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Ārvalstu investoru padome Latvijā neatbalsta steigā virzītos grozījumus Finanšu 
instrumentu tirgus likumā 
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā (ĀIPL) neatbalsta priekšlikumus par mazākuma 
akcionāru tiesību aizsardzību, kas ietverti un tiek virzīti likumprojektā “Grozījumi 
Finanšu instrumentu tirgus likumā”, kurus plāno skatīt Latvijas Republikas Saeima 
2017. gada 22. jūnija sēdē 3. lasījumā. 
 
ĀIPL skatījumā priekšlikumi tiek virzīti sasteigti, bez pienācīga skaidrojuma un risku 
izvērtējuma, kā arī bez iespējām sniegt komentārus un apspriest priekšlikumus ar citām 
ieinteresētajām pusēm. 
 
“Esam vairākkārt norādījuši, ka sasteigts likumdošanas process rada būtiskus riskus 
attiecībā uz regulējuma kvalitāti. Īsā laika posmā bieži nav iespējams veikt pienācīgu 
ietekmes analīzi un izvērtējumu, kā arī nav iespējams kvalitatīvi apspriest paredzētās 
izmaiņas ar citām iesaistītajām institūcijām un organizācijām. Šāda procesa rezultātā 
rodas nepieciešamība atgriezties pie veiktajiem grozījumiem atkal un atkal, kas nevairo 
pārliecību par tiesību sistēmas paredzamību un stabilitāti. Bažas rada arī motivācija: ja 
izmaiņas patiešām nepieciešamas, kādēļ tās jāvirza sasteigti un kādēļ tās nevarēja 
konstatēt savlaicīgi,” norāda ĀIPL izpilddirektore Marta Jaksona. 
 
ĀIPL vēstulē Saeimas frakcijām pirms trešā balsojuma norādījusi arī uz vairākiem 
citiem iebildumiem par priekšlikumiem, kas izstrādāti, lai nodrošinātu mazākuma 
akcionāru tiesību aizsardzību, un paredz papildināt Finanšu instrumentu tirgus likumu 
ar jaunu 74.1 pantu. Papildus tam, ka nav pienācīgi izvērtēta normu lietderība, riski un 
tie nav apspriesti ar citām ieinteresētajām pusēm, regulējums satur dažādas nepilnības, 
nav ievērots samērīguma princips attiecībā pret vairākuma akcionāru interesēm, kā arī 
nav izvērtēti un ņemti vērā jau esošie likumā paredzētie mehānismi mazākuma 
akcionāru interešu aizsardzībai. 
 
Par ĀIPL 
ĀIPL ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies lielākie ārvalstu uzņēmumi 
Latvijā, kā arī ārvalstu tirdzniecības kameras un Rīgas Ekonomikas augstskola (SSER). 
ĀIPL aktīvi meklē un iesaka risinājumus, lai sadarbībā ar Latvijas valdību uzlabotu un 
attīstītu uzņēmējdarbības un investīciju vidi valstī. Risinājumus un priekšlikumus 
izstrādā darba grupas, kuru sastāvā darbojas investoru uzņēmumu un ārvalstu 
tirdzniecības kameru pārstāvji. 
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