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Finanšu ministrijai 
 
 
Par likumprojektu „Grozījumi 
Noguldījumu garantiju likumā”  
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar likumprojektu 
„Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (tālāk tekstā – Likumprojekts) un 
to nesaskaņo. 
 

Ņemot vērā, ka  
1) kredītiestāžu uzraudzību Latvijā veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

(Kredītiestāžu likuma 99.1 panta pirmā daļa: 
„99.1 pants. (1) Lai panāktu Latvijas kredītiestāžu sektora drošību, 
stabilitāti un attīstību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic 
kredītiestāžu uzraudzību. Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības 
procesā pirms lēmumu pieņemšanas, ievērojot tās rīcībā esošo 
informāciju, izvērtē attiecīgo lēmumu iespējamo ietekmi uz citas 
dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti.”  
Kredītiestāžu likuma 100. pants: 
„100. pants. (1) Kredītiestāžu uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus 
komisija, ja likumos nav noteikts citādi.  
(2) Kredītiestāžu filiāļu uzraudzību ārvalstīs Finanšu un kapitāla tirgus 
komisija veic saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem, ja attiecīgo 
ārvalstu normatīvajos aktos nav noteikts citādi.” 
Kredītiestāžu likuma 112.2 panta pirmā daļa: 
„112.2 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic Latvijas 
Republikas mātes kredītiestāžu vai Latvijas Republikā reģistrētu Eiropas 
Savienības mātes kredītiestāžu konsolidēto uzraudzību mātes 
kredītiestādes konsolidācijas grupas līmenī.”); 

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, 
kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un 
pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību 

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 2. panta pirmā daļa: 
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„2. pants. (1) Komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, 
kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga 
finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.”); 

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas misija ir efektīvi regulēt un 
pārraudzīt finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, veicināt 
finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti, konkurētspēju un attīstību, kā arī 
ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību 
(http://www.fktk.lv/lv/komisija/par_mums/2012-10-
26_misija_un_vizija/); 

4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina līdzekļu uzkrāšanu 
noguldījumu garantiju fondā, noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšanu 
un garantētās atlīdzības izmaksu, kā arī īsteno kreditoru prasījuma 
tiesības pret noguldījumu piesaistītāju izmaksātās garantētās atlīdzības 
apmērā 

(Noguldījumu garantiju fonda likuma 4. pants: 
„4. pants. Komisija nodrošina līdzekļu uzkrāšanu noguldījumu garantiju 
fondā, noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības 
izmaksu, kā arī īsteno kreditoru prasījuma tiesības pret noguldījumu 
piesaistītāju izmaksātās garantētās atlīdzības apmērā.”), 

 

tātad atbildību par kredītiestāžu uzraudzību pilnībā ir uzņēmusies valsts, līdz 
ar to nav pamatoti no pašvaldībām prasīt līdzatbildību kredītiestāžu 
problēmu gadījumos, tām liedzot garantēto atlīdzību no Noguldījumu 
garantiju fonda.  
LPS iebilst pret plānotajiem grozījumiem Noguldījumu garantiju fonda 
likuma (tālāk – Likuma) 8. panta trešās daļas 3. punktā (Likumprojekta 
3. pants) un Likuma 17. panta 3. punktā (Likumprojekta 7. pants).  
Piedāvājam Likuma 8. panta trešās daļas 3. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„3) atvasināto publisko personu, izņemot pašvaldības, kā arī tiešās un 
pastarpinātās pārvaldes iestāžu noguldījumiem;” 
Savukārt Likuma 17. panta 3. punktu piedāvājam izteikt šādā redakcijā: 
„3) atvasināto publisko personu, izņemot pašvaldības, kā arī tiešās un 
pastarpinātās pārvaldes iestāžu noguldījumiem;”. 
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