
DROŠI VĒRTSPAPĪRU NORĒĶINI

LATVIJAS CENTRĀLAJĀ DEPOZITĀRIJĀ

Vērtspapīru tirgū darījumi notiek starp savstarpēji nepazīstamām pusēm – dažādu banku klientiem, turklāt darījumu 
vērtība bieži mērāma miljonos. Šādā situācijā svarīgs ir drošs un uzticams starpnieks, kas garantē naudas un 
vērtspapīru vienlaicīgu apmaiņu starp darījuma pusēm. Latvijas vērtspapīru tirgū vērtspapīru un naudas norēķinus 
veic Latvijas Centrālais vērtspapīru depozitārijs.

Vērtspapīru norēķinu drošība: vērtspapīru darījumos visbiežāk iesaistītas nepazīstamas puses, tāpēc 
nepieciešams neitrāls starpnieks, kas garantēs vērtspapīru norēķinu drošību – vienlaicīgi veiks vērtspapīru un 
naudas apmaiņu starp pircēju un pārdevēju. 

Darījumu noslēgšanas ātrums: vērtspapīru tirgū cenas var mainīties ļoti strauji, darījumi tiek slēgti bieži un 
tāpēc ir svarīgi tas, lai norēķini par noslēgtajiem darījumiem notiktu klientiem vajadzīgajā laikā – norēķinus 
iespējams veikt jau darījuma noslēgšanas dienā, tāpat ieguldītāji var izvēlēties citus norēķinu periodus. 
 
Datu drošība: finanšu tirgos visbūtiskākais aspekts ir drošība – jāgarantē, ka no ieguldītāju kontiem nepazudīs ne 
nauda, ne vērtspapīri, kas eksistē dematerializētā formā kā iegrāmatojums vērtspapīru kontos. Lai nodrošinātu datu 
drošību – datu apmaiņai starp tirgus dalībniekiem jānotiek šifrēti, saskaņā ar starptautiskiem datu aizsardzības 
standartiem. 

Ārvalstu vērtspapīru glabāšana Latvijā: Latvijas investori arvien biežāk izvēlas ieguldīt savu naudu ārvalstu 
vērtspapīros – tāpēc Depozitārijam ir jānodrošina iespēja norēķināties, piemēram, par ASV iegādātajām Apple 
akcijām, kā arī pārvest un glabāt tās Latvijā, investora individuālajā vērtspapīru kontā. 

Iespēja veikt norēķinus starp dažādu banku klientiem: nepieciešams nodrošināt iespēju dažādu 
Latvijas komercbanku klientiem veikt savstarpējus vērtspapīru darījumus bez jebkādiem ierobežojumiem. 

IZAICINĀJUMI VĒRTSPAPĪRU NORĒĶINU SISTĒMAI 

SITUĀCIJA

Faktu lapa sagatavota 2012.gada maijā 
www.depozitarijs.lv; +37167212431

Depozitārijam ir unikāls IT, biznesa un finanšu kompetences apvienojums, 

Depozitārija reģistru sistēma ir integrēta banku tīklā, izveidota kopīga informācijas 

apmaiņas un norēķinu infrastruktūra ar bankām, kurā tiek pielietotas kriptogrāfijas 

metodes un augsti datu drošības standarti. 

Latvijas Centrālajam depozitārijam ir Nacionālā depozitārija statuss. Tas veic 

vērtspapīru uzskaites un norēķinu funkcijas un ir specializējies augstas sarežģītības 

nacionālas nozīmes elektronisku reģistru izveidē un uzturēšanā. 

 

RISINĀJUMS

Atbilstoši starptautiskajiem standartiem Depozitārijs izveidojis drošu un efektīvu vērtspapīru norēķinu 
sistēmu Latvijā, kurā iesaistītas vadošās Latvijas komercbankas un Latvijas Banka, kā arī ārvalstu 
depozitāriji. Depozitārijs nodrošina vērtspapīru un naudas norēķinus par vērtspapīru darījumiem, 
ievērojot pasaulē atzīto DVP principu – Delivery Versus Payment – vienlaicīgu vērtspapīru un naudas 
apmaiņu starp darījuma pusēm, garantējot pilnīgu norēķinu drošību.  

Vienā darba dienā Depozitārijs vidēji 
veic 88 norēķinu darījumus par 

2,6 miljoniem latu (2011).
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4,5 miljardi latu 220 
tūkstošos norēķinu darījumos 
– Depozitārija veiktie DVP norēķini 

kopš dibināšanas 1995.gadā. 
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Depozitārijs vienotā vērtspapīru 
norēķinu sistēmā iesaistījis 17 
vadošās Latvijas komercbankas un 
brokersabiedrības, Latvijas Banku, 

Igaunijas, Lietuvas centrālos 
vērtspapīru depozitārijus, kā arī pats 
iekļāvies starptautiskā vērtspapīru 
norēķinu depozitārija Clearstream 

Banking Luxembourg sistēmā.

KOMERCBANKA

KOMERCBANKA
KOMERCBANKA

KOMERCBANKA
KOMERCBANKA

KOMERCBANKAKOMERCBANKA

KOMERCBANKA

17 vadošās Latvijas 
komercbankas un 
brokersabiedrības

VĒRTS-

PAPĪRS
VĒRTS-
PAPĪRSVĒRTS-

PAPĪRS

LsLsLs

Depozitārijs nodrošina norēķinus kā 
biržā un ārpus biržas noslēgtiem 
vērtspapīru darījumiem, tā arī 
norēķinus Valsts Kases organizētajās 
valsts vērtspapīru izsolēs un piedāvā 
veikt vērtspapīru norēķinus arī 
privātām akciju sabiedrībām



Vienošanās par
vērtspapīru
pārdošanu

Latvijas Centrālā depozitārija veiktie vērtspapīru norēķini nodrošinot vienlaicīgu vērtspapīru 
piegādi pret samaksu saskaņā ar DVP principu 

Pircējs savai bankai dod rīkojumu pārskaitīt naudu 
pārdevējam, bet pārdevējs savai bankai dod rīkojumu 
pārskaitīt vērtspapīrus pircējam

Pircēja banka pārbauda, vai tās klienta kontā pietiek naudas 
vērtspapīru iegādei, bet pārdevēja banka pārbauda, vai 
pārdevēja individuālajā kontā pietiek vērtspapīru, ko pārdot 

Pircēja un pārdevēja bankas abas iesniedz Depozitārijam Norēķinu 
uzdevumu - pārskaitīt vērtspapīrus uz pircēja banku, naudu – uz 
pārdevēja banku 

Pārdevēja bankas 
korespondējošais 
vērtspapīru konts 
Depozitārijā

Depozitārijs pārbauda, vai 
pārdevēja bankas 
korespondējošajā kontā 
Depozitārijā pietiek 
vērtspapīru un nobloķē tos 
darījuma veikšanai

Pirms vērtspapīri tiek pārskaitīti uz 
pircēja banku, Depozitārijs dod 
rīkojumu Latvijas Bankai veikt naudas 
pārskaitījumu no pircēja bankas uz 
pārdevēja banku

Uz Depozitārija uzdevuma pamata Latvijas Banka pārskaita naudu no pircēja 
bankas uz pārdevēja banku un sūta Depozitārijam apstiprinājumu, ka nauda ir 
pārskaitīta

Saņemot apstiprinājumu no Latvijas Bankas, Depozitārijs veic iepriekš 
bloķēto vērtspapīru iegrāmatošanu pircēja bankas korespondējošajā 
kontā Depozitārijā

Depozitārijs informē gan pircēja banku, gan 
pārdevēja banku, ka norēķini ir veikti

Abas bankas izdara attiecīgus iegrāmatojumus savu 
klientu – ieguldītāju kontos. Pircēja kontā tiek 
iegrāmatoti iegādātie vērtspapīri, bet pārdevēja 
kontā tiek ieskaitīta nauda
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Datu drošība. Datu apmaiņa starp Depozitāriju un 
tā dalībniekiem – bankām un brokersabiedrībām - 
notiek elektronisku ziņojumu formā, izmantojot šifrētu 
datu apmaiņas sistēmu Message Hub, kas nodrošina 
starptautiskajiem standartiem atbilstošu datu apmaiņu 
organizējot vērtspapīru norēķinus

Depozitārijs piedāvā veikt 
vērtspapīru norēķinus dažādās 
valūtās - LVL, EUR, USD, RUB, 
kā arī citās valūtās pēc klientu 
pieprasījuma

Depozitārijs var veikt norēķinus un pārvest uz investoru 
kontiem Latvijas bankās arī ārvalstu vērtspapīrus. 
             
Depozitārijam ir noslēgti sadarbības līgumi gan ar Lietuvas 
un Igaunijas Centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, gan 
starptautisko vērtspapīru norēķinu depozitāriju 
Clearstream Banking Luxembourg 

Norēķinu ātrums jeb laiks, cik ātri 
vērtspapīri nonāk pircēja kontā ir atkarīgs 
no ieguldītāju izvēles. Norēķinus 
iespējams veikt darījuma noslēgšanas 
dienā vai jebkādā citā periodā līdz pat 360 
dienām 

Vērtspapīru norēķinu 
sistēmu Latvijā uzrauga 
Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija
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DVP princips (Delivery Versus Payment)
Vērtspapīru norēķinu veids, kad tiek nodrošināta vienlaicīga vērtspapīru un naudas apmaiņa starp darījuma pusēm. Norēķini tiek nodrošināti iesaistot 

neitrālu, uzticamu starpnieku

Vērtspapīru darījumi Latvijā tiek organizēti divos līmeņos, līdzīgi kā notiek vērtspapīru uzskaite: 
1. Depozitārijā tiek reģistrēts uzņēmuma kopējais akciju skaits. Vadošās Latvijas komercbankas Depozitārijā atver korespondējošos kontus, kuros tiek iereģistrēti katrai 
bankai un tās klientiem piederošie uzņēmuma vērtspapīri. 
2. Katra banka reģistrē individuālu ieguldītāju vērtspapīru kontus, kuros iegrāmato klientam piederošos konkrētā uzņēmuma vērtspapīrus. 
*Vērtspapīri Latvijā eksistē elektroniskā veidā – t.i., kā iegrāmatojumi vērtspapīru kontos 

IESAISTĪTĀS PUSES VĒRTSPAPĪRU NORĒĶINU SISTĒMĀ

Nauda - 
pārdevējam,
vērtspapīri - 

pircējam
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Depozitārijs nodrošina norēķinus kā 
biržā un ārpus biržas noslēgtiem 
vērtspapīru darījumiem, tā arī 
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valsts vērtspapīru izsolēs un piedāvā 
veikt vērtspapīru norēķinus arī 
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