
 

 

3. pielikums 

Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra 

kārtībai Nr. 186/4 

 

           PARAUGS 
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA 

PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 

 

LĪGUMS Nr.  

Par papildsistēmas dalību TARGET2-Latvija  
 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – BANKA), tās ___________________________________ 
                                                                                                        (pārstāvja amats, vārds, uzvārds)  

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________________________________________, 
                                                                                           (pārstāvības tiesību pamats) 

 no vienas puses, un ______________________________________________________ 
                                                                                          (nosaukums)  

(tālāk tekstā – PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS) ____________________________ 
                                                                                                            (pārstāvja amats, vārds, uzvārds)  

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________________________________________, 
                                                                           (pārstāvības tiesību pamats)  

no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), 

noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

 

1. PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS piekrīt pieteikties dalībai Eiropas automatizētās 

reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēmā TARGET2-Latvija 

sistēma (tālāk tekstā – TARGET2-Latvija sistēma) kā tiešais dalībnieks (kā iestāde, kas 

pārvalda papildsistēmu un rīkojas šajā statusā, veicot norēķinus saistībā ar papildsistēmas 

darbību) saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Sistēmas noteikumiem 

dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi). 

 

2. Ja BANKA pieņem dalības TARGET2-Latvija sistēmā pieteikumu, 

PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS piekrīt darboties saskaņā ar Sistēmas noteikumiem, 

izņemot Sistēmas noteikumu 4.8. un 4.19. apakšnodaļu, 5. un 6. nodaļu un 1.6.–

1.20. pielikumu, ja PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS MM konta atvēršanas gadījumā 

veic gan savus, gan savu klientu maksājumus, un Sistēmas noteikumu 4.13. apakšnodaļu, 

ja PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS MM konta atvēršanas gadījumā veic maksājumus 

tikai savu klientu labā. 

 

3. Piemērojot Sistēmas noteikumus, maksa, ko izmanto par pamatu, lai aprēķinātu soda 

naudu par Sistēmas noteikumu 138.1 punktā noteikto drošības prasību neievērošanu, ir 

maksa, kas minēta šā līguma pielikuma 1.1. apakšpunktā. 

 

4. Ja BANKA noraida PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJA pieteikumu par dalību 

TARGET2-Latvija sistēmā vai dalība TARGET2-Latvija sistēmā tiek izbeigta saskaņā ar 

Sistēmas noteikumiem, vienlaikus spēku zaudē arī LĪGUMS.  

 

5. PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS maksā BANKAI komisijas maksu saskaņā ar 

LĪGUMA 1. pielikumu, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.  

 
6. LĪGUMS stājas spēkā ___________________________. (Ja ar PAPILDSISTĒMAS 

UZTURĒTĀJU jau ir noslēgts līgums par papildsistēmas dalību TARGET2-Latvija 
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sistēmā, šajā punktā papildus atrunā attiecīgā līguma spēka zaudēšanu ar šā līguma 

spēkā stāšanās brīdi un to, ka uz PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJU neattiecas 

noteikumos noteiktā pieteikšanās kārtība MM konta atvēršanai, kā arī uzskatāms, ka 

Latvijas Banka izpildījusi pienākumu informēt PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJU par 

dalības TARGET2-Latvija sistēmā akceptēšanu). 

 

7. LĪGUMS sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz ___ (_______) lapām (t.sk. 

pielikums uz 2 (divām) lapām). 

 

8. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 

 

8.1. BANKA: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija, e-pasta adrese: 

info@bank.lv, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās 

vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236.  

Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

 

8.2. PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS: ____________________________________. 

 

 

BANKA                                                                    PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 

 

_______________________         _____________________ 
(vārds, uzvārds)                                                                                                                                   (vārds, uzvārds) 
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Līguma Nr. _____ 

pielikums 

Komisijas maksa un tās piemērošana MM kontiem  

 

1. Papildsistēma, kas piedalās TARGET2-Latvija sistēmā kā MM konta turētājs, 

neatkarīgi no tā, cik kontu tai atvērts Latvijas Bankā un/vai norēķinu centrālajā bankā, 

maksā komisijas maksu, kuru veido šādas sastāvdaļas. 

 

1.1. Fiksēta mēneša maksa 1 000 euro (I fiksētā maksa). 

 

1.2. Fiksēta mēneša maksa 417–8 334 euro (proporcionāli papildsistēmas norēķinu euro 

darījumu bruto vērtībai; II fiksētā maksa). 

 

Kate-

gorija 

Norēķinu euro darījumu bruto vērtība Gada maksa 

(euro) 

Mēneša maksa 

(euro) 

No (milj. euro 

dienā) 

Līdz (neieskaitot; 

milj. euro dienā) 

 

1. 0 1 000 5 000 417 

2. 1 000 2 500 10 000 833 

3. 2 500 5 000 20 000 1 667 

4. 5 000 10 000 30 000 2 500 

5. 10 000 50 000 40 000 3 333 

6. 50 000 500 000 50 000 4 167 

7. 500 000 un vairāk – 100 000 8 334 

 

Papildsistēmas naudas norēķinu darījumu bruto vērtību euro Latvijas Banka aprēķina 

reizi gadā, pamatojoties uz šādu bruto vērtību iepriekšējā gadā, un aprēķināto bruto 

vērtību piemēro komisijas maksas aprēķināšanai ar attiecīgā gada 1. janvāri. Bruto vērtībā 

neiekļauj tādus darījumus, kuru norēķini veikti T2V NN kontos un TIPS NN kontos.  

 

1.3. Maksa par darījumu, kas tiek aprēķināta tāpat kā maksa, kura MM konta turētājam 

noteikta Sistēmas noteikumu 1.6. pielikumā. Papildsistēmas uzturētājs var izvēlēties 

vienu no divām iespējām – maksāt fiksētu maksu par maksājuma norādījumu 0.80 euro 

(Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunkts) vai maksu, ko aprēķina, 

piemērojot samazinājumu (Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunkts), 

ņemot vērā šādus grozījumus:  

1.3.1. Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunktā minētie kategoriju limiti 

attiecībā uz maksājuma norādījumu apjomu tiek dalīti ar divi;  

1.3.2. papildus šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajai maksai maksā fiksētu 

mēneša maksu 150 euro (ja izvēlēta maksa par darījumu saskaņā ar Sistēmas noteikumu 

1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunktu) vai 1 875 euro (ja izvēlēta maksa par darījumu saskaņā 

ar Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunktu). 

 

1.4. Papildus šā pielikuma 1.1.–1.3. apakšpunktā minētajai maksai: 

1.4.1. mēneša komisijas maksa papildsistēmas uzturētājam, kas pieteicies uz TARGET2 

sistēmas pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā, 50 euro tam papildsistēmas 

uzturētājam, kas izvēlējies Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā minēto 

iespēju, un 625 euro tam papildsistēmas uzturētājam, kas izvēlējies Sistēmas noteikumu 

1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunktā minēto iespēju. Šādu maksu piemēro katram kontam, 

kas atvērts papildsistēmai, kura izmanto pievienotās vērtības pakalpojumus; 
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1.4.2. mēneša komisijas maksa, ja papildsistēma uztur galveno MM kontu, kuram 

piesaistīts viens vai vairāki NN konti, 250 euro par katru piesaistīto T2V NN kontu; 

1.4.3. no papildsistēmas uzturētāja kā galvenā MM konta turētāja iekasē tālāk minēto 

komisijas maksu par T2V platformas pakalpojumiem, kas attiecas uz MM kontam 

piesaistītajiem T2V NN kontiem. Par šīm pozīcijām sagatavo atsevišķu rēķinu. 
 

 

 

1.4.4. No papildsistēmas kā no piesaistes MM konta turētāja iekasē tālāk minēto komisijas 

maksu par TIPS pakalpojumiem, kas attiecas uz piesaistītajiem TIPS NN kontiem.  

 

 

 

2. Jebkura maksa saistībā ar papildsistēmas iesniegtu maksājuma norādījumu vai saņemtu 

maksājumu jāmaksā vienīgi šīs papildsistēmas uzturētājam.  

 

Tarifa pozīcija Cena Paskaidrojums 

1 2 3 

Norēķinu pakalpojumi 

Likviditātes pārveduma no T2V 

NN konta uz T2V NN kontu rīkojumi 

14.1 cents Par pārvedumu 

Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, 

atlikuma iesaldēšana, atlikuma 

iesaldēšanas atcelšana, likviditātes 

rezervēšana u.tml.) 

9.4 centi Par transakciju 

Informācijas pakalpojumi 

A2A režīma ziņojumi  0.4 centi Par katru vienību 

sagatavotajā A2A režīma 

ziņojumā 

A2A režīma pieprasījumi  0.7 centi Par katru pieprasīto vienību 

sagatavotajā A2A režīma 

ziņojumā 

U2A režīma pieprasījumi 10 centu Par izpildītu meklēšanas 

funkciju 

Lejupielādētie U2A režīma pieprasījumi 0.7 centi Par katru pieprasīto vienību 

sagatavotajā un 

lejupielādētajā U2A režīma 

ziņojumā 

Failā apvienoti ziņojumi 0.4 centi Par katru ziņojumu failā 

Transmisija 1.2 centi Par transmisiju 

Tarifa pozīcija Cena Paskaidrojums 

Norēķinu pakalpojumi 

Ātrā maksājuma rīkojums 0.2 centi Maksu piemēro arī par 

neizpildītajiem darījumiem 

Atsaukuma pieprasījums 0 centu – 

Atsaukuma pieprasījuma noraidījums 0 centu – 

Atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums 0.2 centi Maksu piemēro piesaistes 

MM kontam, kuram 

piesaistītais TIPS NN konts 

tiek debetēts (arī par 

neizpildītajiem darījumiem) 
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3. Papildsistēmas uzturētājs ne vēlāk kā nākamā mēneša devītajā darbadienā saņem no 

Latvijas Bankas iepriekšējā mēneša rēķinu, kas balstās uz šā pielikuma 1. punktā minēto 

maksu, un ne vēlāk kā šā mēneša 14. darbadienā ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(pēc pušu vienošanās norāda vienu no variantiem – vai nu papildsistēmas uzturētājs veic maksājumus 

Latvijas Bankas norādītajā kontā, vai arī Latvijas Banka tos debetē no papildsistēmas uzturētāja norādītā 

konta) 

 

4. Šajā pielikumā katru papildsistēmu, kas norādīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu 

sistēmās, uzskata par atsevišķu papildsistēmu pat tad, ja viena juridiskā persona ir divu 

vai vairāku papildsistēmu operatore. Šis noteikums attiecas arī uz papildsistēmām, kas 

nav norādītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/26/EK par 

norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, šādā gadījumā 

papildsistēmu identificējot saskaņā ar šādiem kritērijiem:  

4.1. oficiāls regulējums, kas balstīts uz līgumtiesisku aktu (piemēram, dalībnieku un 

sistēmas operatora līgums) vai normatīvo aktu;  

4.2. vairāki dalībnieki;  

4.3. kopīgi noteikumi un standartizētas procedūras;  

4.4. maksājumu un/vai vērtspapīru klīrings, ieskaits un/vai norēķini starp dalībniekiem. 

Latvijas Bankas prezidents  I. Rimšēvičs 


