
Pensiju plāna “SEB-Klimata indeksu plāns”
Reģistrēts 2021. gada 20. janvārī

Reģistrācijas Nr. PPL37-02.01.02.02.107/10.

Ieguldījumu politika 
2021–2023

AS “SEB atklātais pensiju fonds” 1 (3)

Satura rādītājs
1. Lietotie termini un saīsinājumu skaidrojums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. lpp.
2. Ieguldījumu politikas mērķis un nosacījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. lpp.
3. Ieguldījumu risku noteikšanas, kontroles un vadības metodes. . 2. lpp.
4. Ieguldījumu atdeves vērtēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. lpp.
5. Atbildības sadalījums lēmumu pieņemšanā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. lpp.
6. Ar ieguldījumiem saistītā balsošanas politika . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. lpp.
7. Līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja darbība. . . . . . . . . . . . . .3. lpp.
8. Potenciālā interešu konflikta novēršanas politika. . . . . . . . . . . . . .3. lpp.

1. Lietotie termini un saīsinājumu skaidrojums
Ieguldījuma objekts – vērtspapīri un citi finanšu instrumenti, kurus 
saskaņā ar Likumu, pensiju plānu un pensiju plāna ieguldījumu politiku 
Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs iegādāties par pensiju plāna līdzekļiem.

Likums – Latvijas Republikas Privāto pensiju fondu likums.

Patiesā vērtība – naudas summa, pret kuru aktīvu objekts var tikt 
apmainīts vai ar kuru var norēķināties par saistību, veicot darījumu starp 
zinošām un neatkarīgām pusēm uz abpusējas vēlēšanās pamata.

2. Ieguldījumu politikas mērķis un nosacījumi
2.1. Ieguldījumu politikas mērķis

2.1.1. Veicināt pensiju plāna dalībnieku privātās pensijas uzkrājuma 
aizsardzību pret inflāciju un ar ieguldījumu ienākumiem 
palielināt iemaksu pirktspēju, veidot inflāciju apsteidzošu 
privātās pensijas uzkrājumu ilgtermiņā un vairot pensiju plāna 
dalībnieku privātās pensijas uzkrājumu saskaņā ar Likumā 
noteiktajiem ieguldījumu objektiem un ierobežojumiem.

2.1.2. Īstenot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna 
dalībnieku papildpensijas pieaugumu ilgākā laikposmā.

2.2.  Aktīvu izvietošanas principi un stratēģija
2.2.1. Ieguldot pensiju plāna aktīvus, pensiju fonds rīkojas kā gādīgs 

un rūpīgs saimnieks, un vienīgi pensiju plāna dalībnieku 
interesēs. 

2.2.2. Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. 
Neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, akciju tirgus indeksiem 
piesaistīto vai akciju tirgus indeksus replicējošo finanšu 
instrumentu īpatsvars tiek uzturēts tuvu pie  100% līmeņa.

2.2.3. Plāna pārvaldes procesā netiks veikti nekādi pasākumi cenu 
un valūtas kursu svārstību mazināšanai.

2.3.  Aktīvu izvietošanas taktika
2.3.1. Plāna ieguldījumu ģeogrāfija ir globāla un ietver ieguldījumus 

visā pasaulē  - gan pasaules attīstīto valstu, gan jaunattīstības 
valstu akciju tirgos.

2.3.2. Ieguldījumi tiek veikti ar akciju tirgus indeksus replicējošu 
ieguldījumu fondu, kas reģistrēti Eiropas Savienības 
dalībvalstīs vai, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, vai 
citu akciju tirgus indeksus replicējošu finanšu instrumentu 
starpniecību. 

2.3.3. Plāna portfelī izmantotie finanšu instrumenti, galvenokārt, būs 
denominēti eiro valūtā, kas sakrīt ar Plāna portfeļa uzskaites 
valūtu.

2.3.4. Ieguldījumu risku sadali (diversifikāciju) nodrošinās: 
2.3.4.1. būtiska ieguldījumu diversifikācija Plāna portfelī 
izmantotajos fondos, kas piesaistīti akciju tirgus indeksam;

2.3.4.2. likumā noteiktais viena finanšu instrumenta maksimāli 
atļautais īpatsvars Plāna portfelī. 

2.3.5. Daļu no pensiju Plāna līdzekļiem īslaicīgi var turēt naudas 
līdzekļu veidā, lai nodrošinātu papildpensijas kapitāla 
izmaksas, kā arī, izvietojot jaunas dalībnieku iemaksas Plānā.

2.4. Ieguldījumu objekti un veidi
2.4.1. Pensiju plāna līdzekļi var tikt ieguldīti šādos finanšu 

instrumentos:
2.4.2. akcijās un citos kapitāla vērtspapīros;
2.4.3. ieguldījumu fondos.

2.5. Ieguldījumu ierobežojumi, to ievērošana un kontrole
2.5.1. Ieguldījumi ieguldījumu fondos

2.5.1.1. Pensiju plāna līdzekļus var ieguldīt ieguldījumu fondos, 
ja:

2.5.1.1.1. ja ieguldījumu fonds ir reģistrēts Latvijā, citā Eiropas 
savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;
2.5.1.1.2. ieguldījumu fonda pārvaldošajai sabiedrībai ir 
pienākums pēc ieguldītāja pieprasījuma atpirkt attiecīgā 
ieguldījuma fonda daļas vai tam pielīdzināmus vērtspapīrus. 

2.5.1.2. Ieguldījumi vienā ieguldījumu fondā nedrīkst 
pārsniegt likumā noteikto maksimālo īpatsvaru procentos no 
pensiju plāna aktīviem un vienlaicīgi procentus no attiecīgā 
ieguldījumu fonda neto aktīviem.
2.5.1.3. Ieguldījumu kopējais apjoms ieguldījumu fondos 
var sasniegt 100 procentus no pensiju plāna aktīviem, ja 
ieguldījumu fondu līdzekļu ieguldīšanas politika paredz 
ieguldījumus pensiju plānā noteiktajos finanšu instrumentos.

2.5.2. Ieguldījumi kapitāla vērtspapīros
2.5.2.1. Pensiju plāna līdzekļus var ieguldīt kapitāla 
vērtspapīros, ja tie ir iekļauti regulētajā tirgū, kas organizēts 
dalībvalstī un/vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas dalībvalstī.
2.5.2.2. ieguldījumi vienas komercsabiedrības emitētajos 
kapitāla vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 10 procentus no 
pensiju plāna aktīviem un 10 procentus no attiecīgā emitenta 
pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

2.5.3. Citi pensiju plāna līdzekļu ieguldījumu ierobežojumi un 
nosacījumi
2.5.3.1. Ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas ar 
pensiju fondu vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības, 
nedrīkst pārsniegt 5 procentus no attiecīgā pensiju fonda 
izveidoto pensiju plānu kopējiem aktīviem, un ieguldījumus 
drīkst veikt tikai ar regulētā tirgus starpniecību.
2.5.3.2. Ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas 
komercsabiedrības, kuras ar pensiju fondu noslēgušas 
kolektīvās dalības līgumu, nedrīkst pārsniegt 5 procentus 
no pensiju plāna aktīviem, ieguldījumu kopsumma ar darba 
devēju vienā grupā ietilpstošās komercsabiedrībās nedrīkst 
pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem, un 
ieguldījumus drīkst veikt tikai ar regulēta tirgus starpniecību. 
2.5.3.3. Izņemot nākamajā punktā minētos gadījumus, pensiju 
plāna aktīvus nedrīkst izmantot aizņēmumiem, un pensiju 
plāna naudas līdzekļus aizliegts piešķirt aizdevumos, kā arī 
izsniegt garantijās. 
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2.5.3.4. Pensiju plāna aktīvus drīkst izmantot aizņēmumam 
līdz 10 procentiem no pensiju plāna aktīviem īslaicīgas 
likviditātes nodrošināšanai uz laiku līdz trim mēnešiem. Pensiju 
plāna aktīvus drīkst izmantot darījumos ar atpakaļpirkuma 
nosacījumiem vienīgi pensiju plāna īslaicīgas likviditātes 
nodrošināšanai uz laiku līdz trim mēnešiem. Aizņēmumu 
īslaicīgas likviditātes nodrošināšanai un darījumu ar 
atpakaļpirkuma nosacījumiem saistību kopsumma nedrīkst 
pārsniegt 50 procentus no pensiju plāna aktīviem. 
2.5.3.5. Pensiju plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst 
pārsniegt:

2.5.3.5.1. atsevišķā ārvalstu valūtā – 10 procentus no 
pensiju plāna aktīviem;
2.5.3.5.2. kopumā visās ārvalstu valūtās – 20 procentus no 
pensiju plāna aktīviem.

2.5.3.6. Lai nodrošinātu pensiju plāna likviditātes prasības, 
daļu no pensiju plāna līdzekļiem var turēt naudas līdzekļu 
veidā turētājbankā. Lai turētu naudas līdzekļus vairāk kā 
30 procentus no pensiju plāna aktīviem, līdzekļu pārvaldītājam 
ir nepieciešama pensiju fonda valdes piekrišana. 
2.5.3.7. Līdzekļu pārvaldītājam nav tiesību uzņemties saistības 
uz pensiju plāna līdzekļu rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas 
uz pensiju plānu. Līdzekļu pārvaldītājs nedrīkst veikt 
bezatlīdzības darījumus ar pensiju plāna līdzekļiem. Prasījumi 
pret līdzekļu pārvaldītāju, pensiju fondu vai līdzekļu turētāju 
un pensiju plāna līdzekļos ietilpstošie prasījumi nav savstarpēji 
ieskaitāmi.
2.5.3.8. Novērtējot pensiju plāna ieguldījumu portfeļa 
atbilstību ieguldījumu politikai, stratēģijai un ierobežojumiem, 
tiek izmantota pensiju plāna līdzekļu vērtība, kas noteikta 
saskaņā ar 4. sadaļā noteiktajām ieguldījumu atdeves 
vērtēšanas metodēm. 
2.5.3.9. Līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā nākamajā darba 
dienā rakstveidā informē pensiju fondu par ieguldījumu 
ierobežojumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem šo 
pārkāpumu novēršanai, ievērojot pensiju plāna dalībnieku 
intereses.
2.5.3.10. Veicot tiešos ieguldījumus kapitāla vērtspapīros 
Līdzekļu pārvaldītājs neiegulda tādu komercsabiedrību 
kapitāla vērtspapīros kuru pamatdarbība ir saistīta ar alkohola 
un tabakas ražošanu, masu iznīcināšanas ieroču ražošanu, 
pornogrāfiju, akmeņoglu ieguvi, azartspēlēm. 
2.5.3.11. Veicot ieguldījumus akciju tirgus indeksiem 
piesaistītajos finanšu instrumentos, līdzekļu pārvaldītājs 
piemēro attiecīgo indeksu veidotāju pieeju vides, sociālajiem 
un labas pārvaldības jautājumiem. 

3. Ieguldījumu risku noteikšanas,  
kontroles un vadības metodes

3.1.  Likviditātes risks 
3.1.1. iespējas noteiktā laika periodā realizēt kādu no pensiju plāna 

aktīviem par pieņemamu cenu, ja pensiju fonds pieprasa 
izmaksāt papildpensijas kapitālu pensiju plāna dalībniekiem. 
Jo lielāks ir pieprasījuma apjoms, jo vairāk ir nepieciešami 
naudas līdzekļi tā izpildīšanai, un pensiju plānam var rasties 
zaudējumi, veicot pensiju plāna ieguldījumu steidzamu 
pārdošanu. 

3.1.2. Pasākumi riska samazināšanai – risks tiek samazināts, 
izmantojot instrumentus ar augstu likviditāti un piesaisti 
pasaules izplatītākajiem akciju tirgus indeksiem. 

3.2.  Procentu likmju svārstību risks 
3.2.1. mainoties tirgus procentu likmēm, var mainīties pensiju plāna 

aktīvu vērtība, kas ietekmē pensiju plāna darbības rezultātus. 
Parāda vērtspapīru vērtība var mainīties atkarībā no procentu 
likmju izmaiņām: ja procentu likmes pieaug, tad šo vērtspapīru 
cenas samazinās, un otrādi. 

3.2.2. Pasākumi riska samazināšanai – Plāns neplāno ieguldīt 
fiksēta ienākuma vērtspapīros, tādēļ tiešas ietekmes no 
procentu likmju svārstībām nav sagaidāmas. 

3.3.  Cenu svārstību risks 
3.3.1. vērtspapīru cena, kā arī ienākumi no tiem ir pakļauti 

svārstībām, kas tieši ietekmē ieguldītājam piederošo pensiju 
plāna aktīvu vērtību. 

3.3.2. Pasākumi riska samazināšanai – globāla ieguldījumu 
pieeja mazina atkarību no konkrēta reģiona akciju tirgu cenu 
svārstībām. Plāna izvēlētā ieguldījumu stratēģija paredz 
pasīvu ieguldījumu pieeju un nemainīgi augstu ieguldījumu 
īpatsvaru akciju tirgos, kas nozīmē arī neizbēgami augstu cenu 
svārstību risku īstermiņā. 

3.4.  Valūtas risks
3.4.1. pensiju plāna aktīvi var tikt ieguldīti ārvalstu valūtās 

nominētos vērtspapīros. Mainoties ārvalstu valūtu kursiem 
attiecībā pret eiro, pensiju plāna aktīvu vērtība var vai nu 
palielināties, vai samazināties. 

3.4.2. Pasākumi riska samazināšanai – globāla ieguldījumu pieeja 
mazina atkarību no vienas konkrētas valūtas kursa svārstībām 
attiecībā pret eiro.

3.5.  Citi riski 
3.5.1. nepārvarama vara (dabas katastrofas un stihijas, kara 

darbības, streiki, traucējumi saziņas līdzekļos, informācijas 
sistēmās), emitenta kredīta risks, darījuma partnera kredīta 
risks, naudas plūsmas risks, juridiskais, informācijas, valsts 
regulācijas riski un tamlīdzīgi.

4. Ieguldījumu atdeves vērtēšana
4.1. Pensiju plāna līdzekļu vērtība un ieguldījumu atdeve netiek 

garantēta un tiek aprēķināta Likumā un citos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

4.2. Ieguldījumu atdeve tiek vērtēta pēc sekojošiem kritērijiem:
4.2.1. novērtējot pēc publiski pieejamas informācijas pret līdzīgu 

stratēģiju pensiju plānu vidējo atdevi;
4.2.2. salīdzinot pensiju plāna ieguldījumu atdevi ar attiecīgo aktīvu 

klašu tirgus indeksiem.
4.3. Pensiju plāna pārskata gads ir 12 mēneši. Pensiju plāna pārskata 

gads sakrīt ar kalendāro gadu. 
4.4. Pensiju plāna līdzekļu vērtība (neto aktīvi) ir pensiju plāna līdzekļu 

aktīvu un saistību vērtības starpība.
4.5. Nosakot pensiju plāna līdzekļu vērtību, tiek ievēroti šādi vispārīgie 

grāmatvedības principi: 
4.5.1. Darbības turpināšanas princips. Tiek pieņemts, ka pensiju 

plāns darbosies arī turpmāk. 
4.5.2. Uzkrāšanas princips. Nosakot pensiju plāna līdzekļu vērtību, 

tiek ņemti vērā visi pensiju plānam piekritīgie ieņēmumi un 
izdevumi neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma 
un atbilstoši to uzkrātajam apjomam līdz pensiju plāna līdzekļu 
vērtības noteikšanas brīdim. 

4.5.3. Konsekvences princips. Tiek lietotas tās pašas 
grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas lietotas, 
sagatavojot iepriekšējā gada finanšu pārskatus. 

4.5.4. Piesardzības princips. Novērtēšanu visos gadījumos tiek 
veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: 

4.5.4.1. finanšu pārskatos iekļauj tikai līdz pārskata datumam gūto 
peļņu; 

4.5.4.2. ņem vērā visus zaudējumus neatkarīgi no to rašanās laika; 
4.5.4.3. ņem vērā visas vērtības samazināšanās neatkarīgi no tā, 

vai pārskata gads noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 
4.5.5. Darījumi un citi notikumi jāatspoguļo pēc būtības, tie ir 

jāuzskaita un jāuzrāda atbilstoši to ekonomiskajam saturam un 
finansiālajai būtībai, nevis tikai to juridiskajai formai. 

4.5.6. Būtiskuma princips – finanšu pārskatos jāatspoguļo visu 
būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata 
gadā. 

4.5.7. Aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas ir jānovērtē 
atsevišķi. 

4.5.8. Katra pārskata gada sākuma aktīvu un saistību pārskatam 
jāsaskan ar iepriekšējā pārskata gada slēguma aktīvu un 
saistību pārskatu. 

4.6. Izņēmuma gadījumos var atkāpties no minētajiem grāmatvedības 
principiem un pieņēmumiem. Jebkuru šādu gadījumu ir jāpaskaidro 
finanšu pārskatu un citu pārskatu pielikumos, norādot, kā tas 
ietekmēs pensiju plāna aktīvus un saistības, finansiālo stāvokli un 
darbības rezultātus. 

4.7. Pensiju plāns savus finanšu aktīvus novērtē patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos.

4.8. Finanšu aktīvus novērtē patiesajā vērtībā sākotnējās atzīšanas brīdī. 
Darījuma izmaksas ieskaita patiesajā vērtībā sākotnējās atzīšanas 
brīdī, izņemot attiecībā uz finanšu aktīviem, kurus novērtē patiesajā 
vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos – šādā gadījumā 
darījuma izmaksas noraksta ienākumu un izdevumu pārskatā (neto 
aktīvu kustības pārskatā).

4.9. Ieguldījumi vērtspapīros 
4.9.1. Plāns tieši neveic ieguldījumus atvasinātajos finanšu 

instrumentos. 
4.10. Aktīvu pārdošana ar atpakaļpirkumu 

4.10.1 Plāns neveic aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu darījumus.
4.11. Darījumi ārvalstu valūtā 

4.11.1. Pensiju plāna finanšu pārskatos un grāmatvedībā lietojamā 
naudas izteiksmes vienība ir eiro. 
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4.11.2. Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti eiro pēc darījuma 
dienā spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā ārvalstu 
valūtas maiņas kursa.

4.11.3. Sagatavojot aktīvu un saistību pārskatu, aktīvi un pasīvi 
ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti eiro naudas vienībā pēc aktīvu 
un saistību pārskata sagatavošanas dienā spēkā esošā 
Eiropas Centrālās Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas 
kursa.

4.11.4. Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai 
zaudējumi tiek iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā 
kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju 
pārvērtēšanas. 

4.12. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā
4.12.1. Plāns neveic ieguldījumus nekustamajā īpašumā.

4.13. Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos
4.13.1. Plāns neveic ieguldījumus alternatīvajos ieguldījumu fondos.

4.14. Darījumu izmaksas, kas ietver valsts un pašvaldību nodevas, 
komisijas maksas notāriem, finanšu kontrolieriem, bankām, 
brokeriem, dīleriem, vērtspapīru biržām un depozitārijam un citas 
līdzīgas izmaksas, tiek attiecinātas uz katru konkrētu darījumu. 

4.15. Pensiju plāns nav juridiska persona un nodokļus nemaksā. Ja 
normatīvajos aktos tiek paredzēta nodokļu piemērošana ieguldījumu 
objektiem, kā arī par darījumiem ar pensiju plāna līdzekļiem, tad 
nodokļu maksājumi tiek segti no pensiju plāna līdzekļiem. 

4.16. No pensiju plāna līdzekļu ieguldījumiem saņemtie ienākumi tiek 
fiksēti pensiju plāna līdzekļu vērtības pieaugumā un tiek atkārtoti 
ieguldīti finanšu instrumentos, ņemot vērā pensiju plāna ieguldījumu 
politiku un ievērojot Likumā un pensiju plānā noteiktos ieguldījumu 
ierobežojumus.

5. Atbildības sadalījums lēmumu pieņemšanā
5.1. Visus lēmums, kas saistīti ar konkrētiem ieguldījumu objektiem, var 

pieņemt līdzekļu pārvaldītājs, nesaskaņojot tos ar pensiju fondu un 
ievērojot Likumā, pensiju plānā un pensiju plāna ieguldījumu politikā 
noteiktos ierobežojumus.

6. Ar ieguldījumiem saistītā balsošanas politika
6.1. Visi pensiju plāna ieguldījumi, no kuriem izriet balsošanas tiesības 

kādā komercsabiedrībā, tiek reģistrēti uz pensiju fonda vārda.
6.2. Pensiju fonds parasti nepiedalās no pensiju plāna ieguldījumiem 

izrietošos balsošanas darījumos, izņemot gadījumus, kad tas var 
būtiski ietekmēt pensiju plāna ieguldījumu vērtības izmaiņas. 

6.3. Gadījumā, ja pensiju fonda valde pieņem lēmumu piedalīties 
balsošanā, kas saistīta ar pensiju plāna ieguldījumiem, šāda 
balsošana vienmēr tiek saskaņota ar līdzekļu pārvaldītāju. 

7. Līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja darbība
7.1. Līdzekļu pārvaldītājs: 

7.1.1. ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “SEB Investment 
Management” (vienotais reģistrācijas Nr.40003525797), kas 
saskaņā ar līdzekļu pārvaldīšanas līgumu pārvalda pensiju 
plāna aktīvus un nodrošina pensiju plāna ieguldījumu politikas 
ievērošanu, pensiju plānā apstiprinātās ieguldījumu stratēģijas 
realizēšanu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz pensiju 
plāna ieguldījumiem, veic norēķinus ar naudas līdzekļiem, kas 
iemaksāti saskaņā ar pensiju plānu, saņem un pārved finanšu 
instrumentus un veic citus darījumus ar pensiju plāna aktīviem 
atbilstoši Likuma prasībām un pensiju plānu. 

7.1.2. Līdzekļu pārvaldītājs veic pensiju plāna ieguldījumu portfeļa 
novērtēšanu, saskaņo to ar līdzekļu turētāju un novērtējumu 
iesniedz pensiju fondam, kurš to pārbauda atbilstoši 
veiktajiem darījumiem ar pensiju plāna līdzekļiem un sagatavo 
pensiju plāna finanšu pārskatus. 

7.2. Līdzekļu turētājs: 
7.2.1. akciju sabiedrība “SEB banka” (vienotais reģistrācijas 

Nr.40003132437), kas saskaņā ar līdzekļu turēšanas 
līgumu pieņem pensiju plāna dalībnieku vai viņu labā 
veiktās iemaksas pensiju plāna kontā, saņem un tur finanšu 
instrumentus, kā arī dokumentu oriģinālus attiecībā uz 
naudas līdzekļiem un citu īpašumu, kas veido pensiju plāna 
aktīvus, maksājumu dokumentus par naudas kreditēšanu 
vai debetēšanu pensiju plāna naudas līdzekļu turēšanai 
izveidotajos banku kontos,  kā arī izpilda rīkojumus, kas 
attiecas uz pensiju plāna līdzekļu un finanšu instrumentu 
pārvedumiem. 

7.2.2. Līdzekļu turētājs veic norēķinus ar naudas līdzekļiem, saņem 
un pārved finanšu instrumentus, kas attiecas uz līdzekļu 
pārvaldītāja veiktajiem darījumiem. 

7.2.3. Līdzekļu turētājs seko līdzi tam, vai līdzekļu pārvaldītājs 
ievēro normatīvo aktu prasības attiecībā uz pensiju plāna 
ieguldījumiem un pensiju plānu, kā arī ieguldījumu noteikumus. 
Ja līdzekļu pārvaldītājs neievēro šīs prasības un noteikumus, 
līdzekļu turētājs par to ziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 
un pensiju fondam. 

7.3. Līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja atlīdzība tiek aprēķināta 
katru dienu no pensiju plāna aktīvu vērtības, ņemot vērā pensiju 
plāna dalībniekam noteikto komisijas likmes apmēru.

7.4.  Līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja darbība tiek vērtēta vienu 
reizi ceturksnī. Līdzekļu pārvaldītāja darbības novērtēšanai tiek 
salīdzināts pensiju plāna investīciju rezultāts ar pasaules akciju 
tirgus indeksu atdevi. Līdzekļu turētāja darbības novērtēšana  tiek 
veikta, ņemot vērā reģistrētos incidentus un ziņojumus Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijai.

8. Potenciālā interešu konflikta novēršanas politika
8.1. Potenciālā interešu konflikta gadījumā pensiju fonds nodrošinās to, 

ka līdzekļu pārvaldītājs iegulda pensiju plāna aktīvus tikai un vienīgi 
pensiju plānu dalībnieku interesēs.

8.2. Pensiju fonda valde nodrošina atbilstošas pārskatu un kontroles 
sistēmas izveidošanu, lai pārliecinātos, ka līdzekļu pārvaldītājs 
pensiju plāna līdzekļus pārvalda saskaņā ar pensiju fonda valdes 
noteikto politiku un procedūrām.

8.3. Pensiju plāna dalībnieki var iepazīties ar pensiju plāna ieguldījumu 
politiku pensiju fonda valdes telpās Rīgā, Antonijas ielā 9, vai 
internetā pensiju fonda mājas lapā www.seb.lv.


