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1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Nasdaq Riga noteikumi “Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem” (turpmāk – 

noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 28.panta 

piektās daļas ceturto punktu. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti  2015. gada 11.novembrī  un stājas spēkā 2015. gada 12.novembrī) 

 

1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikti naudas un finanšu instrumentu 

norēķini par Nasdaq Riga (turpmāk – Birža) tirdzniecības sistēmā noslēgtajiem vai 

reģistrētajiem darījumiem (turpmāk abi kopā saukti - darījumi).  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2015. gada 11.novembrī  un stājas spēkā 2015. gada 12.novembrī) 

 

1.3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk –

 LCD) finanšu instrumentu norēķinu kārtību regulējošajos noteikumos un Biržas 

Biedru noteikumos lietotajiem, ja vien šajos noteikumos nav paredzēts citādi. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti  2010. gada 19.janvārī un stājas spēkā 2010. gada 8. februārī) 

1.4. Norēķinus par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem organizē LCD 

saskaņā ar LCD noteikumos noteikto kārtību.  

1.5. Birža seko, lai norēķinu veikšana notiktu atbilstoši šajos noteikumos un LCD 

noteikumos noteiktajai kārtībai un norēķini par darījumiem tiktu veikti atbilstoši 

darījuma nosacījumiem.  

1.6. Norēķini par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem tiek veikti, ievērojot 

DVP principu. Norēķini par Biržā noslēgtajiem un reģistrētajiem darījumiem pēc 

noklusējuma tiek veikti šādos termiņos: 

1) par Biržā noslēgtu vai reģistrētu darījumu, ja darījums noslēgts euro - norēķinu 

periodā T+2; 

2) par Biržā noslēgtu vai reģistrētu darījumu, ja darījums noslēgts ārvalstu valūtā – 

norēķinu periodā T+2.  

Biržā reģistrētajiem darījumiem norēķinu periods var būt no T+0 līdz T+40. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2014. gada 29. septembrī un stājas spēkā 2014. gada 6. oktobrī) 

1.7.Atsevišķiem finanšu instrumentu veidiem vai dažādos valūtas segmentos tirgotajiem 

finanšu instrumentiem Biržas valde var noteikt atšķirīgus norēķinu periodus.  

 

2. Norēķinu veicējs 

 

2.1. Finanšu instrumentu norēķinus par Biedra noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem 

var veikt: 

2.1.1 Biedrs, ja tas vienlaicīgi ir LCD dalībnieks, kas veic finanšu instrumentu kontu 

turēšanu un nodrošina finanšu instrumentu norēķinus; 

2.1.2. LCD dalībnieks, kas ir Biedra finanšu instrumentu konta turētājs un kas saskaņā ar 

savstarpēji noslēgtu līgumu ir apņēmies nodrošināt finanšu instrumentu norēķinus 

par Biedra darījumiem; 
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2.1.3. persona, kas saskaņā ar LCD noteikumiem ir tiesīga un veic ar finanšu 

instrumentiem saistītos norēķinus, un kas saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ir 

apņēmusies nodrošināt finanšu instrumentu norēķinus par Biedra darījumiem.  

2.2. Naudas norēķinus par Biedra darījumiem var veikt: 

2.2.1. Biedrs, ja tas vienlaicīgi ir LCD dalībnieks, kas ir tiesīgs un veic ar finanšu 

instrumentu darījumiem saistītos naudas norēķinus; 

2.2.2. LCD dalībnieks, kas ir tiesīgs un veic ar finanšu instrumentu darījumiem saistītos 

naudas norēķinus un kas saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ir apņēmies 

nodrošināt ar Biedra darījumiem saistītos naudas norēķinus; 

2.2.3. persona, kas saskaņā ar LCD noteikumiem ir tiesīga un veic ar finanšu 

instrumentiem saistītos norēķinus un kas saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ir 

apņēmusies nodrošināt finanšu instrumentu norēķinus par Biedra darījumiem.  

2.3. Biedrs ne vēlāk kā vienu dienu pirms tirdzniecības uzsākšanas Biržas tirdzniecības 

sistēmā iesniedz Biržai šādu kontu rekvizītus: 

2.3.1. tā finanšu instrumentu un naudas norēķinu konta rekvizītus, kurus Birža varēs 

norādīt gadījumos, ja Biedra Tirdzniecības sistēmā ievadītā informācija par norēķinu 

veicēju būs kļūdaina, nepilnīga vai nebūs ievadīta vispār; 

2.3.2. tā finanšu instrumentu un naudas norēķinu konta rekvizītus, pret kuru varēs vērst 

Biedra atbildību gadījumos, ja LCD noteiktajā kārtībā Biedra norādītais norēķinu 

veicējs būs noraidījis vai nebūs apstiprinājis norēķinu veikšanu.  

 

3. Informācijas par norēķinu veicēju un norēķinu veikšanu apmaiņas kārtība 

3.1. Biedrs, noslēdzot vai reģistrējot darījumu Biržas tirdzniecības sistēmā, Uzdevumu 

grāmatā ievadītajā uzdevumā vai paziņojumā norāda informāciju par norēķinu 

veicēju.  

3.2. Ja Biedrs Biržas tirdzniecības sistēmā informāciju par norēķinu veicēju ir norādījis 

nepilnīgi, neprecīzi vai nav norādījis informāciju par norēķinu veicēju, Tirdzniecības 

sistēmā kā norēķinu veicējs automātiski tiek norādīta persona, kuru Biedrs ir 

norādījis kā norēķinu veicēju šādos gadījumos.  

3.3. Ievadot uzdevumu vai paziņojumu Biržas tirdzniecības sistēmā, Biedrs var norādīt, 

ka pirms norēķinu izpildes ir nepieciešams saņemt apstiprinājumu no norēķinu 

veicēja.  

3.4. Apstiprinājums no norēķinu veicēja tiek pieprasīts arī gadījumos, ja darījuma datos 

informācija par norēķinu veicēju ir norādīta nepareizi, nepilnīgi vai nav norādīta 

vispār un Tirdzniecības sistēmā kā norēķinu veicējs automātiski ir norādīta persona, 

par kuru Biedrs ir informējis Biržu atbilstoši šo noteikumu 2.3. punktam.  

3.5. Birža nosūta LCD norēķinu uzdevumus visiem attiecīgajā tirdzniecības dienā 

izpildītajiem darījumiem pēc attiecīgā darījuma noslēgšanas, kā arī tirdzniecības 

dienas beigās nosūta Biedriem informāciju par Biedra attiecīgajā tirdzniecības dienā 
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iesniegtajiem uzdevumiem un izpildītajiem darījumiem, ja Biedrs ir informējis Biržu 

par nepieciešamību šādu informāciju saņemt. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti  2012. gada 29. martā un stājas spēkā 2012. gada 2. aprīlī) 

3.6. Biedram ir pienākums informēt Biedra darījumos iesaistītos norēķinu veicējus. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti  2012. gada 29. martā un stājas spēkā 2012. gada 2. aprīlī) 

 

3.7. Biedrs seko un nodrošina, lai LCD noteikumos noteiktajā termiņā būtu nodrošināts ar 

Biedra darījumiem saistīto norēķinu veikšanai nepieciešamais finanšu instrumentu un 

naudas daudzums.  

3.8. Biržai ir tiesības atcelt kādu no norēķinu uzdevumiem vienīgi Biržas Biedru 

noteikumos paredzētajos gadījumos vai gadījumos, ja to ir pieprasījis Biedrs, kas ir 

viena darījuma puse, un otra darījuma puse rakstiski ir apliecinājusi piekrišanu 

darījuma atcelšanai.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti  2010. gada 19.janvārī un stājas spēkā 2010. gada 8. februārī) 

3.9. Ja darījuma puses tam piekrīt, Biržas valde līdz norēķinu veikšanas brīdim ir tiesīga 

atcelt darījumu, ja ir pārkāptas Biržas noteikumu vai ar tiem saistīto Biržas valdes 

lēmumu prasības vai arī tiek apdraudēta tirgus drošība. 

 

4. Īpašie nosacījumi norēķiniem, ja darījuma rezultātā finanšu instrumenti tiek 

pārvesti uz vai no ārvalstu centrālā depozitārija 

4.1. Biedrs var paredzēt, ka tā veiktā darījuma izpildes rezultātā finanšu instrumenti tiek 

pārskaitīti uz vai pārvesti no ārvalstu centrālā depozitārija vienīgi tad, ja Biedrs pirms 

tam ir informējis Biržu par šādu darījumu veikšanu un ir iesniedzis Biržai 

informāciju par personām, kas nodrošinās norēķinus par šādiem darījumiem.  

4.2. Ja darījumā kā norēķinu veicējs ir norādīts ārvalstu centrālā depozitārija dalībnieks, 

uzdevumā obligāti ir jānorāda, ka ir nepieciešams saņemt apstiprinājumu no norēķinu 

veicēja.  

4.3. Norēķinu periods par darījumiem, kuru rezultātā finanšu instrumentus ir paredzēts 

pārvest uz vai no ārvalstu centrālā depozitārija, nedrīkst būt īsāks kā T+1.  

 

5. Izmaiņas darījumu vai norēķinu nosacījumos 

5.1. Biržai līdz norēķinu veikšanas dienai (S diena) ir tiesības izdarīt izmaiņas 

informācijā par darījumu vai norēķinu veikšanu. Birža var veikt izmaiņas šajā 

informācijā vienīgi gadījumos, ja to ir pieprasījis Biedrs, kas ir veicis darījumu un 

otrs darījumā iesaistītais Biedrs ir devis piekrišanu šādu izmaiņu veikšanai.  

5.2. Biedrs drīkst iesniegt pieprasījumu izdarīt izmaiņas šādos darījuma un norēķinu 

nosacījumos: 

5.2.1. mainīt norēķinu dienu; 

5.2.2. mainīt darījuma statusu no Biržā noslēgta darījuma uz Biržā reģistrētu darījumu; 

5.2.3. atcelt noslēgto darījumu. 
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5.3. Ja Birža nepiekrīt darījuma vai norēķinu nosacījumu maiņai, Birža nekavējoties 

nosūta attiecīgu paziņojumu Biedram. 

 

6. Atbildība par norēķinu veikšanu 

6.1. Biedrs seko un nodrošina, lai norēķini par tā Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem 

darījumiem tiktu veikti šajos noteikumos un LCD noteikumos noteiktajā kārtībā.  

6.2. Ja darījumā iesaistītais Biedrs nav persona, kas nodrošina ar darījumu saistītos 

norēķinus, tad Biedrs ir atbildīgs par norēķinu veikšanu ar brīdi, kad LCD 

noteikumos paredzētajā termiņā Biedra darījuma datos sākotnēji norādītais norēķinu 

veicējs ir noraidījis vai nav apstiprinājis norēķinu veikšanu.  

6.3. Saistību neizpildes gadījumā Biedrs, kas ir cietis zaudējumus, var vērsties Biržā, lai 

tā pieprasa Biedram, kuram ir bijis nepietiekams finanšu instrumentu vai naudas 

daudzums norēķinu veikšanai, atlīdzināt radītos zaudējumus.  

6.4. Nepietiekams naudas daudzums: 

6.4.1. ja Birža saņem no LCD paziņojumu par darījuma atlikšanu nepietiekama naudas 

daudzuma dēļ, Birža nekavējoties informē abus attiecīgajā darījumā iesaistītos 

Biedrus;  

6.4.2. ja LCD noteikumos noteiktajā laika periodā Biedrs nenodrošina tā darījumu 

izpildei nepieciešamo naudas daudzumu, Birža Garantiju fonda noteikumos 

paredzētajā kārtībā norēķiniem par darījumu izmanto Garantiju fondā esošos 

līdzekļus; 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti  2013. gada 12.jūlijā  un stājas spēkā 2013. gada 15.jūlijā) 

6.4.3. ja Garantiju fonda līdzekļu apjoms nav pietiekams atliktā darījuma norēķinu 

veikšanai, otrai darījuma pusei tiek paziņots trūkstošās summas apjoms un tā Biedra 

rekvizīti, kura dēļ tika atlikti norēķini; 

6.4.4. ja norēķinu veikšanai tiek izmantoti Garantiju fonda līdzekļi, Biržai ir tiesības  

apturēt Biedra turpmāko darbību Biržā  līdz brīdim, kad Biedrs saskaņā ar Garantiju 

fonda noteikumiem ir veicis iemaksas Garantiju fondā.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti  2013. gada 12.jūlijā  un stājas spēkā 2013. gada 15.jūlijā) 

6.5. Nepietiekams finanšu instrumentu daudzums: 

6.5.1. ja Birža ir saņēmusi no LCD paziņojumu, ka norēķinus par darījumiem nevar veikt 

nepietiekama finanšu instrumentu daudzuma dēļ, Birža nekavējoties par to informē 

darījumā iesaistītos Biedrus;  

6.5.2. ja LCD noteikumos paredzētajā norēķinu dienā norēķinu veikšanai nepieciešamais 

finanšu instrumentu daudzums netiek nodrošināts, norēķini par darījumu tiek atlikti 

līdz brīdim, kad nepieciešamais finanšu instrumentu daudzums ir nodrošināts. Birža 

par norēķinu atlikšanu nekavējoties informē abus darījumā iesaistītos Biedrus;  

6.5.3. pēc LCD paziņojuma saņemšanas par nepietiekamu finanšu instrumentu daudzumu 

Birža var pieņemt lēmumu par Biržas biedra darbības apturēšanu līdz brīdim, kad 

Biržas biedrs ir nodrošinājis nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu norēķinu 

veikšanai vai ir vienojies ar otru darījuma pusi par darījuma atcelšanu. 
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(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 12.jūlijā  un stājas spēkā 2013. gada 15.jūlijā) 

6.6. Biedram, kas nav nodrošinājis pietiekamu naudas vai finanšu instrumentu daudzumu 

norēķinu veikšanai, Biržas valde var uzlikt soda naudu Biedru noteikumos  noteiktajā 

apmērā.  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 12.jūlijā  un stājas spēkā 2013. gada 15.jūlijā) 

 

Pārejas noteikumi 
(spēkā no 2013. gada 14. novembra) 

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.  

 

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); 
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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.”  

 

 

 

 

 

 


