
 

 

6. 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), izmantojot TIPS pakalpojumu 

papilsistēmām, kas veic ātro maksājumu norēķinus.  

 

2. Ja BANKA noraida PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJA pieteikumu par dalību 

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

Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Sistēmas noteikumiem dalībai  

TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā − Sistēmas noteikumi), vienlaikus spēku zaudē arī 

LĪGUMS.  

 

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

PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS piekrīt darboties saskaņā ar šādiem Sistēmas 

noteikumu punktiem un prasībām: 

3.1. 8.–13. punktu un 16. punktu (TARGET2 sistēmas vispārējs apraksts); 

3.2. 3.1. apakšnodaļu (piekļuves nosacījumi), saskaņā ar kuru papildsistēmai tiek prasīts 

atbilst piekļuves kritērijiem, kas noteikti Sistēmas noteikumu 2.61. apakšpunktā 

izklāstītajā papildsistēmas jēdziena skaidrojumā; 

3.3.  22. punktu (tehniskās un juridiskās prasības), izņemot, ka tā vietā, lai papildsistēmai 

prasītu pievienoties SCT Inst shēmai, parakstot SEPA ātro kredīta pārvedumu 

pievienošanās nolīgumu, papildsistēmai tiek prasīts paziņot par savu atbilstību SCT Inst 

shēmai; 

3.4. 23.–26. punktu (pieteikšanās procedūra), ciktāl tie attiecas uz dalību  

TARGET2-Latvija sistēmā un TIPS NN konta atvēršanu, izņemot to, ka papildsistēma 

atbilst nevis Sistēmas noteikumu 3.1. apakšnodaļā minētajiem piekļuves kritērijiem, bet 

gan piekļuves kritērijiem, kas noteikti Sistēmas noteikumu 2.61. apakšpunktā izklāstītajā 

papildsistēmas jēdziena skaidrojumā, kā arī tā vietā, lai papildsistēmai prasītu iesniegt 
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pierādījumus par pievienošanos SCT Inst shēmai, papildsistēma iesniedz pierādījumus 

par paziņojumu par atbilstību SCT Inst shēmai; 

3.5. 310.–313. punktu (piekļuve TIPS platformai); 

3.6. 6.3. apakšnodaļu (Sasniedzamie lietotāji); 

3.7. 6.4. apakšnodaļu (Tīkla pakalpojumu sniedzēji); 

3.8. 6.6. apakšnodaļu (TIPS direktorijs); 

3.9. 6.6.1 apakšnodaļu (MIM repozitorijs); 

3.10. 6.7.1. apakšnodaļu (Latvijas Bankas un TIPS NN konta turētāju pienākumi), 

izņemot 333. punktu; 

3.11. 339.–347. punktu (Sadarbība un informācijas apmaiņa); 

3.12. 357. punktu (TIPS NN konta maksājuma rīkojumi); 

3.13. 6.8.3 apakšnodaļu (Maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana); 

3.14. 6.8.4. apakšnodaļu (Maksājuma rīkojumu apstrāde TIPS NN kontā); 

3.15. 6.8.5. apakšnodaļu (Atsaukuma pieprasījums); 

3.16. 6.8.6. apakšnodaļu (Ievades brīdis un neatsaucamības brīdis); 

3.17. 6.9.1. apakšnodaļu (Drošības prasības un darbības nepārtrauktība); 

3.18. 6.10.1. apakšnodaļu (Atbildības regulējums); 

3.19. 6.10.2. apakšnodaļu (Pierādījumi); 

3.20. 6.11.1. un 6.11.2. apakšnodaļu (TIPS NN kontu darbības ilgums un vienkārša 

dalības izbeigšana; Dalības TARGET2-Latvija sistēmā apturēšana un ārkārtas 

izbeigšana), izņemot 396.2. apakšpunktu un 400. punktu; 

3.21. 6.11.3. apakšnodaļu, ciktāl to var attiecināt uz papildsistēmu (TIPS NN kontu 

slēgšana); 

3.22. 6.13. apakšnodaļa (Konfidencialitāte); 

3.23. 6.14. apakšnodaļu (Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi); 

3.24. 6.15. apakšnodaļu (Paziņojumi); 

3.25. 8. nodaļu (Piemērojamais likums, jurisdikcija un izpildes vieta); 

3.26. 439. punktu (pārejas noteikumi); 

3.27. 1.17. pielikumu (TIPS NN kontu parametri un tehniskās specifikācijas); 

3.28. 1.18. pielikumu (Norādījumi par TIPS NN konta turētāju tiesībspējas un valsts 

atzinumiem); 

3.29. 1.19. pielikumu (TIPS NN kontu darba laika plāns). 

 

4. LĪGUMA ietvaros PUSES ievēro LĪGUMA pielikumā "TIPS pakalpojums 

papilsistēmām, kuras veic ātro maksājumu norēķinus", kas ir LĪGUMA neatņemama 

sastāvdaļa, ietvertos nosacījumus.  

 

5. TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas situācijās un ar dalībnieku vai papildsistēmu 

saistītu darbības pārtraukumu gadījumos BANKA veic tikai šādus ārkārtas pasākumus: 

______________________________________________________________________. 
                                                             (uzskaitījums) 
 

6. LĪGUMS stājas spēkā_______________________.  
 

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

pielikums uz ____ (____) lapām). 
 

8. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 
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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 
 

TIPS pakalpojums papilsistēmām, kuras veic ātro maksājumu norēķinus 

 

1. Definīcijas 

 

1.1. Bruto maksājumu skaits – to ātro maksājumu skaits, kuru norēķini veikti 

papildsistēmas iekšējā uzskaitē un kuru veikšanu nodrošina TIPS PS tehniskajā kontā 

turētie līdzekļi. Tas neietver ātros maksājumus uz TIPS NN kontu un no tā vai uz citiem 

TIPS PS tehniskajiem kontiem un no tiem (underlying gross volume). 

 

1.2. Norādījumus sniedzošais lietotājs – iestāde: 

1.2.1. kuru kā norādījumus sniedzošo lietotāju reģistrējusi papildistēma; 

1.2.2. kurai atļauts nosūtīt maksājuma rīkojumus TIPS platformai un/vai saņemt 

maksājuma rīkojumus no TIPS platformas attiecīgās papildistēmas vārdā vai attiecīgās 

papildsistēmas sasniedzamā lietotāja vārdā (instructing party); 

1.3. Citu terminu lietojums atbilst šo terminu lietojumam Sistēmas noteikumu 6. nodaļā 

un 1. nodaļā, ja tie nav skaidroti 6. nodaļā. 

 

2. Maksājuma rīkojumu ievadīšana sistēmā un to neatsaucamība 

 

2.1. Sistēmas noteikumu 6.8.6. apakšnodaļas piemērošana attiecībā uz ātrā maksājuma 

rīkojumu, atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumu, likviditātes pārveduma no TIPS NN 

konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojumu un likviditātes pārveduma no TIPS PS 

tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojumu ievadīšanas brīdi attiecīgajā TARGET2 

komponentsistēmā nekādi neietekmē papildsistēmas noteikumus, kas nosaka ievadīšanas 

brīdi papildsistēmā un/vai tādu pārveduma rīkojumu neatsaucamību, kuri iesniegti šādai 

papildsistēmai laikā pirms attiecīgā maksājuma rīkojuma ievadīšanas brīža attiecīgajā 

TARGET2 komponentsistēmā. 

 

3. Konti ātro maksājumu norēķinu atbalstam papildistēmas iekšējā uzskaitē 

 

3.1. Lai atbalstītu ātro maksājumu norēķinus papildsistēmām TIPS platformā, Latvijas 

Banka pēc papildsistēmas lūguma atver vienu TIPS PS tehnisko kontu. 

 

3.2. TIPS PS tehnisko kontu identificē ar unikālu konta numuru, kas nepārsniedz 

34 zīmes, ar šādu struktūru: 

 

  Nosaukums Formāts Saturs 

A daļa Konta veids 1 zīme "A" apzīmē PS tehnisko kontu 

Centrālās bankas valsts kods 2 zīmes ISO 3166-1 valsts kods 

Valūtas kods 3 zīmes EUR 

B daļa Konta īpašnieks 11 zīmju BIC 

C daļa Konta apakšklasifikācija Līdz 17 zīmēm Burti un zīmes pēc konta turētāja 

brīvas izvēles 
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3.3. TIPS PS tehnisko kontu atlikums dienas laikā var būt tikai vienāds ar nulli vai 

pozitīvs, un tajā var būt pozitīvs atlikums uz nakti. Par konta atlikumu uz nakti maksā 

atlīdzību, piemērojot noguldījumu iespējas procentu likmi. 

 

4. Norēķinu procedūra 

 

4.1. Papildsistēma izmanto TIPS PS tehnisko kontu, lai saņemtu vajadzīgo likviditāti, ko 

tās klīringa dalībnieki rezervējuši savu pozīciju finansēšanai. 

 

4.2. Pēc pieprasījuma papildsistēmai paziņo par tās TIPS PS tehniskā konta kreditēšanu 

un debetēšanu. 

 

4.3. Papildsistēma var nosūtīt ātrā maksājuma rīkojumus un atsaukuma pieprasījuma 

apstiprinājumus jebkuram TIPS NN konta turētājam vai TIPS platformas papildsistēmai. 

Papildsistēma saņem un apstrādā ātrā maksājuma rīkojumus, atsaukuma pieprasījumus 

un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumus no jebkura TIPS NN konta turētāja vai TIPS 

platformas papildsistēmas. 

 

5. Lietotāju interfeiss 

 

5.1. TIPS PS tehniskā konta turētājs piekļūst TIPS platformai A2A režīmā un var arī 

pieslēgties U2A režīmā tieši vai ar viena vai vairāku norādījumus sniedzošo lietotāju 

palīdzību. 

 

5.2. Piekļuve TIPS platformai ļauj TIPS PS tehnisko kontu turētājiem: 

5.2.1. piekļūt informācijai, kas attiecas uz to kontiem, kā arī pārvaldīt to atļautos 

lietošanas apjomus; 

5.2.2. iniciēt likviditātes pārveduma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu 

rīkojumus;  

5.2.3. pārvaldīt noteiktus statiskos datus. 

 

6. Komisijas maksa un tās piemērošana  

 

6.1. TIPS platformas papildsistēmai piemēro abas turpmāk minētās maksas: 

6.1.1. maksu par darījumu, kas aprēķināta tāpat kā maksa, kura TIPS NN konta turētājiem 

tiek piemērota saskaņā ar Sistēmas noteikumu 1.20. pielikumu; 

6.1.2. maksu, kuras pamatā ir papildsistēmas pašas platformā veikto ātro maksājumu, 

kuru veikšanu nodrošina priekšfinansētas pozīcijas TIPS PS tehniskajā kontā, bruto 

skaits. Maksa ir 0.0005 euro par katru ātro maksājumu.  

 

6.2. Papildsistēmas bruto maksājumu skaitu Latvijas Banka aprēķina katru mēnesi, 

pamatojoties uz iepriekšējā mēneša bruto maksājumu skaitu, kas noapaļots uz leju līdz 

tuvākajiem 10 tūkstošiem un ko papildsistēma paziņo vēlākais līdz nākamā mēneša 

trešajai darbadienai. Aprēķināto bruto maksājumu skaitu piemēro, lai aprēķinātu maksu 

nākamajā mēnesī. 

 

6.3. Papildsistēmas uzturētājs ne vēlāk kā nākamā mēneša devītajā darbadienā saņem no 

Latvijas Bankas iepriekšējā mēneša rēķinu, kas balstīts uz šā pielikuma 6.1. apakšpunktā 

minēto maksu, un ne vēlāk kā attiecīgā mēneša 14. darbadienā 

______________________________________________________________________. 
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(pēc pušu vienošanās norāda vienu no variantiem – vai nu papildsistēmas uzturētājs veic maksājumu 

Latvijas Bankas norādītajā kontā, vai arī Latvijas Banka naudas līdzekļus debetē no papildsistēmas 

uzturētāja norādītā konta) 

 

6.4. Attiecībā uz komisijas maksām un to piemērošanu saskaņā ar šo pielikumu: 

6.4.1. papildsistēmu, kas noteikta par sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un 

vērtspapīru norēķinu sistēmās (tālāk tekstā – Direktīva 98/26/EK), uzskata par atsevišķu 

papildsistēmu pat tad, ja viena juridiskā persona ir divu vai vairāku papildsistēmu 

operatore; 

6.4.2. papildsistēmu, kas nav noteikta par sistēmu saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, uzskata 

par atsevišķu papildsistēmu, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:  

6.4.1. tai ir oficiāla vienošanās līguma vai normatīvā akta veidā; 

6.4.2. tai ir vairāk nekā viens dalībnieks, izņemot šīs papildsistēmas operatoru;  

6.4.3. tā izveidota, lai veiktu maksājumu un/vai finanšu instrumentu klīringu, mijieskaitu 

un/vai norēķinus starp dalībniekiem;  

6.4.4. tā piemēro vienotus noteikumus un standartizētas procedūras maksājumu un 

finanšu instrumentu klīringam, mijieskaitam un norēķiniem starp dalībniekiem. 

 

6.5. Laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 28. februārim šajā punktā 

minēto komisijas maksu aprēķina, ņemot vērā vidējo attiecīgajai papildsistēmai par 

2021. gada septembri, oktobri un novembri piemērotās komisijas maksas apjomu. 

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 


