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Kredītiestādes un tās akcionāru 
īpašumtiesību aizsardzība

• Latvijas Republikas Satversmes 
105.pants garantē tiesības uz 
īpašumu ne vien fiziskām, bet arī 
juridiskās personām.
• Šo pamattiesību aizsardzību bauda ne 

vien (1) kredītiestādes akcionāri kā 
fiziskas personas, bet arī (2) akcionāri – 
juridiskas personas un arī (3) pati 
kredītiestāde kā juridiska persona.

• Šo pamattiesību aizsardzības objekts ir 
(1) akcionāru tiesības uz tiem 
piederošajām kredītiestādes akcijām, (2) 
akcionāru un (3) pašas kredītiestādes 
tiesības uz licences pamata īstenot 
komercdarbību.



Kredītiestāžu darbības regulējums – 
privātautonomijas princips pret 
Kredītiestāžu likumu
• Privātautonomijas princips:

• Subjekti brīvi pēc savas izvēles un ieskatiem 
veido savstarpējās tiesiskās attiecības.

• Patstāvīgi izlemj, vai izlietot savas tiesības.
• Aptver ne vien tiesisko attiecību 

nodibināšanu, bet arī nodibināto tiesisko 
attiecību realizēšanu un pat izbeigšanu.

• Kredītiestāžu likums:
• Regulē gan kredītiestāžu dibināšanu un 

licencēšanu, gan būtiskas līdzdalības 
iegūšanas jautājumus, gan kredītiestādes un 
tās klientu savstarpējās attiecības, gan 
kredītiestāžu uzraudzību, gan kredītiestādei 
piemērojamos darbības ierobežojumus, gan 
atbildību, gan piemērojamās sankcijas un 
pat likvidāciju.



Kredītiestāžu uzraudzība

• Kredītiestāžu uzraudzību veic Finanšu 
un kapitāla tirgus komisija (FKTK).
• FKTK galvenais uzdevums – efektīva 

finanšu un kapitāla tirgus uzraudzība, 
lai garantētu tā stabilitāti.
• Kredītiestāžu likums paredz trīs 

veidus, ka FKTK iesaistās kredītiestāžu 
uzraudzībā:

Īstenojot uzraudzības pasākumus;
Ierobežojot kredītiestādes darbību;
Lemjot par kredītiestādei izsniegtās 
licences (atļaujas) anulēšanu.



Kredītiestāžu uzraudzības pasākumi
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Kredītiestādes darbības ierobežojumi

•Kredītiestāžu likuma 113. pants:
• Dot kredītiestādes pārvaldes 

institūcijām, to vadītājiem un 
locekļiem saistošus rakstveida 
norādījumus;

• Noteikt kredītiestādes tiesību un 
darbības ierobežojumus, tajā skaitā 
pilnīgi vai daļēji apturēt finanšu 
pakalpojumu sniegšanu, ka arī noteikt 
saistību izpildes ierobežojumus;

• Iecelt kredītiestādē vienu vai vairākus 
Komisijas pilnvarniekus. 



Kredītiestādes darbībai izsniegtās 
licences (atļaujas) anulēšana

• Būtiskākā sankcija, ko FKTK var piemērot 
kredītiestādei.

• Kredītiestādes licences (atļaujas) anulēšanas 
pamati – Kredītiestāžu likuma 27. pants.

• FKTK tiesības anulēt kredītiestādei izsniegto 
licenci (atļauju), ja kredītiestāde neievēro 
Kredītiestāžu likuma un citu kredītiestādes 
darbību regulējošu normatīvo aktu prasības.

• Licences anulēšana = likvidācija.
• Nepieciešamība – licences anulēšana tikai 

būtisku normatīvo aktu pārkāpuma 
gadījumos, kas apdraud finanšu un kapitāla 
tirgus stabilitāti.



•Kredītiestāžu uzraudzības 
pasākumi, darbības 
ierobežojumi, kredītiestādes 
licences (atļaujas) anulēšana = 
kredītiestādes un tās akcionāru 
īpašumtiesību ierobežojums.
•Nepieciešamība – samērot 
noguldītāju intereses ar 
kredītiestādes un akcionāru 
īpašumtiesībām.



Paldies par
uzmanību!


