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GADU PĒC PANAMAS DOKUMENTU PUBLICĒŠANAS 

LATVIJAI JĀIZŠĶIRAS PAR ATKLĀTĪBAS 

VEICINĀŠANU FINANŠU SISTĒMĀ 

2016.gada 3.aprīlī žurnālisti no 107 mediju organizācijām 80 valstīs publicēja Panamas dokumentus, 

līdz šim apjomīgāko jebkad nopludināto informāciju. Tā aizņēma 2,6 terabitus un saturēja 11,5 

miljonus dokumentu un konfidenciālus materiālus no 214 000 ārzonu uzņēmumiem, kas saistīti ar 

gandrīz 140 politiķiem.1 Rezultātā sabiedrība uzzināja, kā indivīdi un kompānijas izmanto slepenību 

nodrošinošas valstis, lai īstenotu naudas atmazgāšanu, krāpšanos ar nodokļiem un izvairīšanos no 

nodokļu nomaksas.  

 

Pēc Eiropas Parlamenta aprēķiniem2 Latvija ierindojās 4.vietā starp Eiropas Savienības (ES) valstīm, 

tūlīt aiz Lielbritānijas, Luksemburgas un Kipras, pēc ar Panamas dokumentiem saistīto personu un 

kompāniju skaita. Nopludinātā informācija atklāja, ka pēdējo desmit gadu laikā valsts finanšu sistēma 

ļaunprātīgi izmantota personīgu labumu gūšanai.  

 

Kā stiprināt Latvijas finanšu sistēmu un veicināt godīgu uzņēmējdarbību? Reaģējot uz Panamas 

dokumentiem, ES uzsākusi darbu pie jauniem grozījumiem ceturtajā direktīvā pret naudas 

atmazgāšanu (4AMLD) ar mērķi veicināt lielāku atklātību ārzonu darījumos, tostarp uzlikt valstīm 

pienākumu ieviest patiesā labuma guvēju reģistrus. Līdz 2017.gada jūnija beigām turpināsies 

uzsāktās sarunas starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par jaunās, nu jau piektās direktīvas 

(5AMLD) redakciju. Lai iecerētās reformas īstenotos, būs nepieciešams dalībvalstu valdību atbalsts.   

 

Latvijas valdība šobrīd ievieš 2015.gadā pieņemto ceturto direktīvu un, atbilstoši tās prasībām, plāno 

veidot patiesā labuma guvēju sarakstu, taču tas nebūs publisks – nebūs pieejams nevalstiskajām 

organizācijām un žurnālistiem. Nav saprotams, kāpēc valdība neņem vērā Eiropas Parlamenta 

atklātos ceturtās direktīvas trūkumus un neuzlabo savus likumus tā, lai tie patiešām mazinātu Latvijas 

indivīdu un uzņēmumu iesaisti korupcijas un naudas atmazgāšanas shēmās. Latvijas oficiālajai 

pozīcijai būtu jābūt tādai, kas atbalsta pēc iespējas lielāku globālās finanšu sistēmas atklātību un 

ikvienam, arī žurnālistiem un nevalstiskajām organizācijām, pieejamu patiesā labuma guvēju reģistru 

ieviešanu.  

 

 

                                                           
1 https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html     
2http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/home.html 

https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/home.html
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GLOBĀLAJĀ EKONOMIKĀ ĀRZONĀM IR CENTRĀLĀ LOMA 

 

Vēl nesen sabiedrībā bija plaši pieņemts uzskats, ka ārzonu finanšu centri ir tikai globālās ekonomikas 

blakus efekts, taču Panamas dokumenti atklāja citu ainu. Kā trāpīgi skaidro britu eksperts Nikolass 

Šaksons (Nicholas Shaxson) - ārzonas, kas izkaisītas pa visu pasauli, piesaista un noķer kustīgu 

starptautisko kapitālu, kas ceļo starp tuvu esošām valstīm, līdzīgi kā zirnekļa tīkls noķer mušas. Katra 

ārzona piedāvā kādu pakalpojumu - piesaista kādu īpašu finanšu kapitāla veidu un attīsta prasmīgu 

juristu, grāmatvežu, baņķieru un vadošo ierēdņu infrastruktūru, kas apkalpo klientu vajadzības.  

 

Ārzonas kā finanšu ‘melnos caurumus’, kas spēlē nozīmīgu lomu mūsdienu globālajā ekonomikā, 

definējis cits eksperts nodokļu paradīžu jautājumos, Ronens Palans (Ronen Palan). Viņa viedokli 

apstiprina statistika - caur ārzonām izplūst gandrīz puse no pasaulē uzkrātās naudas, kas līdzvērtīga 

gandrīz trešdaļai no kopējām ārvalstu tiešajām investīcijām. Savukārt Kalifornijas Bērklija 

Universitātes profesors Gabriels Zukmans (Gabriel Zucman) savā 2015.gada pētījumā aprēķināja, ka, 

kopš 2014.gada, ārzonās tiek glabāti gandrīz 7,6 triljoni ASV dolāru (8% no pasaules naudas). No 

tiem ar Eiropas valstīm saistīti 2,6 triljoni ASV dolāru, kas nozīmē, ka Eiropa ik gadu zaudē nodokļu 

ienākumus aptuveni 78 miljardu ASV dolāru apmērā, ko varētu investēt izglītības, veselības, 

infrastruktūras u.c. uzlabojumos.  

 

Ārzonu centrus izmanto lielas starptautiskas kompānijas, kurām palīdz lieli grāmatvedības 

uzņēmumi, lai nebūtu jāmaksā nodokļi valstīs, kur notiek to patiesā ekonomiskā aktivitāte. 

Kriminālas organizācijas, teroristi, narkotiku tirgotāji, krāpnieki un cilvēku tirgotāji izmanto tos pašus 

ārzonu centrus, lai īstenotu savu netīro uzņēmējdarbību, gūtu labumu no noziegumiem un izvairītos 

no apsūdzībām, tādējādi veicinot draudus globālajai drošībai. Diktatori ārzonas izmanto, lai apietu 

sankcijas un saglabātu varu, teroristi tās izmanto, lai finansētu savas darbības. Pēc Apvienoto Nāciju 

narkotiku un noziedzības biroja 2009.gada statistikas atmazgātā nauda veido gandrīz 1,6 triljonus 

ASV dolāru, kas ir 2,7% no pasaules IKP. Tā ir milzīga naudas summa un valstīm būtu jādomā, kāpēc 

tā nenonāk viņu budžetos un kā efektīvāk novērst nepilnības globālajā finanšu sistēmā. 

 

Ārzonu industrijas pastāvēšana veicina nevienlīdzību ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Korumpētas 

attīstības valstu elites izpumpē publiskos resursus un noslēpj naudu ārzonās. Augstas attīstības valstīs 

un Eiropā vienkāršajiem iedzīvotājiem jāmaksā augsti ienākuma nodokļi, bet lielās bankas un juristu 

firmas tikmēr palīdz turīgiem indivīdiem noslēpt aktīvus ārzonās.  

 

Slepenība ir galvenais faktors, kas palīdz noziedzniekiem, korumpētiem indivīdiem un starptautiskām 

korporācijām apiet likumu, un tieši slepenību piedāvā ārzonu centri. Nelikumīgi iegūtu naudu var 

pārvietot ar ‘konteinera’ vai transporta palīdzību, kas nodrošina anonimitāti. Šādi konteineri ir fiktīvie 

uzņēmumi, trasti un citu līdzīgu tiesisko regulējumu tīkli. Fiktīvās kompānijas eksistē tikai uz papīra, 

neveic nekādu ekonomisko darbību un tās ar dažiem klikšķiem un par nelielu samaksu var izveidot 

jebkurš, kam ir atbilstoši kontakti. 
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Kā apgalvo ekonomists un Nobela prēmijas ieguvējs Džosefs Stiglits (Joseph Stiglitz), sarežģītība 

mazina atklātību un var būtiski ierobežot tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti izmeklēt starptautiskas 

lielās korupcijas lietas, krāpšanos, apjomīgus nodokļu pārkāpumus un citus noziegumus. Tie, kas 

meklē iespēju paslēpties un cenšas izvairīties no apsūdzībām par kriminālām vai nelegālām darbībām, 

to apzinās un izveido ļoti sarežģītus tīklus, iesaistot fiktīvas kompānijas, trastus un citus juridiskus 

instrumentus. Izmeklēšanu parasti kavē arī ārzonu centru negribīgā vēlme sadarboties un izpaust 

svarīgu informāciju, līdz ar to noziedznieki var palikt nesodīti.  

    

LATVIJA, PANAMAS DOKUMENTI UN ĀRZONAS 

Pēc Panamas dokumentu nopludināto datu analīzes Latvijas Republikas Finanšu ministrija secināja, 

ka Latvijas vārds saistīts ar 2 951 ārzonu organizācijām, 162 privātiem indivīdiem, 18 mediatoriem 

un 153 adresēm.3 Pēc Eiropas Parlamenta ziņojuma datiem4, Latvija ir ceturtā ar Panamas 

dokumentiem visvairāk saistītā valsts Eiropas Savienībā, ierindojoties tūlīt aiz Lielbritānijas, 

Luksemburgas un Kipras. Ja ņem vērā datus par ārvalstniekiem, kuri atvēruši kontus Latvijas bankās, 

saistību daudzums ar Panamas dokumentiem palielinās līdz 15 9515, padarot Latvijas lomu vēl 

nozīmīgāku. 

 

Lai gan Latvija Panamas dokumentos daudz figurēja, netika atrasti skandalozi pierādījumi saistībā ar 

Latvijas politiķiem vai citām nozīmīgām politiskajām personām, izņemot dažas saiknes ar Zaļo un 

zemnieku savienībai pietuvināto Aivaru Lembergu. Lielākā daļa Latvijas pārstāvju, kuru vārdi 

parādījās Mossack Foseca dokumentos bija uzskaitīti kā ‘nominālie direktori’ (cilvēki, kas aizdod 

savus vārdus un vada noteiktu uzņēmumu tikai uz papīra) vairākiem fiktīvajiem uzņēmumiem. Šo 

cilvēku identitāte visdrīzāk tika izmantota, lai slēptu uzņēmumu patiesos labuma guvējus.   

 

Interesanti, ka Panamas juristu firmai Mossack Fonseca no 2009.gada līdz 2015.gada decembrim bija 

nodaļa arī Rīgā kopā ar Lielbritānijas ārzonu pakalpojumu sniedzēju RM. Lai gan abas firmas 

izmantoja vienotu vārdu, tās bija reģistrētas atsevišķi kopš 2009.gada un piederēja kādam 

Lielbritānijas pilsonim. Tika noskaidrots, ka divi indivīdi no Latvijas bijuši arī RM Grupas Mossack 

Fonseca biroja līdzīpašnieki. Vēl nav skaidri apstākļi kādos Mossack Fonseca Rīgas nodaļa beidza 

savas aktivitātes Latvijā 2015.gadā. Uzņēmuma RM oficiālie dokumenti rāda, ka Valsts Ieņēmumu 

dienests 2016.gada februārī apturēja tā darbību.  

 

Latvija figurēja ne tikai Panamas dokumentos, bet bija arī divu lielu skandālu centrā – par naudas 

atmazgāšanu caur Trasta komercbanku (tā sauktā “Global Laundromat” lieta) un Rietumu bankas 

krāpniecības shēmu (tā sauktā “French Offshore” lieta). Lai gan lietas jau bija atklātas, 2017.gada 

martā tās piedzīvoja jaunu attīstību.  

 

                                                           
3 http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/two-latvian-officials-mentioned-in-panama-papers.a195785/ 
4  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf 
5 http://www.lsm.lv/en/article/politics/latvia-linked-offshores-emerge-in-panama-leak.a177035/ 

http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/two-latvian-officials-mentioned-in-panama-papers.a195785/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf
http://www.lsm.lv/en/article/politics/latvia-linked-offshores-emerge-in-panama-leak.a177035/
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20.martā starptautiskā pētnieciskās žurnālistikas organizācija “OCCRP” (Organizētās noziedzības un 

korupcijas izpētes centrs) kopā ar žurnālistiem no 32 dažādām valstīm (tostarp Lielbritānijas 

“Guardian”, Krievijas “Novaya Gazeta” un Vācijas “Süddeutsche Zeitung”) publicēja detaļas par 

nozīmīgu finanšu krāpšanas shēmu, ar kuras palīdzību laikā no 2010. līdz 2014. gadam no Krievijas 

tika izpludināti vairāk nekā 20 miljardi ASV dolāru. Nauda tālāk tika atmazgāta Moldovā un Latvijā 

un nogādāta Eiropā un citās valstīs. Skandāla centrā bija Latvijas Trasta Komercbanka, caur kuru 

nauda tika pārskaitīta uz bankas kontiem 96 citās valstīs. 2016.gadā Finanšu un kapitāla tirgus 

komisija (FKTK) atņēma Trasta Komercbankai licenci un bargi sodīja citas iesaistītās Latvijas 

bankas. 

 

Par Latvijas saistību ar Francijas ārzonu pakalpojumu sniedzēju France Offshore sabiedrība uzzināja 

2017.gada 26.martā, kad izplatījās ziņa par Francijas prokuratūras prasību Rietumu bankai (vienai no 

lielākajām Latvijas komercbankām, kas ir aktīva nerezidentu banku sektorā) piespriest 90 miljonu 

eiro lielu sodu un nozīmīgu cietumsodu tās vadībai. Iespējams, Rietumu banka kopā ar France 

Offshore īstenoja milzīgu nodokļu krāpšanas shēmu, kas ļāva indivīdiem nemaksāt nodokļus gandrīz 

700 miljonu eiro apmērā. Līdz šim pret Rietumu Banku Latvijā nekādas darbības nav veiktas, izņemot 

nelielo 35 tūkstošu eiro sodu 2015.gadā.  

 

Visdrīzāk abās lietās Latvijas bankas ne tikai izmantoja noziedznieki, bet tās pašas veicināja 

noziegumus. Gandrīz visas bankas pašas piedāvāja ārzonu pakalpojumus, lielākoties koncentrējoties 

uz klientiem no Centrālāzijas, Krievijas un Ukrainas. Dažas no tām, kā dokumentējuši Re:Baltica 

žurnālisti Greijems Staks (Graham Stack) un Arta Ģiga, gāja pat tik tālu, ka izsniedza klientiem tā 

sauktās “naudas atmazgāšanas rokasgrāmatas”, kurās sniedza detalizētus paskaidrojumus par ārzonu 

fiktīvo uzņēmumu izmantošanu, kas saistīti ar banku, lai varētu atmazgāt naudu, izvairīties no 

nodokļu nomaksas un apiet regulatorus, izveidojot mākslīgas dokumentu ķēdes.  

 

Ņemot vērā publiskotās informācijas nodarīto kaitējumu valsts finanšu sistēmas reputācijai, kā arī 

naudas atmazgāšanas radītos drošības riskus, pēdējos gados Latvija, īpaši Finanšu un kapitāla tirgus 

komisija (FKTK), strādā, lai vērstos pret ārzonu uzņēmumiem un sodītu tās finanšu iestādes, kas 

(apzināti vai neapzināti) spēlējušas lomu nelikumīgas naudas pārstrādē, līdz ar to atvieglojot 

pārrobežu korupciju un citus noziegumus.  

 

Šīs reformas galvenokārt veicis Latvijas finanšu regulators, FKTK. Kopš 2016.gada sākuma FKTK 

īstenojis nozīmīgas iekšējās reformas. Tika palielināts ar naudas atmazgāšanas jautājumiem 

nodarbināto speciālistu skaits no 4 līdz 20 un izveidoti jauni noteikumi, lai liktu bankām ciešāk 

novērot noguldītājus no augsta riska valstīm, sekot fiktīvo uzņēmumu aktivitātēm un uzlabot savas 

datorsistēmas, lai spētu noteikt izplatītākās naudas atmazgāšanas shēmas. Svarīgākais, ka, pirmkārt, 

FKTK strauji palielinājis sodus bankām, kas neseko naudas atmazgāšanas regulu prasībām, otrkārt, 

viena gada laikā FKTK piespriesto sodu apmērs sasniedzis gandrīz 6 miljonus eiro, teju divas reizes 

vairāk nekā četros iepriekšējos gados kopā. Turklāt, 2016.gadā FKTK atsauca Trasta Komercbankas 
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licenci. Kā nesenā intervijā apgalvo FKTK vadītājs Putniņš - represīvo pasākumu rezultātā 

nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās ir strauji samazinājušies. 

 

FKTK darbs un pirmie rezultāti iedrošina, bet, lai sasniegtu finanšu sistēmas atklātību nacionālajā un 

ES līmenī, vēl nepieciešams īstenot virkni pārmaiņu. Atklātība būtu risinājums vairākiem Panamas 

dokumentu izgaismotiem ārzonu finanšu centru pārkāpumiem. Šajā kontekstā, nozīmīgas ir pārrunas 

par piekto ES direktīvu pret naudas atmazgāšanu un Latvijai jāizlemj - aizstāvēt noziedzniekus vai 

iestāties par atklātību. Neskatoties uz Latvijas kā nozīmīga ārzonu biznesa spēlētāja reputāciju un 

vairākkārtējām apsūdzībām par nerezidentu komercbanku iesaisti naudas atmazgāšanā, iestāžu 

attieksme pret Panamas dokumentu nopludināto informāciju bijusi skeptiska.  

       

PIEKTĀ EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVA PRET NAUDAS 

ATMAZGĀŠANU 

Panamas dokumentu publicēšanai sekoja vispārējs sabiedrības sašutums un apjausma par to, ka kaut 

kas ar ārzonu sistēmu kārtībā nav. ES valstu galvas pauda apņēmību pieņemt stingrus atklātības 

mērus, lai problēmu izskaustu. Eiropas Komisija ierosināja grozījumus ceturtajā ES direktīvā pret 

naudas atmazgāšanu, aicinot padarīt stingrāku ES sistēmu cīņai ar naudas atmazgāšanu un nodrošināt 

publisku piekļuvi informācijai par uzņēmumu vai juridisku veidojumu patiesā labuma guvējiem 

(patiesā labuma guvējs ir uzņēmuma vai juridiskā veidojuma īpašnieks, kas to kontrolē un gūst no tā 

labumu). EK priekšlikumus atbalstīja nevalstiskās organizācijas un pētnieciskie žurnālisti visā 

Eiropā, jo tieši piekļuve informācijai ļautu medijiem un NVO stiprināt savu lomu kā nelikumību 

izgaismotājiem, tādējādi sekmējot arī korupcijas un citu finanšu pārkāpumu novēršanu.  

Pa šo laiku rietumu pasauli satricinājuši arī citi nozīmīgi notikumi, piemēram, Brexit un Donalda 

Trampa ievēlēšana, un atmiņas par Panamas dokumentiem, neskatoties uz to nozīmību, lēnām sākušas 

izgaist no cilvēku prātiem. Arī ES dalībvalstis, kuru vienoto pozīciju pauž ES Padome, pretēji ES 

Komisijas un Parlamenta apņēmīgajai nostājai, ir ievērojami mīkstinājušas atbalstu finanšu sistēmas 

atklātībai un, tiekoties 2016.gada decembrī, atmeta pašus galvenos ES Komisijas priekšlikumus 

piektajai direktīvai pret naudas atmazgāšanu.  

Padomes ieņemtā pozīcija ir stipri vājāka nekā Komisijai, tajā svītrota publiska piekļuve patiesā 

labuma guvēju reģistram un izņemtas atsauces uz nevalstiskajām organizācijām. Padome vēlas, lai 

reģistri būtu pieejami tikai tiem, kas var pierādīt ‘patiesu interesi’. Pieredze ar ceturtās ES direktīvas 

ieviešanu rāda, ka dalībvalstis nevar vienoties par kopīgu definīciju un patiesas intereses koncepts 

tiek atstāts katras valsts pārziņā, kas nozīmētu, ka šāda formulējuma gadījumā sabiedrība bieži tiktu 

atstāta neziņā par finanšu pārkāpumiem.  

Eiropas Parlaments no savas puses ir izveidojis izmeklēšanas komiteju (PANA komiteja) ar mērķi 

izmeklēt ar skandāliem saistīto Eiropas aktieru pārkāpumus un sliktu pārvaldību, kā arī saprast, kā 

ārzonu pasaule strādā un kuri aktieri un starpnieki ļauj tai darboties. Parlaments ir piedāvājis arī par 

Komisiju drosmīgākus un mērķtiecīgākus grozījumus piektajā ES direktīvā. Papildus publiski 

pieejamai informācijai par patiesā labuma guvējiem, Parlaments piedāvā stingrākus pasākumus, lai 
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identificētu uzņēmumu patiesā labuma guvējus (ieskaitot prasību, ka tiek uzskaitīti vecākie menedžeri 

vai nominālie direktori), kā arī prasības ne-ES uzņēmumiem atklāt savu patiesā labuma guvēju 

informāciju, kā to dara ES uzņēmumi.  

Nākamo trīs mēnešu laikā ES Komisija, Parlaments un Padome uzsāks trialoga sarunas, kuru laikā 

pusēm jānonāk pie kompromisiem par jauno direktīvu un tā jāpieņem. Malta kā ES prezidējošā valsts 

paudusi vēlmi beigt pārrunas līdz 2017.gada 1.jūlijam, tāpēc turpmākās nedēļas būs izšķirošas cīņā 

pret ārzonu nodrošināto slepenību un no tās izrietošajiem pārkāpumiem. Latvijas valdībai būtu 

jāizrāda atbalsts ES Parlamenta pozīcijai un jāiestājas par atklātāku finanšu sistēmu, lai rezultātā 

ieguvēji būtu Latvijas un citu Eiropas valstu sabiedrības. 

Latvijā ir tendence domāt, ka ārzonas ietekmē valsti tikai virspusēji, jo mūsu finanšu sistēma tiek 

izmantota tikai nelegālo līdzekļu pārsūtīšanai, bet tiešas negatīvas ietekmes uz iedzīvotāju labklājību 

nav. Taču šis arguments liekas nebūtisks pasaulē, kur finanšu sistēmas ir saistītas un veido milzīgu 

globālu tīklu, kurā nauda var tikt pārskaitīta no vienas pasaules malas uz citu ar dažu klikšķu 

palīdzību.  

Sava ģeogrāfiskā stāvokļa un ekonomiskās stabilitātes dēļ, Latvija kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu 

tiltu starp rietumiem un austrumiem. Šī centrālā loma nes sevi līdzi arī lielu atbildību - kā ES 

dalībvalstij, Latvijai ir morāls un stratēģisks pienākums pārtraukt nelegālu līdzekļu ieplūdi ES finanšu 

sistēmā. Nelegālus līdzekļus izmanto teroristi un noziedznieki savu darbību finansēšanai un politiķu 

piekukuļošanai, kas nodara būtisku kaitējumu visā pasaulē. Pārkāpumi grauj ES kopējo politisko, 

ekonomisko un sociālo stabilitāti, kas atstās neizbēgamas sekas arī Latvijai un mūsu drošībai. Tāpēc 

pārrunām par gaidāmo ES direktīvu pret naudas atmazgāšanu nedrīkst pieiet vieglprātīgi, domājot 

īstermiņā par labuma gūšanu šaurām grupām.  
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