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LIKTA viens no mērķiem 

Konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide: 

sakārtotas un efektīvas tehnoloģijas 

nodrošina biznesa infrastruktūras vidi, 

atbrīvojot uzņēmējus no nelietderīga 

resursu patēriņa, tā vietā veicinot darba 

ražīgumu, konkurētspēju, eksportspējas 

pieaugumu un pienesumu valsts 

budžetam.  



Kampaņa # Gudrā Latvija,  

1.posma Digitālā brieduma testa rezulāti 



Normatīvie akti Sankciju jomā 

• ANO DP lēmumi (tieši piemērojami) 

  
• Eiropas Savienības Padomes regulas (tieši piemērojamas) 

  
• ES Padomes lēmumi (saistoši kompetentajām iestādēm) 

  
• Latvijas Republikas likumi 

• Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi / rīkojumi 

• Autonomo iestāžu noteikumi / lēmumi 

• Uzraudzības iestāžu noteikumi / rekomendācijas/ vadlīnijas 

• Subjekta iekšējo procedūru dokumenti 



Normatīvie akti AML jomā 

• AML 4.direktīva 

    
• Latvijas Republikas likumi – piem., AML likums 

• Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi / rīkojumi un iestāžu 
rīkojumi noteikumi, rīkojumi 

• Uzraudzības iestāžu noteikumi / rekomendācijas/ vadlīnijas 

• Uzņēmuma iekšējo procedūru dokumenti 





  

Risku novērtēšana 

Dokumentācijas izstrādāšana 

Atbildīgās personas iecelšana 

Darbinieku pirmreizējā apmācība 

Darbinieku atkārtota apmācība 

Risku pārskatīšana un aktualizēšana 

Iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana 

Iekšējās kontroles sistēmas ieviešanas soļi 



Veiksmīgas IKS ieviešanas 

nosacījumi 
 Veiksmīgai AML / Sankciju riska kontroles sistēmas 

ieviešanai svarīgi apzināties nepieciešamību: 
 

 IKS pielietot praksē un integrēt uzņēmuma darbā; 
 

 pielietot IKS bez izņēmumiem un atlaidēm; 
 
 

 sekot IKS pielietošanas problēmām un tās risināt. 

 

 

Ar IKS ieviešanu darbs tikai sākas! 
 

 





Datu ieguves avoti 



Risinājumi pārbaužu veikšanai - 

Sankcijas 
 Personu (fizisku un juridisku) pārbaude sankciju sarakstos  

 FID Sankciju meklētājs 

Kompleksa meklēšana LV, ES, ANO, OFAC (Amerikas) sarakstos 

  Lursoft Sankciju katalogs 

Kompleksa meklēšana LV, ES, ANO, OFAC (Amerikas) sarakstos 

+ veiktās pārbaudes pierādīšanai – izziņas ar laika zīmogu  

  Citi sankciju saraksti  

 

 Latvijā reģistrētu uzņēmumu un ar to saistīto personu pārbaude, tai 

skaitā AML risku izvērtēšana un pārbaude sankciju sarakstos un 

ģeogrāfisko risku izvērtēšanai 

 Lursoft AML izziņa veidota, balstoties uz VID izstrādātajām vadlīnijām, kā arī tajā 

nodrošināta  automatizēta pārbaude Sankciju sarakstos un valsts risku noteikšana  















IEROBEŽOJUMI SANKCIJU 

SUBJEKTAM 
 finanšu ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz finanšu 

instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas pieder starptautisko 
publisko tiesību subjektam, fiziskai vai juridiskai personai, vai 
citam identificējamam sankciju subjektam vai ir sankciju subjekta 
valdījumā vai kontrolē; 

 civiltiesiskie ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz visa 
veida darījumiem ar citiem ekonomiskajiem resursiem, ja šo 
darījumu rezultātā šie resursi maina īpašnieku, un šo darījumu 
mērķis ir radīt un darīt pieejamus finanšu līdzekļus vai cita veida 
ekonomiskos resursus sankciju subjektam; 

 ieceļošanas ierobežojumi — ierobežojumi sankciju subjektam 
ieceļot, uzturēties vai šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā; 

 stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites 
ierobežojumi - aizliegums sankciju subjektam pārdot, piegādāt, 
nodot, eksportēt vai citā veidā atsavināt vai darīt pieejamas 
noteikta veida stratēģiskas nozīmes vai citas likumā noteiktas 
preces; 

 tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi  - aizliegts 
piedāvāt tūrisma pakalpojumus ceļošanai uz konkrētām 
teritorijām. 

 



AML IZZIŅA 

 Ģeogrāfisko risku izvērtēšanai 

 Sankciju riska izvērtēšanai 

 Citu risku izvērtēšanai (izriet no likuma, FID un VID, 

ĀM vadlīnijām) 

 

+ AML likuma subjektiem – ar uzņēmumu saistītajām 

personām Politiski nozīmīgas personas statusa pārbaude 

Risinājumi pārbaužu veikšanai – 

AML prasības 









PATIESIE LABUMA GUVĒJI 



RISINĀJUMI FIZISKAS / JURIDISKAS 

PERSONAS IZPĒTEI 

Personas profils - iespēja vienkopus iegūt ziņas par 

personas aktuālajiem un vēsturiskajiem datiem, kas 

uzkrāti UR uzturētajos reģistros par personu.  

Personas grafs un personas grafs kartē – parāda 

personas saistību ar uzņēmumiem Latvijā (gan 

vēsturisko, gan aktuālo) līdz 4.līmenim, arī kartē.  

Personas esamības pārbaude patiesā labuma guvēju 

ķēdē -  parāda, ja persona ir kādā patiesā labuma guvēju 

ķēdē (caur viņu tiek īstenota citas personas kontrole kādā 

uzņēmumā) 







Klientu uzraudzība 

 

• Monitoringa pakalpojumi – ik dienas 

dažādos reģistros (UR, VID, IUB, u.c.) tiek 

reģistrētas vairāk kā 1500 notikumi, kas 

būtiski AML risku izvērtēšanai 

Piemērs: Katru nedēļu ~ 200-250 izmaiņas 

patieso labumu guvēju ierakstos Latvijas 

uzņēmumiem 



Automatizēts risinājums - 

monitorings 
 Izveido sarakstu ar fiziskajām un juridiskajām personām, kuru izmaiņām 

sekot līdzi 

 Izvēlies, par kurām izmaiņām vēlies saņemt ziņas: 

 Izmaiņas uzņēmuma reģistrā ( t.sk. PLG, amatpersonas, īpašnieki) 

 Apturēta saimnieciskā darbība, darbības izbeigšana 

 Valsts atbalsta piešķiršana 

 Maksātnespēja 

 Nodrošinājumi, komercķīlas, nodokļu parādi 

 jaunums! – Sankciju monitorings 

 Saņem ziņu e-pastā, kad notiek notikums vai izveido sistēma –sistēma 

datu apmaiņu (API risinājums) 



Sankciju monitorings 
Kādu sankciju sarakstos tiek nodrošināts monitorings? 

 Latvijas  Republikas 

 Eiropas Savienības 

 Apvienot Nāciju Organizācijas 

 OFAC (Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu 

aktīvu kontroles biroja) 





KLIENTU IZPĒTE, JA KLIENTS 

ĀRVALSTNIEKS 

 • Eiropas Biznesa reģistrs – ebr.lv  

• Ārvalstu uzņēmumu izziņas – 149 valstis  visā Pasaulē 

(https://www.lursoft.lv/lv/izzinas-par-arvalstu-uznemumiem) 
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Aicinājums apmeklēt seminārus: 

 

“Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles 

sistēmas izveidē” 

04.02.2021 

 

“Patiesais labuma guvējs. Tā noskaidrošana, 

izpēte, riski” 

10.02.2021 

 

 

Sīkāk varat uzzināt: www.lursoft.lv  
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