
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

02.07.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.126 

"Normatīvie noteikumi 

par atalgojuma politikas pamatprincipiem" 

Iestādes vai konsolidācijas grupas nosaukums: AS „SEB banka”, IP AS „Wealth Management”, AS „SEB atklātais pensiju fonds”. 

Kods: 

Pārskats par darbinieku atalgojumu 

2016. gada 1. janvāris – 2016. gada 31. decembris (EUR) 

 

1. tabula Informācija par darbinieku atalgojumu (*) 

 
Padom

e (***) 

Valde 

(***) 

Ieguldījumu 

pakalpojumi1 

Privātpersonu vai mazo 

un vidējo 

komercsabiedrību 

apkalpošana2 

Aktīvu 

pārvaldīšana3 

(**) 

Korporatīvā 

atbalsta 

funkcija4 

Iekšējās 

kontroles 

funkcija5 

Pārējie darbības veidi6 

Darbinieku skaits 

gada beigās 
6 5 6 533 2 167 26 289 

Peļņa / (zaudējumi) 

pēc nodokļiem 
EUR 52 346 000.00 

Kopējais 

atalgojums 
-  659 124 154 385 8 042 869  4 000 590 642 956 5 724 140 

Tajā skaitā: mainīgā 

atalgojuma daļa 
 94 044 5 225 44 410  13 062  39 185 

* Norādītā informācija atspoguļo AS „SEB banka” koncerna strukturālo dalījumu un pārskata gada peļņu saskaņā ar 2016. gada pārskatu.  

Atbilstoši normatīvajiem aktiem visa pensiju fonda peļņa tiek sadalīta pensiju plānu dalībniekiem, kā papildus ienākums pārskata gadā.  

Norādīts darbinieku skaits pārskata gada beigās ar atalgojumu pārskata gadā.  

** Divi pilna laika darbinieki, atalgojuma informācija netiek publiskota, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus. 

*** Norādīta informācija attiecībā uz AS “SEB banka” Padomi un Valdi.   



2.tabula Informācija par iestādes riska profilu ietekmējošiem darbiniekiem 

  
Padome 

(***) 
Valde (***) 

Ieguldījumu 

pakalpojumi1 

(**) 

Privātpersonu vai 

mazo un vidējo 

komercsabiedrību 

apkalpošana2 

Aktīvu 

pārvaldīšana3 

(**) 

Korporatīvā 

atbalsta funkcija4 

Iekšējās 

kontroles 

funkcija5 

Pārējie darbības 

veidi6 

 

Iestādes riska profilu 

ietekmējošo 

darbinieku skaits 

gada beigās 

6 5 2 7 2 6 22 19 

 

tajā skaitā riska profilu 

ietekmējošo 

darbinieku skaits 

augstākās vadības 

pozīcijās 

6 5       

Atalgojuma 

nemainīgā daļa 

Kopējā atalgojuma 

nemainīgā daļa 
 565 080  372 308  339 204 550 316 714 642 

tajā skaitā nauda un 

citi maksāšanas 

līdzekļi 

        

tajā skaitā akcijas un 

ar tām saistītie 

instrumenti 

        

tajā skaitā citi 

instrumenti7 
        

Atalgojuma 

mainīgā daļa 

Kopējā atalgojuma 

mainīgā daļa 
 94 044  44 410  13 062  39 185 

tajā skaitā nauda un 

citi maksāšanas 

līdzekļi 

        

tajā skaitā akcijas un 

ar tām saistītie 

instrumenti 

 94 044  44 410  13 062  39 185 

tajā skaitā citi 

instrumenti7 
        



Atliktā 

atalgojuma 

mainīgā daļa 

Kopējāatliktā 

atalgojuma mainīgā 

daļa, kas atlikta 

pārskata gadā 

 94 044  44 410  13 062  39 185 

tajā skaitā atliktā daļa 

naudas un citu 

maksāšanas līdzekļu 

formā 

        

tajā skaitā atliktā daļa 

akciju un ar tām 

saistīto instrumentu 

formā 

 94 044  44 410  13 062  39 185 

tajā skaitā atliktā daļa 

citu instrumentu 

formā7 

        

Kopējā neizmaksātā 

atliktā atalgojuma 

mainīgā daļa, kas 

piešķirta pirms 

pārskata gada 

 3 272      3 221 

tajā skaitā daļa, uz 

kuru ir iegūtas 

neatsaucamas tiesības 

        

tajā skaitā daļa, uz 

kuru nav iegūtas 

neatsaucamas tiesības 

 3 272      3 221 

Kopējāpārskata gadā 

izmaksātā atliktā 

atalgojuma 

mainīgādaļa 

 2 322      1 611 

Atalgojuma 

mainīgās daļas 

korekcija 

Pārskata gada laikā 

piemērotāatalgojuma 

mainīgās daļas 

korekcija, kas 

attiecināma uz 

iepriekšējos gados 

piešķirto atalgojuma 

mainīgo daļu 

        



Garantētā 

atalgojuma 

mainīgā daļa 

Garantētās 

atalgojuma mainīgās 

daļas (sign-on 

payments) saņēmēju 

skaits 

        

Garantētās 

atalgojuma mainīgās 

daļas (sign-on) 

apmērs 

        

Atlīdzība par 

darba tiesisko 

attiecību 

izbeigšanu 

Darbinieku skaits, 

kas saņēmuši 

atlīdzību par darba 

tiesisko attiecību 

izbeigšanu 

        

Pārskata gadā 

izmaksātās atlīdzības 

apmērs par darba 

tiesisko attiecību 

izbeigšanu 

        

Lielākās atlīdzības 

par darba tiesisko 

attiecību izbeigšanu 

apmērs vienai 

personai 

        

Ar 

pensionēšanos 

saistītie labumi 

Darbinieku skaits, 

kas saņem ar 

pensionēšanos 

saistītos labumus 

        

Ar pensionēšanos 

saistīto labumu 

apmērs 

        

** Divi pilna laika darbinieki, atalgojuma informācija netiek publiskota, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus. 

*** Norādīta informācija attiecībā uz AS “SEB banka” Padomi un Valdi.  

  



 

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 kredītiestādi/konsolidācijas grupu, 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. Iestāde pārskatam pievieno papildu skaidrojumu, norādot, kādos darbības veidos 

darbinieki veic savu profesionālo darbību 

7 instrumenti, kas atbilst šo noteikumu 18.2.2. punktā minētajām prasībām 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/65?locale=LV
http://likumi.lv/doc.php?id=267394#p18.2
http://likumi.lv/doc.php?id=267394#p2

