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APSTIPRINĀTI 
Kopsapulces protokols Nr.1 (no 12.03.2020.) 

 
NOGULDĪJUMU PIEŅEMŠANAS UN IZMAKSAS NOTEIKUMI 

Lietotie termini: 
Sabiedrība – LTFJA KKS „Jūrnieku forums”; 
Klients - fiziska vai juridiska persona (rezidents vai nerezidents), kurš ir Sabiedrības biedrs vai tā pilnvarota persona; 
Tarifi – Sabiedrības valdes apstiprinātas komisijas maksas un gada procentu likmes par pakalpojumiem; 
Identifikācija – likumā pilnvarotas valsts institūcijas izsniegto dokumentu uzrādīšanas Sabiedrības pārstāvim, kas apliecina 
turētāja identifikācijas datus. 
Noguldījums - Sabiedrībā noguldīti (izvietoti) naudas līdzekļi ar procentiem un papildiemaksām saskaņā ar šiem 
Noteikumiem un Tarifiem nolūkā saņemt augļus procentu veidā; 
Līgums - starp Sabiedrību un Klientu rakstveidā noslēgta vienošanās par konkrēta Noguldījuma noslēgšanu un apkalpošanu 
(attiecīgi noformēta uz Sabiedrības veidlapas). 
Noguldījuma pieteikums – Klienta pieteikums Sabiedrībai nosūtīts un parakstīts izmantojot Internetbankas pieejas 
līdzekļus. 
Noguldījuma summa - Noguldījuma pieteikumā / Noguldījuma līgumā norādītā Noguldījuma summa; 
Noguldījuma procents - Tarifos noteikta gada procentu likme katram Noguldījuma veidam, pamatojoties uz kuru 
Sabiedrība aprēķina Klientam atlīdzību par Noguldījuma izvietošanu Noguldījuma kontā; 
Noguldījuma konts - Klientam atvērts konts Sabiedrības uzskaites sistēmā, kurā uz laiku tiek noguldīti (izvietoti), glabājas 
un tiek uzskaitīti Klienta naudas līdzekļi; 
Kapitalizācija - Noguldījuma procentu pieskaitījums pie Noguldījuma pamatsummas ar turpmāko procentu aprēķināšanu no 
kopējās summas (Noguldījuma summa un ieskaitītie procenti); 
LTFJA – Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība. 
Noteikumi – šie noteikumi. 
 
1. Vispārīgie noteikumi 
1.1 Noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz Krājaizdevu sabiedrību likuma 19.panta 2.daļas prasībām un LTFJA KKS 

”Jūrnieku forums” statūtiem. 
1.2 Noteikumi reglamentē Sabiedrības un Klienta savstarpējās tiesiskās attiecības, kuras saistītas ar Noguldījuma pieņemšanu 

un izmaksu, ciktāl starp Sabiedrību un Klientu noslēgtajos līgumos nav noteikts citādi (īpašie noteikumi līgumā nevar būt 
klientam neizdevīgāki par šiem Noteikumiem). 

1.3 Noteikumus izstrādā Sabiedrības valde un tos apstiprina biedru kopsapulce. 
1.4 Sabiedrība atver Klientam Noguldījuma kontu un pieņem Noguldījuma summu, pamatojoties uz noslēgto Līgumu vai 

Noguldījuma pieteikumu. Klients var atvērt Sabiedrībā vairākus Noguldījuma kontus, par katru noslēdzot ar Sabiedrību 
atsevišķu Līgumu. 

1.5 Sabiedrība pieņem Noguldījuma pieteikumu tikai no Identificēta Klienta. 
1.6 Noguldījuma (Termiņnoguldījuma, Termiņnoguldījuma uz 5 gadiem ar procentu kapitalizāciju, Pensijas uzkrāšanas 

noguldījuma, Krājkonts bērnam) līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā no Noguldījuma summas izvietošanas 
brīža Noguldījuma kontā. 

1.7 Par Sabiedrībā atvērtā Noguldījuma konta un tajā esošās naudas summas īpašnieku tiek uzskatīta tā persona, kura ir 
norādīta kā Klients Noguldījuma līgumā. 

1.8 Klientam ir tiesības izmantot Noguldījumu (izņemot Krājkontu bērnam) kā nodrošinājumu aizdevumam Sabiedrībā, 
vienojoties par to ar Sabiedrību. 

1.9 Noguldījuma termiņi, Noguldījuma procentu likmes un minimālās Noguldījuma summas lielumi ir noteikti Sabiedrības 
Tarifos. 

1.10 Sabiedrība garantē Klientam tā Noguldījuma atmaksu saskaņā ar Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma 
noteikumiem. 

1.11 Parakstot Noguldījuma līgumu vai iesniedzot Sabiedrībai Noguldījuma pieteikumu, Klients piekrīt un pilnvaro Sabiedrību 
Klienta vārdā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts un pašvaldību noteikto obligāto maksājumu aprēķināšanu un 
maksāšanu no viņa saņemtajiem Noguldījuma procentu ienākumiem valsts un/vai pašvaldības budžetā saskaņā ar spēkā 
esošajām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

1.12 Parakstot Sabiedrībai Noguldījuma līgumu vai Noguldījuma pieteikumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar 
Noteikumiem un piekrīt tiem. 

1.13 Sabiedrībai ir tiesības izbeigt Noguldījuma līgumu pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma, ja Klients ir izslēgts vai 
izstājies no Sabiedrības paju biedru sastāva. 

1.14 Sabiedrībai ir tiesības grozīt Noteikumus saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, par to paziņojot Klientiem, izliekot attiecīgu 
Paziņojumu redzamā vietā Sabiedrības telpās un/vai Sabiedrības mājas lapā internetā - www.jurfor.lv. 
 

2 Noguldījuma izvietošana 
2.1 Veicot Noguldījuma summas izvietošanu Noguldījuma kontā, Klientam ir jāievēro Tarifos noteiktā minimālā 

Noguldījuma summa. 
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2.2 Noguldījuma summa tiek izvietota Sabiedrībā iemaksājot to skaidrā naudā, vai uz Klienta rakstiska iesnieguma pamata 
ieskaitīta no cita konta Sabiedrībā, vai no ieskaitītās summas uz Klienta vārda Sabiedrības norēķinu kontā Latvijas bankās 
nākošajā darba dienā. Gadījumos, ja iemaksājamā summa ir citā valūtā nekā tā ir noteikta līgumā, Sabiedrība pamatojoties 
uz līgumā noteikto noguldījuma iemaksas veidu un valūtu, konvertē ieskaitīšanai Klienta atvērtajā Noguldījuma kontā šo 
ieskaitīto summu pēc Sabiedrībā apstiprinātā valūtas pirkšanas - pārdošanas kursa darījuma veikšanas dienā. 

2.3 Noguldījuma termiņš sākas ar dienu, kad Noguldījuma summa ieskaitīta Noguldījuma kontā. 
2.4 Ja Noguldījuma pieteikumā ir pretrunas starp Noguldījuma veidu, Noguldījumu procentu izmaksas biežumu, 

Noguldījuma procentu likmi un termiņu, tad Sabiedrībai ir tiesības Noguldījuma summu izvietot atbilstoši norādītājam 
Noguldījuma veidam un termiņam, Noguldījuma procentu izmaksas biežumam, bet Noguldījuma procentu likmi 
piemērot atbilstoši Noguldījuma izvietošanas dienā spēkā esošajiem Tarifiem. 

2.5 Sabiedrībai ir tiesības noraidīt un nepieņemt Noguldījuma pieteikumu, ja Noguldījuma pieteikums ir nepilnīgi, nepareizi 
vai neskaidri aizpildīts. 
 

3 Noguldījuma procenti 
3.1 Par Noguldījuma kontā izvietoto Noguldījuma summu tiek aprēķināti un izmaksāti procenti saskaņā ar Noteikumiem un 

spēkā esošiem Tarifiem. 
3.2 Noguldījuma procenti tiek aprēķināti ņemot vērā, ka kalendāro dienu skaitu gadā ir 365 dienas. 
3.3 Noguldījuma procentus Sabiedrība sāk aprēķināt ar dienu, kad Noguldījuma summa ir ieskaitīta Noguldījuma kontā. 
3.4 Noguldījuma procenti tiek aprēķināti katru dienu. 
3.5 Noguldījuma summas izvietošanas diena un Noguldījuma beigu diena tiek uzskatītas par vienu dienu. 
3.6 Noguldījuma procentus Sabiedrība aprēķina no faktiskās Noguldījuma summas, ja Noguldījuma konta atlikums nav 

mazāks vai vienāds ar Sabiedrības noteikto minimālo Noguldījuma summu Noguldījuma procentu aprēķināšanai. 
3.7 Sabiedrībai nav tiesību grozīt Noguldījuma procentu likmes spēkā esošajiem Termiņnoguldījuma un Termiņnoguldījuma 

uz 5 gadiem ar procentu kapitalizāciju līgumiem. 
3.8 Pensiju uzkrāšanas noguldījuma, Krājkonta bērnam līguma darbības laikā Sabiedrībai ir tiesības mainīt Noguldījuma 

procentu likmi, par to paziņojot Klientam, izliekot attiecīgu Paziņojumu redzamā vietā Sabiedrības telpās un/vai 
Sabiedrības mājas lapā internetā - www.jurfor.lv. 

3.9 Sabiedrībai ir tiesības pārtraukt Noguldījuma procentu aprēķināšanu ar dienu, kad Klients ir izslēgts vai izstājies no 
Sabiedrības. 
 

4 Noguldījuma summas un Noguldījuma procentu izmaksa 
4.1 Noguldījuma summa tiek izmaksāta Klientam līgumā norādītā Noguldījuma termiņa beigu datumā. 
4.2 Ņemot vērā Tarifos noteiktos un Klienta Noguldījuma līgumā norādīto Noguldījuma veidu, Noguldījuma procenti par 

Noguldījumu izvietošanu Noguldījuma kontā tiek izmaksāti: 
4.2.1 Noguldījuma termiņa beigās; 
4.2.2 pēc katriem 6 (sešiem) mēnešiem; 
4.2.3 pēc katriem 12 (divpadsmit) mēnešiem; 
4.3 Veicot Noguldījuma summas izmaksu, Sabiedrība vienlaikus izmaksā Klientam arī neizmaksātos Noguldījuma procentus, 

izņemot gadījumus, kad, veicot Noguldījuma izmaksu Klientam pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma (ieskaitot), 
Noguldījuma procentu izmaksa tiek veikta saskaņā ar Noguldījuma pirmstermiņa izmaksas noteikumiem . 

4.4 Saskaņā ar Klienta norādījumiem Sabiedrība Noguldījuma summu vai/un Noguldījuma procentus ieskaita Klienta 
norēķinu kontā Sabiedrībā. 

4.5 Ja Sabiedrība izmanto Noguldījuma kontā izvietotos Klienta naudas līdzekļus Klienta saistību pret Sabiedrību izpildei, 
tiek piemēroti attiecīgā Noguldījuma pirmstermiņa izmaksas noteikumi. 

4.6 Ja Noguldījuma summas vai Noguldījuma procentu izmaksas diena sakrīt ar brīvdienu vai Latvijas Republikas svētku 
dienu, šīs summas tiek izmaksātas Klientam brīvdienai vai svētku dienai sekojošajā Sabiedrības darba dienā. 

4.7 Ja Noguldījuma līgums tiek izbeigts pirms līgumā noteiktā termiņa beigām Sabiedrībai ir tiesības izmaksāt Noguldījuma 
summu un/vai Noguldījuma aprēķinātus procentu 5 (piecu) darba dienu laikā ar Klientu iepriekš saskaņotā veidā. 
 

5 Noguldījumu termiņi un veidi 
5.1 Sabiedrība piedāvā Klientiem šādus Noguldījuma veidus: 
5.1.1 Termiņnoguldījums; 
5.1.2 Termiņnoguldījums uz 5 gadiem ar procentu kapitalizāciju; 
5.1.3 Pensijas uzkrāšanas noguldījums; 
5.1.4 Krājkonts bērnam. 
5.2 Vēlamo Noguldījuma veidu un termiņu Klients izvēlās saskaņā ar Tarifiem. 
5.3 Sabiedrība ir tiesīga atteikt noguldījuma līguma pirmstermiņa izbeigšanā un pirms Noguldījuma beigu termiņa izmaksāt 

Klientam tā izvietotos naudas līdzekļus, ja Noguldījums saskaņā ar Klienta un Sabiedrības vienošanos, nodrošina Klienta 
saistību izpildi pret Sabiedrību. 

5.4 Gadījumā, ja Klients pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņām, kas skar Klienta nodokļu, nodevu 
un citu valsts un pašvaldību noteikto obligāto maksājumu maksāšanu no viņa saņemamajiem Noguldījuma procentu 
ienākumiem, lauž noguldījuma līgumu, Sabiedrība izmaksā Klientam Noguldījuma summu un Noguldījuma procentus 
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par faktisko naudas līdzekļu izvietošanas termiņu. 
 

6 Termiņnoguldījums 
6.1 Termiņnoguldījumu nevar papildināt. 
6.2 Aprēķinātie Noguldījuma procenti netiek pieskaitīti Noguldījuma summai un par tiem netiek maksāti Noguldījuma 

procenti. 
6.3 Termiņnoguldījuma līgums ir spēkā Noguldījuma līgumā noteikto laiku vai līdz brīdim, kad Klients un/vai Sabiedrība 

šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā izbeidz tā darbību. 
6.4 Noguldījuma summu Klients var saņemt Noguldījuma termiņa beigu datumā. 
6.5 Aprēķinātos Noguldījuma procentus Klients var saņemt: 
6.5.1 reizi 6 (sešos) mēnešos; 
6.5.2 reizi 12 (divpadsmit) mēnešos; 
6.5.3 Noguldījuma termiņa beigu datumā; 
6.6 Klientam ir tiesības izbeigt Termiņnoguldījuma līgumu pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma un saņemt izvietotos 

naudas līdzekļus, iesniedzot Sabiedrībā par to rakstisku paziņojumu. Šajā gadījumā Sabiedrība: 
6.6.1 Termiņnoguldījums līdz 2 gadiem (ieskaitot) - aprēķinātos Noguldījuma procentus Klientam neizmaksā; 
6.6.2 Termiņnoguldījums no 3 gadiem un ilgāk – aprēķinātos Noguldījuma procentus Klientam neizmaksā par tekošo un 

iepriekšējo kalendāro gadu. Ja Noguldījuma procenti par pēdējo gadu un tekošā gada attiecīgu periodu tika izmaksāti 
atbilstoši Noguldījuma līgumam, to summa tiek ieturēta no Noguldījuma summas. 
 

7 Termiņnoguldījums uz 5 gadiem ar procentu kapitalizāciju 
7.1 Termiņnoguldījumu uz 5 gadiem ar procentu kapitalizāciju var papildināt. 
7.2 Procentu Kapitalizācija notiek katra kalendārā gada beigās; 
7.3 Noguldījuma summu un aprēķinātos Noguldījuma procentus Sabiedrība izmaksā Klientam Noguldījuma termiņa beigās. 
7.4 Noguldījuma līgums ir spēkā Noguldījuma līgumā noteikto laiku vai līdz brīdim, kad Klients un/vai Sabiedrība šajos 

Noteikumos noteiktajā kārtībā izbeidz tā darbību. 
7.5 Klientam ir tiesības izbeigt Noguldījuma līgumu pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma un saņemt izvietotos naudas 

līdzekļus, iesniedzot Sabiedrībā par to rakstisku paziņojumu Noguldījuma līguma izbeigšanai. Šajā gadījumā Sabiedrībai ir 
tiesības neizmaksāt aprēķinātos Noguldījuma procentus par tekošo gadu un ieturēt no Noguldījuma summas izmaksātos 
Noguldījuma procentus par iepriekšējo kalendāro gadu. 
 

8 Pensijas uzkrāšanas noguldījums 
8.1 Pensijas uzkrāšanas noguldījumu var papildināt. 
8.2 Procentu Kapitalizācija notiek katra kalendārā gada beigās. 
8.3 Noguldījumu var izvietot Klients, kurš ir sasniedzis pilngadību (18 gadi). 
8.4 Noguldījuma termiņa beigu datums ir Klienta 65 gadu sasniegšana. 
8.5 Noguldījuma summu un aprēķinātos Noguldījuma procentus Sabiedrība izmaksā Klientam Noguldījuma termiņa beigās. 
8.6 Klientam ir tiesības izbeigt Noguldījuma līgumu pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma un saņemt izvietotos naudas 

līdzekļus, iesniedzot Sabiedrībā par to rakstisku paziņojumu Noguldījuma līguma izbeigšanai. Šajā gadījumā Sabiedrībai ir 
tiesības neizmaksāt aprēķinātos Noguldījuma procentus par tekošo gadu un ieturēt no Noguldījuma summas izmaksātus 
Noguldījuma procentus par iepriekšējo kalendāro gadu. 

8.7 Sabiedrība garantē Noguldījuma summas un aprēķināto Noguldījuma procentu izmaksu saskaņā ar noslēgto Pensijas 
uzkrāšanas Noguldījuma līgumu. 
 

9 Krājkonts bērnam 
9.1 Krājkontu bērnam var papildināt. 
9.2 Krājkonta bērnam labuma guvējs ir persona, kas nav sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu. 
9.3 Procentu Kapitalizācija notiek katra kalendārā gada beigās. 
9.4 Radniecība un aizbildniecība jābūt pierādama ar Latvijas Republikas vai citu valsts institūcijas oficiāliem dokumentiem. 
9.5 Noguldījuma termiņa beigu datums ir labuma guvēja pilngadības (18 gadi) sasniegšanas datums. 
9.6 Klientam ir tiesības izbeigt Noguldījuma līgumu pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma un saņemt izvietotos naudas 

līdzekļus, iesniedzot Sabiedrībā par to rakstisku paziņojumu Noguldījuma līguma izbeigšanai un punktā 9.7 minēto 
dokumentu. Šajā gadījumā Sabiedrībai ir tiesības neizmaksāt aprēķinātos Noguldījuma procentus par tekošo gadu un 
ieturēt no Noguldījuma summas izmaksātus Noguldījuma procentos par iepriekšējo kalendāro gadu. 

9.7 Labuma guvēja interešu aizstāvībai Klientam jāiesniedz Sabiedrībā Bāriņtiesas atļauja un pamatojums kāpēc Noguldījuma 
līgums tiek lauzts pirms termiņa (Labuma guvēja nāve, veselības stāvoklis, dzīves vietas maiņu u.c.). 

9.8 Sabiedrībai ir tiesības atteikt Klientam veikt jebkādus Noguldījuma līguma grozījumus bez Bāriņtiesas atļaujas. 
9.9 Sabiedrība garantē Noguldījuma summas un aprēķināto Noguldījuma procentu izmaksu saskaņā ar noslēgto Krājkontu 

bērnam Noguldījuma līgumu. 
9.10 Pēc Noguldījuma līguma termiņa beigās Noguldījuma summu un Noguldījuma procentus drīkst saņemt tikai 

Noguldījuma labuma guvējs. 


