10 soļu programma
Latvijas kapitāla
tirgus attīstībai
VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS (VFPS) LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA LATVIJAS
KAPITĀLA TIRGŪ, T.SK. VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ
Jāizstrādā Kapitāla tirgus attīstības stratēģija, veicinot Finanšu sektora attīstības plānā
noteiktā mērķa sasniegšanu – aktīvāku valsts kapitālsabiedrību dalību kapitāla tirgū.
Stratēģijas izstrāde nodrošinās iespēju piesaistīt finansējumu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību attīstības projektu vajadzībām, izmantojot diversificētus finanšu piesaistes
avotus, t.sk. piesaistīt kapitāla resursus akciju un obligāciju publiskas emisijas veidā. Lielu uzņēmumu dalība kapitāla tirgū radīs iespēju būtisku VFPS līdzekļu apmēru novirzīt
vietējās ekonomikas stiprināšanai.
KVALITATĪVAS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA POTENCIĀLAJIEM KAPITĀLA TIRGUS
EMITENTIEM
Līdz 31.12.2021. jāizveido attīstības un atbalsta modelis, sniedzot iespēju emitentiem
sagatavoties dalībai kapitāla tirgū akciju un obligāciju emisiju gadījumā. Kopā ar sadarbības partneriem jāpopularizē šī iespēja, kā arī jāorganizē diskusijas ar potenciāli
ieinteresētajiem emitentiem, piesaistot dažādu jomu un nozaru speciālistus, lai sniegtu
pilnīgu priekšstatu par kapitāla tirgu, iespēju piesaistīt resursus tajā un atgriezenisko
saiti uzņēmuma vadībai.
PASĪVO INVESTĪCIJU VEICINĀŠANA LATVIJAS KAPITĀLA TIRGŪ
Jāizvērtē iespējas un jāizstrādā priekšlikumi, kā veicināt paplašinātu starptautisko pasīvo
investīciju līdzekļu plūsmu Latvijā. Tas pavērtu iespēju mazajiem uzņēmumiem, kas savā
darbībā izmanto ilgtspējīgus risinājumus, piesaistīt pasīvās investīcijas.
REGULATĪVĀ SLOGA AUDITS UN EFEKTIVIZĀCIJA
Jāpārskata Latvijas normatīvie akti (Finanšu instrumentu tirgus likums,
Komerclikums), izvērtējot, vai tajos emitentiem nav ieviestas stingrākas prasības salīdzinājumā ar regulējumu, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvām (Atklātības prasību direktīva, Akcionāru tiesību direktīva). Stingrāka Latvijas regulējuma situācijā nepieciešams
pārvērtēt tā pamatojumu un nepieciešamību. Vienlaikus jāpārvērtē stingrāku prasību nepieciešamība emitentiem salīdzinājumā ar citām kapitālsabiedrībām (piemēram, valdes
un padomes locekļu minimālais skaits akciju emitentiem). Jauna regulējuma ieviešanā
jāstiprina princips “Konsultē vispirms”.

IEGULDĪTĀJU INTEREŠU AIZSARDZĪBAS PILNVEIDOŠANA UN FINANŠU UN
KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS (FKTK) UZRAUDZĪBAS PRIORITĀŠU PĀRSKATĪŠANA

Jāpārskata un jāpilnveido Latvijas kapitāla tirgus ieguldītāju tiesību aizsardzības regulējums. Jāuzlabo aizsardzības mehānisma pielietošana praksē visu iesaistīto pušu līmenī.
Jāstiprina uzraudzība tirgus manipulāciju un iekšējās informācijas izmantošanas jomā,
veicinot labāku FKTK sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm šādu pārkāpumu izmeklēšanā. FKTK uzraudzības prioritāšu noteikšanā jāuzklausa un jāņem vērā tirgus dalībnieku
ieteikumi un priekšlikumi.
LABI PĀRVALDĪTU KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKU IDENTIFICĒŠANA
Līdz 31.12.2022. jāizveido korporatīvās pārvaldības reitings par katru kapitāla tirgū esošu emitentu un jāvienojas par reitinga uzturētāju. Korporatīvās pārvaldības reitings palīdzēs izvērtēt ieguldījumu iespējas un pieņemt lēmumu par adekvāta ieguldījuma veikšanu.
IEGULDĪJUMU AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA LATVIJAS KAPITĀLA TIRGŪ
Jāveicina ieguldījumu aktivitāte Latvijas kapitāla tirgū, 2021. gada laikā izvērtējot iespējas un sniedzot priekšlikumus par esošā nodokļu režīma pārskatīšanu (t.sk. saglabājot
jau esošo akciju opciju un ieguldījumu konta regulējumu) un nodrošinot Latvijas nodokļu sistēmas konkurētspēju Baltijas līmenī. Jāizvērtē iespējas izstrādāt nodokļu atvieglojumu instrumentus, kas būtu vērsti uz institucionālo un privāto ieguldītāju ieguldījumiem
tieši Latvijas kapitāla tirgū.
LATVIJAS SABIEDRĪBAS FINANŠU PRATĪBAS PAR IEGULDĪJUMIEM VEICINĀŠANA

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijā 2021.–2027. gadam būtiska loma paredzēta finanšu pratības veicināšanai ieguldījumu jomā. Lai to īstenotu, institūcijām
jāiesaistās stratēģijas ieviešanā, nodrošinot daudzveidīgas, izglītojošas, informējošas un
iesaistošas aktivitātes dažādos kanālos, tostarp digitālajās platformās, par ieguldījumu
jomu.
OBJEKTĪVAS UN ANALĪTISKAS INFORMĀCIJAS PAR IEGULDĪJUMU RISKIEM
NODROŠINĀŠANA
Jāizstrādā un jāievieš mūsdienīgs risinājums, lai uzskatāmā veidā informētu par riskiem,
kas saistīti ar dažādiem ieguldījumu veidiem, un palīdzētu privātajiem ieguldītājiem izvērtēt konkrētu ieguldījumu veidu atbilstību ieguldītāja riska apetītei un finanšu pratības
līmenim.
IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IESAISTES LATVIJAS KAPITĀLA
TIRGŪ VEICINĀŠANA
Jāizstrādā priekšlikumi aktīvākai ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju iesaistei kapitāla
tirgū. Jāizstrādā digitālie rīki, kas paredzēti ieguldītājiem, un jāveicina kopīgo pasīvās formas ieguldījumu veidošanas iespējas, lai veicinātu ieguldījumus pasīvā formā. Jāattīsta
investīciju banku pakalpojumi Latvijā.

