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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 ir aktīvi iesaistījusies likumprojekta “Grozījumi Valsts fondēto pensiju
likumā” (1383/Lp13) (turpmāk – Likumprojekts) izstrādē un citastarp 2022.gada 9.jūnijā nosūtīja
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai vēstuli Nr. 1-23/0707_e, kurā ierosināja
vienkāršot pieeju, kā noskaidrot personu vajadzības, lūdzot veikt atsevišķus precizējumus
Saeimas 2022. gada 2. jūnija sēdē 2.lasījumā pieņemtā Likumprojekta redakcijā.
Ar šo Asociācija atsauc savu 2022.gada 9.jūnija vēstuli Nr. 1-23/0707_e un informē, ka,
pārrunājot identificētos problēmjautājumus personu vajadzību noteikšanā ar Finanšu un
kapitāla tirgus komisiju, Labklājības ministriju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un
Finanšu ministriju, ir panākta vienošanās par tālāk minēto precizējumu nepieciešamību. Šie
priekšlikumi konceptuāli nemaina likumprojekta saturu vai tā mērķus, bet precizē to atbilstoši
modelētajai ieviešanai un diskusijai par to, kāds būtu uz likuma pamata izdodamo tiesību aktu
iespējamais saturs.
1. Izteikt 10.panta 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ministru kabinets nosaka:
1) kārtību, kādā Aģentūra nodod fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam šā
panta pirmās daļas 1.2 un 1.3 punktā minēto informāciju;
2) kārtību, kādā fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs sniedz attiecīgajam fondēto
pensiju shēmas dalībniekam šā panta pirmās daļas 1.2 punktā minēto informāciju;
3) prasības fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam, apstrādājot šīs daļas 2.punktā
minēto informāciju;
4) kārtību, kādā Aģentūra nodrošina šā panta pirmās daļas 2.2 punktā noteikto prasību
izpildi;

5) šā panta pirmās daļas 2.2 punktā minētā konta izraksta saturu un sniegšanas formu.”
2.Izteikt 11.4 panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) noskaidrot fondēto pensiju shēmas dalībnieka vajadzības:
a) nosūtot fondēto pensiju shēmas dalībniekam uzaicinājumu izvēlēties viņam
nozīmīgos kritērijus uzkrāto līdzekļu ieguldīšanai no tiem, kas noteikti saskaņā ar šā panta trešo
daļu, lai fondēto pensiju shēmas dalībnieks varētu izvēlēties sev atbilstošāko ieguldījumu plānu,
tai skaitā, izmantojot tiešsaistes risinājumus;
b) sniedzot individuālu konsultāciju fondēto pensiju shēmas dalībniekam pēc viņa
pieprasījuma par ieguldījumu plāna atbilstību viņa vajadzībām un labākās izvēles izdarīšanai.”
3.Izteikt 11.4 panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Latvijas Banka izdod noteikumus, kuros nosaka dalībniekam sniedzamo
informāciju, tās sniegšanas regularitāti, kā arī kritērijus, kurus pārvaldītāji izmanto dalībnieka
vajadzību noskaidrošanai saskaņā ar šā panta otrās daļas 2.punkta “a” apakšpunktu.”
4.Aizstāt pārejas noteikumu 36.punktā skaitļus un vārdus “2024.gada 1.janvārī” ar
skaitļiem un vārdiem “2024.gada 1.jūlijā”.
5.Aizstāt pārejas noteikumu 37.punktā skaitli un vārdu “30.aprīlim” ar skaitli un vārdu
“30.oktobrim”.
6.Aizstāt pārejas noteikumu 38.punktā vārdu “janvārī” ar vārdu “jūlijā”.
Skaidrojam, ka Saeimas 2022. gada 2. jūnija sēdē 2.lasījumā pieņemtā Likumprojekta
atsevišķas redakcija uzliek neizpildāmu un nesamērīgu slogu (1.2 miljonu personu aptaujāšana
un procesa dokumentēšana), tādējādi palielinot ieguldījumu pārvaldes sabiedrību
administratīvās izmaksas, tāpat nespējot sniegt konsultācijas visiem, īpaši tiem, kas par to
neizrāda aktīvu interesi. Papildus ieguldījumu pārvaldes sabiedrības varētu ieviest automatizētu
risinājumu, lai katrs klients var vērtēt izvēlēto plānu atbilstību savām vajadzībām šajā rīkā
informatīvos nolūkos.
Lūdzam Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai deputātu ērtības labad iekļaut
minētos priekšlikumus priekšlikumu tabulā kā iespējamos Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas priekšlikumu projektus.
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