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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nasdaq Riga, AS (turpmāk- Birža) „Tehnisko pakalpojumu cenrādis biedriem” (turpmāk – Tehnisko 
pakalpojumu cenrādis) nosaka maksu, kāda Biržas Biedram ir jāmaksā par  Biržas sniegto infrastruktūras 
pakalpojumu izmantošanu  visos Biržas organizētajos tirgos (regulētajā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tāda ir) . Maksās ietilpst pakalpojumu maksas par pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai, kā arī 
tehnisko risinājumu, kurš nepieciešams šāda pieslēguma izveidošanai.  
 
1.2. Ja Biržas Biedrs ir ieguvis Biedra statusu arī Nasdaq Tallinn un/vai Nasdaq Vilnius (turpmāk- visas 
kopā Baltijas Biržas vai Nasdaq Baltijas biržas), Biedrs maksu par tehniskajiem pakalpojumiem maksā 
tikai vienai no Baltijas biržām („izcelsmes valsts” biržai). Maksa par tehniskajiem pakalpojumiem netiek 
piemērota Biedram, kurš ir ieguvis biedra statusu jebkurā no Nasdaq Nordic biržām un vienā no šīm 
biržām ir ieguvis piekļuves un risinājumu izmantošanas tiesības, kas ļauj izmantot Tirdzniecības sistēmu.   
 
1.3. Nolikumā lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti Tehnisko pakalpojumu cenrādī, atbilst Biržas 
noteikumos sniegtajiem terminu un jēdzienu skaidrojumiem.. 
 
1.4. Biržas noteikumos un nolikumos noteiktajos gadījumus, pamatojoties uz Biedra rakstisku 
iesniegumu, Biržai ir tiesības piemērot izņēmumus  Tehnisko pakalpojumu cenrādī noteiktajām maksām. 
 
1.5. Tehnisko pakalpojumu cenrādī noteiktās maksas, izņemot maksu par pieprasījumiem no 
Tirdzniecības sistēmas, Biedram ir jāsamaksā avansā par nākamo mēnesi. Maksu par pieprasījumiem no 
Tirdzniecības sistēmas Biedram ir jāsamaksā nākamajā mēnesī pēc pieprasījumu veikšanas. Tehnisko 
pakalpojumu cenrādī noteiktās maksas Biedrs samaksā  Biržas noteiktajā termiņā, kas tiek  norādīts 
Biržas izrakstītajā rēķinā.  
 
1.6. Ja Biedrs neveic tehnisko pakalpojumu maksu apmaksu Biržas noteiktajā laikā,  Biržai  ir  tiesības 
piemērot  soda naudu 0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru kavēto dienu, un Biedram ir 
pienākums to samaksāt. 
 
1.7.Visas Tehnisko pakalpojumu cenrādī minētās maksas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Likumos noteiktajos gadījumos maksa var tikt palielināta  par PVN. 
 

 
 



  
 

1.8. Apmācība un tirdzniecība  

Ievērojot, ka Biedra telpās tiek uzstādītas programmas un tehniskais aprīkojums, lai nodrošinātu 
pieslēgumu Biržas tirdzniecības sistēmām, Birža piedāvā Biedriem nepieciešamo apmācību. Pēc Biržas 
piedāvātā apmācības kursa iziešanas un Biedra brokeru apstiprināšanas, Biedrs var uzsākt tirdzniecību 
Tirdzniecības sistēmā, pie nosacījuma, ka Biedrs ir noslēdzis Biedra līgumu un vienošanos par norēķinu 
nodrošināšanu (ja tāda nepieciešama). Biedrs drīkst pieslēgties Tirdzniecības sistēmas reālajā vidē , 
izmantojot vienīgi Nasdaq apstiprināto programmnodrošinājumu.  

 
1.9. Tehniskais risinājums 

Lai izvēlētos Biedram pieņemamāko tehnisko risinājumu, Biedrs  konsultējas ar Biržu. Detalizētāku 
informāciju par piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem un   tehniska rakstura informācija pieejama 
Nasdaq Baltic biržu pieslēguma vadlīnijās vai sazinoties ar Biržu. 
 
 

2. Pieslēgums Tirdzniecības sistēmas reālajai videi 

Pakalpojumu maksas par pieeju un pieslēgumu Tirdzniecības sistēmām, kurās notiek vērtspapīru 
tirdzniecība Nasdaq Baltic biržās.  

 

INET Nordic* Cena 

1 FIX protokola uzdevumu ievades ports un/vai 1 FIX 
protokola tiešo darījumu reģistrēšanas ports; 

 

EUR 150 mēnesī 

1 FIX DROP ports FIX protokola uzdevumu ievades 
datplūsmai un/vai 1 FIX DROP ports FIX protokola tiešo 
darījumu reģistrēšanas datplūsmai; 
 

EUR 150 mēnesī 

OUCH protokola uzdevumu ievades ports, FIX DROP ports 
OUCH uzdevumu ievades datplūsmai (par porta 
pieslēgumu);  

 

EUR 150 mēnesī 

ITCH ports (par  porta pieslēgumu); 
 

EUR 150 mēnesī 

Genium Consolidated Feed (TIP)** (par porta 
pieslēgumu) 

EUR 50 

  
  
* INET Nordic reālās vides porta pāris sastāv no primārās un rezerves sesijas. Sīkāka informācija 
pieejama sazinoties ar Biržu.  
 
** Maksu ietur Global Market Data atbilstoši GDA līgumam, ja vien Nasdaq Baltic nepiedāvā tehnisko 
risinājumu. 
 
Reālās vides PRM (Pre Trade Risk Management), 
papildu piedāvājumi risku vadībai *  

Cena 

„Fat-finger” kontrole (tikai portu pāriem) EUR 100 par portu pāri/mēnesī 
Maksimālā vērtspapīru skaita uzdevumā kontrole**               EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 
Maksimālā uzdevuma apjoma kontrole** EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 



  
 

Neatļauto simbolu/biržas sarakstu kontrole** EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 
Dienas kopējā apjoma kontrole(iespēja piemērot vairākus 
apjomus)** 

EUR 500 par PRM pieslēgumu/mēnesī 

Uzdevumu atcelšana un uzdevumu ievades pārtraukšana FIX 
Drop porta  pārtrūkuma gadījumā 

EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 

PRM piedāvājums risku vadībai caur Nordic Workstation Bez maksas 
Aizsardzība pret netīšu cenu svarstību aizsardzības 
mehānisma (Volatility Guard) iedarbināšanu(„blow-through”) 

EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 

Uzdevumu/sekundē maksimālā skaita uz vienu portu kontrole 
(tikai portu pāriem) 

EUR 100 par portu pāri/mēnesī 

Uzdevumi/sekundē maksimālā skaita uz vienu vērtspapīru 
kontrole ** 

EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 

Uzdevuma atkārtotas ģenerācijas kontrole** EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 
„Fat-finger” kontrole izsolēm EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 
Tirgus uzdevumu ierobežošana EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 
Tirgus uzdevumu aizsardzība izsolēs Bez maksas 
Paziņojumu saņemšana e-pastā EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 
Iespēja novietot neatļauto simbolu sarakstu uz FTP  EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī 

*Sīkāka informācija atrodama PRM Service Guide.  
**PRM pieslēgums tiek piemērots visiem portiem un protokoliem (OUCH/FIX).  
 

Genium INET   Cena 

Genium INET Trading Workstation pieslēgums  
 

EUR 100 par kontu mēnesī 

 
 

Nordic Workstation  Cena 

Nordic Workstation konts 
 

EUR 200 par kontu mēnesī 

Uzdevumu/darījumu vēsturisko datu pieprasījums EUR 0,35 par pieprasījumu, izņemot 
pieprasījumus par tekošās dienas 
informāciju 

”Time&Sales” informācijas pieprasījums EUR 0,35 par pieprasījumu 
 

Tirdzniecības rezultātu failu saņemšanas pakalpojums Cena 

Par Biedra tirdzniecības dienas rezultātu failu saņemšanu no 
Nasdaq Riga vai Nasdaq Vilnius 

EUR 20 mēnesī  (faili tiks pārtraukti 
2017. gada septembrī) 

Par Biedra tirdzniecības dienas rezultātu failu saņemšanu caur 
FTP par Baltijas tirgiem  

EUR 150 mēnesī 

 
 
 
3. Pieslēgums Tirdzniecības sistēmas testa videi 
 

INET Nordic OTF testa porti Cena 

1 FIX protokola uzdevumu ievades ports un/vai 1 FIX 
protokola tiešo darījumu reģistrēšanas ports; 

 

EUR 35 par portu/mēnesī  

1 FIX DROP ports FIX protokola uzdevumu ievades EUR 35 par portu/mēnesī 



  
 

datplūsmai un/vai 1 FIX DROP ports FIX protokola tiešo 
darījumu reģistrēšanas datplūsmai; 
 
OUCH protokola uzdevumu ievades ports, FIX DROP ports 
OUCH uzdevumu ievades datplūsmai (par porta 
pieslēgumu);  

 

EUR 35 par portu/mēnesī 

Genium Consolidated Feed (TIP)* (par porta pieslēgumu) EUR 35 par portu/mēnesī 
 

* Maksu ietur Global Market Data atbilstoši GDA līgumam, ja 
vien Nasdaq Baltic nepiedāvā tehnisko risinājumu. 

 
 

 

  

Pieeja testa videi Cena 

Piekļuve Nordic Workstation testa videi  EUR 100 mēnesī/uzņēmumam 
  
Piekļuve Genium INET Tirdzniecības Workstation testa videi  EUR 100 mēnesī/uzņēmumam* 
Bez maksas, ja Genium INET testa vides konfigurācijas sakrīt ar reālās vides konfigurācijām 
 
4. Infrastruktūras pakalpojumi 
 

Infrastruktūras pakalpojumu maksas Cena 

Par pirmo piekļuves punktu Nasdaq Baltic biržu sistēmām, 
izmantojot BalticCloud   

EUR 150 mēnesī   

Par katru nākamo piekļuves punktu Nasdaq Baltic biržu 
sistēmām, izmantojot BalticCloud  

EUR 75 mēnesī 

BalticCloud pirmreizējās piekļuves izveidošanas maksa EUR 100 
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