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IEVADS 

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. LEI kods 
259400YE9CCQBVY41L71. 

Informācijas atklāšanas ziņojums (3.pīlārs) (turpmāk tekstā – Ziņojums) ir 

sagatavota pamatojoties uz Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3 panta 

(3) daļu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.575/2013 (2013.gada 

26.jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko 

groza Regulu (ES) Nr.648/2012 Astotās daļas prasībām, ievērojot Komisijas 

Īstenošanas regulā (ES) 2021/637 (2021.gada 15.marts), ar ko nosaka 

īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, 

kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.575/2013 astotās 

daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 

Nr.1423/2013, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1555, Komisijas Īstenošanas 

regulu (ES) 2016/200 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2295 noteiktos 

ziņošanas formātus. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.575/2013 

(2013.gada 26.jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, 

un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 prasībām Banka nav uzskatāma par 

lielu iestādi vai mazu un nesarežģītu iestādi, un Bankai nav filiāļu vai 

pārstāvniecību ārvalstīs un tai nav konsolidācijas grupas, kā arī tā nav biržā 

kotēta, kā rezultātā Ziņojums tiek sagatavots individuālā līmenī vienu reizi gadā, 

atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.575/2013 (2013.gada 

26.jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko 

groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 433c 2.panta prasībām. 

Šis Ziņojums ir jālasa kopā ar atbilstošā perioda gada pārskatu, ceturkšņa finanšu 

informāciju, atalgojuma politikas pārskatu, tādējādi atsevišķa svarīga informācija, 

kas nav iekļauta iepriekš minētajos pārskatos tiek uzrādīta šajā Ziņojumā un 

netiek atkārtota. Minētie pārskati ir pieejami Bankas mājas lapas 

https://www.lpb.lv sadaļā “Finanšu informācija”. 

Ziņojums ir izskatīts un apstiprināts Bankas Valdē 2022.gada 5.maijā. 

  

https://www.lpb.lv/
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VEIDNE EU KM1 — GALVENO RĀDĪTĀJU VEIDNE (VESELOS EURO) 

 a b 

2021.gads 2020.gads 

Pieļaujamais pašu kapitāls (summas) 

1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1) 32 718 015 32 002 191 

2 Pirmā līmeņa kapitāls 32 718 015 32 002 191 

3 Kopējais kapitāls 32 718 015 32 002 191 

Riska darījumu riska svērtās vērtības 

4 Kopējā riska darījumu vērtība 136 090 811 129 877 762 

Kapitāla rādītāji (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību) 

5 Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%) 24.04% 24.64% 

6 Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%) 24.04% 24.64% 

7 Kopējais kapitāla rādītājs (%) 24.04% 24.64% 

Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (kā 
procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību) 

EU 7.a 
Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai 
(izņemot pārmērīgas sviras risku) (%) 

2.50% 2.50% 

EU 7.b 
tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls 
(procentpunkti) 

1.40% 1.40% 

EU 7.c 
tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls 
(procentpunkti) 

1.88% 1.88% 

EU 7.d Kopējās SREP pašu kapitāla prasības(%) 10.50% 10.50% 

Apvienoto rezervju un kopējā kapitāla prasība (kā procentuāla attiecība pret riska 
darījumu riska svērto vērtību) 

8 Kapitāla saglabāšanas rezerves (%) 2.50% 2.50% 

EU 8.a 
Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī 
konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku 
(%) 

  

9 
Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves 
(%) 

0.02% 0.02% 

EU 9.a Sistēmiskā riska rezerves (%)   

10 Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)   

EU 10.a Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)   

11 Apvienoto rezervju prasība (%) 2.52% 2.52% 

EU 11.a Vispārējās kapitāla prasības (%) 13.02% 13.02% 

12 
Pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas pieejams pēc 
kopējo SREP pašu kapitāla prasību izpildes (%) 

13.54% 14.14% 

Sviras rādītājs 

13 Kopējās riska darījumu vērtības mērs 203 568 713 238 700 291 

14 Sviras rādītājs (%) 16.07% 13.41% 

Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (kā procentuāla attiecība 
pret riska darījumu riska svērto vērtību) 

EU 14.a 
Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras 
riska novēršanai (%) 

  

EU 14b 
tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls 
(procentpunkti) 

  

EU 14c Kopējās SREP sviras rādītāja prasības (%) 3.00% 3.00% 

Sviras rādītāja rezerves un vispārējā sviras rādītāja prasība (kā procentuāla attiecība pret 
riska darījumu riska svērto vērtību) 

EU 14.d Sviras rādītāja rezervju prasība (%)   

EU 14.e Vispārējā sviras rādītāja prasība (%) 3.00% 3.00% 

Likviditātes seguma rādītājs 

15 
Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (AKLA) 
(svērtā vērtība — vidējais rādītājs) 

118 459 736 77 926 478 

EU 16.a Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība 89 799 846 65 614 607 

EU 16.b Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība 18 998 844 24 943 364 

16 
Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (koriģētā 
vērtība) 

70 801 002 40 671 243 

17 Likviditātes seguma koeficients (%) 167.31% 191.60% 

Neto stabila finansējuma rādītājs 
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18 Kopējais pieejamais stabilais finansējums 129 609 726 128 429 320 

19 Kopējais vajadzīgais stabilais finansējums 83 432 527 94 315 927 

20 NSFR rādītājs (%) 155.35% 136.17% 

VEIDNE EU OV1 — PĀRSKATS PAR KOPĒJĀM RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBĀM (VESELOS 

EURO)  

  

Kopējās riska darījumu 
vērtības (TREA) 

Kopējās pašu 
kapitāla 
prasības 

a b c 

2021.gads 2020.gads 2021.gads 

1 Kredītrisks (izņemot CCR) 106 596 097 101 443 079 8 527 688 

2 Tostarp standartizētā pieeja 106 596 097 101 443 079 8 527 688 

3 Tostarp fondu IRB (F-IRB) pieeja    

4 Tostarp grupēšanas pieeja    

EU 4.a 
Tostarp kapitāla vērtspapīri saskaņā 
ar vienkāršoto riska pakāpju pieeju 

   

5 Tostarp attīstītā IRB (A-IRB) pieeja    

6 Darījuma partnera kredītrisks — CCR 248 664 298 743 19 893 

7 Tostarp standartizētā pieeja    

8 
Tostarp iekšējo modeļu metode 
(IMM) 

   

EU 8.a Tostarp riska darījumi ar CCP    

EU 8b 
Tostarp kredīta vērtības korekcija — 
CVA 

5 663 6 800 453 

9 Tostarp cits CCR 243 001 291 943 19 440 

10 Neattiecas    

11 Neattiecas    

12 Neattiecas    

13 Neattiecas    

14 Neattiecas    

15 Norēķinu risks    

16 

Vērtspapīrošanas riska darījumi 
netirdzniecības portfelī (pēc 
maksimālās robežvērtības 
piemērošanas) 

   

17 Tostarp SEC-IRBA pieeja    

18 Tostarp SEC-ERBA (ieskaitot IAA)    

19 Tostarp SEC-SA pieeja    

EU 19.a Tostarp 1 250% / atskaitījums    

20 
Pozīcijas risks, ārvalstu valūtas risks 
un preču risks (tirgus risks) 

1 312 787 1 816 352 105 023 

21 Tostarp standartizētā pieeja 1 312 787 1 816 352 105 023 

22 Tostarp IMA    

EU 22.a Lieli riska darījumi    

23 Operacionālais risks    

EU 23.a Tostarp pamatrādītāja pieeja 27 933 263 26 319 588 2 234 661 

EU 23.b Tostarp standartizētā pieeja    

EU 23.c Tostarp attīstītās mērīšanas pieeja    

24 
Summas, kas nepārsniedz 
atskaitījumu sliekšņus (piemērojot 
250% riska pakāpi) 

   

25 Neattiecas    

26 Neattiecas    

27 Neattiecas    

28 Neattiecas    

29 Kopā: 136 090 811 129 877 762 10 887 265 
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VEIDNE EU CC1 — REGULĒJOŠĀM PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ PAŠU KAPITĀLA SASTĀVS 

(UZ 31.12.2021, VESELOS EURO)  

  a) b) 

Rinda  Summas 

Avots, kas 
balstīts uz 
atsauces 

numuriem/burtie
m bilancē 
atbilstoši 

regulatīvajam 
konsolidācijas 

tvērumam 

Pirmā līmeņa pamata kapitāls Instrumenti un rezerves 

1 
Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju 
emisijas uzcenojuma konti 

13 000 000 
Veidne EU CC2 E1 

rinda 

 tostarp: Parastās akcijas 13 000 000 
Veidne EU CC2 E1 

rinda 

 tostarp: Instrumenta veids 2   

 tostarp: Instrumenta veids 3   

2 Nesadalītā peļņa 20 438 673 

Veidnes EU CC2 E3 
rinda, kas 

samazināta par 
plānoto dividenžu 
izmaksu summu 

3 
Uzkrātie citi visaptverošie ienākumi (un citas 
rezerves) 

  

EU-3.a Rezerves vispārējiem banku riskiem   

4 

CRR 484. panta 3. punktā minēto atbilstīgo posteņu 
summa un ar tiem saistītie akciju emisijas 
uzcenojuma konti, uz kuriem attiecas pakāpeniska 
izslēgšana no pirmā līmeņa pamata kapitāla 

  

5 
Mazākuma līdzdalības daļas (summa, kas atļauta 
konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā) 

  

EU-5.a 
Neatkarīgi pārbaudīta starpposma peļņa, atskaitot 
jebkādas paredzamas maksas vai dividendes 

  

6 
Pirmā līmeņa pamata kapitāls pirms 
regulatīvajām korekcijām 

33 438 673  

Pirmā līmeņa pamata kapitāls Regulatīvās korekcijas 

7 Papildu vērtības korekcijas (negatīva summa) 57 119  

8 
Nemateriālie aktīvi (atskaitot attiecīgo nodokļu 
saistības) (negatīva summa) 

333 277 
Veidnes EU CC2 A7 

rinda 

9 Neattiecas   

10 

Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no 
peļņas gūšanas nākotnē, izņemot tos, kuri izriet no 
laika noviržu izraisītas pagaidu starpības (atskaitot 
attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. 
panta 3. punkta nosacījumi) (negatīva summa) 

  

11 

Patiesās vērtības rezerves, kas saistītas ar peļņu vai 
zaudējumiem no naudas plūsmas riska 
ierobežošanas pozīcijām tādiem finanšu 
instrumentiem, kuri nav novērtēti pēc to patiesās 

vērtības 

  

12 
Negatīvas summas, kuras izriet no paredzamo 
zaudējumu summas aprēķiniem 

  

13 
Jebkāds kapitāla palielinājums, kas izriet no 
vērtspapīrotiem aktīviem (negatīva summa) 

  

14 
Peļņa vai zaudējumi no pēc patiesās vērtības 
novērtētām saistībām, kuri rodas no izmaiņām pašas 
iestādes kredītstāvoklī 

  

15 
Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi (negatīva 
summa) 
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16 
Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības 
pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos 

(negatīva summa) 

  

17 

Tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu 
finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata 
kapitāla instrumentos, kurām ar iestādi ir 
savstarpējas līdzdalības, kas ir izveidotas, lai 
mākslīgi palielinātu iestādes pašu kapitālu (negatīva 
summa) 

  

18 

Tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu 
finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata 
kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska 
ieguldījuma (summa pārsniedz 10% slieksni un ir 
atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva 
summa) 

  

19 

Iestādes tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības 
tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa 
pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir 
būtisks ieguldījums (summa pārsniedz 10% slieksni 
un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva 
summa) 

  

20 Neattiecas   

EU-20.a 
Riska darījumu vērtība turpmāk minētajiem 
posteņiem, kas atbilst riska pakāpei 1 250  % 
apmērā, ja iestāde izvēlas atskaitīšanas alternatīvu 

  

EU-
20.b 

tostarp: būtiskas līdzdalības ārpus finanšu 
sektora (negatīva summa) 

  

EU-20.c 
tostarp: vērtspapīrošanas pozīcijas (negatīva 
summa) 

  

ES-20.d 
tostarp: neapmaksātas piegādes (negatīva 
summa) 

  

21 

Atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika noviržu 
izraisītas pagaidu starpības (summa pārsniedz 10 % 
slieksni, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir 
izpildīti CRR 38. panta 3. punkta nosacījumi) 
(negatīva summa) 

  

22 
Summa, kas pārsniedz 17,65% slieksni (negatīva 
summa) 

  

23 

tostarp: iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās 
līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību 
pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, 
kurās iestādei ir būtisks ieguldījums 

  

24 Neattiecas   

25 
tostarp: atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika 
noviržu izraisītas pagaidu starpības 

  

EU-25.a Kārtējā finanšu gada zaudējumi (negatīva summa)   

ES-25.b 

Paredzami nodokļi saistībā ar pirmā līmeņa pamata 
kapitāla posteņiem, izņemot gadījumu, ja iestāde 
atbilstīgi pielāgo pirmā līmeņa pamata kapitāla 
posteņu apmēru, ciktāl šādi nodokļi samazina 
apmēru, kādā šos posteņus var izmantot, lai segtu 
riskus vai zaudējumus (negatīva summa) 

  

26 Neattiecas   

27 
Atbilstīgi pirmā līmeņa papildu kapitāla atskaitījumi, 
kas pārsniedz iestādes pirmā līmeņa papildu kapitālu 
(negatīva summa) 

  

27.a Citas regulatīvas korekcijas 330 262 

Daļa veidnes EU 
CC2 A9 rindas 

summa, kas saistīta 
ar avansā 
veiktajiem 

maksājumiem par 
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nemateriālajiem 
aktīviem (Regulas 

NR.575/2013 
3.pants) 

28 
Pirmā līmeņa pamata kapitāla kopējās 
regulatīvās korekcijas 

720 658  

29 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 32 718 015  

Pirmā līmeņa papildu kapitāls: instrumenti 

30 
Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju 
emisijas uzcenojuma konti 

  

31 
tostarp: klasificē kā pašu kapitālu saskaņā ar 
piemērojamiem grāmatvedības standartiem 

  

32 
tostarp: klasificē kā saistības saskaņā ar 
piemērojamiem grāmatvedības standartiem 

  

33 

CRR 484.panta 4.punktā minēto atbilstīgo posteņu 
summa un ar tiem saistītie akciju emisijas 
uzcenojuma konti, uz ko attiecas pakāpeniska 
izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla 

  

EU-33.a 
CRR 494.a panta 1.punktā minēto atbilstīgo posteņu 
summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no 
pirmā līmeņa papildu kapitāla 

  

ES-33.b 
CRR 494.b panta 1.punktā minēto atbilstīgo posteņu 
summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no 
pirmā līmeņa papildu kapitāla 

  

34 

Meitasuzņēmumu emitēts un trešo personu turēts 
atbilstīgs pirmā līmeņa kapitāls, kas ietverts 
konsolidētajā pirmā līmeņa papildu kapitālā (tostarp 
mazākuma līdzdalības daļas, kas nav iekļautas 
5.rindā) 

  

35 
tostarp: meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, 
uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana 

  

36 
Pirmā līmeņa papildu kapitāls pirms 
regulatīvajām korekcijām 

  

Pirmā līmeņa papildu kapitāls: regulatīvās korekcijas 

37 

Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības 

pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos 
(negatīva summa) 

  

38 

Tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu 
finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu 
kapitāla instrumentos, kurām ar iestādi ir 
savstarpējas līdzdalības, kas ir izveidotas, lai 
mākslīgi palielinātu iestādes pašu kapitālu (negatīva 
summa) 

  

39 

Tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu 
finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu 
kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska 
ieguldījuma (summa pārsniedz 10 % slieksni un ir 
atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva 
summa) 

  

40 

Iestādes tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības 
tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa 
papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir 
būtisks ieguldījums (atskaitot atbilstošās īsās 
pozīcijas) (negatīva summa) 

  

41 Neattiecas   

42 
Atbilstīgi otrā līmeņa kapitāla atskaitījumi, kas 
pārsniedz iestādes otrā līmeņa kapitālu (negatīva 
summa) 

  

42.a 
Citas pirmā līmeņa papildu kapitāla regulatīvās 
korekcijas 

  

43 
Pirmā līmeņa papildu kapitāla kopējās 
regulatīvās korekcijas 
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44 Pirmā līmeņa papildu kapitāls   

45 

Pirmā līmeņa kapitāls (pirmā līmeņa kapitāls 

= pirmā līmeņa pamata kapitāls + pirmā 
līmeņa papildu kapitāls) 

32 718 015  

Otrā līmeņa kapitāls: instrumenti 

46 
Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju 
emisijas uzcenojuma konti 

  

47 

CRR 484. panta 5. punktā minēto atbilstīgo posteņu 
summa un ar tiem saistītie akciju emisijas 
uzcenojuma konti, uz ko attiecas pakāpeniska 
izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla, kā izklāstīts CRR 
486.panta 4.punktā 

  

EU-47.a 
CRR 494.a panta 2.punktā minēto atbilstīgo posteņu 
summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no 
otrā līmeņa kapitāla 

  

ES-47.b 
CRR 494.b) panta 2.punktā minēto atbilstīgo 
posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska 
izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla 

  

48 

Meitasuzņēmumu emitēti un trešo personu turēti 
atbilstīgi pašu kapitāla instrumenti, kas ietverti 
konsolidētajā otrā līmeņa kapitālā (tostarp 
mazākuma līdzdalības daļas un pirmā līmeņa papildu 
kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti 5. vai 34.rindā) 

  

49 
tostarp: meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, 
uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana 

  

50 Kredītriska korekcijas   

51 
Otrā līmeņa kapitāls pirms regulatīvajām 
korekcijām 

  

Otrā līmeņa kapitāls: regulatīvās korekcijas 

52 
Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības 
pašu otrā līmeņa kapitāla instrumentos un 
subordinētos aizdevumos (negatīva summa) 

  

53 

Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu 
finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla 
instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurām ar 
iestādi ir savstarpējas līdzdalības, kas ir izveidotas, 
lai mākslīgi palielinātu iestādes pašu kapitālu 
(negatīva summa) 

  

54 

Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu 
finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla 
instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurās 
iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa pārsniedz 
10% slieksni, un ir atskaitītas atbilstošās īsās 
pozīcijas) (negatīva summa) 

  

54.a Neattiecas   

55 

Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības 
tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla 
instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurās 
iestādei ir būtisks ieguldījums (atskaitot atbilstošās 
īsās pozīcijas) (negatīva summa) 

  

56 Neattiecas   

EU-56.a 
Atbilstoši atbilstīgo saistību atskaitījumi, kas 
pārsniedz iestādes atbilstīgo saistību posteņus 
(negatīva summa) 

  

ES-56.b Citas otrā līmeņa kapitāla regulatīvās korekcijas   

57 Otrā līmeņa kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas   

58 Otrā līmeņa kapitāls   

59 
Kopējais kapitāls (kopējais kapitāls = pirmā 
līmeņa kapitāls + otrā līmeņa kapitāls) 

32 718 015  

60 Kopējā riska darījumu vērtība 136 090 811  

Kapitāla rādītāji un prasības, tostarp drošības rezerves 

61 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 24.04%  
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62 Pirmā līmeņa kapitāls 24.04%  

63 Kopējais kapitāls 24.04%  

64 
Iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla vispārējās 
kapitāla prasības 

8.42%  

65 tostarp: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība 2.50%  

66 tostarp: pretciklisko kapitāla rezervju prasība 0.02%  

67 tostarp: sistēmiskā riska rezervju prasība   

EU-67.a 
tostarp: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-
SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) 
rezervju prasība 

  

ES-67.b 
tostarp: pašu kapitāla papildu prasības, lai 
novērstu riskus, kas nav pārmērīgas sviras risks 

1.40%  

68 
Pirmā līmeņa pamata kapitāls (kā procentuāla 
attiecība pret riska darījumu vērtību), kas pieejams 
pēc minimālo kapitāla prasību izpildes 

14.64%  

Valstī noteiktie minimumi (ja atšķiras no Bāzeles III) 

69 Neattiecas   

70 Neattiecas   

71 Neattiecas   

Summas, kas nepārsniedz atskaitījumu sliekšņus (pirms riska svēruma) 

72 

Tiešas un netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora 
sabiedrību kapitālā un atbilstīgajās saistībās, kurās 
iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa 
nepārsniedz 10% slieksni, un ir atskaitītas 
atbilstošās īsās pozīcijas) 

  

73 

Iestādes tiešās un netiešās līdzdalības tādu finanšu 
sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla 
instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums 
(summa nepārsniedz 17,65% slieksni, un ir 
atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) 

  

74 Neattiecas   

75 

Atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika noviržu 
izraisītas pagaidu starpības (summa nepārsniedz 
17,65% slieksni, atskaitot attiecīgās nodokļu 
saistības, ja ir izpildīti CRR 38.panta 3.punkta 
nosacījumi) 

  

Piemērojamās maksimālās robežvērtības uzkrājumu iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā 

76 

Kredītriska korekcijas, kas iekļautas otrā līmeņa 
kapitālā attiecībā uz riska darījumiem, kuriem 
piemēro standartizēto pieeju (pirms maksimālās 
robežvērtības piemērošanas) 

  

77 
Maksimālā robežvērtība kredītriska korekciju 
iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā saskaņā ar 
standartizēto pieeju 

  

78 

Kredītriska korekcijas, kas iekļautas otrā līmeņa 
kapitālā saistībā ar riska darījumiem, kuriem 
piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju 
(pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas) 

  

79 
Maksimālā robežvērtība kredītriska korekciju 
iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā saskaņā ar uz 
iekšējiem reitingiem balstīto pieeju 

  

Kapitāla instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniskas izslēgšanas noteikumi (piemērojami 
tikai no 2014.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 1.janvārim) 

80 
Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz 
pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, uz 
kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana 

  

81 

Summa, kas izslēgta no pirmā līmeņa pamata 
kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās 
robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu 
beigām) 
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82 
Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz 
pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, uz 

kuriem attiecas pakāpeniskas izslēgšanas noteikumi 

  

83 

Summa, kas izslēgta no pirmā līmeņa papildu 
kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās 
robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu 
beigām) 

  

84 
Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz otrā 
līmeņa kapitāla instrumentiem, uz kuriem attiecas 
pakāpeniska izslēgšana 

  

85 

Summa, kas izslēgta no otrā līmeņa kapitāla 
maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās 
robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu 
beigām) 

  

VEIDNE EU CC2 — REGULĒJOŠĀM PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ PAŠU KAPITĀLA 

SASKAŅOŠANA AR BILANCI REVIDĒTAJOS FINANŠU PĀRSKATOS (VESELOS EURO) 

  a c 

Rinda  

Bilances, kā 
tās publicētas 

finanšu 
pārskatos 

Atsauce 

  2021.gads  

Aktīvi — Sadalījums pa aktīvu kategorijām atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos 

A1 
Nauda un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas 
Banku 

36 615 952  

A2 Prasības pret kredītiestādēm 10 349 619  

A3 
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

1 269 477  

A3.1 Atvasinātie finanšu instrumenti 34 266  

A3.2 Akcijas 1 235 211  

A4 
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar 
atspoguļojumu pārējo apvienoto ienākumu 

aprēķinā 

55 838 100  

A4.1 Parāda vērtspapīri 55 838 100  

A5 
Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā 
iegādes vērtībā 

84 969 531  

A5.1 Kredīti un debitoru parādi 45 918 078  

A5.2 Parāda vērtspapīri 39 051 453  

A6 Materiālie aktīvi 6 480 178  

A7 Nemateriālie aktīvi 333 277 
Veidnes EU CC1 

8.rinda 

A8 Pārējie finanšu aktīvi 6 082 384  

A9 Pārējie nefinanšu aktīvi 1 111 746 
Daļa no veidnes EU 

CC1 27.a rindas 

A10 Kopā aktīvi 203 050 264  

    

  a c 

Rinda  

Bilances, kā 

tās publicētas 
finanšu 

pārskatos 

Atsauce 

  2021.gads  

Saistības — Sadalījums pa saistību kategorijām atbilstoši bilancei publicētajos finanšu 
pārskatos 

L1 
Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā 
vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 

11 699  

L1.1 Atvasinātie finanšu instrumenti 11 699  
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L2 
Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā 
iegādes vērtībā 

146 215 233  

L2.1 Noguldījumi 146 215 233  

L3 Pārējās finanšu saistības 18 146 930  

L4 Pārējās nefinanšu saistības 733 764  

L5 Kopējās saistības 165 107 626  
    

  a c 

Rinda  

Bilances, kā 
tās publicētas 

finanšu 
pārskatos 

Atsauce 

  2021.gads  

Akcionāru pašu kapitāls 

E1 Apmaksātais pamatkapitāls 13 000 000 
Veidnes EU CC1 

1.rinda 

E2 
Uzkrātais rezultāts pārējo apvienoto ienākumu 
aprēķinā 

38 184  

E3 Nesadalītā peļņa 24 904 454  

E4 Akcionāru kopējais pašu kapitāls 37 942 638  

EU OVA — Iestādes riska pārvaldības pieeja 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “AS ”LPB Bank” finanšu 

pārskata par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī” 24. pielikumā “RISKU 

PĀRVALDĪŠANA” un 26.pielikumā “KAPITĀLA PĀRVALDĪBA”, kā arī publikācijā 

“AS ”LPB Bank” finanšu pārskats par 2021. gada 4.ceturksni”. 

EU OVB — Informācijas atklāšana par pārvaldības 

pasākumiem 

Ņemot vērā Bankas lielumu, darbības raksturu un sarežģītību, saskaņā ar Bankas 

Statūtiem Padome sastāv no četriem locekļiem, ko ievēl akcionāru sapulce, 

savukārt Valde sastāv no pieciem locekļiem un to ievēl Padome. Pašreizējā 

Bankas darbībā ir tikai viens Valdes loceklis, kas vienlaikus Bankā ieņem arī citu 

amata vietu, proti, Risku direktora (CRO) amatu. 

Banka vadības struktūras locekļu novērtēšanu un atlasi veic saskaņā ar Bankas 

Padomes un Valdes locekļu kandidātu atlases un pēctecības nodrošināšanas 

politiku, Bankas Darbinieku kompetences un darba izpildes rezultātu 

novērtēšanas procedūru, Bankas Darbinieku plānošanas, atlases, pieņemšanas 

darbā, aizvietošanas, pārcelšanas un atbrīvošanas no darba procedūru, ņemot 

vērā FKTK normatīvos noteikumus Nr. 94 „Valdes un padomes locekļu un 

personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvie 

noteikumi”, FKTK normatīvos noteikumus Nr. 227 „Iekšējās kontroles sistēmas 

izveides normatīvie noteikumi”, FKTK normatīvos noteikumus Nr. 201 „Kārtība, 

kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu 
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piemērotības novērtēšanai”, Darba likumu un citu saistošo normatīvo aktu 

prasības un starptautiskās rekomendācijas. 

Personāla atlase Bankā notiek izmantojot gan iekšējos, gan ārējos resursus. 

Personāla atlases process notiek konkursa kārtībā, tas ir objektīvs un taisnīgs, un 

dod vienādas iespējas visiem kandidātiem.  

Atlases procesu veic Personāla vadības departaments, sadarbojoties ar Bankas 

Valdes locekļiem vai Valdes priekšsēdētāju. 

Banka nodrošina Padomes un Valdes locekļu iecelšanu amatā, kas atbilstu labās 

prakses principiem, pamatojoties uz profesionāliem kritērijiem, kuri spēs radīt 

pozitīvu ietekmi, pieņems pareizus lēmumus un maksimizēs Bankas panākumu 

iespējas ilgtermiņā un nodrošinās profesionāļu savstarpējās aizvietojamības 

sistēmas izveidi Bankā. 

Padomes un Valdes locekļu kandidātu atbilstību un piemērotību amatam izvērtē 

saskaņā ar Iekšējos normatīvajos dokumentos noteikto kārtību, un tiek ņemts 

vērā plašs īpašību un kompetenču klāsts. 

Bankas iekšējos normatīvajos dokumentos ietvertie principi un noteikumi ir 

atbilstoši un pietiekami, lai Banka jau šobrīd varētu sekmīgi īstenot daudzveidības 

politikas principus attiecībā uz tās vadības struktūras locekļiem. 

Saskaņā ar Bankas Valdes nolikumu, Valde ne retāk kā reizi gadā nodrošina 

informācijas par Valdes kolektīvo kvalifikāciju un pieredzi iesniegšanu izskatīšanai 

Padomei, sagatavojot Valdes dažādības un kolektīvās pieredzes un kvalifikācijas 

novērtējumu. 

Attiecīgi arī Padome saskaņā ar Bankas Padomes nolikumu ne retāk kā reizi gadā 

nodrošina informācijas par Padomes kolektīvo kvalifikāciju un pieredzi 

iesniegšanu izskatīšanai Akcionāru sapulcē, sagatavojot Padomes dažādības un 

kolektīvās pieredzes un kvalifikācijas novērtējumu. 

Saskaņā ar Bankas Padomes nolikumā noteikto, Padome nodrošina Izvirzīšanas 

komitejas uzdevumus, tajā skaitā: 

▪ vismaz reizi gadā izvērtē Padomes un Valdes organizatoriskās struktūras, 

lieluma, sastāva un darbības efektivitāti un informē Valdi par to 

izvērtējuma daļu, kas attiecas uz Valdi; 

▪ vismaz reizi gadā nodrošina Padomes un Valdes locekļu individuālo un 

kolektīvo zināšanu, prasmju un pieredzes izvērtējuma veikšanu saskaņā ar 

FKTK 14.07.2020. normatīvo noteikumu Nr.94 “Valdes un padomes locekļu 

un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas 

normatīvie noteikumi” noteikto kārtību”. 

Banka savā darbībā stingri ievēro vides, sociālos un pārvaldības faktorus jeb ESG 

faktorus, līdz ar to tās Valdes sastāva tiek nodrošināta gan dzimumu, gan vecumu 
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dažādība. Daļai Valdes locekļu ir ilggadēja pieredze biznesa vadīšanā gan Bankā, 

gan ārpus Bankas kā uzņēmumu valdes locekļiem, tai skaitā pieredze tādās jomās 

kā IT pakalpojumi, nekustamo īpašumu pārvaldīšana u.c., kas papildina viņu 

zināšanas un redzesloku. Savukārt, diviem Valdes locekļiem ir iepriekš bijusi arī 

ilggadēja darba pieredze finanšu jomas uzraudzības iestādēs, kā arī šie paši 

Valdes locekļi ir ieguvuši CAMS sertifikātus. Viss iepriekšminētais uzlabo Valdes 

locekļu zināšanas, kā arī vadības funkciju un uzraudzības funkciju realizāciju. Arī 

Padomes sastāvs nodrošina gan dzimumu, gan vecumu dažādību, kā arī 

neatkarīga Padomes locekļa esamību. Padomes locekļi ārpus darba Padomē 

papildus darbojas dažādās jomās, kas papildina viņu zināšanas un redzesloku. 

Padomes locekļiem ir ilggadēja pieredze biznesa vadīšanā gan Bankā, gan ārpus 

Bankas. Viss iepriekšminētais uzlabo Padomes locekļu vadības funkciju un 

uzraudzības funkciju realizāciju. 

EU CRA — Vispārēja kvalitatīva informācija par 

kredītrisku 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “AS ”LPB Bank” finanšu 

pārskata par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī” 24. pielikuma sadaļā 

“KREDĪTRISKS”, kā arī (b) Nozīmīgi grāmatvedības pieņēmumi un aplēses sadaļā 

“Zaudējumi no vērtības samazināšanās” un (d) Finanšu aktīvi un saistības sadaļā 

“Paredzamie kredītzaudējumi no finanšu aktīvu vērtības samazināšanās”. 

EU MRA — ar tirgus risku saistītas kvalitatīvas 

informācijas atklāšanas prasības 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “AS ”LPB Bank” finanšu 

pārskata par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī” 24. pielikuma sadaļā 

“TIRGUS RISKS”, “ĀRVALSTU VALŪTAS RISKS”, “POZĪCIJAS RISKS” un 

“PROCENTU LIKMJU RISKS”. 

EU LIQA — Likviditātes riska pārvaldība 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “AS ”LPB Bank” finanšu 

pārskata par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī” 24. pielikuma sadaļā 
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“LIKVIDITĀTES RISKS”, kā arī publikācijā “AS ”LPB Bank” finanšu pārskats par 

2021. gada 4.ceturksni”. 

EU ORA — kvalitatīva informācija par operacionālo 

risku 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “AS ”LPB Bank” finanšu 

pārskata par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī” 24. pielikuma sadaļā 

“OPERACIONĀLAIS RISKS”. 

VEIDNE EU OR1 — OPERACIONĀLĀ RISKA PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS UN RISKA 

DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS (VESELOS EURO) 

Banku darbības 

a b c d e 

Attiecīgais rādītājs Pašu 
kapitāla 
prasības 

Riska 
darījumu 
vērtība 

2019.gads 2020.gads 2021.gads 

1 
Banku darbības, uz kurām 
attiecas pamatrādītāja 
pieeja 

14 390 072 13 407 070 16 896 071 2 234 661 27 933 263 

2 

Banku darbības, uz kurām 
attiecas standartizētā 
pieeja / alternatīvā 
standartizētā pieeja 

     

3 Standartizētā pieeja:      

4 
Alternatīvā standartizētā 
pieeja: 

     

5 
Banku darbības, uz kurām 
attiecas attīstītās 

mērīšanas pieeja 

     

EU REMA — atalgojuma politika 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “Informācijas par AS „LPB 

Bank” atalgojuma politiku atklāšana”. 

Veidne EU REM1 — finanšu gada laikā piešķirtais atalgojums 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “Informācijas par AS „LPB 

Bank” atalgojuma politiku atklāšana”. 

Veidne EU REM2 — īpaši maksājumi darbiniekiem, kuru profesionālā 

darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki) 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “Informācijas par AS „LPB 

Bank” atalgojuma politiku atklāšana”. 
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Veidne EU REM3 — atliktais atalgojums 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “Informācijas par AS „LPB 

Bank” atalgojuma politiku atklāšana”. 

Veidne EU REM4 — personas, kas gada laikā atalgojumā saņēmušas 1 

miljonu EUR un vairāk 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “Informācijas par LPB Bank 

atalgojuma politiku atklāšana”. 

Veidne EU REM5 — informācija par atalgojumu darbiniekiem, kuru 

profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti 

darbinieki) 

Informāciju skatīt Bankas mājas lapas publikācijā “Informācijas par LPB Bank 

atalgojuma politiku atklāšana”. 


