ir saistīti ar 
pieciem piemērotības un atbilstības kritērijiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar ko tiek īstenota 
CRD. 
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• informācija par jebkāda veida profesionālo izpratni, ko parādījusi amatā 
apstiprināmā persona; 

• pašnovērtējums par to, ko persona darījusi, lai novērstu iespējamo 
nodarījumu vai izvairītos no tā, ņemot vērā personas lomu attiecīgajā 
iestādē; 

• pašnovērtējums, kurā konkrēti izklāstīts, vai persona būtu varējusi 
izdarīt vairāk, lai izvairītos no nodarījuma; 

• pašnovērtējums par to, vai persona guvusi kādas mācības no 
iespējamā nodarījuma; 

• informācija par posmu, kādā atrodas process (izmeklēšana, apsūdzība, 
spriedums, apelācija); 

• amatā apstiprināmās personas un iestādes vērtējums par šiem faktiem. 
Iestādei jānovērtē amatā apstiprināmās personas reputācija, ņemot vērā 
būtiskos faktus, un skaidri jānorāda iemeslus, kāpēc tā uzskata, ka šādi 
fakti neietekmē amatā apstiprināmās personas piemērotību. Iestādes 
vadības struktūrai jāizanalizē attiecīgais process un jāapstiprina, ka tā 
uzticas amatā apstiprināmajai personai. Tas ir svarīgi arī no iestādes 
reputācijas riska viedokļa; 

• citi atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši faktori (piemēram, citas pašlaik 
notiekošas vai agrāk notikušas izmeklēšanas, administratīvās sankcijas, 
atbrīvošanas no amata vai jebkāda atbildīga amata). 
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3.2.2. Novērtējumā izmantotā pieeja 

Tālāk diagrammā sniegts pārskats par reputācijas novērtēšanas procesu. 

1. attēls 
Reputācijas novērtēšanas procesa pārskats 

 

Parasti, ja pagājuši pieci gadi kopš lēmuma (visu veidu procesu gadījumā) vai konstatējuma (gadījumā, ja nav pieņemts lēmums), kas 
nav saistīts ar spriedumu par brīvības atņemšanu, un nav citu faktu, kas varētu radīt būtiskas šaubas par amatā apstiprināmās 
personas labo reputāciju, principā tiek uzskatīts, ka nepastāv būtiskas šaubas par amatā apstiprināmās personas labo reputāciju, 
atbilstoši visām attiecīgās valsts tiesību aktu prasībām, izņemot, ja uzraugi uzskata, ka pastāv vainu pastiprinoši apstākļi, kuru dēļ 
attiecīgais lēmums vai konstatējums joprojām uzskatāms par būtisku (rehabilitācijas periods). 
Jebkurā gadījumā, sniedzot informāciju par kriminālprocesiem, administratīvajiem procesiem vai civilprocesiem, jāsniedz informācija 
tikai par procesiem, kuri ir saistīti ar pieciem piemērotības un atbilstības kritērijiem, atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar ko tiek 
īstenota CRD. Tas attiecas arī uz procesiem, izmeklēšanām utt., kas attiecas uz juridiskām personām, ar kurām amatā apstiprināmā 
persona ir saistīta. ECB neparedz ierobežot periodu, par kuru anketā jāsniedz šāda informācija, jo arī lēmumi vai konstatējumi, kas 
izdarīti pirms vairāk nekā pieciem gadiem dažos gadījumos joprojām var būt būtiski. 

Pirmais solis ir savākt minimālo informācijas apjomu, kā aprakstīts iepriekš 
3.2.1. sadaļā, un novērtēt, vai tā ir pilnīga un precīza. Ja, pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, netiek konstatēti nekādi procesi vai citi būtiski fakti, var secināt, ka 
amatā apstiprināmajai personai ir laba reputācija. 

Ja šādi procesi vai citi būtiski fakti tiek konstatēti, tiek izvērtēta šādu divu 
elementu ietekme: 

1. tas, kādā posmā atrodas attiecīgais process; un 

2. procesa veids un hierarhija vai citi būtiski fakti par to. 

Šos divus elementus jānovērtē paralēli. Mērķis ir noteikt, vai pastāv būtiskas šaubas 
par amatā apstiprināmās personas reputāciju, kuru dēļ nepieciešams dziļāks 
novērtējums. 

a) Novērtējums par to, kā procesa norises posms ietekmē amatā 
apstiprināmās personas reputāciju – procesam virzoties uz priekšu, informācija 
kļūst arvien drošāka. Tāpēc procesa norises posms tiek ņemts vērā novērtējumā. Jo 
tālāk pavirzījies process, jo tā ietekme ir būtiskāka. Var būt gadījumi, kad procesa vai 

Novērtējums atbilstoši 
procesa norises posmam un veidam 

Nepabeigti 
procesi?

Pienākums ziņot par notikumu attīstību

Detalizēts novērtējums

1) Personīgā iesaiste
2) Kumulatīvi procesi
3) Amatā apstiprināmās personas uzvedība kopš 
būtisku faktu norises laika vai procesa
4) Caurredzamība un izpratne
5) Laiks kopš pārkāpuma izdarīšanas

Vai pastāv būtiskas šaubas? Negatīvs lēmums
Jā

Faktu vākšana un visas atbilstošās informācijas 
novērtēšana

Nē

Procesi vai citi būtiski fakti?
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izmeklēšanas norises gaitā atbildīgā iestāde (kriminālizmeklēšanas, administratīvā 
vai civilā) ir ieguvusi pietiekamu pārliecību par būtiskajiem faktiem attiecībā uz amatā 
apstiprināmās personas iesaisti, tādējādi potenciāli ietekmējot šīs personas 
piemērotību, pat tad, ja lēmums vēl nav pieņemts vai iesniegta apelācija. Ja šie fakti 
ir svarīgi un ir pieejami kompetentajai iestādei, tos var ņemt vērā, novērtējot amatā 
apstiprināmās personas piemērotību. 

b) Novērtējums par to, kā procesa veids vai citi būtiski faktori ietekmē amatā 
apstiprināmās personas reputāciju – līdztekus novērtējumam par procesa norises 
posmu jāņem vērā arī to, kāda ietekme ir procesa veidam vai citiem būtiskajiem 
faktoriem. Iespējams vai pierādīts nodarījums jomā, kura ir tuva pienākumiem, ko 
amatā apstiprināmā persona pildīs nākotnē (nodarījumi, ko regulē tiesību akti 
finanšu pakalpojumu, piemēram, banku darbības, vērtspapīru tirgu un 
apdrošināšanas darbību jomā), lielākā mērā ietekmēs amatā apstiprināmās 
personas reputāciju nekā cita veida procesi. 

Šajā sadaļā aplūkoti procesu veidi vai citi būtiski fakti (sk. sadaļas apakšvirsrakstus) 
un novērtēta to ietekme uz amatā apstiprināmās personas reputāciju. Procesu 
saraksts nav pilnīgs un uztverams tikai kā orientējoša norāde. Katrs gadījums tiks 
izskatīts atsevišķi. 

1. Kriminālprocesi. Kriminālprocesi kopumā visvairāk ietekmē amatā 
apstiprināmās personas labo reputāciju. Taču kriminālprocesu nopietnības 
pakāpe un to būtiskums novērtējumā var atšķirties. Dažiem mazāk smagiem 
kriminālpārkāpumiem var būt lielāka ietekme, aplūkojot tos kopā ar citiem 
būtiskiem faktiem (kumulatīvais efekts) vai novērtējot amatā apstiprināmās 
personas uzvedību laikā kopš iepriekšējā pārkāpuma. 

2. Būtiski administratīvie procesi vai cita veida regulatīvās izmeklēšanas vai 
pasākumi. Amatā apstiprināmās personas iesaiste jebkāda veida būtiskā 
administratīvā procesā finanšu pakalpojumu jomā (piemēram, banku darbības, 
apdrošināšanas darbības, ieguldījumu pakalpojumu, vērtspapīru tirgu, 
maksāšanas līdzekļu, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas, pensiju, aktīvu 
pārvaldības jomā vai citā jomā, ko regulē finanšu pakalpojumu tiesību akti) 
un/vai fakts, ka ir būtiskas regulatīvās izmeklēšanas vai pasākumi, t.sk. jebkādu 
uzraudzības vai valsts iestāžu vai profesionālu organizāciju veiktas izpildes 
nodrošināšanas vai uzraudzības darbības, kurās iesaistīta amatā apstiprināmā 
persona un/vai iestāde, vienmēr jāuzskata par būtisku un dziļāk jāizvērtē, cita 
starpā apsverot procesa, izmeklēšanas vai pasākuma norises posmu vai 
rezultātu, faktu atzīšanu vai pieņemšanu un amatā apstiprināmās personas 
tiešas vai personiskas iesaistes līmeni. 
Kopumā vienu atsevišķu konstatējumu vai fakta atzīšanu vai pieņemšanu, kas 
veido (vai varētu veidot) tikai vienu atsevišķu būtisku procesu vai pasākumu, kā 
aprakstīts iepriekšējā rindkopā, un kas pēc būtības nav nopietns (piemēram, 
sankciju summa ir neliela), principā neuzskata par pietiekamu, lai tas radītu 
būtiskas šaubas par amatā apstiprināmās personas reputāciju, pat pastāvot 
tiešai vai personiskai iesaistei. Taču šādos gadījumos tiek novērtēts, vai pastāv 
vēl citi apstākļi vai atzīti fakti, vai notiesājoši spriedumi, kuru rezultātā veidojas 
kumulatīvais efekts. 
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Taču gadījumos, kad konstatētie fakti un pierādījumi ir īpaši nozīmīgi, vienu 
būtisku administratīvo procesu vai pasākumu (vai atzīšanu) var uzskatīt par 
pietiekamu, lai rastos būtiskas šaubas par amatā apstiprināmās personas labo 
reputāciju. Jebkurā konkrētajā gadījumā kompetentajām iestādēm jānovērtē, 
vai process vai pasākums ir īpaši nozīmīgs, un, ja nepieciešams, jāiegūst 
papildu informācija, lai to noteiktu. Īpaša nozīmīguma piemēri ietver gadījumus, 
kad noteiktas lielas finansiālās sankcijas; pastāv tieša iesaiste nopietnās 
finanšu iestādes drošas un prudenciālas pārvaldības nepilnībās; vai noticis 
process saistībā ar NILLTFN tiesību aktu un noteikumu pārkāpumiem. 

3. Bankrota vai maksātnespējas procesi. Amatā apstiprināmās personas 
iesaiste bankrota vai maksātnespējas procesā jāņem vērā, novērtējot personas 
labo reputāciju, jo tā var norādīt uz sliktu finanšu un/vai riska pārvaldību, kas 
nav savienojama ar uzraudzītās iestādēs drošu un prudenciālu pārvaldību. Tas 
attiecas gan uz personisku, gan uzņēmuma maksātnespēju un ir īpaši būtiski 
gadījumos, kad amatā apstiprināmā persona bijusi iestādes vadības struktūras 
loceklis iestādē, kura kļuvusi maksātnespējīga vai kurai bijis nepieciešams 
valsts sponsorēts finanšu atbalsts. Gadījumos, kad ir pasludināts bankrots vai 
maksātnespēja, kompetentajai iestādei jānovērtē, vai maksātnespēju vai 
bankrotu izraisījusi amatā apstiprināmās personas negodīga, nevērīga vai 
kļūdaina rīcība, ja šāda informācija ir pieejama. Ja tā ir, tad tas var radīt 
būtiskas šaubas par amatā apstiprināmās personas labo reputāciju. Šāda 
ietekme uz amatā apstiprināmās personas reputāciju parasti ilgst piecus gadus 
no galīgā lēmuma par bankrotu vai maksātnespēju, bet katrs konkrētais 
gadījums tiek vērtēts atsevišķi (neietekmējot valstu tiesību aktos noteiktos 
termiņus). 

4. Būtiski civilprocesi. Kopumā, vērtējot amatā apstiprināmās personas labo 
reputāciju, tiek ņemti vērā tikai būtiski civilprocesi, jo tie var atspoguļot negatīvu 
informāciju par šīs personas kompetenci, attieksmi pret darbu, spriešanas 
spējām, godīgumu vai godprātību. Pie būtiskiem civilprocesiem pieder, 
piemēram, amatā apstiprināmās personas atlaišana no vadības struktūras vai 
uzraudzības struktūras tiesas ceļā un civiltiesiskās atbildības procesi par 
iestādes, tās akcionāru, kreditoru vai trešo personu ciestajiem zaudējumiem, ko 
izraisījusi amatā apstiprināmā persona kā vadības struktūras loceklis. Šādi 
apstākļi var norādīt uz rīcību, kas nav savienojama ar drošu un prudenciālu 
iestādes pārvaldi. Tāpēc šāda veida procesi vienmēr jāizvērtē. 

5. Citi amatā apstiprināmās personas labās reputācijas novērtējumam 
būtiski faktori (kas nav saistīti ar procesiem). Amatā apstiprināmajai 
personai jāievēro augsti godprātības un godīguma standarti. Ja nav konstatēti 
procesi vai citi pasākumi (kā aprakstīts iepriekš 1.–4. punktā), amatā 
apstiprināmās personas reputāciju tomēr var ietekmēt citi būtiski faktori. 
Novērtējot reputāciju, godīgumu un godprātību, jāapsver šādi faktori 
(uzskaitījums nav pilnīgs): 

a) fakts, ka persona ir parādnieks, kas nepilda savas saistības (piemēram, ir 
negatīva informācija uzticamā kredītbirojā, ja šāda informācija pieejama); 
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b) iestādes, kuras īpašnieks vai vadītājs ir amatā apstiprināmā persona vai 
kurā amatā apstiprināmajai personai ir nozīmīga līdzdalība vai ietekme, 
finanšu un uzņēmējdarbības rādītāji; 

c) apjomīgi ieguldījumi vai riska darījumi un aizņēmumi, ciktāl tiem ir 
nozīmīga ietekme uz amatā apstiprināmās personas finanšu stabilitāti; 

d) jebkāda veida pierādījumi, ka amatā apstiprināmā persona nav pienācīgi 
sniegusi informāciju, nav bijusi atklāta un izrādījusi vēlmi sadarboties 
kontaktos ar kompetento iestādi; 

e) jebkāda veida darba attiecību vai atbildīga amata, fiduciāru attiecību vai 
līdzīgas situācijas izbeigšana sakarā ar atlaišanu, apturēšanu uz laiku vai 
pieprasījums iesniegt atlūgumu šāda veida amatā pēc nopietna 
pārkāpuma; 

f) jebkāda cita veida pierādījumi, kas liecina par tādu amatā apstiprināmās 
personas rīcību, kas neatbilst augstiem ētikas standartiem; 

g) citi būtiski fakti*, piemēram, tiesas, šķīrējtiesas vai mediācijas 
konstatējumi; publiski pieejami fakti; uzraudzības pasākumi (piemēram, 
jebkāda veida ar NILLTFN saistītas pārbaudes); uzticami un būtiski 
ziņojumi (piemēram, uzraudzītās iestādes iekšēji ziņojumi, revidenta 
ziņojumi, ko pieprasījusi uzraudzītā iestāde, vai citi trešo personu 
ziņojumi). 

* Tā kā būtisku faktu gadījumā parasti nav nosakāms "norises posms", katrā 
konkrētajā gadījumā jānovērtē, vai to nopietnības pakāpe un/vai būtiskums rada 
būtiskas šaubas (vai nu atsevišķi, ja tie ir īpaši nopietni, vai kumulatīvi) par amatā 
apstiprināmās personas reputāciju. 

Gadījumos, kad, veicot novērtējumu atbilstoši iepriekš aprakstītajiem norādījumiem, 
nerodas būtiskas šaubas, kompetentā iestāde var ar pārliecību uzskatīt, ka nepastāv 
būtiskas šaubas par amatā apstiprināmās personas labo reputāciju. 

Ja pastāv būtiskas šaubas, nepieciešams dziļāks novērtējums, kā aprakstīts tālāk. 

• Personiskā iesaiste. Tiešās vai personiskās iesaistes vai atbildības līmenis 
procesos, īpaši korporatīvos procesos, var būt atšķirīgs. Jo augstāks 
personiskās iesaistes līmenis, jo svarīgāks faktors tas ir novērtējumā. Procesi 
(piemēram, kriminālprocesi, administratīvie, bankrota, maksātnespējas procesi 
vai civilprocesi) un citi būtiski fakti var attiekties vai nu uz juridisku, vai fizisku 
personu. Principā procesi un citi būtiski fakti, kas attiecas uz juridiskām 
personām, rada būtiskas šaubas par amatā apstiprināmās personas labo 
reputāciju tad, ja amatā apstiprināmā persona bijusi tieši vai personiski 
iesaistīta attiecīgajā lietā. Šāda tieša vai personiska iesaiste var veidoties arī 
gadījumos, kad amatā apstiprināmā persona bijusi atbildīga par nodaļu vai 
uzņēmējdarbības jomu un kad attiecīgais process (t.sk. noteiktās sankcijas vai 
pasākumi) vai fakti liecina par amatā apstiprināmās personas nolaidību vai 
bezdarbību, vai kad amatā apstiprināmā persona, darbojoties personas, kas 
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pilda pamatfunkcijas, augstākā līmeņa vadītāja vai vadības struktūras locekļa 
statusā, nav rīkojusies ar pienācīgu rūpību, godīgumu un godprātību. Amatā 
apstiprināmās personas atbildības līmeni rūpīgi jāizvērtē. 
Ja ir pilnīgi skaidrs, ka nepastāv tieša vai personiska iesaiste un nav nekādu 
bažu par amatā apstiprināmās personas individuālo atbildību, nav vajadzības 
veikt turpmāku novērtējumu. Uzskatāms piemērs situācijai, kad nepastāv tieša 
vai personiska iesaiste, ir gadījumā, kad amatā apstiprināmā persona 
pārkāpuma laikā nav ieņēmusi attiecīgajā iestādē nekādu amatu (piemēram, 
nav bijusi iestādes vadības struktūras loceklis). 

• Kumulatīvi procesi. Pašlaik vai agrāk veiktas izmeklēšanas, administratīvas 
sankcijas (ko noteikuši regulatori, profesionālas organizācijas utt.), atlaišana no 
darba vai jebkāda veida atbildīga amata pildīšanas vai negatīva informācija 
(piemēram, iekļaušana slikto parādnieku sarakstā), kas atsevišķi neietekmētu 
amatā apstiprināmās personas reputāciju, kumulatīvi var radīt būtisku ietekmi 
un ir jāņem vērā. 

• Amatā apstiprināmās personas uzvedība kopš procesa vai citu būtisku 
faktu norises laika. Amatā apstiprināmās personas pozitīvai uzvedībai kopš 
procesa vai citu būtisku faktu norises laika var būt labvēlīga ietekme. Tiek 
ņemta vērā arī jebkāda veida rehabilitācijas pasākumu ietekme. 

• Caurredzamība un izpratne. Amatā apstiprināmajām personām jānodrošina 
pilnīga caurredzamība attiecībā uz jebkāda veida notiekošajiem procesiem gan 
iestādei, gan ECB, gan nacionālajai kompetentajai iestādei. Jebkāda veida 
pierādījumi, ka nav nodrošināta caurredzamība, atklātība un sadarbošanās 
kontaktos ar uzraudzības vai regulatīvajām iestādēm, paši par sevi ir būtiski 
piemērotības novērtējumam. 

• Kopš iespējamā pārkāpuma pagājušais laiks. Jo vairāk laika pagājis kopš 
iespējamā pārkāpuma, jo mazākai vajadzētu būt tā ietekmei uz novērtējumu. 

Gadījumos, kad, veicot novērtējumu atbilstoši iepriekš aprakstītajam, tiek secināts, 
ka būtiskas šaubas ir pietiekamā mērā mazinātas, kompetentā iestāde var ar 
pārliecību uzskatīt, ka amatā apstiprināmās personas reputācija ir laba. Tomēr, ja 
jebkāda veida process joprojām norisinās, amatā apstiprināmajai personai un 
iestādei jāziņo NKI un ECB par jebkādu notikumu attīstību. 

Ja, veicot novērtējumu, rodas būtiskas šaubas, tas atbilstoši attiecīgās valsts 
tiesību aktiem var būt pamats negatīvam lēmumam. 

3.3. Interešu konflikti un neatkarība 

CRD un CRR nav sniegta interešu konflikta un neatkarības definīcija. 

EVTI un EBI kopējo pamatnostādņu par piemērotību 26. punktā (II sadaļa) norādīts, 
ka, veicot vadības struktūras locekļa piemērotības novērtējumu, būtiski ir vairāki 
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elementi, t.sk. amatā apstiprināmās personas spēja "rīkoties godīgi, godprātīgi un 
neatkarīgi". 

 

Neatkarības jēdziens, kas piemērojams visiem uzraudzītās iestādes vadības 
struktūras locekļiem, jānošķir no neatkarīgas darbības principa (formālās 
neatkarības). Formālā neatkarība nepieciešama tikai dažiem uzraudzītās iestādes 
vadības struktūras locekļiem, kas pilda uzraudzības funkciju, ja to paredz attiecīgās 
valsts tiesību akti. 

Tāpēc amatā apstiprināmās personas formālo neatkarību novērtē tikai tad, ja 
attiecīgās iesaistītās dalībvalsts nacionālais tiesiskais regulējums, prasa, lai vadības 
struktūras, kas pilda uzraudzības funkciju, loceklis būtu formāli neatkarīgs. Šajos 
gadījumos, vērtējot amatā apstiprināmo personu, jāņem vērā EVTI un EBI kopējo 
pamatnostādņu par piemērotību 88.–93. punkts (III sadaļa) atbilstoši tam, kā tie 
piemēroti attiecīgajā iesaistītajā valstī. 

 

Attiecībā uz neatkarību EVTI un EBI kopējo pamatnostādņu par piemērotību 
82. punktā (III sadaļa) noteikts, ka "vērtējot neatkarību... jānovērtē, vai visiem 
vadības struktūras locekļiem: 

a) ir vajadzīgās uzvedības prasmes, tostarp: 

i) drosme, pārliecība un spēks efektīvi novērtēt un apstrīdēt citu 
vadības struktūras locekļu ierosinātos lēmumus; 

ii) spēja uzdot jautājumus vadības struktūras locekļiem, kuri pilda 
vadības funkciju; un 

iii) spēja pretoties "grupas domāšanai". 

b) interešu konflikti tādā apmērā, kas varētu kavēt viņu pienākumu 
neatkarīgu un objektīvu pildīšanu." 

Vadības struktūras locekļiem jāspēj pieņemt pamatoti, objektīvi un neatkarīgi 
lēmumi. Tas nozīmē, ka viņiem jādarbojas neatkarīgi, ko nosaka pēc viņu rakstura 
un rīcības. Neatkarību var ietekmēt interešu konflikti. Tāpēc CRD ietverta prasība 
vadības struktūrai ieviest tādu pārvaldības kārtību, kas nodrošina interešu konflikta 
novēršanu, un noteikts, ka katram vadības struktūras loceklim jādarbojas pēc 
neatkarības principa (CRD 91. panta 8. punkts).32 

Interešu konflikts pastāv, ja amatā apstiprināmās personas interešu īstenošana 
negatīvi ietekmē uzraudzītās iestādes intereses. Tāpēc ikvienas uzraudzītās 

 
32  Darbošanās pēc neatkarības principa ir uzvedības modelis, kas īpaši izpaužas diskusiju un lēmumu 

pieņemšanas procesā vadības struktūrā. Šī prasība piemērojama arī tad, ja nepastāv interešu konflikts, 
jo tā neesamība nenozīmē, ka amatā apstiprināmā persona darbosies pēc neatkarības principa. 
Darbošanās pēc neatkarības principa jaunā amatā kļūst īpaši redzama un novērtējama pēc tam, kad 
amatā apstiprināmā persona ir sākusi pildīt jaunos pienākumus. 
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iestādes pārvaldības kārtībai jāietver rakstiska politika attiecībā uz visu interešu 
konfliktu identificēšanu un ziņošanu par tiem, aptverot faktiskus, potenciālus (t.i., 
pamatoti paredzamus) vai šķietamus (t.i., sabiedrības skatījumā pastāvošus) 
interešu konfliktus.33 Šādas politikas sastāvdaļai jābūt arī pasākumiem, kas vērsti uz 
interešu konfliktu novēršanu, mazināšanu un pārvaldīšanu. Interešu konflikta 
pastāvēšana kā tāda ne vienmēr nozīmē, ka amatā apstiprināmo personu nevar atzīt 
par piemērotu. Tā notiek tikai tad, ja interešu konflikts rada būtisku risku un attiecīgo 
interešu konfliktu nav iespējams pienācīgi mazināt, pārvaldīt vai novērst, 
pamatojoties uz uzraudzītās iestādes rakstisku politiku, piemērojamajiem valsts 
tiesību aktiem vai jebkāda cita veida īpašu vienošanos, kas saistībā ar konkrēto 
situāciju noslēgta starp uzraudzīto iestādi un amatā apstiprināmo personu. 

Kopējās uzraudzības komandas pastāvīgās pārvaldības uzraudzības ietvaros 
uzrauga attiecībā uz interešu konfliktiem ieviestās rakstiskās politikas efektivitāti un 
tās ievērošanu. Taču amatā apstiprināmās personas interešu konfliktu potenciālā 
ietekme tiek vērtēta arī atbilstības un piemērotības novērtējuma ietvaros, lai 
pārbaudītu, vai šie potenciālie interešu konflikti tiek efektīvi mazināti vai pārvaldīti. 
Tāpēc visa pieprasītā informācija jāsniedz, pamatojoties uz visu amatā 
apstiprināmās personas un uzraudzītās iestādes rīcībā esošo informāciju.  

3.3.1. Informācija 

Iesniedzot atbilstības un piemērotības pieteikumu, uzraudzītajai iestādei jāsniedz 
informācija par visiem faktiskajiem, potenciālajiem vai šķietamajiem interešu 
konfliktiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek uzskatīti par būtiskiem. 

Saskaņā ar EVTI un EBI kopējām pamatnostādnēm par piemērotību tiek uzskatīts, 
ka novērtējuma veikšanai no amatā apstiprināmās personas un uzraudzītās iestādes 
nepieciešams saņemt šādu minimālo informācijas apjomu: 

1. apraksts par jebkāda veida personiskām attiecībām ar citiem uzraudzītās 
iestādes, mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu vadības struktūras 
locekļiem un/vai personām, kuras pilda pamatfunkcijas; ar jebkuriem 
uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu akcionāriem, 
kuriem ir būtiska līdzdalība; vai ar uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai 
uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu klientiem, piegādātājiem vai 
konkurentiem; 

2. apraksts par tiešu vai netiešu iesaisti jebkādā tiesas procesā vai strīdā, kas tiek 
izskatīts ārpustiesas ceļā, pret uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to 
meitasuzņēmumiem; 

3. apraksts par jebkāda veida darījumu, profesionālām vai komerciālām attiecībām 
ar uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to meitasuzņēmumiem vai ar 

 
33  Par situācijām, kad amatā apstiprināmajai personai un uzraudzītajai iestādei ir atšķirīgas intereses – 

pretstatā konfliktējošām interesēm –, vai situācijām, kad konfliktējošas intereses nerada nekādus riskus 
vai nelabvēlīgas sekas, piemēram, ja intereses saistītas ar patērētājiem paredzētu ikdienā lietojamu 
zemas vērtības banku produktu, un ja vienošanās nosacījumi balstās uz savstarpēji nesaistītu personu 
darījuma principu, jāsniedz informācija. 
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uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes 
meitasuzņēmumu klientiem, piegādātājiem vai konkurentiem pēdējo divu gadu 
laikā; 

4. apraksts par jebkādām finansiālām saistībām pret uzraudzīto iestādi, 
mātesuzņēmumu vai to meitasuzņēmumiem, kas kopā pārsniedz 200 000 euro 
(neietverot privātos hipotekāros kredītus34), vai jebkāda apjoma aizdevumiem, 
par kuriem vienošanās nav panākta, pamatojoties uz savstarpēji nesaistītu 
personu darījuma principu, vai kas ir ienākumus nenesoši aizdevumi (t.sk. 
hipotekārie kredīti); 

5. apraksts par jebkāda veida finanšu līdzdalību uzraudzītajā iestādē, 
mātesuzņēmumā vai to meitasuzņēmumos; vai uzraudzītās iestādes, 
mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu klientu, 
piegādātāju vai konkurentu uzņēmumos; 

6. informācija par to, vai amatā apstiprināmās personas iecelšana ir ierosināta 
kāda nozīmīga akcionāra vārdā; 

7. apraksts par jebkuriem amatiem ar lielu politisku ietekmi (starptautiskā, valsts 
vai vietējā līmenī), kurus persona pašlaik ieņem vai ieņēmusi pēdējos divos 
gados. 

Uzraudzītajai iestādei jānovērtē, vai iespējamais interešu konflikts ir būtisks, 
gadījumā, ja tas netiek neuzskatīts par būtisku, pamatojot šo secinājumu, un 
jānorāda, kā tiek ierosināts mazināt vai kontrolēt iespējamo interešu konfliktu, t.sk. 
sniedzot atsauci uz attiecīgajām daļām iestādes politikā attiecībā uz interešu 
konfliktiem vai speciālām (t.i., īpaši sagatavotām vai pielāgotām) konfliktu vadības 
vai mazināšanās procedūrām. 

Var apsvērt iespēju intervēt amatā apstiprināmo personu, lai savāktu papildu 
informāciju par amatā apstiprināmās personas rīcību saistībā ar iespējamo interešu 
konfliktu. 

Amatā apstiprināmās personas interešu konfliktus novērtē ar mērķi pārbaudīt, vai tie 
tiek efektīvi mazināti. Tāpēc uz interešu konfliktu mazināšanu un kontrolēšanu 
vērstajiem pasākumiem jābūt pietiekamiem, ņemot vērā katra attiecīgā konflikta 
būtiskumu. 

 
34  Nav jānorāda nekādi privātie hipotekārie kredīti neatkarīgi no to apjoma (ja tie ir ienākumus nesoši 

aizdevumi, vienošanās par tiem panākta, pamatojoties uz savstarpēji nesaistītu personu darījuma 
principu, un tie nav pretrunā nekādiem iekšējiem kredītu apstiprināšanas noteikumiem), ja tie nav 
komerciāla/investīcijas rakstura hipotekārie kredīti. Turklāt nav jānorāda nekādi aizdevumi, ko 
uzraudzītā iestāde izsniegusi personīgi amatā apstiprināmajai personai (piemēram, kredītkartes, konta 
pārtēriņa iespējas un aizdevumus automobiļa iegādei, ja tie ir ienākumus nesoši aizdevumi, 
vienošanās par tiem panākta, pamatojoties uz savstarpēji nesaistītu personu darījuma principu, un tie 
nav pretrunā nekādiem iekšējiem kredītu apstiprināšanas noteikumiem), ja tie visi kopā nepārsniedz 
200 000 euro slieksni. Jāņem vērā, ka šādi hipotekārie kredīti un aizdevumi jānorāda, ja tie ir 
ienākumus nenesoši vai jebkāda iemesla dēļ pastāv iespēja, ka tie varētu kļūt ienākumus nenesoši. 
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3.3.2. Novērtējumā izmantotā pieeja 

Kompetentā iestāde novērtē interešu konflikta būtiskumu. 

Neietekmējot valsts tiesību aktus, tālāk sniegts saraksts, kurā norādītas situācijas un 
robežvērtības, kad var pieņemt, ka pastāv būtisks interešu konflikts. Šīs situācijas 
katrā konkrētajā gadījumā detalizēti novērtē un apsver uzraudzītās iestādes sniegto 
informāciju par to, vai konflikts pēc būtības ir būtisks vai nebūtisks. Taču šis saraksts 
nav visaptverošs un kompetentā iestāde var konstatēt, ka (būtisks) interešu konflikts 
pastāv citos gadījumos, kas nav aptverti šajā situāciju un robežvērtību uzskaitījumā. 

Šajā 3.3.2. sadaļā "amatā apstiprināmā persona" nozīmē personiski pašu amatā 
apstiprināmo personu, taču tas attiecas arī uz tuviniekiem (laulāto, reģistrētu 
partneri, partneri ar nereģistrētu kopdzīvi, bērnu, vecāku vai citās attiecībās esošu 
personu, kas dzīvo vienā mājoklī ar amatā apstiprināmo personu) un jebkuru 
juridisko personu, kurā amatā apstiprināmā persona pašlaik ir vai agrāk ir bijusi 
valdes loceklis vai akcionārs, kuram ir būtiska līdzdalība, attiecīgajā laikā. 

3.3.2.1. Potenciāls personisks interešu konflikts 

Gadījumi, kad amatā apstiprināmajai personai ir jebkāda veida personiskas 
attiecības ar citiem uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu 
vadības struktūras locekļiem un/vai personām, kuras pilda pamatfunkcijas; ar 
jebkuriem uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu 
akcionāriem, kuriem ir būtiska līdzdalība; vai ar uzraudzītās iestādes, 
mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu klientiem, 
piegādātājiem vai konkurentiem. 

Gadījumi, kad amatā apstiprināmā persona ir iesaistīta jebkādā tiesas procesā vai 
strīdā, kas tiek izskatīts ārpustiesas ceļā, pret uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu 
vai to meitasuzņēmumiem; 

3.3.2.2. Potenciāls darījumdarbības, profesionālās darbības vai 
komercdarbības interešu konflikts 

Gadījumi, kad amatā apstiprināmajai personai ir jebkāda veida darījuma attiecības, 
profesionālas attiecības (piemēram, vadītāja vai augstākā līmeņa amats(-i)) vai 
komerciālas attiecības ar uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to 
meitasuzņēmumiem; vai ar uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai uzraudzītās 
iestādes meitasuzņēmumu klientiem, piegādātājiem vai konkurentiem; vai tādas 
bijušas pēdējo divu gadu laikā. 

Šādu attiecību būtiskums atkarīgs no tā, cik liela vērtība (finanšu izteiksmē) saistīta 
ar šīm attiecībām no amatā apstiprināmās personas vai tās tuvu radinieku, vai šādu 
iestāžu uzņēmējdarbības viedokļa. 
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3.3.2.3. Potenciāls finansiāls interešu konflikts 

Gadījumi, kad amatā apstiprināmajai personai ir: 

• būtiskas finansiālas saistības pret uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to 
meitasuzņēmumiem (piemēram, aizņēmumi vai kredītlīnijas); 

• būtiska finansiāla līdzdalība (piemēram, īpašumtiesības vai investīcijas) 
uzraudzītajā iestādē, mātesuzņēmumā vai to meitasuzņēmumos; vai 
uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes 
meitasuzņēmumu klientu, piegādātāju vai konkurentu uzņēmumos. 

Finansiālo saistību vai finansiālās līdzdalības būtiskums atkarīgs no uzraudzītās 
iestādes atbilstošā kapitāla35 un citiem ar konkrēto lietu saistītiem apstākļiem un 
mīkstinošiem faktoriem. Konkrētos gadījumos aizdevuma kvalificēšanu par būtisku 
aizdevumu var ietekmēt arī ienākumus nenesoša vai ienākumus nesoša aizdevuma 
statuss, kā arī apstākļi, kādos attiecīgais aizdevums ticis piešķirts. Principā par 
būtiskām tiek uzskatītas finansiālās saistības pret uzraudzīto iestādi, kas kopā 
pārsniedz 200 000 euro (neietverot privātos hipotekāros kredītus36), vai jebkāda 
apjoma aizdevumi, par kuriem vienošanās nav panākta, pamatojoties uz savstarpēji 
nesaistītu personu darījuma principu, vai kas ir ienākumus nenesoši aizdevumi (t.sk. 
hipotekārie kredīti); un pašreizējie akciju turējumi, kuru apjoms ir mazāks par 1%, vai 
citi līdzvērtīgi ieguldījumi. 

3.3.2.4. Potenciāls politisks interešu konflikts 

Gadījumi, kad amatā apstiprināmā persona pati personiski pašlaik ieņem vai pēdējos 
divos gados ieņēmusi amatu ar lielu politisko ietekmi, ja šis ir tāda veida amats, kas 
rada vai šķietami rada nevēlamu ietekmi uz amatā apstiprināmo personu. 

Amats ar lielu politisko ietekmi var būt jebkura līmeņa amats, piemēram, vietējā 
līmeņa politiķa (piemēram, mēra) amats, valsts amatpersonas amats (piemēram, 
amats valsts pārvaldē), politiskās partijas priekšsēdētāja amats, kabineta locekļa 
amats vai reģionālās vai centrālās valdības locekļa amats. 

Interešu konflikta būtiskums atkarīgs no attiecīgajai politiskajai lomai piemītošajām 
konkrētajām pilnvarām vai pienākumiem, kas varētu neļaut amatā apstiprināmajai 
personai darboties uzraudzītās iestādes interesēs (piemēram, piedaloties publisku 
lēmumu pieņemšanā par uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu un to 
meitasuzņēmumiem). 

Ja uzraudzītā iestāde ir valsts iestāde, faktu, ka politisks loceklis pārstāv valsti kā 
akcionāru vadības struktūrā, atzīst par potenciālu interešu konfliktu. Šādos apstākļos 
interešu konflikts pastāv tāpēc, ka politiskajam pārstāvim ir konkurējošas intereses 

 
35  Saskaņā ar CRR sniegto definīciju. 
36  34. zemsvītras piezīmes izpratnē. 
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starp viņa partiju un vēlētājiem no vienas puses un uzraudzīto iestādi no otras 
puses. 

Iepriekš minētais nenozīmē, ka pārstāvji, piemēram, akcionāru pārstāvji nevarētu būt 
vadības struktūras locekļi. Taču, ja rodas būtiski interešu konflikti, uzraudzītajai 
iestādei jāveic pienācīgi pasākumi. 

3. tabula 
Potenciāli būtiski interešu konflikti  

Konflikta 
kategorija  Periods Saistības pakāpe un veids un atbilstošos gadījumos – robežlīmenis 

Personisks  Pašlaik Amatā ieceļamajai personai ir personiskas attiecības: 

ar citiem uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu vadības struktūras 
locekļiem un/vai personām, kuras pilda pamatfunkcijas; ar jebkuriem uzraudzītās iestādes, 
mātesuzņēmuma vai to meitasuzņēmumu akcionāriem, kuriem ir būtiska līdzdalība; vai ar 
uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu 
klientiem, piegādātājiem vai konkurentiem. 

Gadījumi, kad amatā apstiprināmā persona ir iesaistīta jebkādā tiesas procesā vai strīdā, 
kas tiek izskatīts ārpustiesas ceļā, pret uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to 
meitasuzņēmumiem. 
 

Darījumdarbības, 
profesionālās 
darbības vai 
komercdarbības 
interešu 
konflikts 

Pašlaik vai divu 
pēdējo gadu 
laikā 

Gadījumi, kad amatā apstiprināmajai personai ir jebkāda veida darījuma attiecības, 
profesionālas attiecības (piemēram, vadītāja vai augstākā līmeņa amats(-i)) vai komerciālas 
attiecības ar uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to meitasuzņēmumiem; vai ar 
uzraudzītās iestādes, mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu 
klientiem, piegādātājiem vai konkurentiem; vai tādas bijušas pēdējo divu gadu laikā. 

Šādu attiecību būtiskums atkarīgs no tā, cik liela vērtība (finanšu izteiksmē) saistīta ar šīm 
attiecībām no amatā apstiprināmās personas vai tās tuvu radinieku, vai šādu iestāžu 
uzņēmējdarbības viedokļa. 

Finansiāls Pašlaik  Gadījumi, kad amatā apstiprināmajai personai ir: 

būtiskas finansiālas saistības pret uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu vai to 
meitasuzņēmumiem (piemēram, aizņēmumi vai kredītlīnijas); 

būtiska finansiāla līdzdalība (piemēram, īpašumtiesības vai investīcijas) uzraudzītajā 
iestādē, mātesuzņēmumā; vai to meitasuzņēmumos vai uzraudzītās iestādes, 
mātesuzņēmuma vai uzraudzītās iestādes meitasuzņēmumu klientu, piegādātāju vai 
konkurentu uzņēmumos. 

Finansiālo saistību vai finansiālās līdzdalības būtiskums atkarīgs no uzraudzītās iestādes 
atbilstošā kapitāla37 un citiem ar konkrēto lietu saistītiem apstākļiem un mīkstinošiem 
faktoriem. Konkrētos gadījumos aizdevuma kvalificēšanu par būtisku aizdevumu var 
ietekmēt arī ienākumus nenesoša vai ienākumus nesoša aizdevuma statuss, kā arī apstākļi, 
kādos attiecīgais aizdevums ticis piešķirts. 

Par būtiskām principā uzskata: 

finansiālas saistības pret uzraudzīto iestādi, kas kopā pārsniedz 200 000 euro (neietverot 
privātos hipotekāros kredītus38), vai jebkāda apjoma aizdevumus, par kuriem vienošanās 
nav panākta, pamatojoties uz savstarpēji nesaistītu personu darījuma principu, vai kas ir 
ienākumus nenesoši aizdevumi (t.sk. hipotekāros kredītus);  

pašreizējus akciju turējumus virs 1%, vai citus ieguldījumus ar tādu pašu vērtību. 

Politisks Pašlaik vai divu 
pēdējo gadu 
laikā 

Gadījumi, kad amatā apstiprināmā persona pati personiski pašlaik ieņem vai pēdējos divos 
gados ieņēmusi amatu ar lielu politisko ietekmi, ja šis ir tāda veida amats, kas rada vai 
šķietami rada nevēlamu ietekmi uz amatā apstiprināmo personu. 

Amats ar lielu politisko ietekmi var būt jebkura līmeņa amats, piemēram, vietējā līmeņa 
politiķa (piemēram, mēra) amats, valsts amatpersonas amats (piemēram, amats valsts 
pārvaldē), politiskās partijas priekšsēdētāja amats, kabineta locekļa amats vai reģionālās vai 
centrālās valdības locekļa amats. 

Interešu konflikta būtiskums atkarīgs no attiecīgajai politiskajai lomai piemītošajām 
konkrētajām pilnvarām vai pienākumiem, kas varētu neļaut amatā apstiprināmajai personai 
darboties uzraudzītās iestādes interesēs (piemēram, piedaloties publisku lēmumu 
pieņemšanā par uzraudzīto iestādi, mātesuzņēmumu un to meitasuzņēmumiem). 

 

 
37  Saskaņā ar CRR sniegto definīciju. 
38  34. zemsvītras piezīmes izpratnē. 
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3.3.3. Paziņojums par interešu konfliktiem 

Ja konstatēts būtisks interešu konflikts, uzraudzītai iestādei ir jāveic atbilstoši 
pasākumi. Uzraudzītajai iestādei jāveic šādas darbības: 

• jāveic konkrētās situācijas detalizēts novērtējums; 

• jāizlemj, kādus konfliktu mazinošus pasākumus tā veiks, pamatojoties uz savu 
iekšējo politiku attiecībā uz interešu konfliktiem vai jebkāda veida iepriekš 
noteiktām konfliktu pārvaldības vai mazināšanas procedūrām, ja vien valsts 
tiesību aktos jau nav noteikts, kādi pasākumi jāveic; 

• jāizlemj, kādi pasākumi tiks veikti, lai novērstu interešu konfliktu, ja to nav 
iespējams pienācīgi mazināt vai pārvaldīt. 

Uzraudzītajai iestādei jāsniedz kompetentajai iestādei skaidrojums, kā tā mazina vai 
pārvalda interešu konfliktu. Atbilstības un piemērotības novērtējumā tiek ietverts 
secinājums par īstenoto pasākumu atbilstību. 

Ja saglabājas bažas, ECB savā lēmumā par atbilstību un piemērotību var iekļaut 
papildu noteikumus, kas pielāgoti konkrētajai situācijai. Daži ieteikumu, pienākumu 
vai nosacījumu piemēri: 

• aizliegums piedalīties jebkāda veida sanāksmēs vai pieņemt lēmumus saistībā 
ar konkrētām interesēm, par kurām sniegta informācija; 

• atkāpšanās no konkrēta amata; 

• nodalīšana; 

• uzraudzītās iestādes monitorings konkrētā jomā; 

• īpašu ziņojumu sniegšana kompetentajai iestādei par konkrēto situāciju; 

• pārtraukuma perioda noteikšana amatā apstiprināmajai personai; 

• uzraudzītajai iestādei noteikts pienākums publicēt informāciju par interešu 
konfliktu; 

• nesaistītu personu darījuma principa piemērošana jebkādā veidā; 

• visas vadības struktūras īpašs apstiprinājums attiecībā uz konkrētas situācijas 
turpināšanos; 

• pasākumi saistībā ar vadības struktūras sastāva daudzveidības nodrošināšanu 
vai izvairīšanos no pārmērīgas ietekmes uz lēmumu pieņemšanu (pamatojoties 
uz uzņēmējdarbības tiesību aktu normām, uzraugāmās iestādes statūtiem utt.), 
piemēram, mazākuma akcionāru pārstāvniecības vai pietiekama skaita 
neatkarīgu vadības struktūras locekļu, kas varētu darboties līdzsvarojoši, 
nodrošināšana. 
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Var tikt izvirzīti papildu noteikumi, kas vērsti uz uzraudzītās iestādes politiku 
attiecībā uz interešu konfliktiem, īpaši gadījumos, kad šajā dokumentā nepieciešams 
noteikt stingrākus pasākumus, lai pienācīgi aizsargātu uzraudzītās iestādes 
intereses, vai kad uzraudzītajai iestādei vai kompetentajām struktūrām labāk 
jāmonitorē tā atbilstība. 

3.4. Pienākumu izpildei veltītā laika apmērs 

3.4.1. Veltītā laika jēdziens 

Visiem vadības struktūras locekļiem jābūt iespējai ieguldīt pietiekami daudz laika 
savu pienākumu izpildē attiecīgajā iestādē.39 

Pienākumu izpildei veltāmā laika apmēru novērtē katrā konkrētajā gadījumā 
atsevišķi, ņemot vērā proporcionalitātes principu. 

Laika apmēru, ko vadības struktūras loceklis var veltīt savu funkciju izpildei, ietekmē 
vairāki faktori, piemēram, ieņemamo vadošo amatu skaits; to iestāžu lielums un 
konteksts, kurās persona ieņem vadošu amatu, un viņa veicamo pienākumu būtība, 
apjoms un sarežģītība; vieta vai valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes; un citas 
profesionālās vai personiskās saistības un apstākļi. 

Tā kā vairāku vadošu amatu ieņemšana ir svarīgs faktors, kas var ietekmēt 
pienākumu izpildei veltāmā laika apmēru, CRD nosaka ierobežojumu vadošo 
amatu40 skaitam, ko var ieņemt vadības struktūras loceklis nozīmīgā iestādē (CRD 
izpratnē nozīmīga iestāde41).42 Tāpēc papildus prasībai veltīt pietiekami daudz laika 
savu funkciju izpildei CRD izpratnē nozīmīgās iestādes vadības struktūras locekļiem, 
kuri ieņem vadošus amatus, ir jāņem vērā vadošo amatu skaita ierobežojums, kas 
noteikts CRD 91. panta 3. punktā. Pienākumu izpildei veltāmā laika apmēra 
vispārējo novērtējumu reizēm dēvē par kvalitatīvo novērtējumu, savukārt formālāku 
vadošo amatu skaita noteikšanu atbilstoši CRD dēvē par kvantitatīvo novērtējumu. 
Abi šie aspekti jāņem vērā, novērtējot vadības struktūras locekļu pienākumu izpildei 
veltāmā laika apmēru. Vadošo amatu skaita noteikšanas metodoloģija, kas 
izstrādāta, pamatojoties uz CRD izklāstītajiem noteikumiem, aplūkota 
3.4.3.1. sadaļā. 

CRD arī dod kompetentajām iestādēm iespēju atļaut vadības struktūras locekļiem 
vienlaikus ieņemt vēl vienu ar izpilddirektora vietu nesaistītu amatu (sk. 4.1. sadaļu). 

 
39  CRD 91. panta 2. punkts. 
40  Iestādes vadības struktūras locekļa amats. 
41  Kredītiestāde, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem definēta kā CRD izpratnē nozīmīga 

kredītiestāde, pamatojoties uz kvalitatīvu un kvantitatīvu kritēriju kombināciju (piemēram, aktīvu 
apjoms, kas aprēķināts individuāli vai konsolidētā izteiksmē). 

42  Sakarā ar atšķirīgu izpratni dažādās dalībvalstīs par to, ko uzskata par "vadošu amatu" un "CRD 
izpratnē nozīmīgu iestādi", rodas atbilstības un piemērotības novērtējumu rezultātu atšķirības.  
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3.4.2. Informācija 

Iesniedzot atbilstības un piemērotības pieteikumu, kredītiestādei jāsniedz visas 
atbilstošās un vajadzīgās ziņas, kas ļauj kompetentajai iestādei novērtēt, vai amatā 
apstiprināmā persona var veltīt pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei. 
Pievienotajā dokumentācijā (piemēram, atbilstības un piemērotības novērtējuma 
anketā) jāiekļauj minimālās informācijas kopums, t.sk.: 

• kredītiestādes un amatā apstiprināmās personas novērtējums par paredzamo 
laika apmēru, kas būs nepieciešams attiecīgo pienākumu izpildei; 

• pilnvarojumu un amatu (ar izpilddirektora vietu saistītu un nesaistītu vadošo 
amatu un citu profesionāla rakstura darbību), kam amatā ieceļamajai personai 
būs jāvelta laiks, pilns saraksts un ar katru pienākumu vai amatu saistītais 
(gaidāmais) laika apmērs, t.sk. sanāksmju skaits gadā saistībā ar katru 
pienākumu, norādot arī, vai piemērojami privileģētās skaitīšanas noteikumi; 

• informācija par to, vai saistībā ar kādu no pilnvarojumiem jāpilda papildu 
pienākumi, piemēram, dalība komitejās, priekšsēdētāja funkcijas; 

• informācija par to, vai sakarā ar iestādes būtību, veidu vai lielumu nebūs 
nepieciešamas lielāks laika apmērs (piemēram, iestāde ir regulēta, iekļauta 
biržas sarakstā utt.); 

• pilnvarojuma termiņš; 

• apstiprinājums, ka ņemta vērā apmācība, attīstība un īpaši paaugstinātas 
aktivitātes periodos nepieciešamais laika apmērs; 

• sinerģijas iespējas starp vadošajiem amatiem (piemēram, ja amatā 
apstiprināmā persona ir vadības struktūras loceklis vairākos 
meitasuzņēmumos). 

Ņemot vērā konkrētos apstākļus un balstoties uz proporcionālu pieeju, detalizēta 
novērtējuma sagatavošanai papildus var būt nepieciešama sīkāka informācija, 
piemēram: 

• informācija par to, vai amatā apstiprināmās personas pieredze vispārējā 
nozīmē vai attiecībā uz konkrēto kredītiestādi ir tāda, ka šī persona varētu veikt 
savus pienākumus ar lielāku izpratni un attiecīgi arī efektivitāti; 

• apraksts par organizācijas i) mērķiem un ii) nekomerciālajām vai komerciālajām 
darbībām, ja ar šo organizāciju saistītie pilnvarojumi vai amati nav ietverti 
vadošo amatu skaitā sakarā ar to, ka attiecīgās organizācijas pamatmērķi nav 
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komerciāli, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri saprotams no publiskas 
informācijas;43 

• organizācijas statūti vai cita dokumentācija, kas attiecas uz tās mērķiem un 
darbību (piemēram, gada pārskats, ja tāds pieejams). 

3.4.3. Novērtējumā izmantotā pieeja 

Amatam veltāmā laika apmēra novērtējuma pamatā ir šādi pieņēmumi. 

• Tiek sagaidīts, ka vadības struktūras locekļi, kas pilda vadības funkciju, "faktiski 
vada kredītiestādes uzņēmējdarbību". Pamatā tiek sagaidīts, ka personai, kas 
pilda šādu funkciju, tā ir pilna laika nodarbošanās. Ir iespējami izņēmumi, īpaši 
grupu ietvaros, ja pastāv sinerģija starp vienu vai diviem amatiem. Šādos 
gadījumos jāsniedz skaidrojums par šo sinerģiju.44 

• Tiek sagaidīts, lai vadības struktūras locekļi, kuri pilda uzraudzības funkciju, 
efektīvi novērtētu un pārbaudītu lēmumus, ko pieņēmusi vadības struktūra kā 
vadības veicēja; efektīvi uzraudzītu un pārraudzītu vadības struktūras lēmumu 
pieņemšanu un lai tiem būtu līdzsvarojoša ietekme uz locekļiem, kuri pilda 
izpildfunkcijas. Tāpēc vadības struktūras locekļiem, kuri pilda uzraudzības 
funkciju, jāpiedalās attiecīgās vadības struktūras sanāksmēs un tās komitejās 
(ja tādas ir) un jāatvēlē pietiekami daudz laika, lai sagatavotos šādām 
sanāksmēm, kā arī pietiekami daudz ceļam nepieciešamā laika. Papildus tiek 
sagaidīts, ka šādi locekļi velta pietiekami daudz laika, lai sekotu svarīgākajai 
informācijai un faktiem par kredītiestādi. 

• Gan vadības struktūras locekļiem, kas pilda vadības funkciju, gan vadības 
struktūras locekļiem, kas pilda uzraudzības funkciju, jābūt izpratnei par 
kredītiestādes darbību. Tas ietver izpratni par uzņēmējdarbības riskiem un riska 
darījumiem un risku pārvaldības stratēģiju. Tiek sagaidīts, lai locekļiem būtu 
pienācīga izpratne par uzņēmējdarbības jomām, par kurām atsevišķam loceklim 
ir kolektīva atbildība kopā ar citiem vadības struktūras locekļiem. Tam 
nepieciešama izpratne par iestādes pārvaldības kārtību un struktūru, un tāpēc 
loceklim var būt jāvelta laiks nepārtrauktai izglītībai un attīstībai. 

Gan vadības struktūras locekļiem, kas pilda vadības funkciju, gan vadības struktūras 
locekļiem, kas pilda uzraudzības funkciju, ir jāspēj pildīt savus pienākumus arī īpaši 
noslogotos periodos, piemēram, kredītiestādes pārstrukturēšanas, pārvietošanas, 
iegādes, apvienošanas, pārņemšanas vai krīzes situācijā, vai ja radušies nopietni 

 
43  Dažās dalībvalstīs pieejami saraksti, kuros norādītas nekomerciāla rakstura organizācijas (piemēram, 

sabiedriskās intereses pārstāvošās iestādes, bezpeļņas organizācijas, universitātes, tirdzniecības 
kameras, kultūras, mākslas un sporta biedrības, fondi, apvienības, baznīcas). ECB uzskata šādu 
sarakstu sagatavošanu par vēlamu. Lai gan ir skaidrs, ka vadošo amatu skaitīšanas noteikumi 
(kvantitatīvie limiti) neaptver šādas nekomerciāla rakstura organizācijas, tomēr darbība šādu 
organizāciju vadības struktūrās var ietekmēt kopējo laika apmēru un informācija par tām jānorāda 
atbilstības un piemērotības pieteikumā. 

44  Ir dalībvalstis, kurās šāds vadošs amats tiek dēvēts par izpilddirektora amatu, jo grupā attiecīgā 
persona pilda izpildfunkcijas, neraugoties uz to, ka iestādē, saistībā ar kuru persona tiek novērtēta, 
izpildfunkcijas netiek pildītas. 
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sarežģījumi saistībā ar kādu no darbības virzieniem, ņemot vērā, ka šādos periodos 
var būt nepieciešams vairāk laika nekā parasti. 

3.4.3.1. Kvantitatīvais novērtējums – vairāku vadošo amatu ieņemšana 

Vadošo amatu skaita ierobežojumi 

Saskaņā ar CRD 91. panta 3. punktu vadošo amatu skaitam, ko CRD izpratnē 
nozīmīgā iestādē var ieņemt vadības struktūras loceklis, noteikti šādi ierobežojumi: 

• viens izpilddirektora amats un divi ar izpilddirektora vietu nesaistīti amati; 

• četri ar izpilddirektora vietu nesaistīti amati. 

Taču vadošie amati organizācijās, kam nav galvenokārt komerciālu mērķu, netiek 
ņemti vērā, piemērojot iepriekš minētos ierobežojumus. Tomēr dalība šādu 
organizāciju vadības struktūrās var ietekmēt kopējo laika apmēru, un par to 
atbilstības un piemērotības novērtējuma pieteikumā jāsniedz informācija. 

Noteiktos gadījumos vairāki vadoši amati tiek skaitīti kā viens vadošais amats 
("priviliģētā skaitīšana")45: 

• vadošie amati vienā un tajā pašā grupā; 

• vadošie amati iestādēs, kas ir vienas un tās pašas institucionālās aizsardzības 
shēmas locekles; 

• vadošie amati uzņēmumos, kurās iestādei ir būtiska līdzdalība. 

Sīkāki norādījumi par to, kā interpretējami šie jēdzieni un kā piemērojami skaitīšanas 
noteikumi, sniegti valstu tiesību aktos, kas transponē CRD. 

Priviliģētās skaitīšanas piemērošana 

Neierobežojot valstu tiesību aktu piemērošanu, gadījumos, kad novērtējums tiek 
veikts grupas kontekstā, saskaņā ar ECB pieeju skaitīšanai tiek ņemta vērā 
konsolidācijas situācija (pamatojoties uz grāmatvedības konsolidācijas tvērumu).46 

Kā redzams tālāk piemērā, vienas amatā apstiprināmās personas ieņemtie vadošie 
amati katrā no A–E iestādēm tiek skaitīti kā divi vadošie amati. (Amatā 
apstiprināmās personas ieņemtie vadošie amati A, B un C iestādē skaitīti kā viens 

 
45  CRD 91. panta 4. punkts. 
46  Valstu tiesību aktos attiecībā uz skaitīšanu reizēm noteikti stingrāki ierobežojumi atbilstoši definīcijai, 

saskaņā ar kuru grupa CRD izpratnē ietver tikai iestādes, kas pakļautas konsolidētai prudenciālajai 
uzraudzībai. 
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vadošais amats. Arī personas ieņemtie vadošie amati D un E iestādē tiks skaitīti kā 
viens vadošais amats, jo būtiskas līdzdalības grupas ietvaros skaita kā vienu.) 

2. attēls 
Vairāku vadošo amatu skaita noteikšana 

 

 

Ja amatā apstiprināmā persona neieņem vadošu amatu A iestādē, priviliģētā 
skaitīšana attiecībā uz būtisku līdzdalību joprojām ir spēkā. Piemēram, tālāk 3. attēlā 
vadošie amati, ko amatā apstiprināmā persona ieņem B, D un E iestādē, tiek 
uzskatīti par diviem vadošiem amatiem. (Amatā apstiprināmās personas vadošais 
amats iestādē B, kas pieder pie grupas, un par vienu vadošo amatu skaitītie vadošie 
amati saistībā ar būtisku līdzdalību tajā pašā grupā ietilpstošās iestādēs (D un E) 
kopā tiek skaitīti kā divi vadoši amati.) 

3. attēls 
Vairāku vadošo amatu skaita noteikšana 

 

 

Ja amatā apstiprināmajai personai kādā grupā ir gan pilnvaras, kas ietver 
izpildfunkcijas, gan pilnvaras, kas neietver izpildfunkcijas, ar izpildfunkcijām saistītās 
pilnvaras uzskatāmas par noteicošajām un tiek uzskatīts, ka persona ieņem amatu, 
kas ietver izpildfunkcijas. 

Jāņem vērā visi vadošie amati visās iestādēs, neatkarīgi no tā, vai tie ir atalgoti. 

Kā minēts iepriekš, visus ieņemamos vadošos amatus vienā institucionālajā 
aizsardzības sistēmā uzskata par vienu vadošo amatu. Ja, piemērojot šos 
noteikumus, atsevišķu vadošu amatu skaits ir lielāks, nekā piemērojot noteikumus 
par atsevišķu vadošo amatu skaitu grupās, par īsto uzskata mazāko atsevišķu 
vadošo amatu skaitu. (Piemēram, ja ieņemamie vadošie amati ir divās grupās, abos 
gadījumos uzņēmumos, kas ir un kas nav tās pašas institucionālās aizsardzības 
sistēmas dalībnieki, uzskata, ka ir tikai divi atsevišķi vadošie amati.) 

Visi amati kopā = 2

Galvenā iestāde (A)

Meitasuzņēmums (B) Meitasuzņēmums (C)

Būtiska līdzdalība (D) Būtiska līdzdalība (E)

Visi amati kopā = 2

Galvenā iestāde (A)

Meitasuzņēmums (B)

Būtiska līdzdalība (D)

Būtiska līdzdalība (E)
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CRD arī nosaka, ka kompetentās iestādes var atļaut vadības struktūras locekļiem 
vienlaikus ieņemt vēl vienu ar izpilddirektora vietu nesaistītu amatu.47 

Vadoši amati organizācijās, kuru darbībai nav galvenokārt 
komerciāli mērķi 

Nosakot vadības struktūras locekļa ieņemto vadošo amatu skaitu, šie amati netiek 
skaitīti (sk. iepriekš sniegto skaidrojumu par skaitīšanas noteikumiem). Lai noteiktu, 
vai organizācijas48 darbībai nav galvenokārt komerciāli mērķi, jānovērtē divi 
elementi: 1) jānovērtē tās mērķu raksturs (vai tie ir vai nav komerciāli); un 2) ja 
secināts, ka organizācijas darbībai ir komerciāli mērķi, jānovērtē, vai šie mērķi ir 
"galvenokārt" komerciāli. 

Organizācijas, par kurām tiek uzskatīts, ka tām nav galvenokārt komerciālu mērķu, 
CRD 91. panta 5. punkta izpratnē cita starpā ietver: i) bezpeļņas sporta vai kultūras 
biedrības; ii) labdarības organizācijas; iii) baznīcas; iv) tirdzniecības kameras, 
arodbiedrības, profesionālās asociācijas; v) organizācijas, kuru vienīgais mērķis ir 
pārvaldīt vadības struktūras locekļu privātās ekonomiskās intereses un kurās no 
vadības struktūras locekļa netiek prasīts ikdienas pārvaldes darbs; un 
vi) organizācijas, kurām, pamatojoties uz valsts regulatīvajām normām, paredzēts 
pildīt pārsvarā nekomerciāla rakstura darbības. Arī citas organizācijas var uzskatīt 
par organizācijām, kam nav galvenokārt komerciālu mērķu, pēc tam, kad 
kompetentā iestāde novērtējusi kredītiestāžu sniegtās informācijas aspektus saistībā 
ar organizācijas būtību un to, vai tās veiktās darbības ir galvenokārt nekomerciālas. 

3.4.3.2. Kvalitatīvais novērtējums – divu soļu novērtēšanas process 

ECB sagaida, lai amatā apstiprināmā persona veltītu pietiekami daudz laika savu 
funkciju izpildei uzraudzītajā iestādē. Taču izpratne par to, ko nozīmē "pietiekami 
daudz laika", atšķiras atkarībā no uzraudzītās iestādes lieluma un darbības, amata, 
ko persona ieņem uzraudzītajā iestādē, un personas zināšanām un pieredzes. 

Novērtējums par to, vai amatā apstiprināmā persona var veltīt pietiekami daudz laika 
savu funkciju izpildei, ietver divus soļus. 

• Pirmais solis – "standarta novērtējums". Pamatojoties uz sniegto informāciju, 
ECB nosaka, vai norādītais laika apmērs, kas tiks veltīts pienākumu veikšanai, 
tiešām ir pietiekams vai rodas šaubas, kas nozīmē, ka nepieciešams detalizēts 
novērtējums. 

 
47  CRD 91. panta 6. punkts. 
48  "Organizācija" ir neitrāls jēdziens, kas neietver nekādas norādes par noteiktu juridisku struktūru vai 

definīciju uzņēmējdarbības tiesību aktu, nodokļu tiesību aktu vai citas jomas tiesību aktu izpratnē. 
Tāpēc organizācijas juridiskā forma CRD 91. panta 5. punkta izpratnē nav būtiska. 
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• Otrais solis – "detalizēts novērtējums". Ja pēc standarta novērtējuma 
saglabājas šaubas, tiek veikts detalizēts novērtējums un, iespējams, tiek 
pieprasīta papildu informācija. 

Šī divu soļu pieeja nedrīkst būt formāla, katram konkrētajam gadījumam jāpiemēro 
individuāla pieeja, analizējot visus svarīgos faktorus un apsverot specifiskos 
apstākļus. Sniegtie rādītāji ir orientējoši un automātiski nenozīmē, ka jāpieņem 
negatīvs lēmums. 

Pirmais solis – standarta novērtējums 

Pienākumu izpildei veltāmā laika apmēra standarta novērtējums ietver atbilstības un 
piemērotības novērtējuma anketā sniegtās informācijas izvērtēšanu atbilstoši tālāk 
norādītajiem kvalitatīvajiem faktoriem. 

Ja pēc šo kvalitatīvo faktoru novērtējuma nerodas šaubas, var uzskatīt, ka 
novērtējums ir pozitīvs, un turpmāks detalizēts novērtējums nav nepieciešams. 

Turpretī, ja saglabājas šaubas, tiek veikts detalizēts novērtējums (kā izklāstīts tālāk). 
Nosakot, vai nepieciešams veikt detalizētu novērtējumu, tiek ņemts vērā arī 
"Pārskats par direktoru, kam nav izpildfunkciju, paziņoto pienākumu izpildei 
nepieciešamo laika patēriņu VUM ietvaros"49. 

Kvalitatīvie faktori, pēc kuriem tiek vērtēts, cik daudz laika vadības struktūras loceklis 
varēs veltīt savu funkciju izpildei, ietver šādus faktorus. 

1. Amatā apstiprināmā persona izmanto vadošo amatu priviliģētās 
skaitīšanas iespēju vai iespēju nepieskaitīt vadošos amatus. 

2. Norādītā darba slodze rada šaubas šādu iemeslu dēļ. 

a) Tiek uzskatīts, ka norādītā gada kopējā darba slodze ir augsta. 

b) Saistībā ar attiecīgo kredītiestādi norādītā darba slodze ir zemāka nekā 
citu salīdzināmu iestāžu gadījumā, pamatojoties uz ECB agrāk veiktajiem 
atbilstības un piemērotības novērtējumiem.50 

c) Savstarpējais salīdzinājums51 ar tās pašas iestādes citu līdzīga ranga 
vadības struktūras locekļu pienākumu izpildei veltāmā laika apmēru atklāj 
neatbilstības, piemēram, vienas personas norādītais pienākumu izpildei 
veltāmā laika apmērs ir būtiski mazāks nekā citām personām (kas pilda 
līdzīgus pienākumus) un nav sniegts pienācīgs skaidrojums. 

d) Ticamības pārbaudē atklājas neatbilstības, piemēram, šādas. 

 
49  "Pārskats par direktoru, kam nav izpildfunkciju, paziņoto pienākumu izpildei nepieciešamo laika 

patēriņu VUM ietvaros", 2019. gada augusts. 
50  Norādīto darba slodzi var novērtēt salīdzinājumā ar "Pārskatā par direktoru, kam nav izpildfunkciju, 

paziņoto pienākumu izpildei nepieciešamo laika patēriņu VUM ietvaros" sniegtajām robežvērtībām. 
51  Sk. 49. zemsvītras piezīmi. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
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i) Priekšsēdētājs savu pienākumu veikšanai velta mazāk laika nekā 
parasti locekļi, kuriem nav izpildfunkciju. 

ii) Saistībā ar attiecīgo kredītiestādi norādītais paredzamais veltāmā 
laika apmērs tiek uzskatīts par ļoti mazu. 

iii) Piezīme. Parasti ir jāveic aprēķins par amatā apstiprināmās personas 
norādīto dienu skaitu, lai būtu iespējams apsvērt vadības struktūras 
sanāksmju skaitu, kas personai būs jāapmeklē, t.sk. sagatavošanās 
laiku un laiku, kas tiks pavadīts ceļā, laiku, kas nepieciešams, lai 
saprastu kredītiestādes darbību, t.sk. jebkāda veida ikgadējai 
apmācībai nepieciešamo laiku. Ievērojot proporcionalitātes principu, 
nepieciešamo dienu skaits atkarīgs no iestādes sarežģītības 
pakāpes, rakstura un lieluma (sk. kvalitatīvos faktorus). Ja (konkrētās 
kredītiestādes) amatā apstiprināmajai personai ir pienākumi arī 
mātesuzņēmumā vai asociācijā, kas iesaistīta attiecīgās iestādes 
uzņēmējdarbībā, iestādei paziņojumā par veltāmā laika apmēru 
jāietver arī laiks, kas tiks patērēts mātesuzņēmumā vai asociācijā, kur 
tiek lemts par iestādes uzņēmējdarbību, vai arī norāde par to, kādu 
laika apmēru amatā apstiprināmā persona tam paredzējusi. Ja 
iespējams, jānorāda konkrētie jautājumi, ar kuriem nodarbojas 
mātesuzņēmums vai asociācija. Ja šāda informācija nav ietverta 
atbilstības un piemērotības novērtējuma anketā, var pieprasīt, lai 
kredītiestāde šo informāciju sniegtu. 

iv) Darba slodze nesaskan ar informāciju, kas norādīta tajā pašā vai 
agrāk iesniegtā atbilstības un piemērotības pieteikumā par attiecīgo 
amatā apstiprināmo personu, piemēram, darba slodze tajā pašā vai 
līdzīgā iestādē būtiski atšķiras. 

v) Jebkāda cita veida svarīga neatbilstība. 

3. Jāņem vērā arī citi faktori (pamatojoties uz NKI un ECB pieejamo 
informāciju), piemēram, tālāk norādītie faktori. 

a) Piedalīšanās līmenis sanāksmēs (ja pieejama attiecīga informācija) ir 
zems. 

b) Amatā apstiprināmajai personai jāpilda papildu darba slodze, piemēram, 
papildu pienākumi (dalība komitejās vai vadoši amati, uz kuriem attiecas 
skaitīšanas izņēmumi saskaņā ar CRD 91. panta 4. un 5. punktu). 

c) Cita svarīga informācija, ko sniegušas kopējās uzraudzības komandas. 

Otrais solis – detalizēts novērtējums 

Ja pēc standarta novērtējuma veikšanas saglabājas šaubas, amatā apstiprināmās 
personas spēju veltīt pienākumu veikšanai pietiekami daudz laika var novērtēt, 
ņemot vērā tālāk norādītos faktorus (ja tie attiecīgajā situācijā ir svarīgi). 
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Detalizētais novērtējums vienmēr tiek veikts, izvērtējot katru konkrēto 
gadījumu, un tālāk sniegtais vērā ņemamo faktoru saraksts nav uzskatāms par 
pilnīgu. 

1. Ar iestādi saistīti faktori. Šie faktori attiecas uz uzraudzītās iestādes, kurā tiks 
ieņemts attiecīgais amats, raksturīgajām iezīmēm. 

a) Bilances apjoms un darbības sarežģītība 
Nepieciešamais laika apmērs var būt lielāks šādos apstākļos: 

i) liela un/vai sarežģīta iestāde, īpaši tāda iestāde, kurai grupas vai 
apakšgrupas līmenī ir konsolidējošā loma; 

ii) iestāde pēc sava rakstura ir "pagaidu banka" vai "sliktā banka" 
saistībā ar sarežģītiem noregulējuma pasākumiem, piemēram, 
ienākumus nenesošo kredītu portfeļu pārdošanu vai norakstīšanu. 

Nepieciešamais laika apmērs var būt mazāks šādos apstākļos: 

i) kredītiestāde ar nelielu bilances apjomu un vienkāršu 
uzņēmējdarbības modeli, piemēram, kooperatīva banka vai neliels 
meitasuzņēmums, kam ir mazāka nozīme grupā; 

ii) kredītiestāde, kas grupas ietvaros ir kāda viena atsevišķa 
uzņēmējdarbības virziena (piemēram, līzinga vai faktoringa) 
specializēts operators; 

iii) kredītiestāde, kuras atsevišķas funkcijas vai darbības (piemēram, 
riska pārvaldība, audits, IT) tiek veiktas visas grupas līmenī. 

b) Konkrēts uzņēmējdarbības cikla posms 
Nepieciešamais laika apmērs var pieaugt gadījumos, kad kredītiestāde 
atrodas uzņēmējdarbības cikla darbietilpīgā posmā, piemēram, ja: 

i) iestāde uzsāk veikt bankas operācijas, ja tā tikko saņēmusi licenci, 
vai ja iestāde, kas iepriekš bijusi, piemēram, maksājumu iestāde, 
kļuvusi par uzraudzīto iestādi; 

ii) notiek plaša iestādes uzņēmējdarbības modeļa pārveide, piemēram, 
sakarā ar iegādi, kurā kredītiestāde darbojusies kā ieguvējs vai kā 
iegādes objekts; 

iii) tiek īstenots atveseļošanas plāns vai noregulējuma plāns, īpaši 
gadījumos, kad noteiktie pasākumi saistīti ar valsts palīdzību un/vai 
tiek apstrīdēti tiesā; 

iv) pastāv citi specifiski apstākļi, kas ietekmē kredītiestādes normālu 
darbību, piemēram, nepieciešams pārvaldīt notiekošu reputācijas 
krīzi vai kompetentā iestāde piemēro agrīnās intervences 
pasākumus. 
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Nepieciešamais laika apmērs var būt mazāks gadījumā, ja kredītiestāde 
vairākus gadus nav uzsākusi jaunas banku darbības, bet, piemēram, 
strādā darbības pārtraukšanas režīmā līdz brīdim, kad noslēgsies esošo 
līgumu darbības laiks. Taču, ja šāds darbības pārtraukšanas process ietver 
valsts palīdzību un/vai būtiskus tiesas procesus, tas var vairot vadības 
struktūras locekļa pienākumu sarežģītības pakāpi un attiecīgi arī 
nepieciešamo laika apmēru. 

2. Ar amatu saistītie faktori. Šie faktori saistīti ar konkrēto amatu attiecīgajā 
kredītiestādē, uz kuru persona kandidē. 
Nepieciešamais laika apmērs var būt lielāks gadījumos, kad amati saistīti ar 
specifiskiem pienākumiem, ja tas ir zināms jau novērtējuma laikā: 

a) amati, kas ietver izpildfunkcijas (pretstatā tiem, kas neietver 
izpildfunkcijas); 

b) amati, kas ietver priekšsēdētāja lomu (ar vai bez izpildfunkcijām); amati, 
kas saistīti ar priekšsēdētāja lomu vai dalību vadības struktūras līmeņa 
komitejās (piemēram, nominācijas, atalgojuma, audita vai risku komitejās); 
amati, kas saistīti ar kādu konkrētu jomu (piemēram, audita) pārraudzību; 

c) amati, kas saistīti ar citiem konkrētiem pilnvarojumiem (piemēram, amati, 
kas ietver papildu pienākumus, kuru veikšana radīs pastāvīgu papildu 
darba slodzi). 

Nepieciešamais laika apmērs var būt mazāks, ja šis amats un citi amati, kurus 
amatā apstiprināmā persona paralēli ieņem tajā pašā grupā, rada konkrētu 
sinerģiju iespējas. Tas īpaši var notikt gadījumos, ja: 

a) amatā apstiprināmajai personai ir tāda pati loma (piemēram, vadības 
struktūras loceklis bez izpildfunkcijām) vairākos meitasuzņēmumos, kam ir 
līdzīgs uzņēmējdarbības modelis un/vai kas koncentrēti vienā un tajā pašā 
ģeogrāfiskajā zonā ("horizontālās" sinerģijas); 

b) amatā apstiprināmā persona pilda pienākumus vairākos līmeņos grupas 
ietvaros un pienākumu loks, ko amatā apstiprināmā persona pilda 
augstākajā līmenī (piemēram, kā augstākā līmeņa iestādes vadības 
struktūras loceklis ar izpildfunkcijām) lielā mērā papildina pienākumus, ko 
amatā apstiprināmā persona pilda zemākajā līmenī (piemēram, kā zemākā 
līmeņa iestādes vadības struktūras loceklis bez izpildfunkcijām) 
("vertikālās" sinerģijas); 

c) amatā apstiprināmā persona ir vadības struktūras, kas pilda uzraudzības 
funkciju, loceklis, kurš darbojas kā darbinieku pārstāvis un ieņemt (pilna 
laika) amatu attiecīgajā iestādē. 

3. Ar amatā apstiprināmo personu saistītie faktori. Šie faktori attiecas uz 
amatā apstiprināmās personas kvalifikāciju, pieredzi un apstākļiem. 
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a) Nepieciešamā laika apmērs var būt lielāks gadījumā, ja identificēts, ka 
amatā apstiprināmajai personai nepieciešama apmācība, jo konstatēts 
teorētisko zināšanu un/vai praktiskās pieredzes trūkums. 

b) Ja amatā apstiprināmajai personai nepieciešams noteikts apmācības 
periods, šis laiks jāatņem no laika apmēra, ko amatā apstiprināmā 
persona paredzējusi veltīt pienākumu izpildei, īpaši pirmā gada laikā. 

c) Nepieciešamais laika apmērs var būt mazāks, ja amatā apstiprināmajai 
personai ir ilgstoša pieredze, kas tieši saistīta ar amatu, un/vai tā labi 
pārzina kredītiestādes un/vai grupas uzņēmējdarbību. 

4. attēls 
Laika apmēra novērtējums 

 

 

3.5. Vadības struktūras kolektīvā piemērotība 

Vadības struktūrai kopumā ir atbilstīgas kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredze, 
lai varētu izprast iestādes darbības, tostarp galvenos riskus.52 

Šajā norādījumu sadaļā izklāstīti soļi, kas jāveic, lai atbilstības un piemērotības 
novērtējuma kontekstā novērtētu kolektīvo piemērotību. Svarīgi atzīmēt, ka, uzsākot 
amatā apstiprināmās personas atbilstības un piemērotības novērtējumu, 
kredītiestādei arī jāveic vadības struktūras kolektīvās piemērotības novērtējums. Tas 
jāveic papildus kopējo uzraudzības komandu veiktajai nepārtrauktajai kolektīvās 
piemērotības uzraudzībai. 

Kolektīvās piemērotības prasība nozīmē, ka kredītiestāde ir atbildīga par tādas 
vadības struktūras izveidi, kas ir piemērota un kam ir pietiekamas kolektīvās 
zināšanas, prasmes un pieredze, lai veiktu piesardzīgu un efektīvu iestādes 

 
52  CRD 91. panta 7. punkts. 
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pārvaldību. Ir jābūt pietiekamam skaitam locekļu ar zināšanām katrā jomā, lai būtu 
iespējamas efektīvas diskusijas un pārbaudes un tiktu pieņemti pamatoti lēmumi. 

Vadības struktūras locekļiem kolektīvi ir jābūt prasmēm, kas ļauj tiem aizstāvēt 
savus viedokļus un ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu vadības struktūrā. 
Tāpēc kredītiestādei jānodrošina gan vadības struktūras locekļu individuālā 
piemērotība, gan to kolektīvā piemērotība, kas nodrošināta caur visas vadības 
struktūras sastāvu. 

Vadības struktūras atbilstošās kolektīvās zināšanas, prasmes un pieredze atkarīga 
no iestādes svarīgākajām iezīmēm. Nosakot visas vadības struktūras sastāvu, 
kredītiestādei jāņem vērā tās uzņēmējdarbības modelis (vai modeļi) un stratēģija, tās 
risku apetīte un faktiskais risku profils, kā arī tās uzņēmējdarbības iezīmes, mērogs 
un izvietojums. 

Parasti efektīva kolektīvā piemērotība ietver atbilstošu izpratni par šādām jomām: 

• kredītiestādes uzņēmējdarbība un ar to saistītie galvenie riski; 

• iestādes visas būtiskākās darbības; 

• iestādes pārvaldība; 

• attiecīgās nozares un finanšu kompetences jomas, tostarp finanšu un kapitāla 
tirgi, maksātspēja un modeļi; 

• vadītāju prasmes un pieredze; 

• finanšu grāmatvedība un pārskatu sniegšana; 

• stratēģiskā plānošana; 

• riska pārvaldība, atbilstība un iekšējais audits; 

• informācijas tehnoloģijas un drošība; 

• klimata pārmaiņu un vides riski53; 

• vietējie, reģionālie un globālie tirgi (atbilstošos gadījumos); 

• tiesiskā un regulatīvā vide; 

• starptautisko un nacionālo grupu pārvaldība un ar grupu struktūrām saistītie 
riski (atbilstošos gadījumos). 

Kredītiestāde var novērtēt šīs jomas, izmantojot piemērotības matricu54, un šajā 
novērtējumā var ņemt vērā arī kopējo uzraudzības komandu veikto pastāvīgo 
uzraudzību. Piemērotības matricas kā pašnovērtējuma instrumenta izmantošana EBI 

 
53  Tiek sagaidīts, lai vadības struktūra, novērtējot šādu locekļu kolektīvo piemērotību, ņemtu vērā savu 

locekļu zināšanas, iemaņas un pieredzi klimata pārmaiņu un vides risku jomā. ECB norādījumi par 
klimata pārmaiņu un vides riskiem – uzraudzības gaidas attiecībā uz klimata pārmaiņu un vides risku 
pārvaldību, Eiropas Centrālā banka, 2020. gada novembris. 

54  I pielikums. Kolektīvās piemērotības novērtējuma veidne. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.lv.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639842/Annex+I+-+Template+for+the+assessment+of+collective+suitability.xlsx/efd99c95-0657-4304-be08-c98f9dd59b20
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un EVTI kopējās pamatnostādnēs par piemērotību identificēta kā labākā prakse un 
ECB piekrīt šim viedoklim. 

Klimata pārmaiņu un vides riski un vadības struktūras kolektīvā 
piemērotība 

Klimata pārmaiņu un vides riski tiek vispārīgi atzīti kā ievērojams finanšu risku avots. 
Tāpēc pienācīgas zināšanas par klimata pārmaiņu un vides riskiem ir vitāli svarīga 
prasība, lai secinātu, ka valdei ir pietiekams kolektīvās piemērotības līmenis. 
Globālā, Eiropas un nacionālajā līmenī īstenotas vairākas iniciatīvas ar mērķi uzlabot 
finanšu sistēmas noturību no prudenciālās uzraudzības viedokļa.55 Kredītiestādes 
vadības struktūra, izstrādājot iestādes vispārējo uzņēmējdarbības stratēģiju, 
uzņēmējdarbības mērķus un risku pārvaldības ietvaru, vislabāk var ņemt vērā 
klimata pārmaiņu un vides riskus, un nodrošināt efektīvu klimata pārmaiņu un vides 
risku pārraudzību.56 Šajā specifiskajā jomā nepieciešamas pietiekamas vadības 
struktūras locekļu kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredze, lai nodrošinātu stabilu 
un efektīvu risku vadību, kuriem iestāde ir vai varētu tikt pakļauta. Efektīvas 
pārraudzības īstenošanai nepieciešama vadības struktūras, kas pilda uzraudzības 
funkciju, atbilstoša izpratne par klimata pārmaiņu un vides riskiem.57 

Vadības struktūras locekļu kolektīvās piemērotības daudzveidība 

ECB atbalsta daudzveidību, t.sk. daudzveidības veicināšanu uzraudzīto iestāžu 
vadības struktūrās.58 Lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar stratēģijām un risku 
uzņemšanos iestādēs var pozitīvi ietekmēt, veicinot iestādes vadības struktūrās 

 
55  Prudenciālās uzraudzības kontekstā sk. īpaši šādas regulējuma pārmaiņas un publikācijas: Komisijas 

paziņojums Action Plan: Financing Sustainable Growth ("Rīcības plāns ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšanai"), COM(2018) 97 galīgā redakcija, 2018. gada marts; Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza 
Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.06.2020.,13. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2019/2089, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz ES klimata pārejas etaloniem, 
Parīzes nolīgumam pielāgotiem ES etaloniem un ar ilgtspēju saistītu informācijas atklāšanu attiecībā 
uz etaloniem (OV L 317, 09.12.2019., 17. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 317, 
09.12.2019., 1. lpp.); Guide for Supervisors: Integrating climate-related and environmental risks into 
prudential supervision ("Norādījumi uzraudzības iestādēm: klimata un vides risku iekļaušana 
prudenciālajā uzraudzībā"), Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkls, 2020. gada maijs; Discussion paper 
on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms ("Diskusiju 
dokuments par ESG risku pārvaldību un uzraudzību attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu 
sabiedrībām") (EBA/DP/2020/03), Eiropas Banku iestāde, 2020. gada 30. oktobris; ECB norādījumi par 
klimata pārmaiņu un vides riskiem – uzraudzības gaidas attiecībā uz klimata pārmaiņu un vides risku 
pārvaldību, Eiropas Centrālā banka, 2020. gada novembris. 

56  3. sagaidāmā darbība, ECB norādījumi par klimata pārmaiņu un vides riskiem – uzraudzības gaidas 
attiecībā uz klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldību, ECB, 2020. gada novembris. 

57  3.2., 3.3. un 3.4. sagaidāmā darbība, ECB norādījumi par klimata pārmaiņu un vides riskiem – 
uzraudzības gaidas attiecībā uz klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldību, ECB, 2020. gada 
novembris. 

58  Sk. piemēram Franka Eldersona (Frank Elderson) ievadrunu Eiropas Parlamenta Ekonomikas un 
monetāro lietu komitejas sanāksmē 2020. gada 9. novembrī; "Uzraudzības Biļetena" rakstu 2018. gada 
14. februārī Fit and proper for better governance ("Atbilstīgi un piemēroti labākai vadībai"); Elizabetes 
Makolas (Elisabeth McCaul) runu 2020. gada 3. decembrī Bank boards and supervisory expectations 
("Banku vadība un uzraudzības gaidas"); un uzraudzības bloga ierakstu ECB Banking Supervision 
seeking greater diversity within banks ("ECB banku uzraudzība tiecas uz lielāku daudzveidību 
bankās"), 2021. gada 15. jūnijs.  

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/speeches-oud/opening-statement-by-frank-elderson-to-the-economic-and-monetary-affairs-committee-of-the-european-parliament/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2018/html/ssm.nl180214_4.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2020/html/ssm.sp201203%7E4c2c39db9d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2021/html/ssm.blog210615%7E31020cb68d.en.html
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plašu kvalifikācijas, pieredzes, vērtību, viedokļu un uzskatu spektru. Visi dažādības 
aspekti bagātina iestādes lēmējinstitūcijas.59 Vadības struktūru daudzveidības 
veicināšana ir nostiprināta CRD. CRD nosaka, ka iestādēm jāizmanto daudzveidība 
kā ir viens no vadības struktūru veidošanas kritērijiem, lai uzlabotu risku 
pārraudzību, kā arī iestāžu noturību, un sagaida, lai tās savā personāla atlases 
politikā pievērstu uzmanību daudzveidībai. CRD dzimumu līdzsvars tiek uzskatīts 
par īpaši būtisku, lai banku vadībā nodrošinātu atbilstošu iedzīvotāju 
pārstāvniecību60, un noteiktas prasības attiecībā uz personāla atlases politiku un 
nepietiekami pārstāvētā dzimuma mērķa noteikšanu un sasniegšanu.61 
Daudzveidībai var būt vairākas dimensijas, kas ir svarīgas vadības struktūras labākai 
funkcionēšanai. Līdztekus dzimumu dažādībai tās ietver izglītības un profesionālās 
kvalifikācijas, ģeogrāfiskās izcelsmes62 un vecuma daudzveidību, kas veicina labāku 
vadības struktūras funkcionēšanu.63 Lai vēl vairāk sekmētu neatkarīgus viedokļus 
un lēmumu kritisku apstrīdēšanu, šie citi aspekti tiks ņemti vērā, ja to pieļauj valsts 
tiesību akti.64  

Ņemot to vērā, ECB gadījumos, kad to pieļauj nacionālie tiesību akti, novērtē 
dzimumu dažādību kā kolektīvās piemērotības sastāvdaļu. Veicot novērtējumus, 
ECB ņem vērā arī pieredzes un kvalifikācijas daudzveidību. Tajās dalībvalstīs, kurās 
nacionālie tiesību akti nosaka, ka iestādēm jāveic iecelšana amatā atbilstoši to 
iekšējai politikai, vai paredz iestādēm konkrētu nepietiekami pārstāvētā dzimuma 
pārstāvības īpatsvaru vadības struktūrā, ECB lēmumā par atbilstību un piemērotību 
iesaka vai uzliek pienākumu ievērot dzimumu pārstāvniecības kvotas attiecībā uz 
pašreizējiem vai turpmākajiem amatiem. Ir būtiski arī ņemt vērā, ka atbilstības un 
piemērotības novērtējums par daudzveidību savstarpēji saistīts ar ikdienas 
uzraudzības darbu – ja tiek konstatēts, ka netiek ievērotas dzimumu pārstāvniecības 
kvotas, iestādei tas tiek norādīts pastāvīgās uzraudzības laikā. ECB savos lēmumos 
par atbilstību un piemērotību ņem vērā arī jebkāda veida atbilstošu informāciju par 
daudzveidību, kas atklājusies, veicot pārvaldības novērtējumu.65 Lai vēl vairāk 
pastiprinātu un uzlabotu daudzveidības novērtējumu kā kolektīvās piemērotības 
sastāvdaļu, ECB turpinās pilnveidot attiecīgo politiku ECB un NKI sadarbības tīkla 
ievaros. 

 
59  EBA Report on the benchmarking of diversity practices ("EBI ziņojums par dažādības prakšu 

salīdzinošo analīzi"), 2016. gada 8. jūlijs.  
60  CRD 60. apsvērums – grupas domāšanas fenomens. 
61  Iestādes personāla atlases politikai jāveicina izvēle no kandidātu sarakstiem, kas ietver abu dzimumu 

kandidātus. "CRD izpratnē nozīmīgu iestāžu" iecelšanas komiteja novērtē arī vadības struktūras 
daudzveidību, lemj par mērķi, kas sasniedzams nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvībā vadības 
struktūrā, un izstrādā politiku, kā palielināt nepietiekami pārstāvētā dzimuma kandidātu skaitu, lai 
sasniegtu minēto mērķi. Šis mērķis, atlases politika un informācija par tās īstenošanu ir jāpublisko. Sk. 
CRD 60. apsvērumu, 88. panta 2. punktu un 91. panta 10. punktu. 

62  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnēs par piemērotību skaidrots, ka ģeogrāfiskā izcelsme ir reģions, 
kurā persona ir guvusi kultūras, izglītības vai profesionālo kvalifikāciju, sadaļas "Priekšmets, 
piemērošanas joma un definīcijas" 15. punkts. 

63  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību, V sadaļa, 105. punkts. 
64  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību, sadaļas "Vispārīga informācija un pamatojums" 

42. un 43. punkts. 
65  Piemēram, tematisko pārbaužu rezultātus vai uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa 

(SREP) laikā iegūto informāciju. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/334ed368-7e40-460e-a2d0-bbdc4fd1d4c1/EBA-Op-2016-10%20(Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20diversity%20practices).pdf?retry=1
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3.5.1. Informācija 

Saskaņā ar EVTI un EBI pamatnostādnēm par piemērotību, iesniedzot atbilstības un 
piemērotības pieteikumu, iestādei novērtējuma veikšanai jānodrošina šādas 
minimālās informācijas kopums par vadības struktūras kolektīvo piemērotību: 

• Vadības struktūras locekļu vārds un uzvārds, attiecīgo pienākumu un prasmju 
un galveno kompetences jomu saraksts; 

• Paziņojums par iestādes sniegto visas vadības struktūras vispārējo kolektīvās 
piemērotības novērtējumu, t.sk. paziņojums par to, kā amatā apstiprināmā 
persona iekļaujas vispārējā vadības struktūras piemērotībā (t.i., saskaņā ar 
novērtējumu, kurā izmantota piemērotības matrica vai kāda cita uzraudzītās 
iestādes izraudzīta vai attiecīgās NKI noteikta metode). Tam jāietver norādes 
par jebkuriem trūkumiem vai nepilnībām un uz to novēršanu vērstajiem 
pasākumiem un informācija par to, cik lielā mērā amatā apstiprināmā persona 
palīdz pilnībā vai daļēji novērst šīs nepilnības; 

• Informācija par iepriekšminēto tiek iegūta no pievienotās dokumentācijas 
(piemēram, atbilstības un piemērotības novērtējuma anketas). 

3.5.2. Novērtējumā izmantotā pieeja 

Kolektīvās piemērotības novērtējumā ņem vērā pievienotajā dokumentācijā 
(piemēram, atbilstības un piemērotības novērtējuma anketā) sniegto informāciju. 
Pamatojoties uz šo informāciju, kompetentā iestāde novērtē, kādā mērā amatā 
apstiprināmā persona uzlabo kolektīvo piemērotību un palīdz novērst konstatētās 
nepilnības. Turklāt, ja nepieciešams, vērā tiek ņemta atbilstība valstu prasībām par 
dzimumu dažādību. 

3.5.2.1. Praktiski piemēri 

1. Ja amatā apstiprināmajai personai jāaizstāj kāds cits vadības struktūras 
loceklis, kurš pensionējas un kuram bijušas īpašas zināšanas, kas 
kredītiestādei patiešām nepieciešamas vadības struktūras kolektīvajā līmenī, jo, 
piemēram, iepriekšējos pašnovērtējumos konstatēts, ka tās saistītas ar kādu 
būtisku jomu (piemēram, zināšanas par kādu konkrētu ļoti specializētu iestādes 
darbības jomu), paziņojumā jāpaskaidro, kā amatā apstiprināmā persona 
kompensēs šo trūkumu. 

2. Ja jaunākajā pašnovērtējumā konstatēti zināmi kolektīvās piemērotības trūkumi, 
kas apspriesti un iekļauti rīcības plānā, par ko kopējā uzraudzības komanda 
vienojusies ar iestādi; tādā gadījumā paziņojumā varētu izklāstīt, kā amatā 
apstiprināmā persona palīdzēs sasniegt rīcības plānā norādītos mērķus. 

3. Ja kredītiestāde pārorientējusi savas darbības (apvienošanās, nošķiršanas vai 
paplašināšanās rezultātā) un jaunākajā pašnovērtējumā tiek paredzēts, ka šo 
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darbību dēļ vadības struktūrai nepieciešamas cita veida zināšanas un pieredze, 
paziņojumā var norādīt, kuras no šīm cita veida zināšanām un pieredzes jomām 
ir amatā apstiprināmajai personai. 

3.5.2.2. Trūkumu novēršana 

Atbildība par kolektīvās piemērotības trūkumu konstatēšanu, veicot vadības 
struktūras novērtējumu, galvenokārt gulstas uz kredītiestādi. Tā kā vadības 
struktūras kolektīvās piemērotības uzraudzība attiecas uz pastāvīgo pārvaldības 
uzraudzību, kredītiestādei par to jāziņo un jāapspriežas ar kopējo uzraudzības 
komandu. Kopējā uzraudzības komanda var pieprasīt valdes kolektīvās 
piemērotības pašnovērtējuma kopiju, ja pastāv šaubas par kolektīvo zināšanu, 
prasmju un pieredzes atbilstību. Kopējā uzraudzības komanda var arī pieprasīt 
pašnovērtējumu apliecinošu dokumentāciju. 

3.6. Vadības struktūras individuālās atbildības novērtējums 

Tiek sagaidīts, ka iestādes vadības struktūras locekļiem (gan vadības, gan 
uzraudzības funkcijās) ir attiecīga izpratne par tām uzņēmējdarbības jomām, par ko 
katrs loceklis ir kolektīvi atbildīgs kopā ar citiem vadības struktūras locekļiem, un tie 
dod savu ieguldījumu, pat ja atsevišķs loceklis vienpersoniski atbild par konkrētām 
jomām. 

Tam nepieciešama arī izpratne par iestādes pārvaldības kārtību un struktūru, tās 
uzņēmējdarbību, riskiem un risku pārvaldības stratēģiju. Šim nolūkam vadības 
struktūras locekļiem jābūt pilnībā informētiem par visiem būtiskajiem jautājumiem, lai 
regulāri varētu aktīvi piedalīties vadības stratēģijas un lēmumu īstenošanā, pārbaudē 
un apspriešanā. 

Fakts, ka vadības struktūras loceklim nav specifiskas lomas vai tas nav 
vienpersoniski atbildīgs par konkrētu jomu, neatbrīvo to no nosacījuma par atbilstošu 
izpratni un attiecīgi no gatavošanās vadības struktūras apspriedēm un informētas un 
aktīvas dalības un lēmumu pieņemšanas tajās. 

No tā izriet, ka vadības struktūras loceklis, kurš ieņem vai ieņēmis amatu iestādē 
laikā, kad notikuši konkrētu konstatējumu pamatā esošie fakti (piemēram, noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācija, krāpšana vai citi konstatējumi, kas atklāti klātienes 
pārbaudēs vai tiesvedības procesā), var būt atbildīgs par šiem konstatējumiem pat 
tādā gadījumā, ja nepastāv saikne starp tā individuālo lomu un pienākumiem 
vadības struktūrā un minētajiem konstatējumiem. 

Neskarot citus konkrētajā gadījumā būtiskus specifiskus apstākļus, fakti, kas liecina 
par amatā apstiprināmās personas iespējamu individuālu atbildību par to, ka nav 
izpildīta kolektīvā atbildība pienācīgi risināt jautājumus, kuru rezultātā radušies 
attiecīgie konstatējumi, varētu ietekmēt tās piemērotību amatam. 
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Attiecīgo konstatējumu norises laiks, atbilstība un nopietnība tiks ņemta vērā, veicot 
individuālās atbildības novērtējumu. 

Iepriekšminētā pieeja tiek piemērota kopā ar šo norādījumu 3.1.–3.3. sadaļā 
sniegtajiem piemērotības un atbilstības novērtējuma kritērijiem. 

3.6.1. Darbības joma 

Individuālās atbildības novērtējumu veic atbilstības un piemērotības novērtēšanas 
ietvaros, ja izpildīti šādi kumulatīvie kritēji: 

1. amatā apstiprināmā persona ir66 vai bijusi vadības struktūras loceklis vienā no 
tālāk minētajām iestādēm laikā, kad notikuši konstatējumu pamatā esošie fakti 
(iniciējošā iestāde): 

a) kredītiestāde, ieskaitot visus meitasuzņēmumus, Eiropas Ekonomikas 
zonas filiāles un pārvaldītājsabiedrības; vai 

b) regulēta finanšu sektora sabiedrība, kā noteikts CRR;67 un 

2. ja amatā apstiprināmā persona pretendē vai atkārtoti pretendē uz iecelšanu 
priekšsēdētāja, izpilddirektora un/vai vadības struktūras locekļa, kas pilda 
izpildfunkcijas, amatā kādā no šīm iestādēm (galamērķa iestāde): 

a) uzraudzītā iestāde nozīmīgās uzraudzītās grupas augstākajā 
konsolidācijas līmenī; 

b) kredītiestāde ar lielāko kopējo aktīvu vērtību nozīmīgā uzraudzītajā grupā, 
ja šī iestāde atšķiras no iepriekš a) punktā minētās iestādes; 

c) nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas neietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā; 
vai 

d) uzraudzītā iestāde ar kopējo aktīvu vērtību 30 mljrd. euro vai vairāk. 

3.6.2. Konstatējumi 

Aplūkojot amatā apstiprināmās personas individuālo atbildību, vērā tiek ņemti 
konstatējumi, ko uzraudzītā iestāde norādījusi kā nesenus, būtiskus un nopietnus. 
Šie konstatējumi var būt uzraudzības, regulējoša vai juridiska rakstura un attiekties 
uz juridiskiem un tiesiskiem pārkāpumiem vai trūkumiem iestādes darbībā. 

 
66  Amatā apstiprināmā persona, uz ko attiecas novērtējums, var pieteikties jaunā amatā tajā pašā 

iestādē, piemēram, saistībā ar paaugstināšanu amatā vai lomas maiņu. 
67  CRR 4. panta 27. punkts. 
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Tiek uzskatīts, ka konstatējumi ir pietiekami pierādīti fakti, ko identificējusi struktūra 
vai iestāde, kuras kompetencē ir veikt uzraudzību un nodrošināt atbilstību 
normatīvajiem aktiem un/vai noteikt pasākumus68 pārkāpumu vai trūkumu gadījumā. 

Tiek apsvērti šādu struktūru un atbildīgo iestāžu konstatējumi: 

a) kompetentā iestāde69, kompetentā tiesu iestāde; 

b) nodokļu iestāde, konkurences vai datu aizsardzības iestāde; vai 

c) iestādes, kas uzrauga nebanku finanšu iestādes. 

Attiecībā uz iepriekšminētajām struktūrām un iestādēm var tikt aplūkots šāds 
informācijas saraksts (kurš nav uzskatāms par pilnīgu): 

a) uzraudzības pasākumi (brīdinājums, norādījums, soda maksājumi, 
sankcijas utt.); 

b) vienošanās nolīgumi;70 

c) galīgais tiesas nolēmums, pat ja notiek pārsūdzības izskatīšana; un/vai 

d) klātienes pārbaudes ziņojumi un SREP71 vēstules, ja to rezultātā tiek 
pieņemti uzraudzības pasākumi. 

3.6.2.1. Neseni un būtiski konstatējumi 

Konstatējumi ir būtiski, ja: 

• tie attiecas uz normatīvo aktu (piemēram, banku darbības, finanšu 
pakalpojumu, vērtspapīru tirgu, apdrošināšanas darbību, NILLTFN, korupcijas, 
tirgus manipulāciju, konkurences, datu aizsardzības vai iekšējās informācijas 
izmantošanas jomā) pārkāpumiem; un 

• par pārkāpumiem vai trūkumiem tikusi informēta vadības struktūra. 

Vērā tiek ņemts arī laiks, kas pagājis kopš šiem konstatējumiem. 

 
68  Definēti saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, ar ko īsteno CRD 64.–67. un 102.–104. pantu. 
69  Tā ietver (bet ne tikai) nacionālās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas/tirgus iestādes, 

ECB, citas NKI, trešo valstu regulējošās iestādes (piemēram, ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC), 
Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu iestāde (FCA), Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestāde 
(FINMA)). 

70  Ja tas iespējams saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 
71  Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process. 
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3.6.2.2. Nopietni konstatējumi 

Lai atbilstības un piemērotības novērtēšanas ietvaros veiktu individuālās atbilstības 
novērtējumu, konstatējumiem arī jābūt nopietniem. Konstatējumus uzskata par 
nopietniem, ja tiem bijusi būtiska ietekme uz iestādi, tirgu vai patērētājiem. 

Piemēram, jāņem vērā šādi rādītāji (saraksts nav uzskatāms par pilnīgu): 

a) kompetentā tiesa vai iestāde konstatējusi strukturālus pamatcēloņus vai 
sistēmiskus trūkumus; 

b) pārkāpums turpinājies zināmu laika periodu (t.i., tas nav vienreizējs 
notikums); 

c) konstatējumi atklāj pastāvošu noziedzīgu darbību, krāpšanu, negatīvu 
ietekmi uz patērētāju konfidenci vai sistēmisku finanšu risku; 

d) konstatējumu rezultātā iestāde likvidēta vai attiecībā uz to īstenota 
pārstrukturēšanas, atjaunošanas vai noregulējuma procedūra; 

e) sankciju vai konstatējumu rezultātā piemēroto pasākumu nopietnība 
saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

4. tabula 
Neseno, būtisko un nopietno konstatējumu novērtējuma vispārējs kopsavilkums 

Konstatējumu 
sastāvdaļas Rādītājs Piemēri 

Konstatējumi Faktus konstatē struktūra vai 
iestāde, kuras kompetencē ir veikt 
uzraudzību un nodrošināt atbilstību 
normatīvajiem aktiem, kā arī reaģēt 
uz trūkumiem un pārkāpumiem 
(piemēram, noteikt sankcijas, 
uzraudzības pasākumus). 

Kompetentā iestāde; kompetentā tiesu iestāde; nodokļu, 
konkurences vai datu aizsardzības iestāde; un iestādes, kas 
uzrauga nebanku finanšu iestādes. 

Uzraudzības pasākumi (brīdinājums, norādījums, soda 
maksājumi, sankcijas utt.), vienošanās nolīgumi, galīgais tiesas 
nolēmums, pat ja notiek pārsūdzības izskatīšana; un/vai klātienes 
pārbaudes ziņojumi un SREP vēstules, ja to rezultātā tiek 
pieņemti uzraudzības pasākumi. 

Neseni Laiks, kas pagājis, kopš šie 
konstatējumi ņemti vērā. 

Jo vecāki ir konstatējumi, jo mazākai vajadzētu būt to ietekmei uz 
novērtējumu. 

Būtiski Konstatējumi, kas saistīti ar 
normatīvo aktu pārkāpumiem. 

Banku darbības, finanšu pakalpojumu, vērtspapīru tirgu, 
apdrošināšanas darbību, NILLTFN, korupcijas, tirgus 
manipulāciju, konkurences, datu aizsardzības vai iekšējās 
informācijas izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumi. 

Nopietni Konstatējumi, kuriem bijusi būtiska 
ietekme uz iestādi, tirgu vai 
patērētājiem. 

Strukturāli pamatcēloņi vai sistēmiski trūkumi. 

Atklāta pastāvoša noziedzīga darbība, krāpšana, patērētāju 
konfidences pārkāpums vai sistēmisks finanšu risks. 

Rezultātā iestāde likvidēta vai attiecībā uz to īstenota 
pārstrukturēšanas, atjaunošanas vai noregulējuma procedūra. 

 

3.6.3. Atbilstības un piemērotības kritēriji un detalizēts novērtējums 

Informāciju, kas iegūta saistībā ar konstatējumiem, jānovērtē, lai noteiktu, vai var 
uzskatīt, ka amatā apstiprināmā persona ir individuāli atbildīga par tiem. Šā 
novērtējuma rezultāts var ietekmēt amatā apstiprināmās personas piemērotību 
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amatam, pamatojoties uz vienu vai vairākiem no šiem atbilstības un piemērotības 
kritērijiem. 

1. Reputācija.72 Ja amatā apstiprināmā persona ieņēmusi vai ieņem ietekmīgu 
amatu un nav veikusi pārbaudes, pārraudzību vai pasākumus, lai novērstu 
problēmas, kuru rezultātā radās konstatējumi, neraugoties uz to, ka šī persona 
nebija individuāli atbildīga par attiecīgo(-ajām) jomu(-ām). Amatā apstiprināmās 
personas rīcība, iespējams, pastiprinājusi problēmas, radot bažas, ka tā nav 
rīkojusies atbilstoši augstiem uzvedības, godīguma un godprātības standartiem. 
Ja konstatējumi ietekmējuši arī iestādes reputāciju, tas ir vainu pastiprinošs 
apstāklis. 

2. Neatkarība. Amatā apstiprināmās personas bezdarbība attiecībā uz 
konstatējumiem var liecināt par uzvedības veidu, ko raksturo aktīva 
neiesaistīšanās pienākumu veikšanā, ierosināto lēmumu nenovērtēšana un 
aktīva neapstrīdēšana vai nespēja pieņemt drošus, objektīvus un neatkarīgus 
lēmumus un demonstrēt spriestspēju, pildot funkcijas un uzdevumus.73 Tas 
rada bažas par amatā apstiprināmās personas spēju izrādīt drosmi, pārliecību 
un spēju iebilst un apšaubīt grupas domāšanas tendenci. 

3. Zināšanas, pieredze un prasmes.74 Amatā apstiprināmās personas 
bezdarbība attiecībā uz konstatējumu pamatā esošajiem faktiem var radīt 
šaubas par to, vai šai personai piemīt priekšsēdētāja, izpilddirektora vai vadības 
struktūras locekļa, kas pilda izpildfunkcijas, amatā nepieciešamās zināšanas, 
pieredze un prasmes, neraugoties uz tās tiešajiem pienākumiem. Daži šādu 
zināšanu, pieredzes un prasmju piemēri: 

• zināšanas par iestādes stratēģiju, riska profilu, pārvaldības kārtību un 
pienākumiem, grupas struktūru; un/vai 

• attiecīgās kultūras, korporatīvo vērtību un uzvedības aktīva veicināšana 
visiem vadības struktūras locekļiem. 

Tiek novērtēti visi būtiskie fakti un apstākļi, kas ietver individuālās atbildības 
jēdzienu, t.sk. apsverot šādus aspektus attiecīgajā laikā: 

a) amatā apstiprināmās personas informētības līmenis (piemēram, nav 
informēts, daļēji vai pilnībā informēts); 

b) amatā apstiprināmās personas uzdevumu un pienākumu būtība 
(piemēram, pirmā, otrā vai trešā aizsardzības līnija); 

c) amatā apstiprināmās personas uzvedība (piemēram, nevērīga, pasīva vai 
aktīva); 

 
72  Sk. 3.2. sadaļu par reputāciju. 
73  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību, III sadaļa, 82. punkts. 
74  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību, III sadaļa, 58.–61. punkts. 
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d) citi atbildību pastiprinoši vai mīkstinoši apstākļi (piemēram, pārvaldības 
struktūras, nelielais vadības struktūras izmērs, zems SREP pārvaldības 
vērtējums, pārvaldības jautājumi saistībā ar vadības struktūras darbību). 

3.6.4. Process 

Individuālās atbildības pieeja var tikt piemērota šādos gadījumos: 

a) ja konstatējumi attiecas uz to pašu iestādi, attiecībā uz kuru notiek amatā 
apstiprināmās personas atbilstības un piemērotības novērtējums vai 
atkārtots novērtējums; 

b) ja konstatējumi attiecas uz citu iestādi, nevis to, attiecībā uz kuru notiek 
amatā apstiprināmās personas atbilstības un piemērotības novērtējums 
vai atkārtots novērtējums. 

Attiecībā uz iepriekš a) un b) apakšpunktā aprakstītajām situācijām process nedaudz 
atšķiras. Iespējami šādi scenāriji: 

a) amatā apstiprināmā persona A maina amatu vai tiek atkāroti apstiprināta 
amatā (priekšsēdētājs, izpilddirektors vai vadības struktūras loceklis) 
iestādē, uz ko attiecas konstatējumi; 

b) amatā apstiprināmā persona B tiek apstiprināta amatā (priekšsēdētājs, 
izpilddirektors vai vadības struktūras loceklis) jaunā iestādē, bet 
konstatējumi bijuši iestādē, kurā amatā apstiprināmā persona iepriekš 
ieņēmusi vadošu amatu; 

c) amatā apstiprināmā persona C ieņem priekšsēdētāja, izpilddirektora vai 
vadības struktūras locekļa amatu jaunā iestādē un atkārtots novērtējums 
notiek, pamatojoties uz nopietniem konstatējumiem iestādē, kurā amatā 
apstiprināmā persona iepriekš ieņēmusi vadošu amatu; 

d) amatā apstiprināmā persona D ieņem priekšsēdētāja, izpilddirektora vai 
vadības struktūras locekļa amatu tajā pašā iestādē, kurā notikuši nopietnie 
konstatējumi, un ECB veic atkārtotu novērtējumu. 

3.6.5. Informācijas vākšana un atbilstības un piemērotības intervija 

Lai novērtētu, vai no amatā apstiprināmās personas var prasīt individuālu atbildību 
par jautājumiem iniciējošajā iestādē vai galamērķa iestādē, informācija tiek iegūta no 
iniciējošās iestādes, galamērķa iestādes, amatā apstiprināmās personas un/vai no 
kompetentās iestādes, kura atbildīga par iestādi, uz kuru attiecas konstatējuma fakti. 

Vērtējot individuālo atbildību, jāveic īpaša atbilstības un piemērotības intervija, 
izņemot gadījumus, ja ir pamatots iemesls to nedarīt (6. sadaļa). Intervijas mērķis ir 
vākt informāciju no amatā apstiprināmās personas par pamatā esošajiem faktiem un 
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galu galā atbilstības un piemērotības novērtējuma kontekstā pieņemt pamatotu 
lēmumu par amatā apstiprināmās personas atbilstību amatam. 

Sk. 5.2. sadaļu, ja tiek veikts atkārtots novērtējums. 

3.6.6. Novērtējuma rezultāts 

Individuālās atbildības detalizētais novērtējums dos kādu no šiem rezultātiem: 

• pozitīvs lēmums bez papildu noteikumiem, ja piemērotība var tikt apstiprināta, 
neraugoties uz bažām; 

• pozitīvs lēmums ar papildu noteikumiem vai pozitīvs lēmums, kurā izklāstītas 
uzraudzības gaidas attiecībā uz uzraudzīto iestādi; un/vai uzraudzības gaidas 
attiecībā uz amatā apstiprināmās personas uzvedību nākotnē; vai 

• negatīvs lēmums, ja piemērotību nav iespējams apstiprināt individuālās 
atbildības nopietnības pakāpes un pietiekamu nepiemērotību mīkstinošu faktoru 
trūkuma dēļ. 

Šie iespējamie rezultāti neliedz kompetentajām iestādēm rūpīgi monitorēt amatā 
apstiprināmās personas piemērotību un īstenot turpmākus pasākumus uzraudzītās 
iestādes pastāvīgas pārvaldības uzraudzības ietvaros. 
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4. Ar atbilstības un piemērotības 
novērtējumu saistītas atļaujas 

4.1. Papildu vadoši amati, kas nav saistīti ar izpilddirektora 
vietu 

Kompetentās iestādes var vadības struktūras locekļiem atļaut ieņem vienu papildu 
vadošo amatu, kas nav saistīts ar izpilddirektora vietu, atbilstoši CRD 91. panta 
6. punktam. ECB regulāri jāinformē EBI par šādām atļaujām. 

Uz iestādi gulstas atbildība pierādīt, ka papildu amati ir attaisnojami, pamatojoties uz 
pietiekamu veltīto laiku. Tomēr šāda papildu vadoša amata ieņemšana drīkst būt 
izņēma gadījums, nevis norma, un katrs pieteikumus izsniegt atļauju tiks izvērtēts 
individuāli. Šā iemesla dēļ pieteikuma iesniedzējam atļauja ieņemt papildu amatu ir 
jāpamato. 

Tālāk norādīts minimālais informācijas kopums, kas jāiesniedz iestādei, kā arī 
faktori, kas tiek ņemti vērā, veicot novērtējumu.75 

4.1.1. Informācija 

Tiek prasīts šāds minimālais informācijas apjoms: 

a) pilns vadošo amatu, citu amatu un īpašo uzdevumu, kam nepieciešams 
veltīt laiku, saraksts; 

b) dienu skaits, kas tiek veltīts katram vadošajam amatam, citam amatam un 
īpašajiem uzdevumiem, kā arī galveno uzdevumu izklāsts; 

c) iestādes apliecināta amatā apstiprināmās personas pašdeklarācija, ka tā 
var veltīt pietiekami daudz laika papildu amatam; 

d) papildu amata apstiprināšanas pamatojums (ārkārtas apstākļi). 

Novērtējumā izmantotā pieeja 

Novērtējumā tiek ņemti vērā šādi faktori: 

a) vai personai ir pilna darba laika amats vai izpilddirektora pilnvarojums; 

 
75  Šīs prasības atbilst CRD 91. panta 6. punkta piemērošanas prasībām atbilstoši ECB Norādījumiem par 

Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību, konsolidētā versija, 
2016. gada novembris. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.lv.pdf
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b) vai personai ir kādi papildu pienākumi kā dalība komitejās (piemēram, 
persona ir iestādes revīzijas, riska, atalgojuma vai izvirzīšanas komitejas 
priekšsēdētājs); 

c) vai iestāde ir regulēta vai iekļauta biržas sarakstā, kāds ir 
uzņēmējdarbības vai pārrobežu uzņēmējdarbības veids, kāda ir grupas 
iekšējā struktūra un vai pastāv sinerģijas; 

d) vai persona jau izmanto ieņemto direktora amatu priviliģētās skaitīšanas 
iespēju; 

e) vai amats ir tikai uz ierobežotu laiku, t.i., uz laiku, kas ir īsāks par pilnu 
amata termiņu; 

f) vai personas pieredze vadības struktūrā vai iestādē ļautu ar labāku 
situācijas izpratni un attiecīgi efektīvāk veikt pienākumus. 

4.2. Priekšsēdētāja un izpilddirektora amatu apvienošana 

Saskaņā ar CRD 88. panta 1. punkta e) apakšpunktu vadības struktūras kā 
uzraudzības veicējas priekšsēdētājs vienlaikus nedrīkst pildīt izpilddirektora 
pienākumus tajā pašā kredītiestādē, izņemot, ja iestāde to pamatojusi un to 
atļāvušas kompetentās iestādes.76 

Lai nodrošinātu, ka iestādes pārvaldība nekādā veidā netiek pavājināta, ECB 
uzskata, ka atļauju vajadzētu piešķirt tikai uz to laiku, kamēr pastāv attaisnojošie 
apstākļi, ko iestāde norādījusi pieteikumā. Sešu mēnešu periodā pēc ECB lēmuma 
pieņemšanas, ar ko atļauj apvienot abas funkcijas, kredītiestādei jānovērtē, vai 
attaisnojošie apstākļi tiešām joprojām ir spēkā, un par to attiecīgi jāinformē ECB. 
ECB var atsaukt atļauju, ja tā konstatē, ka novērtējums par to, vai joprojām pastāv 
ārkārtas apstākļi, nav devis apmierinošus rezultātus. Ja priekšsēdētājam atļauts 
uzņemties izpildpienākumus, iestādei jābūt ieviestiem pasākumiem, ar kuru 
palīdzību mazināt jebkādu iespējamo ietekmi uz kontroli un līdzsvaru uzraudzītajā 
iestādē.77 

Iestādei jāsniedz informācija par iemesliem, kas attaisno amatu apvienošanu 
(piemēram, ārkārtas apstākļi, pagaidu stāvoklis) un jāpaskaidro, kā tā gatavojas 
nodrošināt, ka vadības struktūras pārvaldība nekādā veidā netiek kavēta. 

Atļauja netiek piešķirta, ja nacionālie tiesību akti neļauj priekšsēdētājam uzņemties 
jebkādus izpildpienākumus. Novērtējot vadības struktūras pārvaldību un ārkārtas 
iemeslus amatu apvienošanai, vērā tiek ņemti tālāk aprakstītie faktori. 

 
76  Nacionālie tiesību akti, ar ko tiek īstenota CRD, var paredzēt stingrāku pieeju un vienkārši nepieļaut 

iespēju apvienot priekšsēdētāja un izpilddirektora amatus. 
77  Piemēram, ieceļot vadības struktūras locekli vai neatkarīgu augstāko vadības struktūras locekli kā 

vadošo locekli, vai ieceļot vadības struktūras uzraudzības funkcijā lielu skaitu lēmējinstitūciju locekļu, 
kuriem nav izpildfunkciju. 
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Jā ārkārtas apstākļi ir atbilstoši pierādīti, taču saglabājas bažas par vadības 
struktūras pārvaldību, var tikt noteikti nosacījumi (īpaši norādot, ka amatu 
apvienošana tiks atļauta tikai īsu laika periodu). 

4.2.1. Novērtējumā izmantotā pieeja 

ECB novērtē šādus faktorus:78 

• konkrētos iemeslus, kāpēc situācija ir uzskatāma par izņēmuma gadījumu; šajā 
sakarā ECB neuzskata par pietiekamu iemeslu faktu, ka funkciju apvienošana 
atļauta saskaņā ar valsts tiesību aktiem; 

• kredītiestādes korporatīvās vadības sistēmas ietekmi uz kontroli un līdzsvaru un 
to, kā šāda ietekme tiks mazināta, ņemot vērā: 

• darbības raksturu, apjomu, sarežģītību un daudzveidību; korporatīvās 
vadības sistēmas īpašās iezīmes saistībā ar piemērojamiem 
uzņēmējdarbības tiesību aktiem vai specifiskiem noteikumiem iestādes 
statūtos; to, kā tie pieļauj vai nepieļauj vadības funkcijas nodalīšanu no 
uzraudzības funkcijas; 

• pārrobežu darbības esamību un mērogu; 

• akcionāru skaitu, kvalitāti un iezīmes: vispārējais princips ir tāds, ka 
diversificēta akcionāru bāze vai iekļaušana regulētu tirgu sarakstos varētu 
būt par pamatu šādas atļaujas nepiešķiršanai, savukārt situācija, kad 
iestādi 100% kontrolē mātesuzņēmums, kurš pilnībā ievēro priekšsēdētāja 
un izpilddirektora funkciju nodalīšanu un kurš stingri monitorē 
meitasuzņēmumu, varētu pamatot atļaujas piešķiršanu. 

Kredītiestādes pienākums viennozīmīgi ir parādīt ECB, ka tā ieviesīs efektīvus 
pasākumus atbilstoši attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, lai mazinātu jebkādu 
kredītiestādes korporatīvās vadības sistēmas negatīvu ietekmi uz kontroli un 
līdzsvaru iestādē. 

4.3. Pieteikuma process, lai saņemtu atļauju ieņemt papildu 
vadošu amatu, kas nav saistīts ar izpilddirektora vietu, vai 
apvienot priekšsēdētāja un izpilddirektora amatu 

VUM pamatregula nenosaka īpašu procedūru pieteikumiem atļaujas saņemšanai 
vadības struktūras loceklim ieņemt vienu papildu vadošu amatu, kas nav saistīts ar 
izpilddirektora vietu (4.1. sadaļa), vai vienlaikus ieņemt priekšsēdētāja un 

 
78  Šie faktori atbilst specifikācijām CRD 88. panta piemērošanai, ko Uzraudzības valde apstiprināja 

2015. gada 16. jūlija sanāksmē kā daļu no politikas lēmumiem par izvēles iespējām un rīcības brīvību. 
ECB Norādījumi par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību, 
konsolidētā versija, 2016. gada novembris. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.lv.pdf
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izpilddirektora amatu (4.2. sadaļa). Tāpēc piemēro VUM pamatregulas 95. pantu un 
abu pieteikuma veidu gadījumā tiek ņemti vērā šādi procesuālie aspekti. 

4.3.1. Vai pieteikumu iesniedz kredītiestāde vai amatā apstiprināmā 
persona? 

Ne CRD 91. panta 6. punktā, ne 88. panta 1. punkta e) apakšpunktā nav norādīts, 
kam jāiesniedz pieteikums šo atļauju saņemšanai. VUM pamatregulas 95. panta 
1. punktā skaidri noteikts, ka pieteikumu iesniedz kredītiestāde. Atkarībā no 
nacionālajiem tiesību aktiem kredītiestāde var iesniegt pieteikumu savā vārdā vai 
attiecīgās personas vārdā. 

4.3.2. Kad jāiesniedz pieteikums? 

Pieteikums atļaujas saņemšanai jāiesniedz ex ante, t.i., pirms vadības struktūras 
loceklis uzņemas papildu vadošu amatu, kas nav saistīts ar izpilddirektora vietu, vai 
pirms priekšsēdētāja un izpilddirektora amatu apvienošanas. 

4.3.3. Saskaņošana ar vienlaikus iesniegtajiem atbilstības un 
piemērotības pieteikumiem 

Ja pieteikums atļaujas saņemšanai vadības struktūras loceklim ieņemt vienu papildu 
vadošu amatu, kas nav saistīts ar izpilddirektora vietu, vai apvienot priekšsēdētāja 
un izpilddirektora amatu tiek iesniegts vienlaikus ar sākotnējo (vai atkārtoto) 
piemērotības novērtējuma (VUM pamatregulas 93. pants) vai atkārtota novērtējuma 
(VUM pamatregulas 94. pants) pieteikumu, šos novērtējumus var apvienot 
vienkāršības un efektivitātes dēļ. 

Kredītiestādei jāsniedz ECB un NKI visa nepieciešamā informācija, lai ECB varētu 
pieņemt lēmumu par visiem šiem jautājumiem (t.i., novērtējums par atbilstību un 
piemērotību, papildu amata, kas nav saistīts ar izpilddirektora vietu, procedūra un 
priekšsēdētāja un izpilddirektora amatu apvienošanas procedūra). 
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5. Situācijas, kurās jāveic novērtējums par 
atbilstību un piemērotību, kas nav jauns 
sākotnējais novērtējums 

5.1. Lomas maiņa, termiņa pagarināšana un aiziešana no 
amata 

Vadības struktūras sastāvs nav statisks. Visas norises vadības struktūrā ietvertas 
vispārīgajā jēdzienā "pārmaiņas", kas minēts VUM pamatregulas 93. pantā. Šis 
jēdziens var apzīmēt: 

• jaunu sākotnējo iecelšanu amatā, t.i., vadības struktūras vadības vai 
uzraudzības funkcijai pievienojas jauns loceklis (tas nozīmē, ka jāiesniedz 
atbilstības un piemērotības pieteikums un jāveic sākotnējais novērtējums); 

• esoša vadības struktūras locekļa lomas maiņa; 

• esoša locekļa termiņa pagarināšana; 

• locekļa aiziešana no amata, kas nozīmē, ka tas atstāj vadības struktūru, 
neatkarīgi no konkrētajiem apstākļiem (atcelšana, pensionēšanās, atļaujas 
neatjaunošana utt.). 

Šajā sadaļā aptverti trīs pēdējo vadības struktūras pārmaiņu veidi. 

5.1.1. Vispārīgs noteikums 

Veidu, kā kredītiestāde paziņo NKI par pārmaiņām, nosaka saskaņā ar 
nacionālajiem tiesību aktiem79 (piemēram, pieteikuma veids, vēstule). 

5.1.2. Lomas maiņa 

Pieteikuma nolūkos ar lomas maiņu apzīmē: 

1. ierosinājumu apstiprināt izpilddirektora amatā locekli, kam nav izpildfunkciju, vai 
otrādi; 

2. ierosinājumu apstiprināt kādu no locekļiem par priekšsēdētāju, kādas vadības 
struktūras specializētās komitejas priekšsēdētāju vai izpilddirektoru. 

 
79  ECB laika gaitā cenšas saskaņot paziņošanas metodes iesaistītajās dalībvalstīs. 
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Nacionālie tiesību akti var noteikt, ka citu lomas maiņu gadījumā nepieciešams 
novērtējums par atbilstību un piemērotību. 

Kritēriji, kas lomas maiņas gadījumā ir visbūtiskākie, ir locekļa individuālās 
zināšanas, iemaņas un pieredze, bet arī pienākumu izpildei nepieciešamais laiks, 
interešu konflikti80 un kolektīvā piemērotība. Lomas maiņa parasti neietekmē 
reputāciju. 

5.1.3. Termiņa pagarināšana 

Ja saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem nepieciešams lēmums par atbilstību un 
piemērotību, šo lēmumu pieņem ECB. Ja vien nacionālajos tiesību aktos nav 
noteikts, ka jāveic visu piecu atbilstības un piemērotības novērtējuma kritēriju 
atkārtots novērtējums, amatā apstiprināmo personu uzskata par piemērotu, ja kopš 
iepriekšējā novērtējuma nav kļuvuši zināmi jauni apstākļi. 

5.1.4. Aiziešana no amata 

Arī aiziešana no amata izraisa vadības struktūras pārmaiņas. Tomēr aiziešanas no 
amata gadījumā ECB nepieņem lēmumu, taču ECB (kopējā uzraudzības komanda) 
var veikt noslēguma interviju ar attiecīgo personu, lai labāk izprastu aiziešanas 
apstākļus no vadības struktūras, lai sniegtu ieguldījumu kredītiestādes pastāvīgā 
uzraudzībā. 

5.2. Atkārtots novērtējums 

Vadības struktūras locekļiem jebkurā laikā jāsaglabā piemērotība amatam, kurā tie 
iecelti. Jaunatklāti fakti (t.i., visi fakti, par ko kompetentās iestādes nav zinājušas 
sākotnējā novērtējuma laikā, ieskaitot jebkurus citus jautājumus, kas varētu ietekmēt 
sākotnējo piemērotības novērtējumu) var izraisīt ECB veiktu vadības struktūras 
locekļa81 atkārtotu novērtējumu. Nopietnos gadījumos atkārtota novērtējuma 
rezultātā šādu vadības struktūras locekli var atcelt no amata (VUM regulas 16. panta 
2. punkta m) apakšpunkts). Šādu jaunatklātu faktu avoti var būt dažādi (sk. 
5.3.1. sadaļu). 

Atkārtots novērtējums ir efektīvas uzraudzības veids, taču parasti to izmanto 
ārkārtas gadījumos nopietnās situācijās, kam nepieciešami īpaši apstākļi un 
atsevišķas procesuālās garantijas. 

 
80  Interešu konflikti var radīt problēmas, ja loceklis pilda citas lomas tajā pašā grupā, kurā ietilpst 

uzraudzītā iestāde. Piemēram, ja persona kandidē uz direktora, kam nav izpildfunkciju, amatu 
mātesuzņēmumā, bet turpina ieņemt direktora, kam ir izpildfunkcijas, amatu meitasuzņēmumu līmenī, 
tas var radīt jaunu interešu konfliktu. 

81  Ja personas, kas pilda pamatfunkcijas, tiek novērtētas iesaistītajā dalībvalstī un personas, kas pilda 
pamatfunkcijas, atkārtots novērtējums nepieciešams arī saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 
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Piemērotība jānodrošina nepārtraukti. Personas atbilstību un piemērotību var 
atkārtoti novērtēt jebkurā laikā. 

Atkārtots novērtējums atšķiras no administratīvu sodu vai pasākumu, piemēram, 
administratīvu naudas sodu vai funkciju veikšanas pagaidu aizlieguma, 
piemērošanas vadības struktūras loceklim, kurš atbilstoši nacionālo tiesību aktu 
noteikumiem ir atbildīgs par prudenciālās uzraudzības prasību pārkāpumiem (CRD 
65. panta 2. punkts kopā ar CRD 67. panta 2. punkta d) un f) apakšpunktu). Pretēji 
šādiem administratīvajiem sodiem vai pasākumiem atkārtots novērtējums pēc 
kompetentās iestādes iniciatīvas ietver prudenciālu novērtējumu, kura pamatā ir 
pieejamie pierādījumi, un to var veikt arī tad, ja nav noticis prudenciālo prasību 
pārkāpums. 

5.3. Novērtējumā izmantotā pieeja 

5. attēls 
Novērtējumā izmantotā pieeja 

 

 

Ja ECB saņēmusi jaunu informāciju, tā novērtē (nepieciešamības gadījumā kopā ar 
NKI): i) vai šī informācija ietver faktus82, kas uzskatāmi par jauniem (t.sk. faktus, kas 
nav zināmi sākotnējā novērtējuma laikā); un ii) vai attiecībā uz šiem jaunajiem 
faktiem ir pietiekami pierādījumi un vai tie varētu ietekmēt vadības struktūras locekļa 
vai personas, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotību, iespējams, radot 
nepieciešamību veikt atkārtotu novērtējumu (to dēvē par pirmspārbaudes posmu). 
Ja ECB pirmspārbaudes posmā secina, ka jaunie fakti ir būtiski un, iespējams, var 
ietekmēt vadības struktūras locekļa vai personas, kas pilda pamatfunkcijas, 
piemērotību, tā uzsāk atkārtota novērtējuma procesu (1. soli83 un, ja nepieciešams, 
2. soli84). Pretējā gadījumā 1. solis netiek uzsākts. Kopējā uzraudzības komanda 
jebkurā laikā pastāvīgās uzraudzības ietvaros var uzsākt uzraudzības dialogu ar 
iestādi par jaunajiem faktiem. 

Neierobežojot iepriekš minēto, attiecībā uz konstatējumiem vai faktiem, kas saistīti ar 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un varētu ietekmēt vadības 
struktūras locekļu piemērotību, būtu jāpiemēro 1. solis. 

Atkārtota novērtējuma pamatā vienmēr ir visi jaunie fakti vai jautājumi, kas varētu 
ietekmēt sākotnējo piemērotības novērtējumu un tādējādi ietekmēt vadītāja 

 
82  Tas nozīmē, ka jāiekļauj arī visi citi jautājumi, kas var ietekmēt sākotnējo piemērotības novērtējumu 

(VUM pamatregulas 94. pants). 
83  Atkārtota novērtējuma procesu sāk 1. soļa laikā. 
84  2. soli veic tikai tad, ja nepieciešams ECB lēmums. 

Pirmspārbaudes posms
(pierādījumu un jaunas 

informācijas potenciālās 
ietekmes novērtējums)

Atkārtota novērtējuma 
1. solis

(jaunu faktu, to nozīmīguma 
un ietekmes smaguma 
pakāpes prudenciālais 

novērtējums) 

Atkārtota novērtējuma 
2. solis

(ECB galīgā lēmuma 
pieņemšana)
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piemērotību (VUM pamatregulas 94. panta 2. punkts). Īstenojot 1. soli, ECB 
sadarbībā ar NKI veic jauno faktu prudenciālo novērtējumu, novērtē to nozīmīgumu 
un to, cik būtiski tie ietekmē personas piemērotību. Ja ECB nolemj, ka šie fakti ir 
nozīmīgi un var būtiski ietekmēt sākotnējo novērtējumu, tā var pieņemt jaunu 
lēmumu (2. solis).85 

Atkārtota novērtējuma process ne vienmēr ietver abus soļus, jo to var pārtraukt pēc 
pirmspārbaudes posma vai 1. soļa. Tas notiek gadījumos, ja fakti nav pietiekami 
nozīmīgi; ja faktu ietekme uz piemērotību nav uzskatāma par būtisku; ja jaunos 
faktus nav iespējams sasaistīt ar jebkuru no vadības struktūras locekļiem; vai 
personām, kas pilda pamatfunkcijas; vai ja process tiek pārtraukts citu pasākumu 
rezultātā (piemēram, atkāpšanās no amata vai citi pasākumi, ko ECB vai 
kredītiestāde veic uzraudzības dialoga rezultātā). Līdzīgi atkārtota novērtējuma 
procesu var beigt arī ar 2. soli, taču nepieņemot galīgo ECB lēmumu (piemēram, ja 
vadības struktūras loceklis vai persona, kas pilda pamatfunkcijas, 2. soļa laikā 
atkāpjas no amata). 

5.3.1. Atkārtota novērtējuma 1. solis (jaunu faktu, to nozīmīguma un 
ietekmes smaguma pakāpes prudenciālais novērtējums) 

1. solis veido daļu no kopējā atkārtota novērtējuma procesa. Tas ietver visu jauno 
faktu, to būtiskuma un ietekmes smaguma pakāpes prudenciālo novērtējumu, ko 
veic ECB sadarbībā ar NKI. 1. solis vienmēr tiek veikts pirms 2. soļa. 

1. solis ietver: 1) informācijas vākšanu; 2) informācijas analīzi; un 3) secinājumu 
izdarīšanu par faktu būtiskumu un to ietekmes smaguma pakāpi, kā arī tālāko rīcību. 

1. Informācijas vākšana 

Jauni fakti nozīmē visus faktus, kas kompetentajai iestādei nav zināmi sākotnējā 
novērtējuma laikā. Jaunu faktu avoti var būt šādi (saraksts nav visaptverošs). 

a) Uzraudzītā iestāde, tās vadības struktūras locekļi, personas, kas pilda 
pamatfunkcijas. 

b) Kompetentā iestāde – pastāvīgās uzraudzības ietvaros vai klātienes 
pārbaudēs kompetentā iestāde monitorē vadības struktūras locekļu 
piemērotību. Ja kompetentā iestāde konstatē pierādījumus, ka notikušas 
pārmaiņas (piemēram, noteikti jauni uzraudzības pasākumi vai uzsāktas 
sankciju procedūras), kas var ietekmēt locekļa piemērotību, kompetentā 
iestāde var nolemt veikt atkārtotu novērtējumu. 

c) Citi avoti – informācija, ko sniedz sabiedrība (piemēram, prese, trauksmes 
cēlēji, publiski pieprasījumi, citas valsts organizācijas (piemēram, NKI, 

 
85  2. solis neskar metodoloģiju, ko NKI izmantoto, veicot atkārtota novērtējuma procedūras, kas ietilpst to 

kompetencē un noteiktas attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos. 
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citas tirgus iestādes), citas ECB darbības jomas un citi uzticami un būtiski 
ziņojumi (piemēram, uzraudzītās iestādes iekšējie ziņojumi, revidenta 
ziņojumi, uzraudzītās iestādes pieprasīti ziņojumi vai citu trešo personu 
ziņojumi). 

Uzraudzītās iestādes pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās paziņot NKI par 
visiem jaunajiem faktiem, kas var ietekmēt locekļa sākotnējo piemērotības 
novērtējumu saskaņā ar vienu vai vairākiem no četriem atbilstības un piemērotības 
kritērijiem86 vai par visiem citiem jautājumiem, kas varētu ietekmēt vadītāja 
piemērotību, tiklīdz tie kļuvuši zināmi uzraudzītajai iestādei vai attiecīgajam 
vadītājam (VUM pamatregulas 94. panta 1. punkts). Savukārt NKI bez nepamatotas 
kavēšanās jāpaziņo ECB par šādiem jauniem faktiem vai jautājumiem. 

Kredītiestādes ir pamatā atbildīgas par vadības struktūras locekļu un personu, kuras 
pilda pamatfunkcijas, sākotnējo un pastāvīgo piemērotības novērtējumu.87 Tādējādi 
uzraudzītajai iestādei būtu pašai jāveic vadības struktūras locekļu vai personu, kas 
pilda pamatfunkcijas, kuras potenciāli varētu ietekmēt jaunie fakti vai jautājumi, 
piemērotības atkārtots novērtējums. Uzraudzītajai iestādei pēc savas iniciatīvas vai 
pēc kompetento iestāžu lūguma jāiesniedz NKI vai ECB veiktais atkārtotais 
novērtējums. 

Informācijas tvērums 

ECB var pieprasīt personām sniegt visu informāciju, kas nepieciešama jauno faktu 
precīzam novērtējumam. Tā var veikt visu vajadzīgo izmeklēšanu attiecībā uz 
personām, un šajā sakarā ECB ir tiesības pieprasīt atbilstošo informāciju interviju 
veidā vai citādi (VUM regulas 10. panta 1. punkta e) apakšpunkts). 

Atbilstoša informācija ietver šādus piemērus: 

• pašas uzraudzītās iestādes iekšēji veikts atkārtots novērtējums; 

• vadības struktūras locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, kā arī citu 
atbilstošu personu intervijas un uzklausīšana (ja nepieciešams); 

• informācija, kas sniedz priekšstatu par jauniem faktiem, detalizētu jauno faktu 
aprakstu, notikumu secību (piemēram, tiesas nolēmumi, klātienes pārbaudes 
konstatējumi, prokuroru konstatējumi, uzraudzības iestādes vai kādas citas 
valsts iestādes lēmumi, vadības struktūras protokoli, audita ziņojumi utt.); 

• informācija, kas attiecas uz pamatcēloņiem, ja jaunie fakti saistīti ar uzraudzītās 
iestādes trūkumiem; 

 
86  Netiek ietverta kolektīvā piemērotība, ņemot vērā ietekmi uz vadības struktūru kopumā, nevis uz 

atsevišķām personām. 
87  Neierobežojot kompetento iestāžu uzraudzības nolūkos veikto novērtējumu (EVTI un EBI kopējo 

pamatnostādņu par piemērotību II sadaļas 25. punkts). 
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• informācija, kas attiecas uz attiecīgajām personām un ieņemtajiem amatiem 
(piemēram, vadības struktūras locekļu, personu, kuras pilda pamatfunkcijas, 
attiecīgo komiteju locekļu amati); 

• informācija, kas attiecas uz uzraudzītās iestādes uzraudzības vēsturi (kopējās 
uzraudzības komandas uzraudzības konstatējumi, piemēram, padziļinātie 
novērtējumi, SREP; NKI uzraudzības konstatējumi, piemēram, agrāk uzliktās 
soda naudas, administratīvie pasākumi; uzraudzītās iestādes dokumenti, 
piemēram, vadības struktūras, to komiteju pašnovērtējums, vadības struktūras 
protokoli); 

• informācija, kas atklāj saiti starp jaunajiem faktiem un attiecīgā vadības 
struktūras locekļa vai personas, kas pilda pamatfunkcijas, uzdevumiem un 
pienākumiem (dokumenti, kuros izklāstīta pakļautības kārtība vai aprakstīti 
uzdevumi un pienākumi, piemēram, pārvaldības rokasgrāmatas, iekšējās 
organizācijas shēmas, uzņēmumu statūti, vēstules par iecelšanu amatā vai 
darba apraksti, korporatīvās vadības kodeksi, iepriekšējie atbilstības un 
piemērotības pieteikumi, iekšējie noteikumi, valsts pārvaldes ziņojumi). 

2. Informācijas analīze 

To, vai jaunais fakts ir pietiekami būtisks, nosaka: 1) tā nopietnība, ņemot vērā visus 
attiecīgos atbildību pastiprinošos vai mīkstinošos apstākļus; un 2) fakta veids 
(5. tabulā sniegts piemēru saraksts, kas nav uzskatāms par pilnīgu. 6. attēls sniedz 
norādījumus par faktoriem, kas jāņem vērā). Turklāt, faktam jāietekmē vadības 
struktūras locekļa vai personas, kas pilda pamatfunkcijas, sākotnējo piemērotības 
novērtējumu saskaņā ar vienu vai vairākiem no CRD 91. pantā norādītājiem četriem 
atbilstības un piemērotības kritērijiem (netiek ietverta kolektīvā piemērotība, ņemot 
vērā ietekmi uz vadības struktūru kopumā, nevis uz atsevišķām personām). Šā 
novērtējuma pamatā vienmēr ir uzraudzības spriedums. 

ECB sadarbībā ar NKI, veicot jauno faktu un to būtiskuma prudenciālo novērtējumu, 
ņem vērā: 

1. vadības struktūras locekļu vai personu, kas pilda pamatfunkcijas, būtisko lomu 
un pienākumu sadalījumu laikā, kad notika šie fakti; 

2. to, cik lielā mērā ietekmēta visu personu piemērotība un kuri atbilstības un 
piemērotības kritēriji būtu jāpārvērtē. 

3. Atkārtota novērtējuma 1. soļa noslēgums 

Ja jaunie fakti ir tik būtiski un to ietekme uz attiecīgā locekļa piemērotību ir tik 
nopietna, ka nepieciešams ECB lēmums (pozitīvs vai negatīvs attiecībā uz 
uzraudzības konstatējumiem), ECB uzsāk 2. soli. 

Pretējā gadījumā ECB noslēdz 1. soli. 
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5.3.2. Atkārtota novērtējuma 2. solis (ECB galīgā lēmuma pieņemšana) 

Ja fakti ir būtiski un to ietekme nopietna, un nepieciešams ECB lēmums, ECB uzsāk 
2. soli. 2. soļa uzsākšana automātiski nenozīmē, ka tiek pieņemts negatīvs lēmums 
vai persona tiek atcelta no amata. 2. soļa rezultātā atkarībā no situācijas var tikt 
pieņems negatīvs lēmums, pozitīvs lēmums ar papildu noteikumiem, vai pozitīvs 
lēmums ar jebkāda veida citām uzraudzības gaidām vai brīdinājumiem. 

Ja tas nav veikts 1. soļa laikā, uzraudzītajai iestādei 2. soļa laikā lūdz sniegt ECB 
iekšējās piemērotības atkārtotu novērtējumu. Ar attiecīgajām personām var tikt rīkota 
intervija. 

5.3.3. Vispārīgi norādījumi par to, vai jauns fakts var izraisīt atkārtotu 
novērtējumu 

Nav iespējams pilnībā uzskaitīt visus jaunos faktus, kas var ietekmēt personas 
piemērotības sākotnējo novērtējumu. Attiecīgo rādītāju prudenciālo novērtējumu 
1. soļa laikā vienmēr veic individuāli saskaņā ar šo norādījumu sadaļām par 
novērtējuma kritērijiem. Tomēr šādus elementus var uzskatīt par norādēm. 

Atkārtota novērtējuma laikā novērtējot jaunu faktu būtiskumu, ir svarīgi, cik kvalitatīvs 
un neapstrīdams ir informācijas avots. Šādos apstākļos turpmāko avotu potenciālā 
atbilstība atkarīga no attiecīgā neapstrīdamības līmeņa. 

• Prese/plašsaziņas līdzekļi, sūdzības, trauksmes cēlēju informācija, ārējie 
ziņojumi (piemēram, no juridiskajiem birojiem, konsultantiem) kā tādi nav 
jāuzskata par pietiekami neapstrīdamiem pierādījumiem, lai uzsāktu 
pārskatīšanu. 

• Būtisku konstatējumu gadījumā var uzskatīt, ka šāda informācija, ļoti iespējams, 
izraisītu atkārtotu novērtējumu: i) uzraudzības pasākumi ar būtiskiem 
konstatējumiem, piemēram, ja atklāta tieša saite ar attiecīgo personu (t.sk. 
klātienes pārbaužu laikā); ii) ar būtiskiem faktiem saistītas krimināllietas un 
administratīvie procesi (attiecībā uz kuriem jau iespējams noteikt tiešo 
atbildīgo), vai ja fakti uzskatāmi par pietiekami neapstrīdamiem, pat ja notiek 
pārsūdzības izskatīšana; un iii) ārējie ziņojumi ar atbilstošiem konstatējumiem, 
kas ietekmē attiecīgās personas/personu piemērotību. Attiecībā uz NILLTFN – 
klātienes pārbaužu rezultāti un NILLTFN vai kompetento prudenciālās 
uzraudzības iestāžu piemērotie pasākumi, vai ar NILLTFN saistīti tiesu vai 
administratīvo iestāžu lēmumi vienmēr izraisa 1. solī minēto atkārtoto 
novērtējumu. 

• Galīgie tiesas un/vai administratīvie lēmumi, ja netiek veikta pārsūdzības 
izskatīšana, un izlīgumi, t.sk. saistībā ar iepriekšminētajiem NILLTFN 
jautājumiem izraisa atkārtotu novērtējumu. 

6. attēlā redzamajā lēmumu izvēles ratā iekļauti visi faktori, kas tiek ņemti vērā, 
vērtējot būtiskuma vai smaguma pakāpi. 
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5.3.3.1. Ar reputāciju, prasmju, zināšanu un pieredzi saistītu jaunu faktu 
būtiskums 

Turpmākajās apakšsadaļās aprakstītās norādes izklāsta, kā tiek novērtēts 1. solī 
konstatētu jaunu faktu būtiskums atbilstoši atbilstības un piemērotības novērtējuma 
kritērijiem. 

Reputācija 

Amatā apstiprināmās personas reputāciju var ietekmēt jauni fakti. Faktori, ko parasti 
aplūko individuāli, aprakstīti 3.2. sadaļā par reputāciju un ietver atbildību mīkstinošos 
apstākļus. 

6. attēls 
Lēmumu izvēles rats 

 

 

Nepabeigtu krimināllietu vai administratīvo lietu gadījumā jo tālākā stadijā ir lietas 
izskatīšana, jo lielāks ir pierādījumu svars un lielāka iespēja, ka būtisks fakts izraisīs 
atkārtotu novērtējumu. Tomēr arī nepabeigtu tiesas procesu gadījumā ECB var 
uzskatīt, ka nepieciešams sākt atkārtota novērtējuma 1. soli. Nepabeigtas 
krimināllietas vai administratīvās lietas un uzraudzības pasākumu piemērošana 
saskaņā ar tiesību aktiem, kas regulē banku darbību, finanšu pakalpojumus, 
vērtspapīru tirgus, apdrošināšanas darbības, t.sk. cita starpā NILLTFN, korupcijas, 
tirgus manipulāciju, konkurences, datu aizsardzības vai iekšējās informācijas 
izmantošanas tiesību akti, domājams, būs būtiska. Citas krimināllietas vai 
administratīvās lietas, kas nav saistītas vai ir mazāk saistītas ar amatā 
apstiprināmās(-o) personas(-u) lomu un pienākumiem, parasti neizraisa atkārtotu 
novērtējumu, ja vien to nenosaka īpaši apstākļi. Galīgajiem tiesas un/vai 

Pamatā esošo 
faktu raksturs

Ietekme

Neapstrīdamība

Nodarījuma 
ilgums un laika 

periods

Tiešais 
pienākums, 
individuālā 
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administratīvajiem lēmumiem, t.sk. saistībā ar NILLTFN jautājumiem, ir vislielākais 
pierādījuma spēks un tāpēc tie izraisa atkārtotu novērtējumu. 

Var būt gadījumi, kad procesa vai izmeklēšanas norises gaitā atbildīgā iestāde ir 
ieguvusi pietiekamu pārliecību par būtiskajiem faktiem attiecībā uz amatā 
apstiprināmās(-o) personas(-u) iesaisti, tādējādi potenciāli ietekmējot šo personu 
piemērotību pat tad, ja tiesas lēmums vēl nav pieņemts vai iesniegta apelācija. Ja 
šie fakti ir būtiski un pieejami kompetentajai iestādei, šajā posmā tiek veikts amatā 
apstiprināmās personas piemērotības atkārtots prudenciālais novērtējumu. 

Prasmes, zināšanas un pieredze (t.sk. spēja neatkarīgi apstrīdēt 
lēmumus) 

Citos gadījumos jauno faktu būtību var saistīt ar vājiem rezultātiem, kas savukārt var 
likt apšaubīt amatā apstiprināmās personas prasmes, t.sk. tās spēju pretoties grupas 
domāšanai un neatkarīgi apstrīdēt vadības struktūras ierosinātos lēmumus.88 

Runājot par prasmēm, zināšanām un pieredzi, uz darbības rezultātiem balstīti 
konstatējumi var radīt šaubas par personas spēju nodrošināt uzraudzītās iestādes 
pienācīgu un prudenciālu vadību, tādējādi liekot atkārtoti novērtēt šo kritēriju. Ja ar 
darbības rezultātu saistīts jautājums ietekmē kritērija izpildi, tam jābūt nozīmīgam un 
atkārtotam, tādējādi ietekmējot uzraudzītās iestādes pienācīgu un prudenciālu 
vadību. Vadības struktūras locekļa vai personas, kas pilda pamatfunkcijas, darbības 
rezultāti arī var ietekmēt, piemēram, prudenciālo prasību, uzraudzītās iestādes 
iekšējo noteikumu, nosacījumu vai kompetentās iestādes iepriekš uzliktu pienākumu, 
vai NILLTFN noteikumu pārkāpumu novēršanu. Zaudējumi vai sekas var būt 
nozīmīgas un tāpēc tās ir svarīgas no būtiskuma perspektīvas. Ilgstoši slikti darbības 
rezultāti ir svarīgs būtiskuma rādītājs. Līdzīgi kompetentās iestādes brīdinājumu vai 
gaidu neievērošana vai nepietiekama ievērošana, ar nosacījumu, ka jebkāda 
attiecīgā rīcība ietilpusi attiecīgās personas pilnvarās, arī ir svarīgs būtiskuma 
rādītājs. Vērā tiek ņemts arī attiecīgās personas un kompetentās iestādes 
sadarbības līmenis. 

5.3.3.2. Koncentrēšanās uz NILLTFN 

Ņemot vērā pārvaldības uzraudzības būtisko lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas apkarošanā, kā norādīts arī Eiropas Komisijas 2020. gada 
NILLTFN rīcības plānā,89 uz jauniem faktiem, kuri saistīti ar NILLTFN un kuri var 
ietekmēt vadības struktūras locekļa vai personas, kas pilda pamatfunkcijas, 
piemērotību, vienmēr attieksies atkārtota novērtējuma 1. solis. 

 
88  Saskaņā ar EVTI un EBI kopējām pamatnostādnēm par piemērotību vadības struktūras locekļiem, kuri 

pilda uzraudzības funkciju, ir jāspēj konstruktīvi pārbaudīt lēmumus un efektīvi pārraudzīt vadības 
struktūru, kas pilda vadības funkciju, t.sk. jāspēj pretoties grupas domāšanai (III sadaļa, 66. un 
82. punkts). 

89  Komisijas paziņojums par Rīcības plānu attiecībā uz visaptverošu Savienības politiku nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai, 2020. gada 7. maijs. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
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5. tabula 
Jaunu faktu piemēri (saraksts nav uzskatāms par pilnīgu) 

Jauni fakti, kuri var ietekmēt vadības struktūras locekļa/personas, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotību 

Pabeigta vai uzsākta krimināllieta vai būtiska civillieta vai administratīvā lieta (t.sk. saņemts oficiāls paziņojums par izmeklēšanas 
uzsākšanu vai lietas nodošanu tiesai) 

Pabeigti vai uzsākti disciplināri pasākumi (t.sk. atzīšana par nederīgu uzņēmuma direktora amatam, atcelšana no atbildīga amata) 

Jebkāds reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikums tirdzniecības, darījumdarbības vai profesionālās darbības īstenošanai 
vai jebkāda reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences anulēšana, atsaukšana vai izbeigšana 

Pabeigta vai uzsākta valsts iestāžu vai profesionālu organizāciju sankciju procedūra vai notiekoša vai agrāk notikusi izmeklēšana 
vai izpildes procedūra 

Uzraudzītās iestādes vadības struktūras apspriedes par vadības struktūras locekļa (vai personas, kas pilda pamatfunkcijas) 
reputāciju, ja pieņemti kādi būtiski secinājumi 

Ar darbības rezultātiem saistīti jautājumi, kā rezultātā persona atkāpusies no amata iestādēs, kas nav uzraudzītā iestāde 

Konstatējumi, ka attiecīgā persona apzināti sniegusi nepareizu informāciju kompetentajai iestādei un/vai rīkojusies necaurredzami 

Konstatējumi, ka attiecīgā persona būtiski pārkāpusi uzraudzītās iestādes iekšējās pārvaldības noteikumus, piemēram, iekšējo 
politiku par interešu konfliktiem 

Konstatējumi, ka attiecīgā persona apzināti nav ievērojusi būtiskus uzraudzības ieteikumus, proti, SREP kontekstā, kas varētu 
ietekmēt uzraudzītās iestādes pienācīgu un prudenciālu vadību 

Konstatējumi, ka vadības struktūras loceklis savā darbībā pārkāpis fiduciāros pienākumus rūpēties un/vai būs lojālam, un viņa 
uzvedība neatbilst tādai uzvedībai, kas ļautu nodrošināt uzraudzītās iestādes pienācīgu un prudenciālu vadību atbilstoši augstiem 
uzvedības standartiem 

Būtiski uzraudzības konstatējumi, kas atbilst iepriekš sniegtajai definīcijai, un pasākumi (piemēram, prudenciālās vai kompetentās 
NILLTFN iestādes inspekcijas rezultāts, prudenciālās vai kompetentās NILLTFN iestādes piemēroti pasākumi) 

Ārējie ziņojumi (juridisko biroju vai konsultantu sagatavoti) par atbilstošiem konstatējumiem, kas ietekmē attiecīgās personas 
piemērotību 

Administratīvo pasākumu vai sankciju piemērošana, ko noteikusi kompetentā NILLTFN vai prudenciālā kompetentā iestāde saistībā 
ar NILLTFN pārkāpumiem 

Krimināllietas ierosināšana vai notiesājošs spriedums, kura pamatā ir NILLTFN vai prudenciālo iestāžu būtiski konstatējumi 

Lomas maiņa vai papildu pienākumi, kuru rezultātā nav automātiski jāveic jauns novērtējums 

Konstatējums (vai vairāki konstatējumi), ka attiecīgā persona nav spējusi novērst smagus pārkāpumus vai trūkumus jomās, par ko 
tā bijusi atbildīga uzraudzītajā iestādē 

Konstatējums (vai vairāki konstatējumi), ka attiecīgā persona nav ievērojusi agrākus nosacījumus, kas piemēroti attiecīgā 
piemērotības novērtējuma kontekstā un ko var sasaistīt ar darbības rezultātiem (piemēram, pārbaudes laiks) 

Konstatējums (vai vairāki konstatējumi), ka attiecīgā persona pieņem lēmumus, kas negatīvi ietekmē uzraudzītās iestādes pienācīgu 
un prudenciālu vadību 

Jaunas pilnvaras vai jaunas funkcijas (iekšējās vai ārējās), kas ietekmē attiecīgās personas spēju veltīt pietiekami daudz laika 
uzraudzītajai iestādei 

Jaunas pilnvaras vai jaunas funkcijas, kas neietekmē pienākumu izpildei nepieciešamo laiku, ja uzraudzītā iestāde jau sākotnējā 
apstiprinājuma ietvaros pieprasījusi monitorēt un pārskatīt pienākumu izpildei nepieciešamo laiku 

Vadības struktūras locekļu iekšējās darba dalīšanas būtiskas pārmaiņas 

Krīzes situācijas rašanās uzraudzītajā iestādē 

Vadības struktūras sanāksmju atkārtota neapmeklēšana, ko izraisījis pieejamības trūkums, vai arī atkārtoti vāji darbības rezultāti 

Jebkādas jaunas pilnvaras, funkcijas, intereses vai uzdevumi, kas varētu izraisīt potenciālu interešu konfliktu 
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6. Intervijas 

6.1. Mērķis 

Intervijas ir viens no veidiem, kā iespējams savākt informāciju par amatā 
apstiprināmo personu, lai papildinātu kredītiestādes un amatā apstiprināmās 
personas rakstveidā sniegto informāciju, kā arī no jebkura cita avota iegūto 
informāciju. Tās sniedz iespēju pārliecināties par amatā apstiprināmās personas 
praktisko pieredzi vai pārbaudīt, vai amatā apstiprināmā persona ir labi informēta par 
kredītiestādi un svarīgām tirgus norisēm. Intervijas var izmantot arī integritātes un 
godprātības jautājumu noskaidrošanai vai faktu pārbaudei, lai gūtu lielāku skaidrību 
par amatā apstiprināmās personas atbilstības un piemērotības konkrētiem 
elementiem. 

Intervija arī sniedz iespēju kompetentās iestādes pārstāvjiem satikt amatā 
apstiprināmo personu un izklāstīt gaidas attiecībā uz amatā apstiprināmās personas, 
kredītiestādes un kompetentās iestādes mijiedarbību. 

6.2. ECB pieeja intervijām 

Interviju mērķis ir papildināt un/vai pārbaudīt i) dokumentāciju, ko iesniegusi amatā 
apstiprināmā persona un/vai kredītiestāde, vai ii) informāciju, ko uzraudzības iestāde 
ieguvusi citādā ceļā. Tāpēc intervijas ir viens no instrumentiem, ko izmanto 
atbilstības un piemērotības novērtējuma informācijas vākšanas posmā, lai konstatētu 
būtiskos faktus.90 

Šajā sadaļā aprakstīts interviju kā sākotnējā atbilstības un piemērotības 
novērtējuma instrumenta tvērums un pieeja. Tā neaptver pastāvīgo pārvaldības 
uzraudzību attiecībā uz atbilstības un piemērotības prasībām. 

Attiecībā uz interviju izmantošanu atbilstības un piemērotības novērtējumā ECB ir 
proporcionāla un uz risku balstīta pieeja. 

Intervijas ir obligātas attiecībā uz izpilddirektora un vadības struktūras 
priekšsēdētāja91 pirmreizēju iecelšanu amatā individuālās bankās92 un banku 
grupu galvenajās bankās93. Ja grupas galvenā iestāde ir pārvaldītājsabiedrība, 
intervijas ir obligātas attiecībā uz lielāko banku šajā grupā. Kooperatīvu gadījumā 
intervijas šādai pirmreizējai iecelšanai amatā nepieciešamas centrālajā struktūrā vai 

 
90  Saskaņā ar VUM regulas 9. pantu. 
91  Pārvaldības struktūras dalībvalstīs ir atšķirīgas. EBI pamatnostādnēs par iekšējo pārvaldību tas ir 

norādīts un sniegts skaidrojums, kā piemērot pamatnostādnes attiecībā uz dažādajām struktūrām (sk. 
II sadaļu, 4. daļu, kurā aprakstīta vadības struktūras priekšsēdētāja loma). Tādējādi jēdziens "vadības 
struktūras priekšsēdētājs" jāinterpretē tā, lai tas vislabāk nodrošinātu norādījumu mērķa sasniegšanu 
un visprecīzāk atbilstu iestādes specifiskajai pārvaldības struktūrai. 

92  Nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas nav daļa no nozīmīgas uzraudzītās grupas. 
93  Uzraudzītā iestāde nozīmīgas uzraudzītās grupas augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās 

dalībvalstīs. 
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centrālo struktūru asociācijā. Pienācīgi pamatotos gadījumos ECB var pieņemt 
lēmumu, ka intervija nav nepieciešama, īpaši gadījumos, kad izpilddirektora amatā 
apstiprināmā persona ir viens no pašreizējiem vadības struktūras locekļiem vai šī 
persona jau ir nesen intervēta. 

Visos citos gadījumos intervijas izmantojamas arī atbilstoši ieskatiem kā 
instruments atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanai (piemēram, ja pastāv 
bažas attiecībā uz amatā apstiprināmās personas atbilstību, integritāti vai 
godprātību). 

Informatīva intervija aptver visus piemērotības aspektus, t.sk. arī šādus: 

a) amatā apstiprināmās personas pienākumi un atbildība; 

b) zināšanas, iemaņas un pieredze, ko amatā apstiprināmā persona var 
izmantot amatā, ņemot vērā akadēmisko kvalifikāciju, kā arī vadības un 
profesionālo pieredzi; 

c) amatā apstiprināmās personas 

• viedokļi par galvenajiem riskiem un jautājumiem, ar ko saskaras 
kredītiestāde, un tās paredzamā un pašreizējā loma šādu jautājumu 
pārvaldīšanā; 

• spēja interpretēt kredītiestādes finanšu informāciju, identificēt 
svarīgākās problēmas, pamatojoties uz šo informāciju, kā arī 
nodrošināt pienācīgu kontroli un pasākumus; 

• spēja novērtēt kredītiestādes pasākumu efektivitāti, lai cita starpā 
nodrošinātu uzņēmējdarbības efektīvu pārvaldību, pārraudzību un 
kontroli un, ja nepieciešams, pārraudzītu pārmaiņas šajās jomās; 

• zināšanas par klimata pārmaiņu un vides riskiem;94 

• tirgus zināšanas (informētība un izpratne par plašāku kredītiestādes 
darbības vidi); 

• informētība un izpratne par normatīvo regulējumu, kādā darbojas 
kredītiestāde; 

• informētība un izpratne par to, ko no amatā apstiprināmās personas 
sagaida NKI/ECB; 

• vienlaicīgi pienākumi, kas potenciāli var ietekmēt amatā 
apstiprināmās personas spēju pildīt savu lomu vadības struktūrā. 

 
94  Ņemot vērā klimata pārmaiņu un vides risku pieaugošo nozīmīgumu uzraudzības kontekstā un 

vispārēji atzīto vadības struktūras un riska vadības funkcijas, atbilstības nodrošināšanas funkcijas un 
iekšējā audita funkcijas lomu attiecībā uz šiem riskiem, intervijās pietiekama uzmanība jāveltī amatā 
apstiprināmās personas pieredzei saistībā ar šiem riskiem. Ja nepieciešams, intervijās jāaptver arī 
amatā apstiprināmās personas iespējamais devums attiecībā uz vadības struktūras kolektīvo 
piemērotību (sk. arī 3.5. sadaļu). 
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Ja pēc šīs intervijas saglabājas bažas, iespējams veikt otru specifisku interviju, 
pievēršot uzmanību tiem faktiem, kas rada šādas bažas. Šādi fakti var ietvert: 

a) agrāku vai nepabeigtu kriminālprocesu vai attiecīgu administratīvo procesu 
vai civilprocesu (sk. 3.2. sadaļu); 

b) jebkāda veida pierādījumus, ka amatā apstiprināmā persona nav 
nodrošinājusi pilnīgu caurredzamību, atklātību un sadarbošanos kontaktos 
ar uzraudzības vai regulatīvo iestādi; 

c) jebkādu reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu 
tirdzniecības, darījumdarbības vai profesionālās darbības īstenošanai; 
jebkādu reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences anulēšanu, atsaukšanu 
vai izbeigšanu; vai regulatīvas vai pārvaldības struktūras vai profesionālas 
struktūras vai asociācijas veiktu izslēgšanu; 

d) atlaišanu no darba vai atbildīga amata, izslēgšanu no fiduciārām 
attiecībām vai līdzīgu situāciju, vai lūgumu atkāpties no šāda amata; 

e) kompetentās iestādes noteiktu aizliegumu rīkoties kā personai, kas vada 
iestādes uzņēmējdarbību; un 

f) iepriekšēju aizliegumu rīkoties kā vadības struktūras loceklim. 

ECB var arī pieņemt lēmumu rīkot tikai specifisku interviju, piemēram, ja rakstiskie 
dokumenti jau skaidri parāda, ka pastāv konkrētas bažas par amatā apstiprināmās 
personas atbilstību un piemērotību. 

ECB var pieprasīt personām sniegt visu informāciju, kas nepieciešama uzdevumu 
veikšanai. Tā var veikt visu vajadzīgo izmeklēšanu attiecībā uz jebkuru personu un 
šajā sakarā ECB ir tiesības saņemt mutiskus paskaidrojumus no jebkuras personas 
(VUM regulas 10. panta 1. punkta e) apakšpunkts). Ja valsts tiesību akti, kas 
transponē CRD, nosaka NKI īpašas pilnvaras veikt intervijas, ECB var tieši izmantot 
šīs pilnvaras.95 

6.3. Veikšanas laiks 

Atbilstības un piemērotības novērtējuma laika grafiku nosaka valstu tiesību akti. 
Intervijas veikšanas laiks jānosaka vispārējā novērtējuma laika grafika kontekstā, 
neraugoties uz to, vai tā attiecas uz ex ante apstiprinājumu iecelšanai amatā vai ex 
post ziņošanu. Attiecībā uz ex ante apstiprinājumu iecelšanai amatā intervija jāveic 
pirms amatā apstiprināmās personas apstiprināšanas. 

Pārskatīšanai ex post kārtībā intervija jāveic atbilstības un piemērotības novērtējuma 
īstenošanas laikā un, ja iespējams, pirms amatā apstiprināmā persona stājas amatā. 

 
95  VUM regulas 9. pants. 
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6.4. Procedūra 

Intervijas tiek veiktas caurredzamā, atvērtā un objektīvā veidā. Tā kā vākto 
informāciju paredzēts izmantot atbilstības un piemērotības lēmumam, intervijas tiek 
veiktas saskaņā ar procesuālā taisnīguma principiem, nodrošinot atbilstību 
attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. 

6.4.1. Paziņošana 

Intervijas datumu, laiku un vietu rakstiski pienācīgi paziņo amatā apstiprināmajai 
personai un kredītiestādei. Neierobežojot valsts tiesību aktu piemērošanu, intervijas 
paneļa locekļi var lemt par dokumentu vai citas informācijas iepriekšēju sniegšanu 
amatā apstiprināmajai personai. 

Amatā apstiprināmā persona var izvēlēties ierasties uz interviju ar juridisku 
konsultantu. Tomēr tā nav standarta prakse un šāda rīcība netiek sagaidīta parastas 
notikumu attīstības gadījumā. 

Intervijas panelis 

Intervijas paneļa locekļus un īpaši priekšsēdētāju izraugās, pamatojoties uz 
atbilstošo amata līmeni un ņemot vērā jebkādu potenciālu vai šķietamu interešu 
konfliktu. 

6.4.2. Intervija 

Intervija jāveic organizēti un strukturēti, kā arī savlaicīgi, lai nodrošinātu objektīvu un 
kvalitatīvu novērtējumu. ECB vienojas ar amatā apstiprināmo personu par valodu, 
kādā notiks intervija. Ja kredītiestādes saziņa ar ECB jau notiek angļu valodā, 
intervijas parasti tiek veiktas angļu valodā. Tomēr tiek nodrošināts elastīgums, ja 
situācija liek izmantot citu valodu, kas nav angļu valoda. 

Tādu kredītiestāžu gadījumā, kas nav izvēlējušās angļu valodu saziņai ar ECB, 
amatā apstiprināmā persona var piekrist intervijai angļu valodā. Pretējā gadījumā 
ECB vienojas ar amatā apstiprināmo personu par valodu, kādā notiks intervija. 

Ja nepieciešams,96 interviju var fiksēt97 vai pēc intervijas var tikt sastādīts protokols, 
kas pēc tam tiek saskaņots ar amatā apstiprināmo personu, kura to paraksta.98 

 
96  Specifiska intervija principā jāfiksē un jānosūta saskaņošanai amatā apstiprināmajai personai. 
97 Atkarībā no valstī spēkā esošajiem noteikumiem intervijas var fiksēt rakstveidā, ar audiovizuālo 

aparatūru vai stenografējot. 
98  Jāievēro datu aizsardzības noteikumi, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa 

Regula (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 
04.05.2016., 1. lpp.). 
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7. Paziņojumi, lēmumi un papildu 
noteikumi 

7.1. Paziņojums par plānotu iecelšanu amatā 

EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību99 norāda uz to, ka ieteicama 
valstu pastāvošo regulējumu labāka saskaņošana attiecībā uz laiku, kad jāveic 
atbilstības un piemērotības novērtējums. Valstu tiesību akti nosaka, ka iestādēm 
jāpaziņo NKI vai nu pirms ierosinātās iecelšanas amatā, vai pēc attiecīgā valdes 
locekļa iecelšanas amatā. Amatā apstiprināmās personas dažās iesaistītajās 
dalībvalstīs var stāties amatā tikai pēc tam, kad saņēmušas ECB atļauju, bet citās 
iesaistītajās dalībvalstīs tās var ieņemt amatu pirms atļaujas saņemšanas. Tā 
rezultātā dalībvalstīs radusies juridiskā ietvara sadrumstalotība. 

Novērtējuma veikšanas laika saskaņošana nodrošinātu lielāku konsekvences līmeni 
VUM ietvaros, kas savukārt palīdzētu uzlabot uzraudzības rezultātu prognozējamību, 
tādējādi novēršot iespējamos reputācijas riskus amatā apstiprināmajām personām 
un kredītiestādēm. 

Šajā situācijā ECB mudina agrāk iesaistīt kopējo uzraudzības komandu, aicinot 
kredītiestādes iesniegt ECB vadības struktūras locekļu, kam ir izpildfunkcijas, 
piemērotības novērtējumu pirms iecelšanas amatā, lai paātrinātu uzraudzības 
novērtējumus un ļautu ECB sniegt ieguldījumu uzraudzības jomā jau procesa 
sākumā. Tas veicinātu uzraudzības darbību prognozējamību, jo uzraudzības 
lēmumi, ja iespējams, tiks sniegti iestādēm pirms amatā apstiprināmās personas 
stāšanās amatā vai īsi pēc tam. 

Uzraudzības prakse 

Šis uzaicinājums attiecas tikai uz iecelšanu tālāk minētajos amatos (izpilddirektors 
un/vai vadības struktūras loceklis) un uz tālāk norādītajām iestādēm 
(proporcionalitāte un tvērums). 

ECB aicina visas kredītiestādes iesaistītajās dalībvalstīs, kurām saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem nav iepriekš jāpaziņo kompetentajām iestādēm par plānoto locekļa 
iecelšanu amatā: 

• iesniegt jaunā ierosinātā vadības struktūras locekļa piemērotības novērtējuma 
anketu un CV, tiklīdz pastāv skaidrs nodoms100 par iecelšanu amatā; 

 
99  EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību, sadaļas "Vispārīga informācija un pamatojums" 

49. punkts un VIII sadaļas 174. punkts. 
100  Tas attiecas, piemēram, uz gadījumiem, kad kredītiestādes attiecīgā struktūra vai komiteja pieņēmusi 

lēmumu šajā sakarā, pat ja šis lēmums jāapstiprina citām struktūrām vai jāsaņem kompetentās 
iestādes atbilde. 
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• norādīt amatā iecelšanas datumu un datumu, kad persona faktiski sāks pildīt 
pienākumus; 

• sniegt jebkādus citus dokumentus, kas nepieciešami saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, tiklīdz tie ir pieejami. 

Šādu praksi jau īsteno lielākā daļa lielo kredītiestāžu iesaistītajās dalībvalstīs un tas 
ļauj ECB paātrināt novērtējumu un, ja nepieciešams, paziņot par savu lēmumu, 
pirms amatā apstiprināmā persona faktiski sāk pildīt savus pienākumus vai drīz pēc 
tam. Šīs uzraudzības prakses nolūks ir nevis atkāpties no valstu tiesību aktu 
piemērošanas, bet gan noteikt praktisku kārtību, ietverot iestādes, ECB un NKI. 

Proporcionalitāte un tvērums 

Proporcionalitātes nolūkos iepriekšminētais aicinājums piemērojams tikai šādos 
gadījumos: 

• attiecībā uz ierosinātu izpilddirektora un/vai cita vadības struktūras locekļa, 
kas pilda izpildfunkcijas, pirmreizēju iecelšanu amatā; un 

• attiecībā uz lielākajām kredītiestādēm iesaistītajās dalībvalstīs, kuras ir: 

• uzraudzītā iestāde nozīmīgās uzraudzītās grupas augstākajā 
konsolidācijas līmenī; vai 

• kredītiestāde ar lielāko kopējo aktīvu vērtību nozīmīgā uzraudzītajā 
grupā, ja šī iestāde atšķiras no iepriekš minētās iestādes; vai 

• nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas nav daļa no nozīmīgas uzraudzītās 
grupas. 

7.2. Lēmumu veidi 

Amatā apstiprināmā persona vai nu tiek atzīta par atbilstošu un piemērotu, vai arī 
tiek noraidīta. Taču ECB ir pilnvarota pozitīvos lēmumos iekļaut ieteikumus un/vai 
nosacījumus vai pienākumus, lai novērstu noteiktas bažas. Gadījumos, kad, 
izmantojot šos papildu pasākumus, bažas nav iespējams pienācīgi novērst, 
jāpieņem negatīvs lēmums. 

7.2.1. Laika grafiks 

Pēc ikviena atbilstības un piemērotības novērtējuma tiek pieņemts oficiāls ECB 
lēmums valsts tiesību aktos paredzētajā termiņā, ja tāds ir noteikts. 

Neskarot valsts tiesību aktos noteiktos termiņus, EVTI un EBI kopējās 
pamatnostādnēs par piemērotību noteikts, ka lēmuma pieņemšanai izmantotais laiks 
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nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus no dienas, kad kredītiestāde iesniegusi 
pieteikumu vai paziņojumu. 

7.2.2. Uzklausīšanas 

Ja ECB plāno pieņemt negatīvu lēmumu, t.i., iebilst pret pieprasītās atļaujas 
izsniegšanu, vai pozitīvu lēmumu, uz ko attiecas papildu noteikumi,101 attiecīgajām 
personām (uzraudzītajai iestādei un, ja nepieciešams, amatā apstiprināmajai 
personai) ir tiesības tikt uzklausītām. Šādos gadījumos gan uzraudzītajai iestādei, 
gan, ja nepieciešams, amatā apstiprināmajai personai tiek noteikts vismaz divu 
nedēļu termiņš rakstisku paskaidrojumu iesniegšanai (vai mutiskas uzklausīšanas 
pieprasīšanai) saskaņā ar VUM pamatregulas 31. panta 3. punktu. 

Parasti uzklausīšana notiek rakstveidā. ECB novērtē rakstiskos iesniegumus un to 
rezultātā var mainīt galīgos lēmumus. 

Tomēr tiesības tikt uzklausītam netiek piemērotas gadījumos, kad ar attiecīgajām 
personām (uzraudzīto iestādi un, ja nepieciešams, amatā apstiprināmo personu) jau 
iepriekš panākta vienošanās par nosacījumiem vai pienākumiem. 

7.2.3. ECB lēmums un paziņojums 

ECB pirms oficiālā lēmumu pieņemšanas procesa jebkurā laikā var neformāli 
apspriest amatā apstiprināmo personu atbilstību un piemērotību ar uzraudzīto iestādi 
(neskarot uzraudzītās iestādes pienākumu pašai veikt personu novērtēšanu). 

ECB Uzraudzības valde apstiprina lēmuma projektu, ja tas nav pieņemts ar 
deleģēšanas procedūras102 palīdzību, un pēc tam nodod to ECB Padomei 
apstiprināšanai saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru. 

ECB lēmumu pieņemšanas process uzraudzības jautājumos detalizēti aprakstīts 
VUM uzraudzības rokasgrāmatā.103 

ECB paziņo uzraudzītajai iestādei ECB galīgo lēmumu. 

Ja pieteikums iesniegts par papildu vadošo amatu, kas nav saistīts ar izpilddirektora 
vietu, ECB par galīgo lēmumu informē arī EBI104. 

 
101  Šie noteikumi ietver visus nosacījumus un pienākumus, kas neattiecas uz monitoringu un pārskatu 

sniegšanu. 
102  Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 16. novembra Lēmumu (ES) 2017/935 par pilnvaru 

pieņemt lēmumus par atbilstību un piemērotību deleģēšanu un atbilstības un piemērotības prasību 
novērtējumu (ECB/2016/42) (OV L 141, 1.6.2017., 21. lpp.). 

103  VUM uzraudzības rokasgrāmata. Eiropas banku uzraudzība – VUM darbība un uzraudzības pieeja, 
2018. gada marts. 

104  Sk. CRD 91. panta 6. punktu. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.lv.pdf
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7.3. Pozitīvs lēmums ar nosacījumu 

Nosacījumi ļauj pieņemt pozitīvus atbilstības un piemērotības lēmumus, kas 
uzraudzītajai iestādei un/vai amatā apstiprināmajai personai nosaka specifiskas 
prasības, lai nodrošinātu piemērojamo atbilstības un piemērotības kritēriju izpildi. 

ECB saskaņā ar proporcionalitātes principu attiecībā uz atbilstības un piemērotības 
novērtējumiem jāizvēlas visneitrālākais lēmums. Salīdzinot ar negatīvu lēmumu, 
lēmums ar nosacījumiem mazāk ietekmē uzraudzītās iestādes un/vai amatā 
apstiprināmās personas reputāciju vai atstāj negatīvas sekas. Turklāt dažās 
situācijās, izmantojot nosacījumus, ECB var nodrošināt vadības struktūru 
piemērotību, vienlaikus nodrošinot pietiekami plašu amatā apstiprināmo personu 
loku (piemēram, ļaujot banku sektorā ienākt jauniem dalībniekiem), tādējādi veicinot 
inovācijas un labu lēmumu pieņemšanu uzraudzītajās iestādēs. 

7.3.1. Uzraudzības prakse 

7.3.1.1. Nosacījumu izmantošana 

ECB var nākt klajā ar pozitīvu lēmumu par atbilstības un piemērotības (atkārtotu) 
novērtējumu, uz ko attiecināti nosacījumi. Nosacījums ir prasība, ko nosaka 
uzraudzītajai iestādei (vienlaikus tam var būt arī tieša ietekme uz amatā 
apstiprināmo personu) un, kuru nosakot, būtu jāpieņem negatīvs lēmums. ECB 
izvirza nosacījumu tikai gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka amatā 
apstiprināmā persona atbilst atbilstības un piemērotības novērtējuma kritērijiem. Uz 
lēmumu var attiekties viens vai vairāki nosacījumi. 

ECB var piemērot nosacījumus tikai tad, ja izpildīti visi tālāk uzskaitītie apstākļi. 

a) ECB varētu pieņemt negatīvu lēmumu 
ECB var noteikt nosacījumus atbilstības un piemērotības lēmumam, 
pamatojoties uz to, ka amatā apstiprināmā persona neatbilst visām 
atbilstības un piemērotības prasībām, taču tiek uzskatīts, ka visus 
trūkumus var viegli novērst, lai panāktu pilnīgu atbilstību. Ja amatā 
apstiprināmā persona neizpilda piemērotos nosacījumus, tā turpmāk vairs 
netiek uzskatīta par apstiprinātu. 

b) Nosacījums ir skaidri definēts un izpildāms skaidri noteiktā laika 
posmā 
Nosacījums noteikts kā konkrēta un specifiska prasība ar skaidri noteiktu 
termiņu un, ja nepieciešams, par to panākta vienošanās iesaistīto personu 
starpā (uzraudzītā iestāde un/vai amatā apstiprināmā persona). 
Nosacījuma izpildei paredzētajam termiņam jābūt relatīvi īsam un 
gadījumos, kad amatā apstiprināmā persona jau sākusi pildīt savas 
funkcijas vadības struktūrā, šim laikam posmam ideālā variantā 
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nevajadzētu pārsniegt sešus mēnešus. Ja uz lēmumu attiecas vairāki 
nosacījumi, to termiņi var atšķirties. 

c) Nosacījuma saturu pamato, balstoties uz vērtēšanas kritērijiem, kas 
noteikti spēkā esošajos valsts tiesību aktos 
Saskaņā ar VUM regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 4. panta 
3. punktu, kā arī VUM pamatregulas 2. panta 24. un 26. punktu un 
93. pantu ECB ir pilnvarota pieņemt pozitīvus un negatīvus lēmumus par 
atbilstības un piemērotības novērtējumu, pat ja valstu tiesību aktos nav 
noteikts, ka nepieciešams skaidrs lēmums. ECB a fortiori ir pilnvaras 
piemērot nosacījumus, nevis atteikt piešķirt atļauju amatā apstiprināmajai 
personai, un tā var piemērot nosacījumus apstākļos, kad amatā 
apstiprināmā persona neizpilda vienu vai vairākus kritērijus, kas noteikti 
CRD 91. pantā un ieviesti valsts tiesību aktos. 

7.3.1.2. Nosacījumu veidi 

Nosacījums var tikt noteikts attiecībā uz laiku pirms vai pēc tam, kad stājas spēkā 
ECB lēmums. Ja nosacījumi attiecas uz laiku pēc lēmuma stāšanās spēkā, 
uzraudzītajai iestādei un/vai amatā apstiprināmajai personai (nosacījuma(-u)) 
noteikto prasību neizpildes rezultātā tiek pārtrauktas apstiprinātā un paziņotā ECB 
lēmuma juridiskās sekas. Nosacījumi, kas attiecas uz laiku pēc lēmuma stāšanās 
spēkā, nekavē amatā apstiprināmajai personai stāties amatā un tāpēc neietekmē 
uzņēmuma iekšējās procedūras. 

Ja nosacījumi attiecas uz laiku pirms lēmuma stāšanās spēkā, uzraudzītajai iestādei 
un/vai amatā apstiprināmajai personai noteikto prasību neizpildes rezultātā tiek 
apturēta paziņotā ECB lēmuma darbība līdz nosacījumu izpildei. Tas nozīmē, ka 
amatā apstiprināmā persona nevar stāties amatā uzraudzītajā iestādē, kamēr 
nosacījumi nav izpildīti. 

Ja pieņemts lēmums ar nosacījumu, uzraudzītajai iestādei laikus jāziņo ECB par 
nosacījuma izpildi. Sīkāka informācija par šāda ziņojuma sniegšanu sniegta ECB 
lēmumā. 

7.3.1.3. Nosacījuma adresāti 

Prasti nosacījums adresēts uzraudzītajai iestādei, jo saskaņā ar uzraudzības 
procedūru uzraudzītā iestāde ir pieteikuma iesniedzēja. Tas tomēr var ietekmēt 
attiecīgo amatā apstiprināmo personu, kurai jārīkojas vai jāatturas no noteiktām 
darbībām. 
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7.3.1.4. Nosacījumu izpilde 

Izvirzītajiem nosacījumiem jābūt pietiekami skaidriem attiecībā uz to, kas tiek 
sagaidīts no uzraudzītās iestādes un/vai amatā apstiprināmās personas (sk. 
iepriekš), un tāpēc tie ir nekavējoties izpildāmi. Šajā sakarā "nekavējoties 
piemērojami" nozīmē, ka nosacījumi sastādīti tādā veidā, lai to izpildi varēti vienkārši 
monitorēt un pārbaudīt, atsaucoties uz ECB lēmumā izklāstītajām prasībām, un 
tāpēc tos var piemērot bez turpmāka lēmuma. 

7.3.1.5. Nosacījuma neizpilde 

Ja nosacījums netiek izpildīts, tas nozīmē, ka ECB apstiprinājums nestājas spēkā vai 
zaudē spēku. 

Ja amatā apstiprināmā persona jau darbojas kā vadības struktūras loceklis un 
atsakās atkāpties, ECB var izmantot uzraudzības pilnvaras un atbrīvot attiecīgo 
personu no amata vadības struktūrā.105 Šādam solim nepieciešams jauns īpašs 
ECB lēmums. 

7.4. Pozitīvs lēmums ar pienākumu 

ECB lēmums var ietvert arī pienākumu sniegt informāciju vai pienākumu veikt 
konkrētu darbību saistībā ar atbilstību un piemērotību. Pienākuma neizpilde – 
atšķirībā no nosacījuma neizpildes – automātiski neietekmē amatā apstiprināmās 
personas atbilstību un piemērotību. 

Gadījumos, kad, izmantojot šos papildu pasākumus, visas palikušās bažas nav 
iespējams pienācīgi novērst, tiek pieņemts negatīvs lēmums. 

Pienākumi, piemēram, ietver: 

• ziņošanu par nepabeigtiem tiesas procesiem; 

• laika monitorēšanu, ko amatā apstiprināmā persona velta uzraudzītajai iestādei; 

• pieprasījumu uzlabot oficiālo politiku attiecībā uz interešu konfliktiem; 

• pieprasījumu uzlabot situāciju saistībā ar kolektīvo piemērotību. 

7.5. Pozitīvs lēmums ar ieteikumu vai gaidām 

Gadījumos, kad ir izpildītas visas atbilstības un piemērotības prasības, bet ir 
konstatēta kāda problēma, kas jārisina, ECB atbilstības un piemērotības lēmumā var 

 
105  Tas pamatojas uz pilnvaru, kas noteikta VUM regulas 16. panta 2. punkta m) apakšpunktā "jebkurā 

brīdī atbrīvot no darba kredītiestāžu vadības struktūru locekļus, kas nepilda 4. panta 3. punkta pirmajā 
daļā minētajos tiesību aktos noteiktās prasības", vai uz līdzvērtīgām pilnvarām valstu tiesību aktos. 
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ietvert ieteikumus vai izklāstīt sagaidāmos rezultātus. Šādu nesaistošu instrumentu 
izmantošanas mērķis ir arī veicināt labas prakses ieviešanu uzraudzītajās iestādēs 
un norādīt uz vēlamajiem uzlabojumiem. 

7.6. Pārējie pilnvaru veidi 

7.6.1. Atkārtots novērtējums un atcelšana no amata 

VUM pamatregulas 94. pantā noteiktas pilnvaras jebkurā laikā atkārtoti novērtēt 
personas atbilstību un piemērotību. ECB savā lēmumā var ietvert īpašus 
paredzamus iemeslus, kas nosaka atkārtota novērtējuma nepieciešamību. Turklāt, 
saskaņā ar VUM regulas 16. panta 2. punkta m) apakšpunktu ECB ir pilnvarota 
jebkurā brīdī atbrīvot no amata nozīmīgas kredītiestādes vadības struktūras 
locekļus, kas nepilda VUM regulas 4. panta 3. punkta pirmajā rindkopā minētajos 
tiesību aktos noteiktās prasības. 

Sīkāku informāciju sk. 5.2. sadaļā.  
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8. Noderīgas saites 

CRD106 – nosaka atbilstības un piemērotības novērtējuma kritērijus. 

VUM regula107 – ECB kompetence veikt novērtējumus. 

VUM pamatregula108 – nosaka sīkākas prasības attiecībā uz atbilstības un 
piemērotības novērtējumiem. 

EVTI un EBI kopējās pamatnostādnes par piemērotību – sniedz norādījumus par 
atbilstības un piemērotības noteikumu interpretāciju CRD ietvaros un vispārējos 
kritērijus, lai novērtētu vadības struktūras locekļu individuālās un kolektīvās 
zināšanas, prasmes un pieredzi, kā arī vadības struktūras locekļu (t.sk. personu, kas 
pilda pamatfunkcijas) labo reputāciju, godīgumu un godprātību un neatkarību. 

I pielikums. Kolektīvās piemērotības novērtējuma veidne – piemērotības matrica kā 
pašnovērtējuma instruments (EBI un EVTI kopējās pamatnostādnēs par piemērotību 
tas identificēts kā labākā prakse un ECB piekrīt šim viedoklim). 

EBI pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību – šīs pamatnostādnes papildina 
dažādos CRD ietvertos pārvaldības noteikumus, ņemot vērā proporcionalitātes 
principu, precizējot vadības struktūras uzdevumus, atbildību un organizatorisko 
struktūru, iestāžu un grupu organizāciju, t.sk. nepieciešamību veidot caurredzamas 
struktūras, kas ļauj uzraudzīt to darbības, kā arī nosaka prasības attiecībā uz trim 
aizsardzības līnijām un īpaši riska pārvaldību, atbilstību un revīzijas funkcijām. 

"Pārskats par direktoru, kam nav izpildfunkciju, paziņoto pienākumu izpildei 
nepieciešamo laika patēriņu VUM ietvaros", 2019. gada augusts – pārskats par ECB 
veikto salīdzinošo analīzi attiecībā direktoru, kam nav izpildfunkciju, uz paziņoto 
pienākumu izpildei nepieciešamo laika patēriņu euro zonas valstīs. 

ECB norādījumi par klimata pārmaiņu un vides riskiem – uzraudzības gaidas 
attiecībā uz klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldību, Eiropas Centrālā banka, 
2020. gada novembris – nosaka uzraudzības gaidas attiecībā uz vadības struktūras 
lomu un pārvaldības regulējumu attiecībā uz ar klimatu saistītajiem un vides riskiem. 

ECB norādījumi par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības 
brīvību, konsolidētā versija, 2016. gada novembris – nosaka ECB politiku attiecībā 
uz specifiskiem noteikumiem, kas saistīti ar pārvaldības kārtību, proti, par 
priekšsēdētāja un izpilddirektora amatu apvienošanu un viena papildu vadoša amata 
ieņemšanu. 

VUM uzraudzības rokasgrāmata. Eiropas banku uzraudzība – VUM darbība un 
uzraudzības pieeja, 2018. gada marts – apraksta Vienotā uzraudzības mehānisma 

 
106  Sk. arī CRD 3., 74., 88., 91. un 121. pantu un 55. –60. apsvērumu. 
107 Sk. VUM regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu, 6. panta 4. punktu, 9., 10. un 11. pantu un 

16. panta 2. punkta m) apakšpunktu. 
108 Sk. VUM pamatregulas 28., 29., 93., 94. un 95. pantu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20180709
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=EN
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1972984/43592777-a543-4a42-8d39-530dd4401832/Joint%20ESMA%20and%20EBA%20Guidelines%20on%20the%20assessment%20of%20suitability%20of%20members%20of%20the%20management%20body%20and%20key%20function%20holders%20%28EBA-GL-2017-12%29.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1972987/eb859955-614a-4afb-bdcd-aaa664994889/Final%20Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29.pdf?retry=1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.lv.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.lv.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.lv.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
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(VUM) organizatorisko struktūru un definē euro zonas banku uzraudzības 
metodoloģiju, procesus un procedūras. 

Bāzeles korporatīvās pārvaldības principi bankām – Bāzeles Komitejas norādījumos 
izmantoti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) publicētie 
korporatīvās vadības principi. 

Saite uz jauno ECB atbilstības un piemērotības novērtējuma anketu 

ECB uzraudzītās bankas var izmantot IMAS portālu, lai iesniegtu ar uzraudzības 
procesiem saistīto informāciju, saņemtu statusa informāciju un veiktu informācijas 
apmaiņu ar uzraudzības darbiniekiem. Nozīmīgās bankas var izmantot IMAS portālu, 
lai iesniegtu pieteikumus atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanai, 
saņemtu paziņojumus par šā novērtējuma statusu un veiktu attiecīgās informācijas 
apmaiņu ar uzraugiem. 

 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/shared/pdf/ssm.fit_and_proper_questionnaire_update_202112.lv.pdf
https://id.ecb.europa.eu/login/?sessionOnly=true&goto=https://id.ecb.europa.eu/auth/oauth2.0/v1/authorize?response_type=code&client_id=SSMEXT&scope=openid%20email%20profile%20ssmext&state=BPgoFUZEyu3HjQnma17Q5ODUPO_9IjUMGKxhmjsqjOs%3D&redirect_uri=https://imas.ecb.europa.eu/oauth2/code/iwelcome&nonce=8d1NKzhCFNvMoJ0QaEA3X2aY5bfLJUP7xouKqrnJd24
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