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 APSTIPRINĀTI 

NASDAQ OMX Riga, AS  

valdes sēdē 

2013. gada 13. novembrī 

 

 

 

Grozījumi 

NASDAQ OMX Riga noteikumos 

”Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem” 

 

Izdarīt NASDAQ OMX Riga noteikumos „Par naudas un finanšu instrumentu 

norēķiniem” (apstiprināti AS “Rīgas Fondu birža” padomē 2004. gada 31. augustā, ar 

visiem turpmākajiem to grozījumiem) (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

 

1. Aizstāt 1.6. punkta pirmajā apakšpunktā vārdu “latos” ar vārdu “euro”. 

 

2. Papildināt ar „Pārejas noteikumiem” šādā redakcijā: 

„Pārejas noteikumi” 

 

1.  Ņemot vērā, ka ar 2014. gada 1. janvāri Latvijā tiek ieviests euro un ka 2013. gada 

30. decembris nav Biržas Tirdzniecības dienas, bet minētais datums tiek iekļauts 

Biržas norēķinu ciklā, noteikumi “Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem” 

(turpmāk - Noteikumi) no šo Pārejas noteikumu spēkā stāšanās līdz 2013. gada 

31. decembrim ir piemērojami, ievērojot tālāk noteiktos speciālos nosacījumus un 

prasības. 

 

2. Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem ar akcijām, korporatīvajiem 

parāda vērtspapīriem un ieguldījumu apliecībām, ja darījums noslēgts latos, tiks 

piemēroti šādi  norēķinu noteikumi: 

2.1. darījumiem, kas Biržā noslēgti vai reģistrēti 2013. gadā, norēķinu datums nedrīkst 

būt vēlāk kā 2013. gada 30. decembrī; 

2.2. norēķini par Biržā noslēgtu (automātiski savietotu) vai reģistrētu standarta tiešo 

darījumu, ja darījuma noslēgšanas/ reģistrēšanas datums būs sākot ar 2013. gada 

19. decembri, pēc noklusējuma tiks veikti šādos termiņos: 

2.2.1. ja darījums noslēgts/reģistrēts Biržā 2013. gada 19. decembrī - norēķinu periodā 

T+3 (norēķinu datums būs 2013. gada 30. decembris); 

2.2.2. ja darījums noslēgts/reģistrēts Biržā 2013. gada 20. decembrī – norēķinu periodā 

T+2 (norēķinu datums būs 2013. gada 30. decembris); 

2.2.3. ja darījums noslēgts/reģistrēts Biržā 2013. gada 27. decembrī – norēķinu 

periodā T+1 (norēķinu datums būs 2013. gada 30. decembris). 

 

2.3.  Ja 2013. gada 30. decembrī līdz noteiktajam norēķinu laikam netiks nodrošināts 

pietiekams naudas vai Pārejas noteikumu 2. punktā minēto finanšu instrumentu 

daudzums, lai veiktu norēķinus par Biržā noslēgto vai reģistrēto darījumu, šādi 

darījumi tiks atcelti, bez darījumā iesaistīto Biedru piekrišanas.  
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3.  Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem ar Latvijas valsts parāda 

vērtspapīriem tiks piemēroti šādi norēķinu noteikumi: 

 

3.1. darījumiem, kas Biržā noslēgti vai reģistrēti 2013. gadā, norēķinu datums nedrīkst 

būt vēlāk kā 2013. gada 18. decembrī; 

3.2. norēķini par Biržā noslēgtu (automātiski savietotu) vai reģistrētu standarta tiešo 

darījumu, ja darījuma noslēgšanas/reģistrēšanas datums būs sākot no 2013. gada 

13. decembra, pēc noklusējuma tiks veikti šādos termiņos:    

 

3.2.1. ja darījums noslēgts/reģistrēts Biržā 2013.gada 13.decembrī – norēķinu periodā 

T+3 (norēķinu datums būs 2013.gada 18.decembris); 

3.2.2. ja darījums noslēgts/reģistrēts Biržā 2013.gada 16.decembrī – norēķinu periodā 

T+2 (norēķinu datums būs 2013. gada 18. decembris); 

3.2.3. ja darījums noslēgts/reģistrēts Biržā 2013.gada 17.decembrī– norēķinu periodā 

T+1 (norēķinu datums būs 2013.gada 18.decembris); 

3.2.4. ja darījums noslēgts/reģistrēts Biržā 2013.gada 18.decembrī – norēķinu periodā 

T+0 (norēķinu datums būs 2013.gada 18.decembris). 

 

3.3. 2013. gada 18. decembrī tirdzniecība (uzdevumu ievade un tiešo darījumu 

reģistrācija) ar Latvijas valsts vērtspapīriem notiks līdz plkst. 14.00;  
 

3.4. ja 2013. gada 18. decembrī līdz noteiktajam norēķinu laikam netiks nodrošināts 

pietiekams naudas vai Latvijas valsts vērtspapīru daudzums, lai veiktu norēķinus par 

Biržā noslēgto vai reģistrēto darījumu, šādi darījumi tiks atcelti, bez darījumā 

iesaistīto Biedru piekrišanas.  

  

4. Biedrs nevarēs ievadīt Tirdzniecības sistēmā uzdevumu vai reģistrēt tiešo darījumu, 

kurā būs norādīts norēķinu periods, kas neatbilst šo Pārejas noteikumu 2. un 3. punktā 

noteiktajam.  

 

5. Birža 2013.gada 27.decembrī Pēc-tirdzniecības sesijas laikā latos kotēto finanšu 

instrumentu uzdevumu grāmatās dzēsīs visus uzdevumus ar derīguma termiņu 

„derīgs, kamēr tiek atcelts“ (good till cancelled; GTC), kuri līdz 2013. gada 27. 

decembra tirdzniecības dienas beigām būs ievadīti Tirdzniecības sistēmā /uzdevumu 

grāmatā un nebūs izpildīti.”  

 

3. Grozījumu 1. punkts stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 

4. Grozījumu 2. punkts stājas nākamajā dienā pēc grozījumu publicēšanas Biržas 

mājas lapā internetā. 


