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Par priekšlikumiem likumprojektam
“Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” (1383/Lp13)
Latvijas Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) pārstāv virkni finanšu iestāžu,
tostarp kredītiestādes un pensiju pārvaldītājus un fondus, kā arī komersantus, kas sniedz finanšu
iestādēm būtiskus pakalpojumus. Asociācija līdz šim bija aktīvi iesaistīta likumprojekta
“Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” (1383/Lp13) (turpmāk – Likumprojekts) izstrādē.
2022. gada 2. jūnijā Saeimas sēdē 2. tika pieņemts Likumprojekts, nosakot priekšlikumu
iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 9. jūnijam.
Asociācija, turpinot vērtēt labākos risinājumus, kas rada vismazāko slogu visiem
iesaistītajiem, ierosina vienkāršot pieeju, kā noskaidrot personu vajadzības. Proti, pārvaldītāji
varētu sniegt informāciju par izvēles iespējām atbilstoši ieguldījumiem prospektos paredzētajam,
neveicot obligātu plaša personu loka anketēšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām
Likumprojektā veikt tālāk minētos precizējumus:
1. Papildināt likumprojektā paredzēto 10. panta 2.1 daļu ar vārdiem “un šajā punktā
minētā konta izraksta saturu un formu”.
2. Izslēgt likumprojektā piedāvāto 10. panta 2.2 daļu.
3. Izteikt 11. panta 5.5 daļas 2. punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:
“b) informācijas sniegšanu par fondēto pensiju shēmas dalībnieka vecumam
atbilstošākajiem ieguldījumu plāniem, iespējām izvēlēties pensiju plānus atbilstoši pensiju plānu
prospektā paredzētajam, ieguldījumu plānu darbību un par ieguldījumiem ieguldījumu plānos,
par pensiju sistēmas darbību, lai uzlabotu fondēto pensiju shēmas dalībnieka finanšu pratības
līmeni, kā arī dalībnieka informēšanu par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem.”
4. Izteikt 11.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam attiecībā uz fondēto pensiju shēmas
dalībniekiem, kuru līdzekļus tas pārvalda, ir pienākums atbilstoši tam pieejamai informācijai
identificēt fondēto pensiju shēmas dalībnieku, lai izvērtētu, vai fondēto pensiju shēmas dalībnieka

izvēlētais ieguldījumu plāns atbilst viņa vecumam, un ne retāk kā reizi gadā informēt dalībnieku
par izvēlētā ieguldījumu plāna neatbilstību, kā arī par dalībnieka vecumam atbilstošāko
ieguldījumu plānu.”
5. Izteikt 11.4 panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Nodrošinot šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu, gadījumā, ja fondēto pensiju
shēmas dalībnieks ir izvēlējies dalībnieka vecumam neatbilstošu ieguldījumu plānu, fondēto
pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs informē dalībnieku par viņa vecumam pieejamiem
atbilstošākiem ieguldījumu plāniem.”
6. Izslēgt vai precizēt 12.3 panta 3.punktu, pievienojoties Saeimas sēdē izteiktajai
kritikai par šo punktu. Līdzekļu pārvaldītājiem likums liedz pašiem ieguldīt nekustamajā
īpašumā, un ieguldīšana ir iespējama tikai tad, ja pastāv pieejami instrumenti, ko veido citas
personas. Tāpat nav skaidrs, kā skaitīt noteikto procentu limitu (plāna aktīviem, visu plānu
kopējiem aktīviem utt.).
7. Aizstāt visā likumā vārdus “riska kapitāla tirgū” ar vārdiem “iespējkapitāla tirgū”.
Ar cieņu
valdes priekšsēdētāja

Sanita Bajāre

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ieva Alhasova, ieva.alhasova@financelatvia.eu

2

