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Informācijas atklāšana par AS „LPB Bank” 

 darbību 2017.gadā 

 
Vispārēja informācija 

 

Akciju sabiedrība „LPB Bank” (turpmāk tekstā – Banka) tika reģistrēta Latvijas Republikā 

2008.gada 5.septembrī, vienotais reģistrācijas Nr.50103189561. Bankas juridiskā adrese ir 

Brīvības ielā 54, Rīgā, LV-1011. 

 

Šī informācija ir sagatavota atbilstoši Finanšu kapitāla un tirgus komisijas 2014.gada 02.jūlija 

noteikumiem Nr.126 „Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem” un 

ievērojot  2013.gada 26.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 450. 

panta prasības. 

 

Informāciju par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem un risku pārvaldīšanas mērķiem, 

metodēm un politikām, kā arī pašu kapitāla prasību ievērošanu un iekšējā kapitāla pietiekamības 

novērtēšanu skatīt publikācijā AS ”LPB Bank” finanšu pārskata par gadu, kas noslēdzās 

2017.gada 31.decembrī. 

(http://www.lpb.lv/files/Documents/Financial%20statements/2017/LPB_LV_2017_PUBL.pdf) 

 

Sviras rādītājs 

Sviras rādītājs (leverage ratio) ir rādītājs, kas noteikts kā pirmā līmeņa kapitāla attiecība pret 

riska nesvērto riska darījumu kopsummu (t.sk. ārpusbilances darījumi) procentos, un tas 

nodrošina papildus aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar modeļu un novērtēšanas kļūdām 

kapitāla prasību aprēķinā, kā arī, lai minimizētu Bankas iespējamos zaudējumus, kas varētu 

rasties pārmērīgas paļaušanās uz ārējiem finansēšanas avotiem rezultātā. 

Banka sviras rādītāju aprēķina pamatojoties uz pārskata perioda beigu datiem. Atbilstoši 

starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, fiduciārie aktīvi netiek atzīti bilancē, tādējādi tie 

netiek iekļauti kopējā riska darījumu vērtības mērā, aprēķinot sviras rādītāju. 

(tūkst. euro) 

Atsauces datums 31.12.2017 

Sabiedrības nosaukums 
Akciju sabiedrība „LPB 

Bank” 

Piemērošanas līmenis Individuāli 

KPR sviras rādītājs – atklāšanas veidne 

  Piemērojamā summa 

1 Kopējie aktīvi, kā publicēts finanšu pārskatos 234 505 

2 
Korekcijas sabiedrībām, kas ir konsolidētas grāmatvedības nolūkos, bet uz 
kurām neattiecas regulatīvā konsolidācija 

- 

3 

(Fiduciārajiem aktīviem piemērotā korekcija, kuri atzīti bilancē saskaņā ar 
piemērojamo grāmatvedības regulējumu, bet izslēgti no sviras rādītāja 
kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 
429. panta 13. punktu). 

- 

4 Atvasinātajiem finanšu instrumentiem piemērotā korekcija 306 

5 Vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) piemērotā korekcija - 

6 
Ārpusbilances posteņiem piemērotā korekcija (t.i., ārpusbilances riska 

darījumu konvertēšana uz kredītekvivalenta summām) 
1 613 

http://www.lpb.lv/files/Documents/Financial%20statements/2017/LPB_LV_2017_PUBL.pdf


2 

 

{ES-6a} 
(Korekcija, kas piemērota grupas riska darījumiem, kuri izslēgti no sviras 
rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 429. panta 7. punktu). 

- 

{ES-6b} 
(Korekcija, kas piemērota riska darījumiem, kuri izslēgti no sviras rādītāja 
kopējo riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 
429. panta 14. punktu). 

- 

7 Citas korekcijas (697) 

8 Sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mērs 235 727 

Tabula LRCom: kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju 

  KPR sviras rādītāja riska 
darījumi 

Bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD) 

1 
Bilances posteņi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un fiduciāros 

aktīvus, bet ietverot nodrošinājumu) 
234 487 

2 (Aktīvu summas, kas atskaitītas, nosakot pirmā līmeņa kapitālu) (697) 

3 
Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus, 
VFD un fiduciāros aktīvus) (1. un 2. rindas summa) 

233 790 

Atvasināto instrumentu darījumi 

4 
Aizvietošanas vērtība, kas saistīta ar visiem atvasināto instrumentu 

darījumiem (t.i., neieskaitot atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi) 
18 

5 
Palielinājuma summas iespējamajam nākotnes riskam, kas saistīts ar visiem 

atvasināto instrumentu darījumiem (tirgus vērtības metode) 
306 

{ES-5a} 
Riska darījumi, kas noteikti saskaņā ar sākotnējās riska darījuma vērtības 
metodi 

- 

6 
Bruto palielinājums sniegtajam atvasināto instrumentu nodrošinājumam, ja 
tas ir atskaitīts no bilances aktīviem saskaņā ar piemērojamo 
grāmatvedības regulējumu 

- 

7 
(Debitoru parādu atskaitījumi, kas piemēroti atvasināto instrumentu 

darījumos nodrošinātajai naudas mainīgajai drošības rezervei) 
- 

8 
(Tirdzniecības riska darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā 

neietverta CCP daļa) 
- 

9 Pārdoto kredītu atvasināto instrumentu koriģētā efektīvā nosacītā summa - 

10 
(Koriģētie efektīvie nosacītie izlīdzinājumi un palielinājumu atskaitījumi 

attiecībā uz pārdotajiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem) 
- 

11 
Kopējie atvasināto instrumentu riska darījumi (4. līdz 10. rindas 
summa) 

324 

Riska darījumi ar VFD6 

12 
Bruto VFD aktīvi (bez ieskaita atzīšanas) pēc korekcijām attiecībā uz 

tirdzniecības uzskaites darījumiem 
- 

13 
(Bruto VFD aktīvu skaidras naudas kreditoru un debitoru parādu 
savstarpēji ieskaitītās summas) 

- 

14 Darījumu partnera kredītriska darījumi attiecībā uz VFD aktīviem - 

{ES-14a} 
Atkāpe attiecībā uz VFD: darījumu partnera kredītriska darījumi saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 429.b panta 4. punktu un 222. pantu 
- 

15 Starpnieka darījumu riska darījumi - 

{ES-15a} 
(Vērtspapīru finansēšanas darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras 

rādītājā neietverta CCP daļa) 
- 

16 
Kopējie vērtspapīru finansēšanas darījumu riska darījumi (12. līdz 15.a 
rindas summa) 

- 

Citi ārpusbilances riska darījumi 

17 Ārpusbilances posteņu riska darījumu bruto nosacītā summa 4 271 

18 (Kredītekvivalenta summu pārrēķinam piemērotā korekcija) (2 658) 

19 Citi ārpusbilances riska darījumi (17. un 18. rindas summa) 1 613 

(Riska darījumi, kam piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013  429. panta 7. punktu un 
14. punktu (bilances un ārpusbilances posteņi) 

{ES-19a} 

(Grupas iekšējie riska darījumi, kam (solo līmenī) piemēro atbrīvojumu 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 7. punktu (bilances un 

ārpusbilances posteņi)) 

- 

{ES-19b} 
(Grupas riska darījumi, kam piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 429. panta 14. punktu (bilances un ārpusbilances posteņi) 
- 

Kapitāla un kopējo riska darījumu vērtības mērs 
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20 Pirmā līmeņa kapitāls 26 669 

21 
Sviras rādītāja kopējo riska darījumu vērtības mērs (3., 11., 16., 19., 
ES-19.a un ES-19.b rindas summa) 

235 727 

Sviras rādītājs 

22 Sviras rādītājs 11.31 % 

Pārejas pasākumu izvēle un neatzīto fiduciāro posteņu summa 

ES-23 Pārejas pasākumu izvēle kapitāla mēra noteikšanai Pilnībā ieviests 

ES-24 
Neatzīto fiduciāro posteņu summa saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 

429. panta 11. punktu. 
- 

Tabula LRSpl: bilances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, 
kam piemērots atbrīvojums) 

  KPR sviras rādītāja riska 
darījumi 

ES-1 
Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un 
riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums), no kā: 

234 487 

ES-2 Tirdzniecības portfeļa riska darījumi - 

ES-3 Bankas tirdzniecības portfeļa riska darījumi, no kā: - 

ES-4 Segtās obligācijas - 

ES-5 Riska darījumi, kurus uzskata par riska darījumiem ar valsti 60 002 

ES-6 
Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām, DAB, starptautiskām 

organizācijām un PSS, kuras  neuzskata par valsti 
5 319 

ES-7 Iestādes 51 529 

ES-8 Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku 38 147 

ES-9 Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU - 

ES-10 Komercsabiedrības 40 722 

ES-11 Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības 3 137 

ES-12 
Citi riska darījumi (piem., pašu kapitāls, vērtspapīrošanas darījumi un 

citi aktīvi, kas nav kredītsaistības) 
35 631 

KPR sviras rādītājs – atklāšanas veidne 

Tabula LRQua: brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvo posteņu atklāšanai 

 Sleja 

 
Brīvs formāts 

Rinda  

1. 

Apraksts par procedūrām, ko 

izmanto, lai pārvaldītu 

pārmērīgas sviras risku 

Sviras rādītājs Bankā tiek pārvaldīts Risku pārvaldīšanas politikas 

ietvaros. Banka ir noteikusi, ka sviras rādītājs tiek kontrolēts ik 

ceturksni un tās mērķa lielums nav mazāks par 3%. Bankas valde tiek 

regulāri informēta par sviras rādītāja dinamiku un nepieciešamības 

gadījumā var pieņemt lēmumu, lai koriģētu sviras rādītāja attīstību, 

palielinot pirmā līmeņa kapitālu vai ierobežojot riska darījumu 

vērtības pieaugumu. 

2. 

Apraksts par faktoriem, kas ir 
ietekmējuši sviras rādītāju 
pārskata periodā, uz kuru 
attiecas atklātais sviras rādītājs. 

Sviras rādītājs 2017.gadā ir nedaudz samazinājies salīdzinot ar 

2016.gadu, tā izmaiņas ietekmēja Bankas pirmā līmeņa kapitāla 

samazinājums un riska darījumu vērtības mēra pieaugums. Bankas 

pirmā līmeņa kapitāls 2017.gadā samazinājās, jo Bankas akcionāri 

bija lēmuši par iepriekšējo gadu nesadalītas peļņas izmaksu 

dividendēs. 

Specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerves norma 

Specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve paredzēta, lai nodrošinātos, ka Banka ekonomiskās 

izaugsmes laikā uzkrāj pietiekamu kapitāla bāzi, lai varētu absorbēt zaudējumus lejupslīdes 

laikā, proti, tā kalpo kā rezerve Bankai, lai tā būtu spējīga turpināt kreditēšanu arī nelabvēlīgos 

ekonomiskos apstākļos. 

Banka pretcikliskās kapitāla rezerves normu aprēķina kā pretcikliskās rezerves normu, ko 

piemēro valstīs, ar kuras rezidentiem Banka veic kredītriskam pakļautos darījumus, vidējo 



4 

 

svērto rādītāju. Banka pretciklisko kapitāla rezerves normu aprēķina pamatojoties uz pārskata 

perioda beigu datiem. 

Attiecīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskais izvietojums (tūkst. eiro) 

  

Kredītdarījumu 

aktīvu pozīcijas 
Kopējās kapitāla prasības Kopējo 

kapitāla 

prasību 

īpatsvari 

(%) 

Pretcikliskā 

kapitāla 

rezerves 

norma (%) 
SP 

Iekšējie 

modeļi 

t.sk. 

Vispārējie 

kredītu 

aktīvi 

t.sk. 

Tirdzniecības 

portfeļa aktīvi 

t.sk. 

Vērtspapī- 

rošanas 

aktīvi 

Kopā 

Valstis: 
        

AUSTRIJA 2 569  0   0 0.00 0.00 

BALTKRIEVIJA 341  184   184 0.23 0.00 

ĶĪNA 1 683  839   839 1.07 0.00 

IGAUNIJA 5 214  5 147   5 147 6.57 0.00 

SOMIJA 1 051  1 051   1 051 1.34 0.00 

FRANCIJA 2 066  2 066   2 066 2.64 0.00 

GRUZIJA 1 207  19   19 0.02 0.00 

VĀCIJA 2 007  2 007   2 007 2.56 0.00 

UNGĀRIJA 1  0   0 0.00 0.00 

INDIJA 1 696  1 696   1 696 2.17 0.00 

IZRAĒLA 1 119  1 111   1 111 1.42 0.00 

KAZAHSTĀNA 87  18   18 0.02 0.00 

LATVIJA 66 083  43 272   43 272 55.26 0.00 

LIETUVA 80  75   75 0.11 0.00 

MALTA 177  0   0 0.00 0.00 

MEKSIKA 2 103  2 103   2 103 2.69 0.00 

POLIJA 4 611  4 081   4 081 5.21 0.00 

KATARA 802  401   401 0.51 0.00 

KRIEVIJA 10 857  2 640   2 640 3.37 0.00 

SLOVĀKIJA 2 208  2 208   2 208 2.82 0.50 

ŠVEICE 2 030  0   0 0.00 0.00 

UKRAINA 268  93   93 0.12 0.00 

APVIENOTIE 

ARĀBU 

EMIRĀTI 

3 373  1 178   1 178 1.50 0.00 

APVIENOTĀ 

KARALISTE 
4 223  3 965   3 965 5.06 0.50 

AMERIKAS 

SAVIENOTĀS 

VALSTIS 

6 408  4 155   4 155 5.31 0.00 

Kopā: 122 264  78 309   78 309 100.00  
Kredītiestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezervju apjoms (tūkst. eiro) 

Kopējā riska darījumu vērtība 122 264 

Kredītiestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerves norma 0.04 % 

Kredītiestādei specifisko pretciklisko kapitāla rezervju prasības 49 

 

Atalgojuma politika un prakse 

 

Personāla atalgojuma noteikšanā Banka piemēro efektivitātes, elastīguma, taisnīguma un 

caurspīdīguma principu. 

 

Atalgojuma līmeni Bankā nosaka, savietojot tā vēlamo un iespējamo lielumu. 

 

Bankas Padome apstiprina Bankas Personāla politiku un Atalgojuma politiku, kas nosaka 
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Bankas struktūrvienību pilnvaras personāla vadības jautājumos un darba samaksas sistēmu 

Bankā. Valdes un Iekšējā audita departamenta vadītāja atalgojumu nosaka Bankas Padome. 

Politikas tiek pārskatītas ne retāk kā reizi gadā, lai nodrošinātu to aktualitāti un atbilstību 

pārmaiņām Bankas darbībā un Bankas darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos vai pēc 

grozījumu izdarīšanas Atbilstības likumos, noteikumos un standartos, kas regulē atalgojuma 

politiku. Nepieciešamās izmaiņas Politikās apstiprina Bankas Padome. 

 

Bankas darbinieku dzīves kvalitāti panāk un darbinieku motivē ar monetārām (piemēram, 

atalgojums un pabalsti) un nemonetārām (piemēram, apmācības un kvalifikācijas 

paaugstināšana) metodēm, kā arī karjeras izaugsmes iespējām. 

 

Atalgojuma efektivitātes principu Banka īsteno, motivējot darbiniekus sasniegt Bankas mērķus 

un racionāli izmantot resursus. 

 

Bankā pastāvošā atalgojuma sistēma paredz tikai nemainīgu atalgojuma daļu, nenosakot no 

darbības rezultātiem atkarīgu atalgojuma mainīgo daļu. 

 

Pārskata gadā darba attiecības ar Banku pārtrauca 5 (pieci) Bankas riska profilu ietekmējošu 

amatu ieņemoši darbinieki, no kuriem 2 (divi) ir augstākās vadības pozīcijas darbinieki.  

 

Pārskata gadā Bankā nebija darbinieku, kuriem pārskata gadā atalgojums bija vienāds ar vai 

lielāks par 1 miljonu euro.
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Pārskats par darbinieku atalgojumu 

   
   

 

         2017. gada 01.janvāris līdz 31.decembris 

   

   

(pārskata periods) 

   

          

 

1. tabula Informācija par darbinieku 

atalgojumu 

      
 

         

 
  Padome Valde 

Ieguldījumu 

pakalpojumi1 

Privātpersonu 

vai mazo un 

vidējo 

komerc-

sabiedrību 

apkalpošana2 

Aktīvu 

pārvaldī-

šana3 

Korporatīvā 

atbalsta 

funkcija4 

Iekšējās 

kontroles 

funkcija5 

Pārējie 

darbības 

veidi6 

 
Darbinieku skaits gada 

beigās 
3 3 6 77 1 107 11 - 

 
Peļņa / (zaudējumi) pēc 

nodokļiem  

 

Kopējais atalgojums 768 234 000 201 535 1 213 043 47 426 2 049 717 263 058 - 

 

Tajā skaitā: mainīgā 

atalgojuma daļa 
- - - - - - - - 
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2.tabula Informācija par iestādes riska profilu ietekmējošiem darbiniekiem 

   

          

 

  Padome Valde 
Ieguldījumu 

pakalpojumi1 

Privātpersonu 

vai mazo un 

vidējo 

komerc-

sabiedrību 

apkalpošana2 

Aktīvu 

pārvaldīšana3 

Korporatīvā 

atbalsta 

funkcija4 

Iekšējās 

kontroles 

funkcija5 

Pārējie 

darbības 

veidi6 

 

Iestādes riska profilu 

ietekmējošo darbinieku 

skaits gada beigās 

3 3 1 8 1 29 5 - 

 

tajā skaitā riska profilu 

ietekmējošo darbinieku skaits 

augstākās vadības pozīcijās  

3 3 1 2 1 9 3 - 

A
ta

lg
o

ju
m

a
 

n
em

a
in

īg
ā

 d
a

ļa
 Kopējā atalgojuma 

nemainīgā daļa 
768 234 000 47 570 149 785 47 426 737 317 167 688 - 

tajā skaitā nauda un citi 

maksāšanas līdzekļi 
768 234 000 47 570 149 785 47 426 737 317 167 688 - 

tajā skaitā akcijas un ar tām 

saistītie instrumenti 
- - - - - - - - 

tajā skaitā citi instrumenti7 - - - - - - - - 

A
ta

lg
o

ju
m

a
 m

a
in

īg
ā

 

d
a

ļa
 

Kopējā atalgojuma mainīgā 

daļa 
- - - - - - - - 

tajā skaitā nauda un citi 

maksāšanas līdzekļi 
- - - - - - - - 

tajā skaitā akcijas un ar tām 

saistītie instrumenti 
- - - - - - - - 

tajā skaitā citi instrumenti7 - - - - - - - - 

A
tl

ik
tā

 

a
ta

lg
o
ju

m
a

 

m
a

in
īg

ā
 

d
a

ļa
 Kopējā atliktā atalgojuma 

mainīgā daļa, kas atlikta 

pārskata gadā  

- - - - - - - - 
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tajā skaitā atliktā daļa 

naudas un citu maksāšanas 

līdzekļu formā 

- - - - - - - - 

tajā skaitā atliktā daļa 

akciju un ar tām saistīto 

instrumentu formā 

- - - - - - - - 

tajā skaitā atliktā daļa citu 

instrumentu formā7 
- - - - - - - - 

kopējā neizmaksātā atliktā 

atalgojuma mainīgā daļa, 

kas piešķirta pirms 

pārskata gada 

- - - - - - - - 

  tajā skaitā daļa, uz kuru ir 

iegūtas neatsaucamas tiesības 
- - - - - - - - 

  tajā skaitā daļa, uz kuru nav 

iegūtas neatsaucamas tiesības 
- - - - - - - - 

Kopējā pārskata gadā 

izmaksātā atliktā 

atalgojuma mainīgā daļa 

- - - - - - - - 

A
ta

lg
o

ju
m

a
 

m
a

in
īg

ā
s 

d
a

ļa
s 

k
o

re
k

ci
ja

 

Pārskata gada laikā 

piemērotā atalgojuma 

mainīgās daļas korekcija, 

kas attiecināma uz 

iepriekšējos gados piešķirto 

atalgojuma mainīgo daļu  

- - - - - - - - 

G
a

ra
n

tē
tā

 

a
ta

lg
o
ju

m
a

 

m
a

in
īg

ā
 d

a
ļa

 Garantētās atalgojuma 

mainīgās daļas (sign-on 

payments) saņēmēju skaits  

- - - - - - - - 

Garantētās atalgojuma 

mainīgās daļas (sign-on) 

apmērs    

- - - - - - - - 

A
tl

īd
zī

b

a
 p

a
r 

d
a

rb
a

 

ti
es

is
k

o
 

a
tt

ie
cī

b
u

 

iz
b

ei
g

ša

n
u

 Darbinieku skaits, kas 

saņēmuši atlīdzību par 

darba tiesisko attiecību 

-  -  -  -  - 1  - -  
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izbeigšanu 

Pārskata gadā izmaksātās 

atlīdzības apmērs par darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu 

 -  -  - -  -  1 426 -  -  

Lielākās atlīdzības par 

darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu apmērs vienai 

personai 

- - - - - 1 426 - - 

A
r 

p
en

si
o

n
ē
ša

n
o

s 

sa
is

tī
ti

e 
la

b
u

m
i Darbinieku skaits, kas 

saņem ar pensionēšanos 

saistītos labumus 

-  - - - - - - - 

Ar pensionēšanos saistīto 

labumu apmērs 
- - - - - - - - 

 
         1 konsultāciju sniegšana par komercsabiedrību finansēm, darījumi ar regulētā tirgū tirgotiem vai regulētā tirgū netirgotiem finanšu instrumentiem, kā arī ar finanšu 

instrumentu tirdzniecību un pārdošanu saistīti pakalpojumi 

2 privātpersonu un komercsabiedrību kreditēšana 

        3 ieguldījumu individuālo portfeļu pārvaldīšana, ieguldījumu, kas veikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un 

administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasībām atbilstošos ieguldījumu fondos, 

pārvaldīšana (managing of UCITS) un citi aktīvu pārvaldīšanas veidi.  
4 visas funkcijas, kuru darbība attiecināma uz visu Banku, piemēram, IT, personāla vadība 

   5 iekšējais audits, darbības atbilstības kontroles funkcija un risku kontroles funkcija 

     6 darbinieki, kuru profesionālo darbību nevar attiecināt uz iepriekš minētajām darbībām. Banka  pārskatam pievieno papildu skaidrojumu, norādot, kādos darbības 

veidos darbinieki veic savu profesionālo darbību 

7 instrumenti, kas atbilst FKTK  2014. gada 2. jūlija normatīvo noteikumu Nr. 126 „Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem” 18.2.2. punktā 

minētajām prasībām 

 

 


