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2015. gada 27. aprīlī
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 232/5

Dalības kārtība skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā
Piezīme.
Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 2016. gada 12. maija kārtību Nr. 246/5 (spēkā ar
01.07.2016.), 2016. gada 9. novembra kārtību Nr. 250/2 (spēkā ar 01.12.2016.), 2017. gada 23. marta
kārtību Nr. 254/6 (spēkā ar 01.05.2017.), 2018. gada 10. maija kārtību Nr. 275/4 (spēkā ar 10.05.2018.) un
2019. gada 29. aprīļa kārtību Nr. 288/3 (spēkā ar 01.05.2019.).

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu
1. Ar šo kārtību tiek pieņemti:
1.1. "Kredītiestāžu skaidrās naudas darījumu veikšanas noteikumi Latvijas Bankā"
(1. pielikums);
1.2. līguma "Par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā" paraugs (2. pielikums).
2. Šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minēto līgumu ar kredītiestādi paraksta Latvijas Bankas
valdes priekšsēdētājs. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas interešu konflikta
situācijā attiecībā uz kredītiestādi vai Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas
prombūtnē, šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minēto līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes
priekšsēdētāja vietnieks. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas
valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz
kredītiestādi vai Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes
priekšsēdētāja vietnieks atrodas prombūtnē, šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minēto līgumu
paraksta Latvijas Bankas valdes loceklis.
3. Latvijas Bankas valde nodrošina šīs kārtības piemērošanu un nosaka šajā kārtībā
paredzētās maksas, kas saistītas ar dalību skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā.
3.1 Latvijas Bankas valde pieņem ar dalību skaidrās naudas darījumos saistītās SWIFT
prasībām atbilstošo ziņojumu (tālāk tekstā – SWIFT ziņojums) formas un nodrošina to
publiskošanu Latvijas Bankas interneta vietnē.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtību
Nr. 213/12 "Dalības kārtība skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā".
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5. Kārtība stājas spēkā 2015. gada 15. jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs
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1. pielikums
Latvijas Bankas padomes 2015. gada 27. aprīļa
kārtībai Nr. 232/5
Kredītiestāžu skaidrās naudas darījumu veikšanas noteikumi Latvijas Bankā
1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kredītiestāde veic skaidrās naudas darījumus Latvijas
Bankā (tālāk tekstā – skaidrās naudas darījums) un citas ar tiem saistītās darbības.
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1. ārvalstu kredītiestāde – citā euro zonas valstī reģistrēta kredītiestāde vai ārvalstu
kredītiestādes filiāle;
2.2. banknošu konteiners – noslēgts Latvijas Bankas noteikta standarta daudzreizējas
lietošanas iesaiņojums ar caurskatāmu vāku banknošu glabāšanai un transportēšanai, kurš
noslēgts ar divām plombām ar svītrkodu un kurā kopējais banknošu skaits nepārsniedz
10 000 banknošu;
2.3. banknošu maisiņš – noslēgts Latvijas Bankas noteikta standarta vienreizējas
lietošanas iesaiņojums ar svītrkodu un ievietotām banknošu pakām vai banknošu
paciņām, kurā kopējais banknošu skaits nepārsniedz 4 000 banknošu;
2.4. banknošu paciņa – jebkurā virzienā vērstas sakārtotas 100 vienādas nominālvērtības
banknotes, apvienotas ar bandroli, kas atbilst šo noteikumu 1.9. pielikuma prasībām
(200 euro banknotes var apvienot paciņās pa 50 banknotēm, bet 500 euro banknotes var
apvienot paciņās līdz 50 banknotēm);
2.5. banknošu paka – 1 000 banknošu, apvienotas 10 vienādas nominālvērtības banknošu
paciņās saskaņā ar šo noteikumu 1.9. pielikuma prasībām (200 un 500 euro banknotes var
apvienot 20 attiecīgās nominālvērtības 50 banknošu paciņās);
2.6. kases materiāli – banknošu maisiņi un monētu drošības maisiņi, vienreizējās
lietošanas plombas ar svītrkodu banknošu un monētu konteineriem;
2.7. kredītiestāde – Latvijas kredītiestāde vai ārvalstu kredītiestāde;
2.8. Latvijas Bankas noteiktā darba diena – ar kredītiestādi un tās pilnvaroto komersantu
iepriekš saskaņota un ar Latvijas Bankas valdes rīkojumu noteikta darba diena, kurā tiek
nodrošināta skaidrās naudas darījumu veikšana Latvijas Bankas valdes noteiktajā apjomā
un darba laikā;
2.9. Latvijas kredītiestāde – Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai ārvalstu
kredītiestādes filiāle;
2.10. monētu drošības maisiņš – noslēgts Latvijas Bankas noteikta standarta vienreizējas
lietošanas monētu iesaiņojums ar svītrkodu un ievietotām vienādas nominālvērtības
monētām saskaņā ar šo noteikumu 1.10. pielikuma prasībām;
2.11. monētu konteiners – ar vienu plombu ar svītrkodu noslēgts Latvijas Bankas noteikta
standarta daudzkārtējas lietošanas uz riteņiem pārvietojams iesaiņojums monētu
glabāšanai un transportēšanai;
2.12. monētu maisiņš – monētu iesaiņojums vienādas nominālvērtības monētām saskaņā
ar šo noteikumu 1.10. pielikuma prasībām;
2.13. monētu tīstoklis – papīrā iesaiņotas 50 vienādas nominālvērtības 1, 2 vai 5 centu,
40 vienādas nominālvērtības 10, 20 vai 50 centu vai 25 vienādas nominālvērtības 1 vai
2 euro monētas;
2.14. monētu tīstokļu maisiņš – noslēgts iesaiņojums, kurā apvienoti 10 vienādas
nominālvērtības monētu tīstokļi;
2.15. monētu tīstokļu paka – pieci savstarpēji sastiprināti vienādas nominālvērtības
monētu tīstokļu maisiņi ar svītrkodu;
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2.16. naudas iesaiņojums – noslēgts Latvijas Bankas noteikta standarta iesaiņojums ar
svītrkodu un ievietotām banknotēm vai monētām attiecīgi atbilstoši šo noteikumu 1.9. vai
1.10. pielikuma prasībām, kā arī Eurosistēmas iesaiņojums un banknošu spiestuves vai
monētu kaltuves oriģinālais iesaiņojums ar svītrkodu;
2.17. norēķinu konts – kredītiestādes norēķinu konts TARGET2 sistēmā vai
kredītiestādes norēķinu konts Latvijas Bankas uzskaites sistēmā;
2.18. skaidrās naudas iekšzemes darījums – Latvijas Bankas veiktā skaidrās naudas
izmaksa Latvijas kredītiestādei, samazinot norēķinu konta atlikumu, vai Latvijas
kredītiestādes veiktā skaidrās naudas iemaksa Latvijas Bankā, palielinot norēķinu konta
atlikumu;
2.19. skaidrās naudas darījumu konts – kredītiestādes norēķinu konts Latvijas Bankas
uzskaites sistēmā, kas atvērts, lai nodrošinātu skaidrās naudas izmaksu ārpus TARGET2
sistēmas darba laika;
2.20. skaidrās naudas pārrobežu darījums:
2.20.1. Latvijas Bankas veiktā skaidrās naudas izmaksa ārvalstu kredītiestādei, samazinot
norēķinu konta atlikumu, vai ārvalstu kredītiestādes veiktā skaidrās naudas iemaksa
Latvijas Bankā, palielinot norēķinu konta atlikumu;
2.20.2. citas Eurosistēmas centrālās bankas veiktā skaidrās naudas izmaksa Latvijas
kredītiestādei, samazinot norēķinu konta atlikumu, vai Latvijas kredītiestādes veiktā euro
skaidrās naudas iemaksa citā Eurosistēmas centrālajā bankā, palielinot norēķinu konta
atlikumu;
2.21. stipri bojāta banknote:
2.21.1. banknote, kuras lielums ir 50% no veselas banknotes lieluma vai mazāks;
2.21.2. banknote, kura sastāv no vairākiem fragmentiem, iekrāsota ar tinti, notraipīta vai
piesūcināta ar kādu ķīmisku vielu vai bojāta ar aizsargierīci vai kurai radušās attēla krāsu
pārmaiņas vai trūkst kāda no pretviltošanas elementiem;
2.21.3. banknote, kuras izskats acīmredzami liecina par tās bojājumu tīšu raksturu
(piemēram, banknotes izskats apzināti pārveidots vai mainīts, veikti atsevišķu elementu
vai fragmentu izgriezumi vai bojājumi, banknote ir ar spilgtiem, uzkrītošiem uzrakstiem,
reklāmām, zīmējumiem, apjomīgiem krāsojumiem, banknote ir perforēta);
2.22. stipri bojāta monēta:
2.22.1. termiski vai ķīmiski bojāta monēta, kā arī monēta, kas bojāta ar aizsargierīci;
2.22.2. monēta ar būtiskiem mehāniskiem bojājumiem (piemēram, noberzta, ielocīta vai
saskrāpēta monēta vai bimetāla monēta, kuras centrs un ārējā daļa ir atdalīti vai pašrocīgi
salikti kopā vai kurai trūkst vienas no bimetāla monētas daļām);
2.22.3. monēta, kuras izskats acīmredzami liecina par tās bojājumu tīšu raksturu vai
bojāšanu tāda procesa rezultātā, kuram, saprātīgi pieņemot, gaidāma šāda ietekme
(piemēram, monēta ir sagriezta, slīpēta, saspiesta, metināta, perforēta).
3. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:
3.1. 1.1. pielikums. Pilnvara skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu
veikšanai (iesniedz kredītiestāde);
3.2. 1.2. pielikums. Pilnvaras skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu
veikšanai atsaukums (iesniedz kredītiestāde);
3.3. 1.3. pielikums. Pilnvara komersantam skaidrās naudas darījumu un citu
saistītu darbību veikšanai (iesniedz kredītiestāde);
3.4. 1.4. pielikums. Pilnvara skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu
veikšanai (iesniedz kredītiestādes pilnvarotais komersants);
3.5. 1.5. pielikums. Pilnvaras skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu
veikšanai atsaukums (iesniedz kredītiestādes pilnvarotais komersants);
3.6. 1.6. pielikums. Pieteikums skaidrās naudas pārrobežu darījumu veikšanai;
3.7. 1.7. Skaidrās naudas iemaksas un izmaksas iesaiņojuma prasības;

darbību
darbību
ar tiem
darbību
darbību
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3.8. 1.8. pielikums. Naudas iesaiņojumu aprites kārtība;
3.9. 1.9. pielikums. Banknošu iesaiņošanas prasības;
3.10. 1.10. pielikums. Monētu iesaiņošanas prasības;
3.11. [svītrots];
3.12. 1.12. pielikums. Iekļūšanas un uzturēšanās kārtība Latvijas Bankas filiālēs;
3.13. 1.13. pielikums. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras.
2. Dalības kārtība
2.1. Dalība skaidrās naudas darījumos
4. Tiesības pieteikties skaidrās naudas darījumu veikšanai ir kredītiestādei, kurai atvērts
norēķinu konts.
5. Lai veiktu skaidrās naudas darījumus, kredītiestāde iesniedz Latvijas Bankai
iesniegumu, piesakot (atjaunojot) savu dalību Latvijas Bankas skaidrās naudas darījumos,
un noslēdz līgumu "Par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā". Kredītiestāde
pievieno iesniegumam pilnvaru skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību
veikšanai (šo noteikumu 1.1. pielikums), norādot nepieciešamo informāciju. Ja norēķinu
konts atrodas TARGET2 sistēmā, kredītiestādei jāiesniedz tiešā debeta pilnvarojums
TARGET2 sistēmā, piekrītot pilnvarot Latvijas Banku debetēt norēķinu kontu par
kredītiestādes skaidrās naudas iemaksā konstatēto iztrūkuma summu.
6. Kredītiestāde var pilnvarot komersantu bez pārpilnvarojuma tiesībām kredītiestādes
vārdā veikt skaidrās naudas darījumus un citas ar tiem saistītas darbības saskaņā ar šiem
noteikumiem.
7. Ja kredītiestāde pilnvaro komersantu kredītiestādes vārdā veikt skaidrās naudas
darījumus vai veikt citas darbības saskaņā ar šiem noteikumiem, kredītiestāde papildus
šo noteikumu 5. punktā minētajai informācijai iesniedz Latvijas Bankai pilnvaru
komersantam skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību veikšanai (šo
noteikumu 1.3. pielikums), norādot nepieciešamo informāciju. Kredītiestāde iesniedz
Latvijas Bankai atsevišķu pilnvaru katram pilnvarotajam komersantam.
8. Šo noteikumu 6. punktā minētajā gadījumā kredītiestāde nodrošina, ka kredītiestādes
pilnvarotais komersants iesniedz Latvijas Bankai pilnvaru skaidrās naudas darījumu un
citu ar tiem saistītu darbību veikšanai (šo noteikumu 1.4. pielikums), norādot
nepieciešamo informāciju.
9. Latvijas Banka var pieprasīt kredītiestādei un kredītiestādes pilnvarotajam
komersantam papildu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu jautājumu
par kredītiestādes dalību skaidrās naudas darījumos.
10. Latvijas Banka paziņo kredītiestādei savu lēmumu par dalību skaidrās naudas
darījumos viena mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi šo noteikumu
5. punktā minēto iesniegumu. Ja Latvijas Banka pieprasa papildu informāciju saskaņā ar
šo noteikumu 9. punktu, lēmumu paziņo viena mēneša laikā no dienas, kad Latvijas
Banka saņēmusi šo informāciju no kredītiestādes. Atteikuma lēmumā Latvijas Banka
norāda atteikuma iemeslus.
11. Dalība skaidrās naudas darījumos ir spēkā nenoteiktu laiku.
12. Latvijas Banka pieņem un izmaksā skaidro naudu kredītiestādēm un to pilnvarotajiem
komersantiem Latvijas Bankas filiālēs katru darbadienu, t.sk. ar Ministru kabineta
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rīkojumu pārceltajā darba dienā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. Latvijas Bankas
noteiktajā darba dienā skaidro naudu pieņem un izmaksā ar atsevišķu Latvijas Bankas
valdes rīkojumu noteiktajā darba laikā.
13. Kredītiestāde nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par pārmaiņām
informācijā un pilnvarojumos, kas sniegti Latvijas Bankai saskaņā ar šiem noteikumiem,
nepieciešamības gadījumā iesniedzot pilnvarojuma atsaukumu, un nodrošina, ka tās
pilnvarotais komersants nekavējoties rakstiski informē Latvijas Banku par šādām
pārmaiņām. Atsaucot pilnvarojumu, kredītiestāde vai pilnvarotais komersants iesniedz
Latvijas Bankai pilnvaras skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību
veikšanai atsaukumu (šo noteikumu 1.2. vai 1.5. pielikums), norādot nepieciešamo
informāciju. Papildinot esošo pilnvarojumu, kredītiestāde vai pilnvarotais komersants
iesniedz Latvijas Bankai pilnvaru skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu
darbību veikšanai (šo noteikumu 1.1. vai 1.4. pielikums), norādot nepieciešamo
informāciju. Mainoties pilnvarotā komersanta pilnvarojuma apjomam, kredītiestāde
iesniedz Latvijas Bankai jaunu pilnvaru komersantam skaidrās naudas darījumu un citu
ar tiem saistītu darbību veikšanai (šo noteikumu 1.3. pielikums), ar to vienlaikus atsaucot
iepriekšējo pilnvaru.
2.2. Dalība MyCashSSP sistēmā
2.2.1. MyCashSSP sistēmas darbība
14. Latvijas kredītiestādes informācijas apmaiņai par skaidrās naudas darījumiem
izmanto MyCashSSP sistēmu, kas nodrošina skaidrās naudas darījumu veikšanai
nepieciešamās informācijas apmaiņu iekšzemes darījumos starp Latvijas Banku, Latvijas
kredītiestādi un tās pilnvaroto komersantu un pārrobežu darījumos starp citu
Eurosistēmas centrālo banku, Latvijas kredītiestādi un tās pilnvaroto komersantu.
15. Informācijas apmaiņa MyCashSSP sistēmā notiek interaktīvi internetā (adrese:
https://cashssp.bank.lv).
16. Latvijas kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta vārdā informācijas apmaiņu
MyCashSSP sistēmā veic lietotājs. Lietotāja reģistrāciju Latvijas kredītiestādes un tās
pilnvarotā komersanta vārdā Latvijas Bankas drošības sistēmā (tālāk tekstā – drošības
sistēma; adrese: https://entrust.bank.lv) veic pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar
Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas
Banku.
17. Lietotāju MyCashSSP sistēmā autentificē ar lietotāja identifikatoru, paroli un kodu
kalkulatoru.
18. Latvijas kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta vārdā pārvaldnieks saskaņā ar
Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas
Banku, elektroniski ievada un uztur drošības sistēmā interneta adreses, no kurām notiek
pieslēgšanās MyCashSSP sistēmai.
19. Latvijas Banka nodrošina MyCashSSP sistēmas lietotāju atbalstu katru darbadienu,
t.sk. ar Ministru kabineta rīkojumu pārceltajā darba dienā, no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.
Latvijas Bankas noteiktajā darba dienā Latvijas Banka nodrošina MyCashSSP sistēmas
lietotāju atbalstu Latvijas Bankas valdes rīkojumā noteiktajā darba laikā. Latvijas Banka,
izvērtējot nepieciešamību, pēc saviem ieskatiem nodrošina lietotāju apmācību darbam ar
MyCashSSP sistēmu.
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2.2.2. MyCashSSP sistēmas lietošanas licences un samaksa par tām
20. Latvijas Banka nodrošina Latvijas kredītiestādi vai tās pilnvaroto komersantu ar
nepieciešamo MyCashSSP sistēmas lietošanas licenču skaitu.
21. Lai saņemtu MyCashSSP sistēmas lietošanas licenci, Latvijas kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.
22. MyCashSSP sistēmas lietošanas licence Latvijas kredītiestādei vai tās pilnvarotajam
komersantam tiek piešķirta vienas darbadienas laikā no šo noteikumu 21. punktā minētā
iesnieguma saņemšanas dienas Latvijas Bankā.
23. Latvijas Banka nosaka un Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants
maksā MyCashSSP sistēmas lietošanas licences gada maksu.
24. Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants samaksā Latvijas Bankai
MyCashSSP sistēmas lietošanas licences gada maksu kārtējā gada sākumā par visu
kārtējo kalendāro gadu. Ja Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants saņem
MyCashSSP sistēmas lietošanas licenci pēc kārtējā gada 1. janvāra, maksu par kārtējā
gada atlikušo periodu, sākot ar datumu, kurā Latvijas Banka piešķir Latvijas
kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam MyCashSSP sistēmas lietošanas licenci,
aprēķina proporcionāli gada maksai par pilnu kalendāro gadu.
25. Latvijas Banka informāciju par tās noteikto MyCashSSP sistēmas lietošanas licences
gada maksu publicē internetā (adrese: https://cashssp.bank.lv).
26. Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants samaksā Latvijas Bankas rēķinu
par MyCashSSP sistēmas lietošanas licences gada maksu 10 darbadienu laikā no tā
saņemšanas dienas.
27. Lai atteiktos no MyCashSSP sistēmas lietošanas licences, Latvijas kredītiestāde vai
tās pilnvarotais komersants iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu. No
MyCashSSP sistēmas lietošanas licences var atteikties tikai tad, ja tai nav piesaistīts
lietotājs. Atsakoties no MyCashSSP sistēmas lietošanas licences, kredītiestādes vai tās
pilnvarotā komersanta samaksātā maksa par licenci par kārtējo kalendāro gadu netiek
atmaksāta.
2.2.3. Lietotāja reģistrēšana
28. Latvijas Banka nodrošina Latvijas kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam
iespēju reģistrēt MyCashSSP sistēmas lietotājus atbilstoši Latvijas kredītiestādes vai tās
pilnvarotā komersanta rīcībā esošo MyCashSSP sistēmas lietošanas licenču skaitam.
29. MyCashSSP sistēmas lietotājam var būt šādas MyCashSSP sistēmas lietošanas
tiesības:
29.1. ievadīt un skatīt skaidrās naudas iekšzemes darījumu iemaksas un izmaksas
pieteikumus un ar tiem saistīto informāciju;
29.2. nosūtīt un skatīt skaidrās naudas iekšzemes darījumu iemaksas un izmaksas
pieteikumus un ar tiem saistīto informāciju;
29.3. skatīt ievadītos skaidrās naudas iekšzemes darījumu iemaksas un izmaksas
pieteikumus un ar tiem saistīto informāciju;
29.4. uzturēt informāciju par Latvijas kredītiestādes filiālēm un saikni starp Latvijas
kredītiestādi un tās pilnvarotajiem komersantiem.
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30. MyCashSSP sistēmas lietotājam nevar vienlaikus būt šo noteikumu 29.1. vai
29.2. apakšpunktā minētās tiesības un šo noteikumu 29.3. apakšpunktā minētās tiesības.
31. Lai reģistrētu lietotāju, Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants ievada
drošības sistēmā lietotāja reģistrācijas pieteikumu, norādot Latvijas Bankas filiāli, kurā
Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants saņem kodu kalkulatoru.
32. Latvijas Banka reģistrē lietotāju vienas darbadienas laikā no lietotāja reģistrācijas
pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā dienas.
33. Pēc lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta:
33.1. uz visu Latvijas kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta pārvaldnieku e-pasta
adresēm paziņojumu par lietotāja reģistrēšanu;
33.2. uz lietotāja e-pasta adresi paziņojumu par lietotāja reģistrēšanu un lietotāja
MyCashSSP sistēmas identifikatoru, kā arī atsevišķā e-pasta vēstulē – sākotnējās
pieslēgšanās paroli MyCashSSP sistēmai.
34. Latvijas Banka nodod Latvijas kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam kodu
kalkulatoru 10 darbadienu laikā no lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības
sistēmā dienas, noformējot kodu kalkulatora nodošanas un pieņemšanas aktu.
35. Lietotāja MyCashSSP sistēmas lietošanas tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc kodu
kalkulatora nodošanas Latvijas kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam.
2.2.4. Lietotāja anulēšana
36. Lai anulētu lietotāju, Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants ievada
drošības sistēmā lietotāja anulēšanas pieteikumu.
37. Latvijas Banka anulē lietotāju vienas darbadienas laikā no lietotāja anulēšanas
pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā dienas.
38. Ja Latvijas kredītiestādes dalība skaidrās naudas darījumos pilnībā izbeigta, Latvijas
Banka anulē visus Latvijas kredītiestādes lietotājus un dzēš Latvijas kredītiestādes
drošības sistēmā ievadītās interneta adreses, no kurām notiek Latvijas kredītiestādes
pieslēgšanās MyCashSSP sistēmai.
39. Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants triju darbadienu laikā pēc tam,
kad Latvijas Banka anulējusi lietotāju, nodod Latvijas Bankai anulētā lietotāja kodu
kalkulatoru jebkurā Latvijas Bankas filiālē.
2.2.5. Lietotāja paroles maiņa
40. Ja lietotājs aizmirsis pieslēgšanās paroli MyCashSSP sistēmai, Latvijas kredītiestāde
vai tās pilnvarotais komersants ievada drošības sistēmā lietotāja paroles maiņas
pieteikumu.
41. Latvijas Banka uzstāda jaunu sākotnējās pieslēgšanās paroli MyCashSSP sistēmai
vienas darbadienas laikā no lietotāja paroles maiņas pieteikuma ievadīšanas drošības
sistēmā dienas.
42. Pēc jaunas sākotnējās pieslēgšanās paroles MyCashSSP sistēmai uzstādīšanas
Latvijas Banka nosūta:
42.1. uz visu Latvijas kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta pārvaldnieku e-pasta
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adresēm paziņojumu par jaunas sākotnējās pieslēgšanās paroles MyCashSSP sistēmai
uzstādīšanu;
42.2. uz lietotāja e-pasta adresi jaunu sākotnējās pieslēgšanās paroli MyCashSSP
sistēmai.
2.2.6. Kodu kalkulatora maiņa
43. Ja kodu kalkulators nolaupīts, nozaudēts vai bojāts, Latvijas kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants nekavējoties informē Latvijas Banku, nosūtot tai rakstisku
iesniegumu, norādot informāciju par attiecīgā kodu kalkulatora lietotāju, kā arī Latvijas
Bankas filiāli, kurā Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants vēlas saņemt
jaunu kodu kalkulatoru.
44. Latvijas Banka nodod Latvijas kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam
jaunu kodu kalkulatoru 10 darbadienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
2.3. DECS sistēmas darbība
45. Skaidrās naudas pārrobežu darījumu veikšanai tiek izmantota Data Exchange for
Cash Services (tālāk tekstā – DECS sistēma), kas nodrošina skaidrās naudas pārrobežu
darījumu veikšanai nepieciešamās informācijas apmaiņu starp Eurosistēmas centrālajām
bankām.
46. Lai veiktu skaidrās naudas pārrobežu darījumus, kredītiestāde un tās pilnvarotais
komersants reģistrējas DECS sistēmā.
47. Latvijas kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta reģistrēšanu DECS sistēmā
nodrošina Latvijas Banka.
48. Lai reģistrētos DECS sistēmā, Latvijas kredītiestāde un tās pilnvarotais komersants
vismaz 15 darbadienu pirms pirmā plānotā pārrobežu darījuma iesniedz Latvijas Bankai
rakstisku pieteikumu (šo noteikumu 1.6. pielikums).
2.4. Dalības skaidrās naudas darījumos apturēšana un izbeigšana
49. Kredītiestāde var pilnībā izbeigt dalību skaidrās naudas darījumos, vienpusēji
atkāpjoties no līguma par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā, kas noslēgts ar
kredītiestādi, jebkurā laikā, paziņojot par to Latvijas Bankai 10 darbadienu iepriekš.
50. Latvijas Banka nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma izbeidz kredītiestādes dalību
skaidrās naudas darījumos, ja iestājas viens no šādiem gadījumiem:
50.1. kredītiestādei anulēta licence, izņemot gadījumus, kad licence tiek anulēta tāpēc, ka
tiesa apstiprinājusi kredītiestādes reģistrācijas valsts attiecīgajā normatīvajā aktā (Latvijas
Republikā – Kredītiestāžu likumā) noteiktajā kārtībā pieņemtu lēmumu par kredītiestādes
bankrota procedūras uzsākšanu;
50.2. kredītiestāde nepiekrīt šo noteikumu grozījumiem.
51. Latvijas Banka bez iepriekšēja brīdinājuma var pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt
kredītiestādes dalību skaidrās naudas darījumos, ja iestājas viens no šādiem gadījumiem:
51.1. uzsākta kredītiestādes maksātnespējas procedūra kredītiestādes reģistrācijas valsts
attiecīgā normatīvā akta (Latvijas Republikā – likuma "Par norēķinu galīgumu
maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās") izpratnē;
51.2. kredītiestādei anulēta licence tāpēc, ka tiesa apstiprinājusi kredītiestādes
reģistrācijas valsts attiecīgajā normatīvajā aktā (Latvijas Republikā – Kredītiestāžu
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likumā) noteiktajā kārtībā pieņemtu lēmumu par kredītiestādes bankrota procedūras
uzsākšanu;
51.3. kredītiestādei noteikti tiesību un darbības ierobežojumi;
51.4. kredītiestāde būtiski pārkāpusi šo noteikumu vai ar šo noteikumu izpildi saistīto
Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
52. Latvijas Banka nekavējoties rakstiski informē kredītiestādi par šo noteikumu 50. un
51. punktā minēto kredītiestādes dalības skaidrās naudas darījumos pilnīgu vai daļēju
apturēšanu vai izbeigšanu.
53. Ja kredītiestādes dalība skaidrās naudas darījumos pilnībā vai daļēji apturēta, šīs
kredītiestādes iesāktie skaidrās naudas darījumi tiek pabeigti šādā kārtībā:
53.1. ja kredītiestāde veikusi naudas pārvedumu šo noteikumu 90. vai 91. punktā
minētajā kārtībā vai iesniegusi maksājuma rīkojumu šo noteikumu 92. punktā minētajā
kārtībā, Latvijas Banka skaidrās naudas izmaksu neveic, bet veikto pārvedumu nosūta
atpakaļ kredītiestādei;
53.2. ja kredītiestāde veikusi skaidrās naudas iemaksu, norēķinu par šo iemaksu Latvijas
Banka veic, pārskaitot naudas līdzekļus norēķinu kontā tādā apjomā, kāds konstatēts pēc
skaidrās naudas pārbaudes.
54. Kredītiestādes dalība skaidrās naudas darījumos tiek pilnībā izbeigta, ja tās dalība
skaidrās naudas darījumos pilnībā apturēta un nokārtotas visas no šiem noteikumiem
izrietošās finanšu saistības pret Latvijas Banku. Dalību pilnībā izbeidzot, spēku zaudē
kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta saskaņā ar šiem noteikumiem izdotās
pilnvaras skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību veikšanai.
55. Dalību pilnībā izbeidzot, šo noteikumu 4.3. apakšnodaļā minētais konfidencialitātes
pienākums paliek spēkā piecus gadus no dalības pilnīgas izbeigšanas dienas.
Kredītiestāde ir atbildīga par to, lai tās pilnvarotais komersants šajā punktā noteiktajā
termiņā ievērotu šo noteikumu 4.3. apakšnodaļā minēto konfidencialitātes pienākumu.
3. Latvijas Bankas ķīlas un ieskaita tiesības
56. Saskaņā ar līgumu "Par dalību TARGET2-Latvija" vai citu līgumu, ja kredītiestādes
norēķinu konts atvērts Latvijas Bankas uzskaites sistēmā, Latvijas Bankas labā
nodibinātais finanšu nodrošinājums uz finanšu līdzekļiem kredītiestādes norēķinu kontā
nodrošina visus esošos un nākotnes prasījumus, t.sk., ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem
vēl nav pienācis termiņš, kuri izriet no pušu līguma "Par skaidrās naudas darījumiem
Latvijas Bankā" un šiem noteikumiem. Kredītiestādes norēķinu konta ieraksti tiek
izmantoti finanšu līdzekļu summas un to ieķīlāšanas laika precīzai identifikācijai.
57. [Svītrots]
58. Ja Latvijas Banka vienpusēji izbeidz kredītiestādes dalību skaidrās naudas darījumos,
visiem kredītiestādes pienākumiem automātiski un nekavējoties iestājas izpildes termiņš
bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemt kādas iestādes apstiprinājumu un tie
kļūst izpildāmi nekavējoties, pat ja attiecībā uz kredītiestādi sākta maksātnespējas
procedūra likuma "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu
sistēmās" izpratnē un neraugoties uz jebkādu kredītiestādes tiesību cesiju, tiesas vai citādu
arestu vai kredītiestādes tiesību citādu atņemšanu. Papildus tam automātiski tiek veikts
kredītiestādes un Latvijas Bankas savstarpējo saistību ieskaits, un tā puse, kura ir parādā
lielāku summu, maksā otrai pusei starpību (izslēdzošais ieskaits).
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59. Latvijas Banka nekavējoties ziņo kredītiestādei par saskaņā ar šo noteikumu
58. punktu veikto ieskaitu.
60. Latvijas Banka var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt kredītiestādes norēķinu kontu
par summu, ko kredītiestāde ir parādā Latvijas Bankai un kas izriet no kredītiestādes un
Latvijas Bankas līguma "Par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā" un šiem
noteikumiem.
4. Pušu savstarpējās attiecības
4.1. Pienākumi un atbildība
61. Kredītiestāde nodrošina un atbild par to, ka:
61.1. tās darbinieki un komersants, ko kredītiestāde pilnvarojusi kredītiestādes vārdā
veikt skaidrās naudas darījumus vai veikt citas darbības saskaņā ar šiem noteikumiem, ir
iepazīstināti ar šiem noteikumiem, t.sk. to grozījumiem, un zina un ievēro to prasības;
61.2. komersants, ko kredītiestāde pilnvarojusi veikt skaidrās naudas apsardzi, ir
iepazīstināts ar šo noteikumu, t.sk. to grozījumu, prasībām par iekļūšanas un uzturēšanās
kārtību Latvijas Bankā un zina un ievēro šīs prasības;
61.3. tās darbinieki vai tās pilnvarotais komersants pēc Latvijas Bankas uzaicinājuma
piedalās Latvijas Bankas organizētās regulārās vai pēkšņās ārkārtas apstākļu un darbības
nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos pasākumos.
62. Papildus šo noteikumu 61. punktā noteiktajiem pienākumiem Latvijas kredītiestāde
nodrošina un atbild par to, ka:
62.1. tās darbinieki un komersants, ko Latvijas kredītiestāde pilnvarojusi Latvijas
kredītiestādes vārdā veikt skaidrās naudas darījumus, ir iepazīstināti ar Latvijas Bankas
noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.sk. to
grozījumiem, un zina un ievēro to prasības;
62.2. tās darbinieki un komersants, ko Latvijas kredītiestāde pilnvarojusi Latvijas
kredītiestādes vārdā veikt skaidrās naudas darījumus, piedalās Latvijas Bankas
organizētajos MyCashSSP sistēmas vai citos ar skaidrās naudas iemaksām un izmaksām
saistītajos testos.
63. Izpildot šos noteikumus, Latvijas Banka, kredītiestāde un tās pilnvarotais komersants
ievēro pienācīgu rūpību. Latvijas Banka, kredītiestāde un tās pilnvarotais komersants veic
visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai neradītu kaitējumu vai mazinātu zaudējumus.
64. Izpildot šos noteikumus, Latvijas Banka atbild par savu darbinieku ļaunu nolūku vai
rupju neuzmanību. Vieglas neuzmanības gadījumā Latvijas Banka atbild kredītiestādei
tikai par tiešajiem zaudējumiem.
65. Izpildot šos noteikumus, kredītiestāde atbild par savu darbinieku, kredītiestādes
pilnvarotā komersanta un tā darbinieku ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību. Vieglas
neuzmanības gadījumā kredītiestāde atbild Latvijas Bankai tikai par tiešajiem
zaudējumiem.
66. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants maksā Latvijas Bankai šādus
līgumsodus:
66.1. kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants maksā šādus līgumsodus:
66.1.1. banknošu konteinera nolaupīšanas, nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā
(izņemot dabisku nolietojumu) – 70 euro apjomā par katru nolaupīto, nozaudēto vai
bojāto konteineru;
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66.1.2. monētu konteinera nolaupīšanas, nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā (izņemot
dabisku nolietojumu) – 700 euro apjomā par katru nolaupīto, nozaudēto vai bojāto
konteineru;
66.1.3. ja rēķins nav samaksāts šo noteikumu 26., 101. vai 117. punktā vai 1.8. pielikuma
9. punktā noteiktajā termiņā – 0.5% apmērā no kavētās summas par katru kavējuma dienu;
66.2. Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants kodu kalkulatora nolaupīšanas
vai nozaudēšanas gadījumā maksā līgumsodu 10% apmērā no MyCashSSP sistēmas
lietošanas licences gada maksas.
67. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants samaksā līgumsodu 10 darbadienu laikā
no Latvijas Bankas rēķina saņemšanas dienas.
68. Latvijas Banka un kredītiestāde neatlīdzina viena otrai zaudējumus, kuri radušies
nepārvaramas varas apstākļu, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai
blokādes, dēļ. Puse, kura nevar izpildīt noteikumu prasības nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai pusei, pretējā gadījumā kredītiestādei un Latvijas
Bankai nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no
atbildības pamatu. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu puse, kura nevar izpildīt
noteikumu prasības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes izdotu
dokumentu.
69. Izmaksas, kas kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam radušās šo noteikumu
61.3. un 62.2. apakšpunktā noteikto pasākumu rezultātā, sedz kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants.
70. Latvijas Banka neiesaistās kredītiestādes un citas Eurosistēmas centrālās bankas
pārrobežu darījuma, t.sk. norēķinu, veikšanā un neatbild par kredītiestādes skaidrās
naudas pārrobežu darījuma saturu.
4.2. Pierādījumi
71. MyCashSSP sistēmā ievadītā informācija, ar DECS sistēmas starpniecību saņemtā
informācija, kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta papīra dokumenta veidā, pa
e-pastu vai citā veidā Latvijas Bankai iesniegtā informācija, Latvijas Bankas papīra
dokumenta veidā, pa e-pastu vai citā veidā kredītiestādei un tās pilnvarotajam
komersantam iesniegtā informācija, Latvijas Bankas grāmatojumi un ieraksti (papīra
dokumenta veidā, elektroniskā vai citā tehniski reproducējamā veidā), Latvijas Bankas
skaņas un attēla ieraksti ir pierādījumi pienākumam, faktam vai gadījumam, uz kuru
Latvijas Banka un kredītiestāde atsaucas.
4.3. Konfidencialitāte
72. Latvijas Banka nodrošina un ievēro konfidencialitāti ierobežotas pieejamības
informācijai, kas tai kļūst zināma, izpildot šos noteikumus, t.sk. informācijai par
kredītiestādes veiktajiem skaidrās naudas darījumiem, tehniskajai un organizatoriskajai
informācijai, kas skar skaidrās naudas darījumus.
73. Kredītiestāde nodrošina un ievēro konfidencialitāti ierobežotas pieejamības
informācijai, kas tai kļūst zināma, izpildot šos noteikumus, t.sk. informācijai par Latvijas
Bankas objektu plānojumu, tehniskās drošības sistēmām un Latvijas Bankas
darbiniekiem. Par skaidrās naudas darījumu veikšanu pieejamo informāciju var izmantot
tikai šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem. Kredītiestāde nodrošina, ka tās pilnvarotais
komersants ievēro šā punkta prasības, un ir atbildīga par to.

13
74. Latvijas Banka var izpaust šo noteikumu 72. punktā minēto ierobežotas pieejamības
informāciju:
74.1. ja kredītiestāde devusi rakstisku piekrišanu to izpaust;
74.2. ja informācijas izpaušanu nosaka normatīvie akti;
74.3. MyCashSSP sistēmas un DECS sistēmas darbības nodrošināšanā iesaistītām trešām
personām, ciktāl tas nepieciešams attiecīgās sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanai.
Latvijas Banka nav atbildīga par šādas ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas
finansiālajām un komerciālajām sekām;
74.4. statistikas, zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem, nodrošinot, ka nav iespējams
tieši vai netieši identificēt kredītiestādi vai tās pilnvaroto komersantu.
75. Kredītiestāde var izpaust šo noteikumu 73. punktā minēto ierobežotas pieejamības
informāciju:
75.1. ja Latvijas Banka devusi rakstisku piekrišanu to izpaust;
75.2. ja informācijas izpaušanu nosaka normatīvie akti.
4.4. Sadarbība un informācijas apmaiņa
76. Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem,
Latvijas Banka un kredītiestāde sadarbojas, lai nodrošinātu skaidrās naudas darījumu
veikšanas drošību. Latvijas Banka un kredītiestāde nodrošina viena otru ar informāciju,
kas saistīta ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar šiem
noteikumiem.
77. Tādas informācijas apmaiņai, kuras apmaiņai nav paredzēta atsevišķa kārtība, lieto
dokumentus papīra dokumenta veidā, dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu, un e-pastu.
78. Ja Latvijas kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam rodas ar informācijas
apmaiņu MyCashSSP sistēmas ietvaros saistītas problēmas, Latvijas kredītiestāde un tās
pilnvarotais komersants attiecīgo informāciju iesniedz Latvijas Bankai failu veidā
saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu
ar Latvijas Banku, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, kur:
78.1. ar informācijas apmaiņas veidu tiek saprasta informācijas apmaiņa skaidrās naudas
darījumu veikšanas ietvaros, t.sk., ja Latvijas kredītiestādei un tās pilnvarotajam
komersantam rodas ar informācijas apmaiņu MyCashSSP sistēmas ietvaros saistītas
problēmas;
78.2. Latvijas Banka piešķir katrai Latvijas kredītiestādei un tās pilnvarotajam
komersantam divas paaugstinātās drošības sistēmas licences informācijas apmaiņai
skaidrās naudas darījumu veikšanas ietvaros.
79. Latvijas Banka kontaktinformāciju skaidrās naudas pakalpojumu jautājumos publicē
internetā (adrese: https://cashssp.bank.lv).
80. Kredītiestāde un tās pilnvarotais komersants iesniedz Latvijas Bankai savu
kontaktpersonu sarakstu, norādot tālruņa numurus un e-pasta adreses. Kredītiestāde un
tās pilnvarotais komersants nekavējoties informē Latvijas Banku par kontaktpersonu
saraksta pārmaiņām.
4.5. Noteikumu grozījumi
81. Latvijas Banka var jebkurā laikā vienpusēji grozīt Latvijas Bankas un kredītiestādes
līgumu "Par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā" un šos noteikumus. Latvijas
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Banka līguma "Par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā" un šo noteikumu
grozījumus paziņo kredītiestādei rakstiski. Kredītiestāde ir piekritusi līguma "Par skaidrās
naudas darījumiem Latvijas Bankā" un šo noteikumu grozījumiem, ja kredītiestāde nav
rakstiski izteikusi iebildumus par tiem 10 darbadienu laikā no dienas, kad tai nosūtīts
Latvijas Bankas paziņojums par līguma "Par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā"
un šo noteikumu grozījumiem.
82. Ja kāda no šo noteikumu normām kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē šo noteikumu
citu normu spēkā esamību.
4.6. Piemērojamie normatīvie akti un jurisdikcija
83. Izpildot šo noteikumu prasības, attiecībām starp Latvijas Banku un kredītiestādi
piemēro Latvijas Republikas un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas,
tiesību aktus.
84. Strīdus un domstarpības, kas rodas starp Latvijas Banku un kredītiestādi saistībā ar
šiem noteikumiem, risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām
Latvijas Banka un kredītiestāde nevar vienoties pārrunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas
Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.
5. Skaidrās naudas darījumi Latvijas Bankā
5.1. Skaidrās naudas izmaksa
85. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants iesniedz Latvijas Bankai skaidrās
naudas izmaksas pieteikumu (tālāk tekstā – izmaksas pieteikums), tajā norādot skaidrās
naudas izmaksas dienu. Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants izmaksas
pieteikumu aizpilda un iesniedz MyCashSSP sistēmā. Ārvalstu kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants izmaksas pieteikumu iesniedz atbilstoši Eiropas Centrālās
bankas 2012. gada 20. jūlija Pamatnostādnes par datu apmaiņu skaidrās naudas
pakalpojumiem (ECB/2012/16) prasībām.
86. Ja izmaksas pieteikums iesniegts iepriekšējā dienā pirms skaidrās naudas izmaksas
dienas līdz plkst. 16.00 vai vairākas dienas pirms skaidrās naudas izmaksas dienas,
Latvijas Banka skaidrās naudas izmaksu veic izmaksas pieteikumā norādītajā skaidrās
naudas izmaksas dienā šo noteikumu 12. punktā noteiktajā darba laikā.
87. Ja izmaksas pieteikums iesniegts iepriekšējā dienā pirms skaidrās naudas izmaksas
dienas pēc plkst. 16.00, Latvijas Banka skaidrās naudas izmaksu veic izmaksas
pieteikumā norādītajā skaidrās naudas izmaksas dienā ne agrāk kā divas stundas pēc šo
noteikumu 12. punktā noteiktā darba laika sākuma.
88. Ja izmaksas pieteikums iesniegts izmaksas pieteikumā norādītajā skaidrās naudas
izmaksas dienā līdz plkst. 13.00, Latvijas Banka skaidrās naudas izmaksu veic izmaksas
pieteikumā norādītajā skaidrās naudas izmaksas dienā ne agrāk kā divas stundas pēc
izmaksas pieteikuma saņemšanas.
89. Ja izmaksas pieteikums iesniegts izmaksas pieteikumā norādītajā skaidrās naudas
izmaksas dienā pēc plkst. 13.00, Latvijas Banka veic skaidrās naudas izmaksu nākamajā
darbadienā šo noteikumu 12. punktā noteiktajā darba laikā. Ja nākamajā darbadienā
skaidrās naudas izmaksa nav veikta, izmaksas pieteikums zaudē spēku un Latvijas Banka
to anulē.
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90. Skaidrās naudas izmaksas dienā pirms skaidrās naudas izmaksas veikšanas
kredītiestāde veic naudas pārvedumu no norēķinu konta uz Latvijas Bankas norēķinu
kontu TARGET2 sistēmā saskaņā ar SWIFT ziņojuma formu skaidrās naudas izmaksai,
kuru Latvijas Banka publicē Latvijas Bankas interneta vietnē. Kredītiestāde var veikt
vienu naudas pārvedumu vai vairākus naudas pārvedumus, lai nodrošinātu plānotās
skaidrās naudas izmaksas. Naudas pārvedumu skaitam nav jāsakrīt ar plānoto skaidrās
naudas izmaksu skaitu.
91. Ja skaidrās naudas izmaksa paredzēta ārpus TARGET2 sistēmas darba laika,
kredītiestāde veic naudas pārvedumu šo noteikumu 90. punktā noteiktajā kārtībā jebkurā
TARGET2 sistēmas darbadienā pirms plānotās skaidrās naudas izmaksas. Latvijas Banka
saņemtos naudas līdzekļus ieskaita attiecīgās kredītiestādes skaidrās naudas darījumu
kontā. Skaidrās naudas darījumu konta atlikumiem Latvijas Banka piemēro 0% (nulle
procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi atkarībā no tā, kura no tām ir
zemāka. Procentu maksas aprēķinu par skaidrās naudas darījumu konta atlikumu Latvijas
Banka veic vienlaikus ar atlīdzības par obligāto rezervju turēšanu aprēķinu un procentu
maksu par skaidrās naudas darījumu konta atlikumu debetē no norēķinu konta.
92. Kredītiestāde, kas nav TARGET2 sistēmas dalībniece, skaidrās naudas izmaksas
dienā pirms skaidrās naudas izmaksas veikšanas iesniedz Latvijas Bankai maksājuma
rīkojumu līgumā par Latvijas Bankas uzskaites sistēmā atvērtā norēķinu konta
apkalpošanu noteiktajā kārtībā vai papīra dokumenta veidā, norādot rīkojuma numuru,
datumu, summu un norēķinu konta numuru, kā saņēmēju norādot Latvijas Banku un kā
maksājuma mērķi norādot skaidrās naudas izmaksu. Maksājuma rīkojumu papīra
dokumenta veidā paraksta kredītiestādes pilnvarotā persona. Lai nodrošinātu papīra
dokumenta veidā iesniegto maksājuma rīkojumu autentiskumu, kredītiestāde iesniedz
Latvijas Bankai notariāli vai kredītiestādes apliecinātus to pilnvaroto personu parakstus,
kurām ir tiesības parakstīt kredītiestādes maksājuma rīkojumus papīra dokumenta veidā,
un to pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt un saņemt Latvijas Bankā
kredītiestādes maksājuma rīkojumus papīra dokumenta veidā. Kredītiestādei, kura nav
TARGET2 sistēmas dalībniece, ar Ministru kabineta rīkojumu pārceltajā darba dienā un
Latvijas Bankas noteiktajā darba dienā skaidrās naudas izmaksas netiek veiktas.
93. Latvijas Banka neveic skaidrās naudas izmaksu, ja:
93.1. nav saņemts izmaksas pieteikums;
93.2. nav veikts naudas pārvedums šo noteikumu 90. vai 91. punktā noteiktajā kārtībā vai
nav iesniegts maksājuma rīkojums šo noteikumu 92. punktā noteiktajā kārtībā;
93.3. šo noteikumu 97.2. apakšpunktā minētā pārbaude nav veiksmīga;
93.4. izmaksas pieteikumā norādīts tāds skaidrās naudas apjoms un struktūra, ka to nav
iespējams izsniegt, ievērojot banknošu iesaiņošanas prasības (šo noteikumu
1.9. pielikums) un monētu iesaiņošanas prasības (šo noteikumu 1.10. pielikums);
93.5. kredītiestāde, kas nav TARGET2 sistēmas dalībniece, nav līdz plkst. 16.00
nodrošinājusi, ka norēķinu konta atlikums ir pietiekams skaidrās naudas izmaksai.
94. Pamatojoties uz kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta izmaksas pieteikumu,
pēc tam, kad kredītiestāde veikusi naudas pārvedumu šo noteikumu 90. vai 91. punktā
noteiktajā kārtībā vai iesniegusi maksājuma rīkojumu šo noteikumu 92. punktā noteiktajā
kārtībā, Latvijas Banka sagatavo izmaksai paredzēto skaidro naudu. Ja kredītiestāde
veikusi naudas pārvedumu uz Latvijas Bankas norēķinu kontu TARGET2 sistēmā šo
noteikumu 90. punktā noteiktajā kārtībā un kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants
iesniedzis izmaksas pieteikumu noteiktajā kārtībā, bet attiecīgajā darbadienā līdz plkst.
16.00 skaidrās naudas izmaksa nav veikta, Latvijas Banka neizmaksāto summu ieskaita
norēķinu kontā līdz TARGET2 sistēmas darbadienas beigām. Ja attiecīgā darbadiena nav
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TARGET2 sistēmas darbadiena, neizmaksāto summu ieskaita norēķinu kontā nākamajā
TARGET2 sistēmas darbadienā. Ja kredītiestāde veikusi naudas pārvedumu uz Latvijas
Bankas norēķinu kontu TARGET2 sistēmā šo noteikumu 91. punktā noteiktajā kārtībā un
skaidrās naudas izmaksa nav veikta vai veikta daļēji, Latvijas Banka kredītiestādes
skaidrās naudas darījumu kontā esošos naudas līdzekļus ieskaita norēķinu kontā,
pamatojoties uz atsevišķu kredītiestādes rīkojumu atbilstoši SWIFT ziņojuma formai
naudas pārvedumam no skaidrās naudas darījumu konta, kuru Latvijas Banka publicē
Latvijas Bankas interneta vietnē.
95. Vienā izmaksas pieteikumā pieteiktā skaidrās naudas summas izmaksa nevar tikt
dalīta vairākos izmaksas darījumos.
96. Latvijas Banka veic skaidrās naudas izmaksu kredītiestādes vai tās pilnvarotā
komersanta pilnvarotajai personai šo noteikumu 12. punktā noteiktajā darba laikā.
97. Pirms skaidrās naudas saņemšanas:
97.1. kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta pilnvarotā persona uzrāda Latvijas
Bankas darbiniekam personu apliecinošu dokumentu. Latvijas kredītiestādes vai tās
pilnvarotā komersanta pilnvarotā persona papildus nosauc vai rakstiski uzrāda paroli;
97.2. Latvijas Bankas darbinieks pārbauda kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta
pilnvarotās personas identitāti un nosauktās vai rakstiski uzrādītās paroles pareizību,
izmantojot iesniegto izmaksas pieteikumu, kā arī lūdz kredītiestādes vai tās pilnvarotā
komersanta pilnvarotajai personai nosaukt kredītiestādes nosaukumu un izmaksājamo
summu. Ja konstatē minētās informācijas neatbilstību iesniegtajam skaidrās naudas
izmaksas pieteikumam, Latvijas Banka skaidrās naudas izmaksu atsaka.
98. Ja šo noteikumu 97.2. apakšpunktā minētā pārbaude ir veiksmīga, Latvijas Banka
izdrukā skaidrās naudas darījumu apliecinošu dokumentu, ko kredītiestādes vai tās
pilnvarotā komersanta pilnvarotā persona paraksta, un pēc tam tiek veikta skaidrās naudas
izmaksa. Pēc skaidrās naudas izmaksas Latvijas Banka kredītiestādei vai tās
pilnvarotajam komersantam nekavējoties elektroniski nosūta darījuma apstiprinājuma
ziņojumu (Feedback Order for Withdrawal).
5.2. Skaidrās naudas iemaksa
99. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants pirms skaidrās naudas iemaksas iesniedz
Latvijas Bankai skaidrās naudas iemaksas pieteikumu (tālāk tekstā – iemaksas
pieteikums), tajā norādot skaidrās naudas iemaksas dienu. Latvijas kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants iemaksas pieteikumu iesniedz MyCashSSP sistēmā. Ārvalstu
kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants iemaksas pieteikumu iesniedz atbilstoši
Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 20. jūlija Pamatnostādnes par datu apmaiņu skaidrās
naudas pakalpojumiem (ECB/2012/16) prasībām. Latvijas Banka nepieņem skaidro
naudu iemaksai, ja nav saņemts iemaksas pieteikums.
100. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants pirms skaidrās naudas iemaksas
sagatavo skaidrās naudas iesaiņojumus iemaksai Latvijas Bankā saskaņā ar šo noteikumu
1.7., 1.9. un 1.10. pielikuma prasībām. Par skaidrās naudas iesaiņojumu saturu ir atbildīga
kredītiestāde.
101. Ja kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants monētas iemaksā monētu drošības
maisiņos vai monētu maisiņos, t.sk. ievietotus monētu konteinerā, Latvijas Banka katra
mēneša 10. datumā iesniedz rēķinu kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam par
iepriekšējā mēnesī Latvijas Bankā apstrādāto monētu drošības maisiņu un monētu
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maisiņu skaitu. Rēķinu samaksā 10 darbadienu laikā. Informāciju par monētu drošības
maisiņu un monētu maisiņu apstrādes maksu Latvijas Banka publicē internetā (adrese:
https://cashssp.bank.lv).
102. Pieteikto skaidrās naudas iemaksas summu kredītiestāde vai tās pilnvarotais
komersants var iemaksāt pa daļām vairākās atsevišķās skaidrās naudas iemaksās vienas
darbadienas laikā.
103. Ja skaidrās naudas iemaksa nav veikta iemaksas pieteikumā norādītajā skaidrās
naudas iemaksas dienā līdz plkst. 16.00, kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants
skaidrās naudas iemaksu veic nākamajā darbadienā. Ja nākamajā darbadienā skaidrās
naudas iemaksa nav veikta, iemaksas pieteikums zaudē spēku un Latvijas Banka to anulē.
104. Pirms skaidrās naudas iemaksas pieņemšanas Latvijas Banka pārbauda:
104.1. kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta pilnvarotās personas personu
apliecinošo dokumentu un personas pilnvarojumu veikt skaidrās naudas iemaksu;
104.2. skaidrās naudas iesaiņojumu un to plombu veselumu, neveicot satura pārbaudi.
105. Latvijas Banka nepieņem skaidrās naudas iemaksu, ja:
105.1. nav saņemts iemaksas pieteikums;
105.2. šo noteikumu 104. punktā minētā pārbaude nav veiksmīga.
106. Skaidrās naudas iemaksu Latvijas Banka pieņem, skenējot katra naudas iesaiņojuma
svītrkodu, tādējādi elektroniski fiksējot skaidrās naudas pieņemšanu.
107. Par iemaksāto skaidrās naudas summu Latvijas Banka izsniedz kredītiestādei vai tās
pilnvarotajam komersantam darījuma kvīti, kas apstiprināta ar Latvijas Bankas filiāles
kases spiedogu un tā Latvijas Bankas darbinieka parakstu, kurš pieņēmis skaidrās naudas
iemaksu.
108. Pēc skaidrās naudas iemaksas veikšanas Latvijas Banka kredītiestādei vai tās
pilnvarotajam komersantam nekavējoties elektroniski nosūta darījuma apstiprinājuma
ziņojumu (Feedback Notification for Deposit).
109. Pēc tam, kad kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants pilnībā iemaksājis
Latvijas Bankā skaidrās naudas iemaksai pieteikto skaidrās naudas summu, Latvijas
Banka divu stundu laikā ieskaita naudas līdzekļus norēķinu kontā tādā apjomā, kāds
norādīts iemaksas pieteikumā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams naudas līdzekļus
ieskaitīt norēķinu kontā divu stundu laikā, tos ieskaita līdz TARGET2 sistēmas attiecīgās
darbadienas darba laika beigām. Ja kredītiestāde skaidrās naudas iemaksu veikusi ar
Ministru kabineta rīkojumu pārceltajā darba dienā vai arī Latvijas Bankas noteiktajā
darba dienā, kuras nav TARGET2 sistēmas darbadienas, Latvijas Banka naudas līdzekļus
ieskaita norēķinu kontā nākamajā TARGET2 sistēmas darbadienā. No kredītiestādes,
kura nav TARGET2 sistēmas dalībniece, ar Ministru kabineta rīkojumu pārceltajā darba
dienā un Latvijas Bankas noteiktajā darba dienā skaidrās naudas iemaksas nepieņem.
110. Ja līdz šo noteikumu 12. punktā noteiktā darba laika beigām Latvijas Bankā
iemaksāta tikai daļa no iemaksas pieteikumā norādītās skaidrās naudas summas, Latvijas
Banka veic attiecīgā iemaksas pieteikuma korekciju un ieskaita norēķinu kontā faktiski
iemaksāto skaidrās naudas summu.
111. Latvijas Banka var veikt vienu norēķinu par vairākām skaidrās naudas iemaksām,
kas veiktas vienas darbadienas laikā.

18
112. Ja uzsākta kredītiestādes maksātnespējas procedūra kredītiestādes reģistrācijas
valsts attiecīgā normatīvā akta (Latvijas Republikā – likuma "Par norēķinu galīgumu
maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās") izpratnē, norēķinu par
kredītiestādes veikto skaidrās naudas iemaksu Latvijas Banka veic tikai pēc iemaksātās
skaidrās naudas pārbaudes šo noteikumu 7. nodaļā noteiktajā kārtībā. Latvijas Banka
pārskaita naudas līdzekļus norēķinu kontā tādā apjomā, kāds konstatēts pēc naudas
pārbaudes.
5.3. Banknošu un monētu, kas ir stipri bojātas vai ar viltojuma pazīmēm, iemaksa
113. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants pirms tādu banknošu vai monētu
iemaksas, kuras ir stipri bojātas vai ar viltojuma pazīmēm, iesniedz Latvijas Bankai:
113.1. stipri bojātu euro banknošu un monētu gadījumā, izņemot šo noteikumu
113.4. apakšpunktā minētos gadījumus:
113.1.1. iemaksas pieteikumu šo noteikumu 99. punktā noteiktajā kārtībā, reģistrējot
iemaksas summu 0 vērtībā un norādot, ka banknotes vai monētas ir bojātas;
113.1.2. papīra dokumenta veidā sagatavotu paziņojumu par stipri bojāto banknošu vai
monētu vērtību, bojājuma iemeslu, raksturu un notikuma apstākļiem. Ja banknotes vai
monētas bojātas negadījuma dēļ, rakstiskajam paziņojumam pievieno pierādījumus par
bojājumu rašanos, kas apstiprina to nejaušu (negadījuma) raksturu. Ja banknotes
bojājuma dēļ tās lielums ir 50% no veselas banknotes lieluma vai mazāks, rakstiskajam
paziņojumam pievieno pierādījumus par trūkstošo banknotes fragmentu iznīcināšanu;
113.2. euro banknošu un monētu ar viltojuma pazīmēm gadījumā:
113.2.1. iemaksas pieteikumu šo noteikumu 99. punktā noteiktajā kārtībā, reģistrējot
iemaksas summu 0 vērtībā un MyCashSSP sistēmā ievadot pieprasīto informāciju par
banknošu un monētu iegūšanu;
113.2.2. papīra dokumenta veidā sagatavotu paziņojumu, kurā norāda šādu informāciju:
113.2.2.1. kredītiestādes nosaukumu;
113.2.2.2. pilnvarotā komersanta nosaukumu (ja šāds pilnvarojums ir);
113.2.2.3. tās Latvijas Bankas filiāles nosaukumu, kurā tiks iesniegtas banknotes un
monētas;
113.2.2.4. banknotes vai monētas iegūšanas vietu un apstākļus, kā arī citu informāciju,
kurai ir nozīme viltojuma identifikācijā;
113.3. ārvalstu banknošu un monētu ar viltojuma pazīmēm gadījumā – šo noteikumu
113.2.2. apakšpunktā minēto rakstisko paziņojumu;
113.4. stipri bojātu euro banknošu un monētu gadījumā, ja banknotes vai monētas bojātas
ar aizsargierīci tās nejaušas aktivizācijas vai noziedzīga nodarījuma mēģinājuma rezultātā
un bojātās banknotes vai monētas nav nolaupītas, nozagtas vai citādi prettiesiski
piesavinātas:
113.4.1. iemaksas pieteikumu šo noteikumu 99. punktā noteiktajā kārtībā, reģistrējot
iemaksas summu bojāto euro banknošu un monētu nominālvērtībā;
113.4.2. papīra dokumenta veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta
elektroniskā dokumenta veidā sagatavotu paziņojumu par euro banknošu un monētu
bojājuma iemeslu, raksturu un notikuma apstākļiem, papildus norādot aizsargierīces
modeli un raksturlielumus, kā arī apliecinājumu, ka attiecīgās banknotes un monētas nav
nolaupītas, nozagtas vai citādi prettiesiski piesavinātas.
113.1 Latvijas Banka nepieņem bojātas euro banknotes vai monētas iemaksai (t.sk.
neatlīdzina to nominālvērtību), ja tās ir pārveidotas par suvenīrizstrādājumiem vai
rotaslietām un tādējādi vairs nav uzskatāmas par naudas zīmēm (piemēram, laminētas,
pārklātas ar krāsu vai citu materiālu, pārveidotas par kulonu, krellēm, aproču pogām, tām
izveidoti ietvari, pievienotas cilpiņas).
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114. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants sagatavo stipri bojātās banknotes
iemaksai Latvijas Bankā, ja iespējams, sakārtojot tās pēc nominālvērtības un ievietojot
atsevišķā banknošu konteinerā vai banknošu maisiņā. Vienā banknošu konteinerā vai
banknošu maisiņā var ievietot visu nominālvērtību stipri bojātās banknotes. Stipri bojātās
monētas sakārto pēc nominālvērtības un ievieto atsevišķos monētu maisiņos. Banknotes
un monētas, kuras bojātas ar aizsargierīci tās nejaušas aktivizācijas vai noziedzīga
nodarījuma mēģinājuma rezultātā un saskaņā ar kredītiestādes vai tās pilnvarotā
komersanta apliecinājumu nav nolaupītas, nozagtas vai citādi prettiesiski piesavinātas,
iesaiņo atsevišķi no pārējām derīgām un stipri bojātām banknotēm un monētām, kā arī
banknotes un monētas iesaiņo atsevišķi.
115. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants sagatavo banknotes un monētas ar
viltojuma pazīmēm atsevišķos naudas iesaiņojumos, katrā no tiem ievietojot vienam
viltojuma konstatēšanas gadījumam piederošas banknotes un monētas (ja tas iespējams).
116. Latvijas Banka viena mēneša laikā pārbauda saņemto banknošu un monētu
autentiskumu, derīgumu un skaitu un noskaidro pieejamo informāciju, kas saistīta ar to
bojājumiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ pārbaudes veikšanai nepieciešams ilgāks laiks,
Latvijas Banka par to informē kredītiestādi.
117. Ja banknotes bojātas ar aizsargierīci tās nejaušas aktivizācijas rezultātā, pēc
pārbaudes veikšanas Latvijas Banka iekasē maksu par bojāto banknošu apmaiņu
2013. gada 19. aprīļa Lēmumā par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem,
atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2013/10) (tālāk tekstā –
Lēmums Nr. ECB/2013/10) noteiktajā apjomā, izrakstot kredītiestādei vai tās
pilnvarotajam komersantam rēķinu. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants
samaksā rēķinu 10 darbadienu laikā pēc Latvijas Bankas rēķina saņemšanas dienas.
118. Pēc tādu banknošu vai monētu pārbaudes veikšanas, kuras Latvijas Bankai iesniegtas
kā stipri bojātas vai ar viltojuma pazīmēm, Latvijas Banka nosūta kredītiestādei:
118.1. euro banknošu vai monētu iesniegšanas gadījumā:
118.1.1. informāciju par to, vai iesniegtās banknotes vai monētas ir autentiskas vai
viltotas, MyCashSSP sistēmā nosūtot ziņojumu par banknotēm vai monētām ar viltojuma
pazīmēm (Feedback of Submission of Presumed Counterfeit; norāde authentic nozīmē,
ka iesniegtās banknotes vai monētas ir autentiskas, un norāde counterfeit nozīmē, ka
iesniegtās banknotes vai monētas ir viltotas);
118.1.2. ja iesniegtās banknotes vai monētas ir apmaināmas, MyCashSSP sistēmā
ziņojumu par pārpalikumu (Feedback of Discrepancy);
118.1.3. ja iesniegtās banknotes vai monētas nav apmaināmas, Latvijas Bankas naudas
zīmju pārvaldības komisijas lēmumu par banknošu vai monētu apmaiņas atteikumu;
118.2. ārvalstu banknošu vai monētu iesniegšanas gadījumā paziņojumu par to, vai
iesniegtās banknotes vai monētas ir autentiskas vai viltotas.
119. Ja euro banknotes vai monētas atzītas par autentiskām un apmaiņai derīgām,
Latvijas Banka vienas darbadienas laikā pēc noteikumu 118. punktā minētās informācijas
nosūtīšanas vai lēmuma pieņemšanas dienas ieskaita attiecīgos naudas līdzekļus norēķinu
kontā. Ja naudas līdzekļu ieskaitīšana veicama ar Ministru kabineta rīkojumu pārceltajā
darba dienā vai Latvijas Bankas noteiktajā darba dienā, kuras nav TARGET2 sistēmas
darbadienas, Latvijas Banka naudas līdzekļus ieskaita norēķinu kontā nākamajā
TARGET2 sistēmas darbadienā.
119.1 Ja ārvalstu banknotes un monētas atzītas par autentiskām, kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants var tās saņemt Latvijas Bankas Rīgas filiālē, kredītiestādes vai
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tās pilnvarotā komersanta pilnvarotajai personai uzrādot Latvijas Bankas darbiniekam
personu apliecinošu dokumentu un parakstot pieņemšanu un nodošanu apliecinošu
dokumentu.
119.2 Latvijas Banka:
119.21. euro banknotes un monētas, kuras atzītas par apgrozībai nederīgām, izņem no
apgrozības un kredītiestādei vai pilnvarotajam komersantam atpakaļ neatdod un atlīdzina
to nominālvērtību:
119.21.1. apgrozībai nederīgo monētu gadījumā – Eiropas Parlamenta un Padomes
2010. gada 15. decembra Regulā par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos
ar apgrozībai nederīgām euro monētām (ES Nr. 1210/2010) noteiktajā kārtībā,
nepiemērojot maksu par bojāto monētu apmaiņu;
119.21.2. apgrozībai nederīgo banknošu gadījumā – Lēmumā Nr. ECB/2013/10 noteiktajā
kārtībā;
119.22. banknotes un monētas, kuras atzītas par viltotām, izņem no apgrozības un
kredītiestādei vai pilnvarotajam komersantam atpakaļ neatdod un neatlīdzina to
nominālvērtību, kā arī par minēto faktu informē Valsts policiju.
119.3 Latvijas Banka neatlīdzina šo noteikumu 119.21. apakšpunktā minēto euro
banknošu un monētu nominālvērtību atbilstoši šo noteikumu 119.21. apakšpunktā minēto
normatīvo aktu regulējumam, t.sk., ja tās ir bojātas tīši vai tāda procesa rezultātā, kuram,
saprātīgi pieņemot, ir gaidāma šāda ietekme, izņemot gadījumus, kad kredītiestāde vai tās
pilnvarots komersants iesniedz nelielu daudzumu bojātu banknošu vai monētu un šādām
darbībām nav regulārs raksturs.
6. Latvijas kredītiestādes skaidrās naudas pārrobežu darījumi
120. Latvijas kredītiestādei ir tiesības veikt skaidrās naudas pārrobežu darījumus ar citu
Eurosistēmas centrālo banku atbilstoši Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 20. jūlija
Pamatnostādnes par datu apmaiņu skaidrās naudas pakalpojumiem (ECB/2012/16)
prasībām.
121. Latvijas kredītiestāde pirms skaidrās naudas pārrobežu darījuma veikšanas noslēdz
līgumu ar attiecīgo Eurosistēmas centrālo banku.
122. Latvijas Banka nodrošina Latvijas kredītiestādei iespēju pieteikt skaidrās naudas
pārrobežu darījumus MyCashSSP sistēmā analoģiski iekšzemes skaidrās naudas darījumu
pieteikšanai.
123. Latvijas Banka nepieļauj atkārtotu iesaiņojumu svītrkodu lietošanu skaidrās naudas
pārrobežu darījumos.
7. Skaidrās naudas pārbaude
124. Latvijas Banka pārbauda kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta iemaksāto
skaidro naudu 10 (desmit) darbadienu laikā no skaidrās naudas iemaksas dienas.
Nepieciešamības gadījumā Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes
vadītājs ir tiesīgs pagarināt šajā punktā minēto termiņu līdz 15 (piecpadsmit) darbadienām
no skaidrās naudas iemaksas dienas.
125. Latvijas Banka kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta iemaksāto skaidro naudu
pārbauda un pārbaudes rezultātus apkopo šādi:
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125.1. banknotēm – katram naudas iesaiņojumam (banknošu konteineram, banknošu
maisiņam) kopumā neatkarīgi no tā, vai iesaiņojums satur viena vai vairāku kredītiestādes
vai tās pilnvarotā komersanta kasieru sagatavotās banknošu pakas un/vai banknošu
paciņas, iztrūkumu vai pārpalikumu fiksējot kopumā par naudas iesaiņojumu;
125.2. monētām:
125.2.1. ja monētas iemaksātas monētu drošības maisiņos – vienas kredītiestādes
vienādas nominālvērtības monētu drošības maisiņiem, kurus apstrādā vienā apstrādes
reizē, kopā neatkarīgi no tā, vai atsevišķus monētu drošības maisiņus sagatavojis viens
vai vairāki kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta kasieri, iztrūkumu vai
pārpalikumu fiksējot kopumā par attiecīgajiem naudas iesaiņojumiem, nodrošinot
atsevišķu kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta sagatavoto monētu drošības
maisiņu apstrādi;
125.2.2. ja monētas iemaksātas tīstokļu pakās – vienas kredītiestādes vienādas
nominālvērtības tīstokļu pakā pārbauda tīstokļu skaitu un summu pēc uzrakstiem uz
tīstokļa un izlases kārtībā veic atsevišķu tīstokļu pārbaudi, iztrūkumu vai pārpalikumu
fiksējot kopumā par attiecīgajiem vienas kredītiestādes iesaiņojumiem;
125.2.3. ja monētas iemaksātas monētu konteineros – monētu konteineram kopumā
neatkarīgi no tā, vai atsevišķus monētu maisiņus monētu konteinerā sagatavojis viens vai
vairāki kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta kasieri.
126. Pēc Latvijas kredītiestādes rakstiski sagatavota pieprasījuma saņemšanas Latvijas
Banka pārbauda iemaksāto banknošu standarta iesaiņojumu, pārbaudot iemaksātās
banknotes pa banknošu pakām, Latvijas Bankai izvēloties tās pēc nejaušības principa, bet
Latvijas kredītiestāde var lūgt Latvijas Banku veikt minēto pārbaudi, atlasot atsevišķa
Latvijas kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta kasiera veidotās banknošu pakas,
pieprasījumā norādot kasiera vārdu un uzvārdu, kā arī tā standarta iesaiņojuma svītrkoda
numuru, kurā atrodas norādītā kasiera veidotās banknošu pakas. Par pārbaudes
rezultātiem Latvijas Banka sagatavo un nosūta Latvijas kredītiestādei aktu.
127. Šo noteikumu 126. punktā minēto pārbaudi Latvijas Banka veic ne biežāk kā vienu
reizi mēnesī katrai Latvijas kredītiestādei šādā apmērā:
127.1. ja iepriekšējā mēnesī Latvijas Bankā iemaksāto banknošu apjoms nepārsniedz
3 000 banknošu paku, banknošu pārbaudi pa pakām veic ne vairāk kā 2% apmērā no
iepriekšējā mēnesī iemaksātā banknošu apjoma;
127.2. ja iepriekšējā mēnesī Latvijas Bankā iemaksāto banknošu apjoms pārsniedz
3 000 banknošu paku, banknošu pārbaudi pa pakām veic ne vairāk kā 1% apmērā no
iepriekšējā mēnesī iemaksātā banknošu apjoma.
128. Ja Latvijas Banka konstatē iztrūkumu vai pārpalikumu, tā reģistrē informāciju par
konstatēto iztrūkumu vai pārpalikumu. Pēc iztrūkuma vai pārpalikuma konstatēšanas
Latvijas kredītiestādei MyCashSSP sistēmā tiek nosūtīts ziņojums par iztrūkumu vai
pārpalikumu (Feedback of Discrepancy). Ārvalstu kredītiestādi un tās pilnvaroto
komersantu par konstatēto iztrūkumu vai pārpalikumu Latvijas Banka informē rakstiski.
129. Latvijas Banka veic norēķinu par konstatēto iztrūkumu un pārpalikumu ne vēlāk kā
11 darbadienu laikā no skaidrās naudas iemaksas dienas. Par vienā darbadienā vienā
skaidrās naudas iemaksā konstatētajiem iztrūkuma un pārpalikuma gadījumiem Latvijas
Banka veic vienu norēķinu. Kredītiestāde piekrīt tam, ka Latvijas Banka attiecīgi debetē
vai kreditē norēķinu kontu par kopējo iztrūkuma vai pārpalikuma summu bez
saskaņošanas ar kredītiestādi, un pilnvaro Latvijas Banku to darīt.
130. Ja iztrūkums kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta veidotajos naudas
iesaiņojumos pārsniedz 15 000 euro vienā skaidrās naudas iemaksas dienā, Latvijas

22
Banka informē kredītiestādi par līgumsoda piemērošanu, nosūtot paziņojumu par
līgumsoda apjomu. Kredītiestāde līgumsodu samaksā 10 darbadienu laikā, ieskaitot to
Latvijas Bankas norēķinu kontā.
131. Šo noteikumu 130. punktā minētā līgumsoda apjomu nosaka saskaņā ar formulu (bet
ne mazāku kā 150 euro):
Li + 10.0
i =1 nt  100 ,
360
nt

Pt =

Dt  nt  

kur:
Pt – maksa par iztrūkumu;
Dt – iztrūkums euro vienā skaidrās naudas iemaksā;
nt – dienu skaits no naudas iesaiņojuma pieņemšanas (iemaksas) dienas līdz iztrūkuma
konstatēšanas brīdim (maksimums – 10 darbadienu);
i – iztrūkuma perioda diena;
Li – i dienā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas noteiktā aizdevumu iespējas uz nakti
procentu likme, kas palielināta par 10.0 procentu punktiem.
132. Ja Latvijas Banka banknošu iesaiņojumā konstatē iztrūkumu vai pārpalikumu, tā
attiecīgā banknošu iesaiņojuma banknošu paciņu bandroles, plombas ar svītrkodu vai
banknošu maisiņus glabā piecas darbadienas. Šajā periodā saņemot kredītiestādes vai tās
pilnvarotā komersanta rakstisku pieprasījumu, Latvijas Banka izsniedz pieprasītājam
attiecīgā iesaiņojuma banknošu paciņu bandroles, plombas ar svītrkodu vai banknošu
maisiņus.
133. Ja iztrūkums konstatēts Latvijas Bankas veidotajā naudas iesaiņojumā, rīkojas šādi:
133.1. ja naudas iztrūkums konstatēts skaidrās naudas izmaksas brīdī Latvijas Bankas
darījumu kabīnē, kas aprīkota ar naudas skaitīšanas iekārtu, Latvijas Banka izmaksā
kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam iztrūkuma summu;
133.2. ja iztrūkums konstatēts ārpus Latvijas Bankas telpām, kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants nekavējoties par to informē Latvijas Banku, kas veic apstākļu
noskaidrošanu un sniedz rakstisku atbildi divu nedēļu laikā no informācijas saņemšanas
dienas. Ja tiek konstatēta Latvijas Bankas vaina saskaņā ar šo noteikumu 64. punktu,
Latvijas Banka pēc akta abpusējas parakstīšanas izmaksā kredītiestādei iztrūkuma
summu.
134. Ja pārpalikums konstatēts Latvijas Bankas veidotajā naudas iesaiņojumā,
kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nekavējoties informē Latvijas Banku un pēc
akta abpusējas parakstīšanas pārpalikuma summu iemaksā Latvijas Bankas norēķinu
kontā.
135. Ja pārpalikums vai iztrūkums konstatēts Latvijas Bankas izmaksātajos monētu
tīstokļu iesaiņojumos, kurus nav veidojusi Latvijas Banka, kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants vēršas pie kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta, kas
veidojis attiecīgo monētu tīstokļa iesaiņojumu, informējot par to Latvijas Banku.
136. Kredītiestādes dalības skaidrās naudas darījumos pilnīga izbeigšana neatbrīvo
kredītiestādi no to saistību pilnīgas izpildes, kuras izriet no dalības skaidrās naudas
darījumos. Pēc kredītiestādes dalības skaidrās naudas darījumos pilnīgas izbeigšanas
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Latvijas Banka saglabā šajos noteikumos noteiktās tiesības debetēt norēķinu kontu par
summu, ko kredītiestāde ir parādā Latvijas Bankai.
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1.1. pielikums
PARAUGS
__________ 20____. gada ____. ____________
Nr. _________________
Latvijas Bankai

Pilnvara skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību veikšanai
(iesniedz kredītiestāde)
_______________________________________________________________________
(kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs)

tās __________________________________________________________________________________ personā,
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar ___________________________________________________,
(pārstāvības tiesību pamats)

pamatojoties uz Latvijas Bankas noteikumiem "Kredītiestāžu skaidrās naudas darījumu
veikšanas noteikumi Latvijas Bankā":
1. pilnvaro šādus kredītiestādes darbiniekus (pielikumā šo darbinieku krāsainas
fotogrāfijas 3 × 4 cm) iemaksāt un saņemt skaidro naudu, t.sk. parakstīt darījumu
apliecinošu dokumentu, un šim nolūkam saņemt katram savu caurlaidi iekļūšanai Latvijas
Bankas __________________________________ filiālē (tālāk tekstā – Latvijas
(filiāles (filiāļu) nosaukums)

Bankas filiāle(-es)):
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.
2.
..

Personas kods

Amats

2. pilnvaro šādus kredītiestādes darbiniekus veikt skaidrās naudas apsardzi un šim
nolūkam saņemt katram savu caurlaidi iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs) (pielikumā
šo darbinieku krāsainas fotogrāfijas 3 × 4 cm):
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.
2.
..

Personas kods

Darbavieta, amats

3. informē, ka iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs) tiek izmantoti šādi transportlīdzekļi:
Nr.p.k. Transportlīdzekļa marka, modelis
1.
2.
..

Valsts reģistrācijas Nr.

Pilnvara stājas spēkā 20____. gada ____. ___________, bet ne agrāk kā dienā, kad
kredītiestāde atbilstoši Latvijas Bankas lēmumam uzsāk dalību skaidrās naudas darījumos.

25

____________________________
(paraksts)

____________________________
(vārds, uzvārds)

Pilnvara saņemta Latvijas Bankā 20__. gada __. ______________ plkst. ___________.
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1.2. pielikums
PARAUGS
__________ 20____. gada ____. ____________
Nr. _________________
Latvijas Bankai

Pilnvaras skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību veikšanai
atsaukums (iesniedz kredītiestāde)
_______________________________________________________________________
(kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs)

tās _____________________________________________________________ personā,
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar ___________________________________________________,
(pārstāvības tiesību pamats)

pamatojoties uz Latvijas Bankas noteikumiem "Kredītiestāžu skaidrās naudas darījumu
veikšanas noteikumi Latvijas Bankā":
1. atsauc pilnvarojumu iemaksāt un saņemt skaidro naudu, t.sk. parakstīt darījumu
apliecinošu
dokumentu,
un
šim
nolūkam
iekļūt
Latvijas
Bankas
____________________________ filiālē (tālāk tekstā – Latvijas Bankas filiāle(-es))
(filiāles (filiāļu) nosaukums)

šādiem kredītiestādes darbiniekiem:
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.
2.
..

Personas kods

Amats

2. atsauc pilnvarojumu veikt skaidrās naudas apsardzi un šim nolūkam iekļūt Latvijas
Bankas filiālē(-ēs) šādiem kredītiestādes darbiniekiem:
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.
2.
..

Personas kods

Darbavieta, amats

3. informē, ka iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs) netiks izmantoti šādi
transportlīdzekļi:
Nr.p.k. Transportlīdzekļa marka, modelis
1.
2.
..

Valsts reģistrācijas Nr.
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Pilnvaras atsaukums stājas spēkā 20___. gada ___. ____________ pēc tā saņemšanas
Latvijas Bankā, ja atsaukums saņemts ne vēlāk kā iepriekšējā darbadienā plkst. 16.00. Ja
pilnvaras atsaukums saņemts vēlāk par iepriekšējās darbadienas plkst. 16.00, pilnvaras
atsaukums stājas spēkā aiznākamajā darbadienā pēc tā saņemšanas Latvijas Bankā.

____________________________
(paraksts)
________________________________________

(vārds, uzvārds)

Pilnvaras atsaukums saņemts Latvijas Bankā 20__. gada __. _____________ plkst. ___.
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1.3. pielikums
PARAUGS
__________ 20____. gada ____. ____________
Nr. _________________
Latvijas Bankai

Pilnvara komersantam skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu
darbību veikšanai (iesniedz kredītiestāde)
_______________________________________________________________________
(kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs)

tās __________________________________________________________________________________ personā,
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar ___________________________________________________,
(pārstāvības tiesību pamats)

pamatojoties uz Latvijas Bankas noteikumiem "Kredītiestāžu skaidrās naudas darījumu
veikšanas noteikumi Latvijas Bankā" (tālāk tekstā – Noteikumi), ar šo pilnvaro
_______________________________________________________________________,
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

nodrošinot minētā komersanta pilnvaras iesniegšanu Latvijas Bankā, veikt šādas darbības
Latvijas Bankas __________________________________________ filiālē.
(filiāles (filiāļu) nosaukums)

Nr. Pilnvarojuma apjoms
p.k.
1.

2.

3.
4.

Kredītiestādes vārdā MyCashSSP sistēmā pieteikt skaidrās naudas
iemaksas un izmaksas, iegūt informāciju par skaidrās naudas
iemaksām, izmaksām, pārpalikumiem un iztrūkumiem attiecīgās
kredītiestādes iemaksās, veikt citas darbības un informācijas
apmaiņu MyCashSSP sistēmā saskaņā ar Noteikumiem, t.sk.
pieprasīt un saņemt MyCashSSP sistēmas lietošanas licences un
atteikties no tām, maksāt MyCashSSP sistēmas lietošanas licences
gada maksu, reģistrēt, atjaunot un anulēt pārvaldnieku, drošības
sistēmā (adrese: https://entrust.bank.lv) ievadīt un uzturēt interneta
adreses, no kurām notiek pieslēgšanās MyCashSSP sistēmai,
reģistrēt un anulēt lietotāju un veikt Noteikumos noteiktās lietotāja
darbības, saņemt kodu kalkulatoru, veikt Noteikumos un Latvijas
Bankas noteikumos, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu
ar Latvijas Banku, noteiktās pārvaldnieka darbības, veikt
Noteikumos noteiktās ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības
nodrošināšanas procedūras.
Saskaņā ar Noteikumiem kredītiestādes vārdā Latvijas Bankas
filiālē(-ēs) iemaksāt un saņemt skaidro naudu, t.sk. parakstīt
darījumu apliecinošu dokumentu, un šim nolūkam pieprasīt, saņemt
un anulēt caurlaides iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs).
Veikt skaidrās naudas apsardzi un šim nolūkam pieprasīt, saņemt un
anulēt caurlaides iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs).
Saskaņā ar Noteikumiem veikt kases materiālu iegādi Latvijas
Bankā savstarpējai naudas aprites nodrošināšanai.

Vajadzīgo
atzīmēt
(X)
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5.

6.

Veikt samaksu par pilnvarotā komersanta veidoto un iemaksāto
monētu drošības maisiņu un monētu maisiņu apstrādi Latvijas
Bankā.
Nodot ekspertīzes veikšanai bojātas banknotes un monētas.
Samaksāt par apmaināmajām ar aizsargierīci bojātajām banknotēm.

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām. Pilnvara stājas spēkā 20___. gada
___. ____________, bet ne agrāk kā dienā, kad kredītiestāde atbilstoši Latvijas Bankas
lēmumam uzsāk dalību skaidrās naudas darījumos. Ar šīs pilnvaras stāšanos spēkā
20___. gada ___. __________ pilnvara Nr. ___ zaudē spēku.

____________________________
(paraksts)
________________________________________

(vārds, uzvārds)

Pilnvara saņemta Latvijas Bankā 20__. gada __. ______________ plkst. ___________.
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1.4. pielikums
PARAUGS
__________ 20____. gada ____. ____________
Nr. _________________
Latvijas Bankai

Pilnvara skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību veikšanai
(iesniedz kredītiestādes pilnvarotais komersants)
_______________________________________________________________________
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

tās __________________________________________________________________________________ personā,
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar ___________________________________________________,
(pārstāvības tiesību pamats)

pamatojoties uz __________________________________________________________
(kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs)

20___. gada ___. __________ pilnvaru Nr. ___ (tālāk tekstā – komersants):
1. pilnvaro šādus komersanta darbiniekus (pielikumā šo darbinieku krāsainas fotogrāfijas
3 × 4 cm) iemaksāt un saņemt skaidro naudu, t.sk. parakstīt darījumu apliecinošu
dokumentu, un šim nolūkam saņemt katram savu caurlaidi iekļūšanai Latvijas Bankas
_____________________________ filiālē (tālāk tekstā – Latvijas Bankas filiāle(-es)):
(filiāles (filiāļu) nosaukums)

Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.
2.
..

Personas kods

Amats

2. pilnvaro šādus komersanta darbiniekus veikt skaidrās naudas apsardzi un šim nolūkam
saņemt katram savu caurlaidi iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs) (pielikumā šo
darbinieku krāsainas fotogrāfijas 3 × 4 cm):
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.
2.
..

Personas kods

Amats

3. informē, ka iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs) tiek izmantoti šādi transportlīdzekļi:
Nr.p.k. Transportlīdzekļa marka, modelis
1.
2.
..

Valsts reģistrācijas Nr.
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4. piekrīt saņemt kases materiālus un veikt samaksu par kases materiālu iegādi saskaņā ar
Latvijas Bankas noteikumiem "Kredītiestāžu skaidrās naudas darījumu veikšanas
noteikumi Latvijas Bankā" (tālāk tekstā – Noteikumi), veicot samaksu par saņemtajiem
kases materiāliem ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā pēc Latvijas Bankas rēķina saņemšanas,
ja kredītiestāde pilnvarojusi komersantu veikt kases materiālu iegādi Latvijas Bankā
savstarpējai naudas aprites nodrošināšanai;
5. piekrīt ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā no Latvijas Bankas rēķina saņemšanas dienas
samaksāt par Latvijas Bankā iemaksāto monētu drošības maisiņu un monētu maisiņu
apstrādi, ja tos veidojis pilnvarotais komersants;
6. piekrīt ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā no Latvijas Bankas rēķina saņemšanas dienas
samaksāt par apmaināmajām ar aizsargierīcēm bojātajām banknotēm Noteikumos
noteiktajā kārtībā un apjomā;
7. ja kredītiestāde pilnvarojusi komersantu kredītiestādes vārdā MyCashSSP sistēmā
pieteikt skaidrās naudas iemaksas un izmaksas, iegūt informāciju par skaidrās naudas
iemaksām, izmaksām, pārpalikumiem un iztrūkumiem attiecīgās kredītiestādes skaidrās
naudas iemaksās, veikt citas darbības un informācijas apmaiņu MyCashSSP sistēmā
saskaņā ar Noteikumiem, t.sk. pieprasīt un saņemt MyCashSSP sistēmas lietošanas
licences un atteikties no tām, maksāt MyCashSSP sistēmas lietošanas licences gada maksu,
reģistrēt, atjaunot un anulēt pārvaldnieku, drošības sistēmā (adrese: https://entrust.bank.lv)
ievadīt un uzturēt interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās MyCashSSP sistēmai,
reģistrēt un anulēt lietotāju un veikt Noteikumos noteiktās lietotāja darbības, saņemt kodu
kalkulatoru, veikt Noteikumos un Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē elektronisko
informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, noteiktās pārvaldnieka darbības, veikt
Noteikumos noteiktās ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības nodrošināšanas
procedūras, komersants:
7.1. apņemas maksāt Latvijas Bankas noteikto MyCashSSP sistēmas lietošanas licences
gada maksu saskaņā ar Noteikumu 23.–26. punktu, samaksājot Latvijas Bankas rēķinu ne
vēlāk kā 10 darbadienu laikā no tā saņemšanas dienas;
7.2. apņemas kodu kalkulatora nolaupīšanas vai nozaudēšanas gadījumā maksāt Latvijas
Bankai līgumsodu 10% apmērā no MyCashSSP sistēmas lietošanas licences gada maksas,
samaksājot Latvijas Bankas rēķinu ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā no tā saņemšanas
dienas;
7.3. apņemas, ja rēķins nav samaksāts Noteikumu 26., 101. vai 117. punktā vai
1.8. pielikuma 9. punktā noteiktajā termiņā, maksāt Latvijas Bankai līgumsodu 0.5%
apmērā no kavētās summas par katru kavējuma dienu;
7.4. piekrīt, ka komersants paraksta Latvijas Bankai sniedzamo informāciju un Latvijas
Banka paraksta komersantam sniedzamo informāciju MyCashSSP sistēmas ietvaros ar
elektronisko parakstu, ko šā pilnvarojuma izpratnē veido lietotāja identifikators, parole
un kodu kalkulators, un apliecina, ka minētais elektroniskais paraksts pilnībā nodrošina
informācijas autentiskumu un pilnībā apstiprina parakstītāja identitāti;
7.5. apliecina, ka iepazinies ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko
informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, zina un ievēro to prasības;
7.6. apliecina, ka līdz 20___. gada ___. __________ noslēgs ar Latvijas Banku līgumu
par informācijas elektronisko parakstīšanu (nav nepieciešams norādīt, ja šāds līgums ir
noslēgts);
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8. ja kredītiestāde pilnvarojusi komersantu Latvijas Bankas filiālē(-ēs) iemaksāt un
saņemt skaidro naudu, t.sk. parakstīt darījumu apliecinošu dokumentu, un šim nolūkam
pieprasīt, saņemt un anulēt caurlaides iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs), komersants
piekrīt un apņemas maksāt Latvijas Bankai līgumsodu 70 euro apjomā par katru
nolaupīto, nozaudēto vai bojāto banknošu konteineru un 700 euro apjomā par katru
nolaupīto, nozaudēto vai bojāto monētu konteineru, samaksājot Latvijas Bankas rēķinu
ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā no tā saņemšanas dienas;
9. apliecina, ka iepazinies ar Noteikumiem, zina tos un ievēro to prasības.
Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām. Pilnvara stājas spēkā 20__. gada
___. ______________, bet ne agrāk kā dienā, kad kredītiestāde atbilstoši Latvijas Bankas
lēmumam uzsāk dalību skaidrās naudas darījumos.

____________________________
(paraksts)
________________________________________

(vārds, uzvārds)

Pilnvara saņemta Latvijas Bankā 20__. gada __. ______________ plkst. ___________.
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1.5. pielikums
PARAUGS
__________ 20____. gada ____. ____________
Nr. _________________
Latvijas Bankai

Pilnvaras skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību veikšanai
atsaukums (iesniedz kredītiestādes pilnvarotais komersants)
_______________________________________________________________________
(pilnvarotā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

tās __________________________________________________________________________________ personā,
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar ___________________________________________________,
(pārstāvības tiesību pamats)

pamatojoties uz __________________________________________________________
(kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs)

20___. gada ___. __________ pilnvaru Nr. ___ (tālāk tekstā – komersants):
1. atsauc pilnvarojumu iemaksāt un saņemt skaidro naudu, t.sk. parakstīt darījumu
apliecinošu
dokumentu,
un
šim
nolūkam
iekļūt
Latvijas
Bankas
_____________________________ filiālē (tālāk tekstā – Latvijas Bankas filiāle(-es))
(filiāles (filiāļu) nosaukums)

šādiem komersanta darbiniekiem:
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.
2.
..

Personas kods

Amats

2. atsauc pilnvarojumu veikt skaidrās naudas apsardzi un šim nolūkam iekļūt Latvijas
Bankas filiālē(-ēs) šādiem komersanta darbiniekiem:
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
1.
2.
..

Personas kods

Amats
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3. informē, ka iekļūšanai Latvijas Bankas filiālē(-ēs) netiks izmantoti šādi
transportlīdzekļi:
Nr.p.k. Transportlīdzekļa marka, modelis
1.
2.
..

Valsts reģistrācijas Nr.

Pilnvaras atsaukums stājas spēkā 20__. gada ___. _______________ pēc tā saņemšanas
Latvijas Bankā, ja atsaukums saņemts ne vēlāk kā iepriekšējā darbadienā plkst. 16.00. Ja
pilnvaras atsaukums saņemts vēlāk par iepriekšējās darbadienas plkst. 16.00, pilnvaras
atsaukums stājas spēkā aiznākamajā darbadienā pēc tā saņemšanas Latvijas Bankā.

____________________________
(paraksts)
_______________________________________

(vārds, uzvārds)

Pilnvaras atsaukums saņemts Latvijas Bankā 20___. gada ___. ___________ plkst. ____.
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1.6. pielikums
PARAUGS
__________ 20____. gada ____. ____________
Nr. _________________
Latvijas Bankai

Pieteikums skaidrās naudas pārrobežu darījumu veikšanai
_______________________________________________________________________
(kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs)

tās __________________________________________________________________________________ personā,
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar ___________________________________________________,
(pārstāvības tiesību pamats)

pamatojoties uz Latvijas Bankas noteikumiem "Kredītiestāžu skaidrās naudas darījumu
veikšanas noteikumi Latvijas Bankā", informē Latvijas Banku, ka vēlas uzsākt skaidrās
naudas pārrobežu darījumus ar citu Eurosistēmas centrālo banku, un sniedz šādu
informāciju par sevi un pilnvarotajiem komersantiem, kuri tiks iesaistīti šādos darījumos.
Kredītiestādes GS1 standarta
Loma skaidrās naudas pārrobežu darījumā
vai komersanta GVN
Kredītiestāde Transporta Iesaiņotājs Pieteikuma
nosaukums
(globālais
kompānija
ievadītājs
vietas numurs)

____________________________
(paraksts)
________________________________________

(vārds, uzvārds)

Pieteikums saņemts Latvijas Bankā 20__. gada __. _____________ plkst. __________.
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1.7. pielikums
Skaidrās naudas iemaksas un izmaksas iesaiņojuma prasības
1. Banknošu iemaksas iesaiņojuma prasības:
1.1. banknotes iemaksā banknošu konteineros un banknošu maisiņos;
1.2. maksimālais banknošu skaits konteinerā ir 10 000 banknošu, bet atļauts veidot arī
nepilnus banknošu konteinerus;
1.3. katru banknošu konteineru veido no vienas nominālvērtības banknotēm;
1.4. ja iemaksai paredzēto vienas nominālvērtības banknošu skaits nav pietiekams pilna
konteinera veidošanai, atļauts veidot vairāku nominālvērtību banknošu konteinerus;
1.5. papildus konteineriem vienai iemaksai var veidot ne vairāk kā vienu banknošu
maisiņu ar banknošu skaitu līdz 4 000 banknošu ar vienas vai vairāku nominālvērtību
banknotēm;
1.6. ja vienas iemaksas banknošu skaits nav pietiekams banknošu konteineru veidošanai,
veido maisiņus, ievērojot šā pielikuma 1.5. apakšpunkta prasības;
1.7. banknošu konteinerus un banknošu maisiņus veido no banknošu pakām vai banknošu
paciņām, kas noformētas saskaņā ar šo noteikumu 1.9. pielikuma prasībām. Banknošu
paciņas var sastiprināt kopā ar polietilēna plēvi, nostīpot ar plastikāta lenti, sastiprināt ar
gumiju u.tml.;
1.8. uz banknošu paciņu bandrolēm norāda šādu informāciju:
1.8.1. kredītiestādes nosaukums;
1.8.2. komersanta nosaukums (ja naudu apstrādājis kredītiestādes pilnvarotais
komersants);
1.8.3. nominālvērtība skaitļiem;
1.8.4. banknošu skaits banknošu paciņā;
1.8.5. summa;
1.8.6. kasiera vārds un uzvārds vai kods;
1.8.7. datums;
1.9. banknošu konteinerā var tikt ievietotas bojātas attiecīgo nominālvērtību banknotes,
kuras nošķirtas no pārējām banknotēm un uz kuru paciņām norādīts, ka banknotes ir
bojātas. Bojāto banknošu skaits paciņā var būt mazāks nekā šo noteikumu 1.9. pielikumā
noteiktais;
1.10. banknotes, kuras bojātas ar aizsargierīci tās nejaušas aktivizācijas vai noziedzīga
nodarījuma mēģinājuma rezultātā un nav nolaupītas, nozagtas vai citādi prettiesiski
piesavinātas, ievieto atsevišķā banknošu konteinerā vai banknošu maisiņā, iepriekš veicot
banknošu žāvēšanu un attīrīšanu no nepiederošiem priekšmetiem.
2. Monētu iemaksas iesaiņojuma prasības:
2.1. monētas iemaksā monētu konteineros, kā arī monētu tīstokļu pakās vai monētu
drošības maisiņos, kas noformēti saskaņā ar šo noteikumu 1.10. pielikuma prasībām;
2.2. saskaņā ar Latvijas Bankas un kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta papildu
vienošanos monētas var iemaksāt Latvijas Bankā šā pielikuma 2.1. apakšpunktā neminēta
veida iesaiņojumos. Attiecīgajā gadījumā kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants
iesniedz Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei rakstisku iesniegumu ar
lūgumu atļaut iemaksāt monētas šā pielikuma 2.1. apakšpunktā neminēta veida
iesaiņojumos un Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs,
pamatojoties uz minēto iesniegumu, pieņem rakstisku lēmumu;
2.3. katru monētu konteineru veido no vienai kredītiestādei piederošām vienas vai vairāku
nominālvērtību monētām;
2.4. monētas pirms to ievietošanas monētu konteineros ievieto šo noteikumu
1.10. pielikuma prasībām atbilstošos monētu tīstokļu maisiņos, monētu drošības maisiņos
vai monētu maisiņos;
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2.5. monētu svars vienā monētu konteinerā nedrīkst pārsniegt 650 kg;
2.6. ja vienas darbadienas laikā vienā Latvijas Bankas filiālē vienas kredītiestādes
iemaksāto monētu skaits ir mazāks par monētu skaitu, kas vienāds ar 10 (desmit) monētu
tīstokļu pakās vai monētu drošības maisiņos ievietoto monētu skaitu, monētas var
iemaksāt monētu tīstokļu pakās vai monētu drošības maisiņos atbilstoši šo noteikumu
1.10. pielikuma prasībām;
2.7. katram monētu maisiņam vai monētu drošības maisiņam pievieno attiecīgās monētu
nominālvērtības etiķeti ar šādu informāciju:
2.7.1. kredītiestādes nosaukums;
2.7.2. komersanta nosaukums (ja naudu apstrādājis kredītiestādes pilnvarotais
komersants);
2.7.3. nominālvērtība skaitļiem, pievienojot attiecīgi nosaukumu "cents", "centi", "centu"
vai "euro";
2.7.4. monētu skaits iesaiņojumā;
2.7.5. summa;
2.8. uz katra monētu tīstokļa jābūt šādai informācijai:
2.8.1. kredītiestādes nosaukums vai logo;
2.8.2. komersanta nosaukums vai logo (ja naudu apstrādājis kredītiestādes pilnvarotais
komersants);
2.8.3. nominālvērtība cipariem;
2.8.4. monētu skaits monētu tīstoklī;
2.8.5. summa;
2.9. monētu konteinerā vai atsevišķā monētu drošības maisiņā var tikt ievietotas bojātas
attiecīgo nominālvērtību monētas, uz monētu drošības maisiņa vai monētu maisiņa
norādot, ka monētas ir bojātas. Bojāto monētu skaits monētu maisiņā var būt mazāks nekā
šo noteikumu 1.10. pielikumā noteiktais;
2.10. monētas, kuras bojātas ar aizsargierīci tās nejaušas aktivizācijas vai noziedzīga
nodarījuma mēģinājuma rezultātā un nav nolaupītas, nozagtas vai citādi prettiesiski
piesavinātas, ievieto atsevišķā monētu maisiņā, iepriekš veicot monētu žāvēšanu un
attīrīšanu no nepiederošiem priekšmetiem.
3. Banknošu izmaksas iesaiņojuma prasības:
3.1. banknotes izmaksā banknošu konteineros un banknošu maisiņos, kā arī Eurosistēmas
centrālo banku un banknošu spiestuves oriģinālajos iesaiņojumos ar svītrkodu;
3.2. katru banknošu konteineru veido no vienas nominālvērtības banknotēm;
3.3. ja izmaksai paredzēto vienas nominālvērtības banknošu skaits nav pietiekams pilna
konteinera veidošanai, Latvijas Banka izsniedz papildu banknošu konteineru vai
konteinerus ar dažādu nominālvērtību banknošu pakām un banknošu paciņām;
3.4. ja vienas nominālvērtības banknošu skaits vai arī kopējais skaidrās naudas izmaksai
paredzētais banknošu skaits nepārsniedz 4 000 banknošu, skaidrās naudas izmaksu var
veikt banknošu maisiņos;
3.5. izmaksai paredzētās skaidrās naudas ievietošanu banknošu konteineros un banknošu
maisiņos Latvijas Banka veic banknošu pakās un/vai banknošu paciņās, ievērojot šo
noteikumu 1.9. pielikumā noteiktās banknošu saiņošanas prasības.
4. Monētu izmaksas iesaiņojuma prasības:
4.1. monētas izmaksā monētu konteineros un monētu tīstokļu pakās;
4.2. katru monētu konteineru veido no vienai kredītiestādei paredzētām vienas vai vairāku
nominālvērtību monētām, kuras iesaiņotas monētu tīstokļu maisiņos;
4.3. monētu izmaksām izmanto Latvijas Bankas, jebkuras kredītiestādes vai tās pilnvarotā
komersanta, kā arī monētu kaltuves veidotos monētu tīstokļus;
4.4. monētu svars vienā monētu konteinerā nedrīkst pārsniegt 650 kg;
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4.5. ja vienas darbadienas laikā vienā Latvijas Bankas filiālē vienas kredītiestādes
izmaksām paredzēto monētu skaits ir mazāks par monētu skaitu, kas vienāds ar
10 (desmit) monētu tīstokļu pakās ievietoto monētu skaitu, monētas var izsniegt monētu
tīstokļu pakās saskaņā ar šo noteikumu 1.10. pielikuma prasībām;
4.6. saskaņā ar Latvijas Bankas un kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta papildu
vienošanos monētas var izmaksāt cita veida iesaiņojumos. Šādā gadījumā Latvijas
Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs rakstiski informē kredītiestādi vai
tās pilnvaroto komersantu par nepieciešamību veikt izmaksu šā pielikuma
4.1. apakšpunktā neminētā iesaiņojumā un kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants
rakstiski izsaka piekrišanu saņemt monētu izmaksu šā pielikuma 4.1. apakšpunktā
neminētā iesaiņojumā.
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1.8. pielikums
Naudas iesaiņojumu aprites kārtība
1. Banknošu un monētu apritei starp Latvijas Banku un kredītiestādi vai tās pilnvaroto
komersantu lieto banknošu un monētu konteinerus, kas ir Latvijas Bankas īpašums.
2. Banknošu un monētu konteinerus izsniedz katrai kredītiestādei vai tās pilnvarotajam
komersantam lietošanā bez maksas tādā skaitā, lai nodrošinātu ērtu un efektīvu banknošu
un monētu apriti, ņemot vērā savstarpējo banknošu un monētu apgrozījumu un
kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta naudas apstrādes, sagatavošanas un loģistikas
specifiku.
3. Banknošu un monētu konteineri paredzēti banknošu un monētu iemaksu veikšanai un
banknošu un monētu saņemšanai no Latvijas Bankas, kā arī to banknošu un monētu
īslaicīgai glabāšanai kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta naudas glabātavā, kuras
paredzēts iemaksāt Latvijas Bankā. Banknošu un monētu konteinerus aizliegts izmantot
citiem mērķiem. Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma kredītiestāde vai tās pilnvarotais
komersants nodrošina Latvijas Bankai iespēju pārliecināties par kredītiestādei vai tās
pilnvarotajam komersantam lietošanā nodoto banknošu un monētu konteineru esību un to
izmantošanu atbilstoši šā punkta nosacījumiem.
4. Latvijas Banka veic katrai kredītiestādei un tās pilnvarotajam komersantam izsniegto
banknošu un monētu konteineru uzskaiti. Banknošu un monētu konteinerus Latvijas
Banka saņem un izsniedz šādā kārtībā:
4.1. veicot skaidrās naudas iemaksu vai izmaksu kredītiestādei vai tās pilnvarotajam
komersantam un tādējādi saņemot vai nododot pilnus banknošu un monētu konteinerus;
4.2. pēc kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta mutiska pieprasījuma saņemot vai
nododot tukšus banknošu un monētu konteinerus.
5. Ja kredītiestādes dalība skaidrās naudas darījumos pilnībā izbeigta, kredītiestāde vai
tās pilnvarotais komersants 10 darbadienu laikā pēc šo noteikumu 49. punktā minētā
paziņojuma iesniegšanas vai triju darbadienu laikā pēc tam, kad Latvijas Banka
pieņēmusi lēmumu par kredītiestādes dalības skaidrās naudas darījumos izbeigšanu šo
noteikumu 50. vai 51. punktā noteiktajā kārtībā, nodod Latvijas Bankai kredītiestādei vai
tās pilnvarotajam komersantam izsniegtos banknošu un monētu konteinerus jebkurā
Latvijas Bankas filiālē.
6. Par kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta saņemtajiem banknošu un monētu
konteineriem ir atbildīga kredītiestāde.
7. Pēc kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta pieprasījuma Latvijas Banka pārdod
tiem kases materiālus.
8. Kases materiālu pārdošanas cenu nosaka, pamatojoties uz faktiskajām iegādes cenām,
par kurām Latvijas Banka veikusi attiecīgo kases materiālu iegādi. Kases materiālu cenas
Latvijas Banka publicē internetā (adrese: https://cashssp.bank.lv).
9. Lai saņemtu kases materiālus, kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nosūta
Latvijas Bankai pieprasījumu, kurā norāda nepieciešamo kases materiālu veidus un
daudzumu. Latvijas Banka piecu darbadienu laikā pēc informācijas saņemšanas izsniedz
kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta pilnvarotajai personai pasūtītos kases
materiālus un vienlaikus izsniedz Latvijas Bankas rēķinu. Kredītiestāde vai tās
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pilnvarotais komersants veic samaksu par saņemtajiem kases materiāliem ne vēlāk kā
10 darbadienu laikā no Latvijas Bankas rēķina saņemšanas dienas.
10. Lai laikus plānotu nepieciešamo kases materiālu patēriņu nākamajam gadam,
kredītiestāde un tās pilnvarotais komersants ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. oktobrim
nosūta Latvijas Bankai informāciju par nākamo gadu, norādot plānoto kases materiālu
veidus un daudzumu.
11. Kredītiestāde un tās pilnvarotais komersants ir tiesīgi iegādāties kases materiālus, kuri
paredzēti skaidrās naudas iemaksu veikšanai Latvijas Bankā, no citiem piegādātājiem,
attiecīgo veidu kases materiālu tehniskās specifikācijas un paraugus rakstiski saskaņojot
ar Latvijas Banku.
12. Kases materiālus, kuri paredzēti skaidrās naudas iemaksu veikšanai Latvijas Bankā,
aizliegts izmantot citiem mērķiem.
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1.9. pielikums
Banknošu iesaiņošanas prasības
Banknošu
nominālvērtība
(euro)

Banknošu paciņa
Summa (euro)

Banknošu
skaits
500
500
500
200
200
100
50
20
10
5

100
50
<50
100
50
100
100
100
100
100

50 000
25 000
<25 000
20 000
10 000
10 000
5 000
2 000
1 000
500

Bandroles
noformējums
balta bandrole ar
melnu uzdruku

Banknošu
skaits
1 000
1 000
–
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

Banknošu paka
Paciņu skaits
10
20
–
10
20
10
10
10
10
10

Summa (euro)
500 000
500 000
–
200 000
200 000
100 000
50 000
20 000
10 000
5 000
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1.10. pielikums
Monētu iesaiņošanas prasības
Monētu nominālvērtība

2 euro
1 euro
50 centu
20 centu
10 centu
5 centi
2 centi
1 cents

Monētu
skaits

25
25
40
40
40
50
50
50

Monētu tīstoklis
Summa
Tīstokļa
Teksta uzdruka/
(euro)
malu krāsa
uzdrukas fons

50
25
20
8
4
2.50
1
0.50

violeta
dzeltena
zaļa
brūna
gaiši zila
sarkana
pelēka
balta

melna/balts
melna/balts
melna/balts
melna/balts
melna/balts
melna/balts
melna/balts
melna/balts

Monētu
tīstokļu
skaits
monētu
tīstokļu
maisiņā
10
10
10
10
10
10
10
10

Monētu
tīstokļu
maisiņu
skaits
monētu
tīstokļu
paka

Monētu
skaits

5
5
5
5
5
5
5
5

1 000
1 000
1 000
2 000
2 000
2 000
2 500
2 500

Monētu drošības maisiņš
Summa
Etiķete
Teksta
(euro)
uzdrukas
krāsa

2 000
1 000
500
400
200
100
50
25

violeta
dzeltena
zaļa
brūna
gaiši zila
sarkana
pelēka
balta

melna
melna
melna
melna
melna
melna
melna
melna
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1.11. pielikums
[Svītrots]
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1.12. pielikums
Iekļūšanas un uzturēšanās kārtība Latvijas Bankas filiālēs
1. Lai iekļūtu un uzturētos Latvijas Bankas filiālē, kredītiestādei vai tās pilnvarotajam
komersantam nepieciešams saņemt caurlaidi.
2. Lai saņemtu caurlaidi, iesniedz šādu informāciju:
2.1. kredītiestāde – šo noteikumu 1.1. pielikumā minēto informāciju;
2.2. komersants, ja kredītiestāde pilnvarojusi komersantu savā vārdā veikt skaidrās
naudas darījumus vai pilnvarojusi veikt citas darbības saskaņā ar šiem noteikumiem, – šo
noteikumu 1.4. pielikumā minēto informāciju.
3. Kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta caurlaides izsniegšanai norādītā persona
nedrīkst būt krimināli sodīta.
4. Latvijas Banka pēc saviem ieskatiem, nepaskaidrojot iemeslus, var neizsniegt
caurlaidi, neielaist kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta darbinieku Latvijas
Bankas filiālē, kā arī anulēt caurlaidi.
5. Kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta darbinieks ir atbildīgs par ugunsdrošības
noteikumu un darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu ievērošanu Latvijas Bankas
filiālē.
6. Kredītiestāde nodrošina un atbild par to, ka kredītiestādes un tās pilnvarotā komersanta
darbinieks Latvijas Bankas filiālē ievēro Latvijas Bankas iekšējās kārtības noteikumus,
t.sk. caurlaižu režīma prasības, attēla un skaņas ieraksta veikšanas un pārraides
ierobežojumus (aizliegumu), autorizācijas procedūru u.c.
7. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nodrošina, ka attiecīgi kredītiestādes vai
tās pilnvarotā komersanta darbinieks viņam paredzēto Latvijas Bankas caurlaidi
iekļūšanai Latvijas Bankas:
7.1. Rīgas filiāles ēkā saņem Latvijas Bankas darba laikā Latvijas Bankas ēkā
K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā;
7.2. Liepājas filiāles ēkā saņem Latvijas Bankas darba laikā Latvijas Bankas Liepājas
filiāles ēkā Teātra ielā 3, Liepājā.
8. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nodrošina un atbild par to, ka attiecīgi
kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta darbinieks, saņemot viņam paredzēto
caurlaidi, iepazīstas ar Latvijas Bankas iekšējās kārtības noteikumiem, t.sk. caurlaižu
režīma prasībām, attēla un skaņas ieraksta veikšanas un pārraides ierobežojumiem
(aizliegumu) un ugunsdrošības noteikumiem, zina tos un ievēro to prasības.
9. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nodrošina un atbild par to, ka attiecīgi
kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta darbinieks Latvijas Bankas filiālē neatstāj
bez uzraudzības savu bruņojumu, ekipējumu, dokumentus, materiālās vērtības un citas
lietas (priekšmetus).
10. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nodrošina un atbild par to, ka attiecīgi
kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta darbinieks, atrodoties Latvijas Bankas filiālē,
nekavējoties informē Latvijas Bankas darbinieku par apdraudējumu, starpgadījumu vai
citu notikumu, kas atšķiras no ierastās darba kārtības, kā arī par Latvijas Bankas filiālē
atstātu savu vai citu kredītiestāžu un to pilnvaroto komersantu darbinieku bruņojumu,
ekipējumu, dokumentiem, materiālajām vērtībām un citām lietām (priekšmetiem).
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11. Kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nodrošina un atbild par to, ka attiecīgi
kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta darbinieks, atrodoties Latvijas Bankas filiālē
fiziskā apdraudējuma, t.sk. evakuācijas no Latvijas Bankas filiāles, gadījumā, pakļaujas
Latvijas Bankas darbinieku norādījumiem.
12. Par izsniegtās caurlaides nolaupīšanu vai nozaudēšanu kredītiestāde vai tās
pilnvarotais komersants nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā no
konstatēšanas brīža, paziņo Latvijas Bankai pa faksu vai tālruni, kura numurs publicēts
internetā (adrese: https://cashssp.bank.lv).
13. Ja kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta darbiniekam vairs nav nepieciešams
iekļūt Latvijas Bankas filiālē, kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nekavējoties,
bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā no brīža, kad iekļūšana Latvijas Bankas filiālē
vairs nav nepieciešama, par to informē Latvijas Banku pa faksu vai tālruni, kura numurs
publicēts internetā (adrese: https://cashssp.bank.lv), un atsauc pilnvarojumu, iesniedzot
Latvijas Bankai pilnvaras skaidrās naudas darījumu un citu ar tiem saistītu darbību
veikšanai atsaukumu (šo noteikumu 1.2. vai 1.5. pielikums), norādot nepieciešamo
informāciju. Šādā gadījumā kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants caurlaidi nodod
Latvijas Bankā triju darbadienu laikā pēc pilnvaras atsaukuma stāšanās spēkā.
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1.13. pielikums
Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras
1. Vispārīgie noteikumi
1. Šis pielikums nosaka Latvijas Bankas, kredītiestāžu un to pilnvaroto komersantu rīcību
šādos darbības nepārtrauktības nodrošināšanas vai ārkārtas apstākļu gadījumos:
1.1. ja kādai skaidrās naudas darījumā iesaistītajai iestādei vai visām skaidrās naudas
darījumā iesaistītajām iestādēm nav pieejama MyCashSSP sistēma vai maksājuma
rīkojumu nepieciešams iesniegt alternatīvā veidā;
1.2. ja nepieciešams veikt skaidrās naudas darījumus ārpus šo noteikumu 12. punktā
noteiktā darba laika vai apstrādāt ar tiem saistītos maksājuma rīkojumus ārpus TARGET2
sistēmas darba laika;
1.3. ja nav iespējams nodrošināt skaidrās naudas darījumus kādā no Latvijas Bankas
filiālēm.
2. Skaidrās naudas darījumu izpildes nodrošināšanai darbības nepārtrauktības
nodrošināšanas vai ārkārtas apstākļu gadījumā var tikt veikti šādi pasākumi:
2.1. iemaksas vai izmaksas pieteikuma, kā arī maksājuma rīkojuma iesniegšana
alternatīvā veidā;
2.2. skaidrās naudas darījumu veikšana ārpus šo noteikumu 12. punktā noteiktā darba
laika vai ar tiem saistīto maksājuma rīkojumu apstrāde ārpus TARGET2 sistēmas darba
laika;
2.3. plānoto skaidrās naudas darījumu atlikšana vai atcelšana;
2.4. plānoto skaidrās naudas darījumu pārcelšana uz citu Latvijas Bankas filiāli;
2.5. citi pasākumi, ja tādi nepieciešami skaidrās naudas darījumu veikšanas
nodrošināšanai.
3. Par šā pielikuma 2.2.–2.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanu katrā konkrētajā
situācijā lēmumu pieņem Latvijas Bankas valde, par pieņemto lēmumu informējot tās
kredītiestādes un to pilnvarotos komersantus, kurus var ietekmēt attiecīgais lēmums.
2. Paziņošana par ārkārtas apstākļiem un darbības nepārtrauktības
nodrošināšanas pasākumiem
4. Par darbības nepārtrauktības nodrošināšanas gadījuma vai ārkārtas apstākļu iestāšanos
vai iestāšanās varbūtību Latvijas Bankā, kā arī par nepieciešamību veikt šā pielikuma
2.2.–2.5. apakšpunktā minētos pasākumus Latvijas Banka nekavējoties individuāli paziņo
tām kredītiestādēm un to pilnvarotajiem komersantiem, kuri iesaistīti attiecīgajā brīdī
notiekošajos skaidrās naudas darījumos, pa e-pastu vai – nepieciešamības gadījumā – pa
tālruni vai faksu. Paziņojumā ietver šādu informāciju:
4.1. darbības nepārtrauktības nodrošināšanas gadījuma vai ārkārtas apstākļu ietekme uz
notiekošajiem skaidrās naudas darījumiem;
4.2. gaidāmais darbības nepārtrauktības nodrošināšanas gadījuma vai ārkārtas apstākļu
novēršanas laiks (ja zināms);
4.3. īstenojamie šā pielikuma 2. punktā minētie pasākumi un citi norādījumi.
5. Par darbības nepārtrauktības nodrošināšanas gadījuma vai ārkārtas apstākļu iestāšanos
vai iestāšanās varbūtību kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam, kā arī par
nepieciešamību veikt attiecīgos šā pielikuma 2.2.–2.5. apakšpunktā minētos pasākumus
kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants nekavējoties paziņo Latvijas Bankai pa e-
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pastu vai – nepieciešamības gadījumā – pa tālruni vai faksu, kuru numuri publicēti
internetā (adrese: https://cashssp.bank.lv). Paziņojumā ietver šādu informāciju:
5.1. darbības nepārtrauktības nodrošināšanas gadījuma vai ārkārtas apstākļu ietekme uz
notiekošajiem skaidrās naudas darījumiem;
5.2. gaidāmais darbības nepārtrauktības nodrošināšanas gadījuma vai ārkārtas apstākļu
novēršanas laiks (ja zināms);
5.3. vēlamie pasākumi un vēlamā darījumu kārtība darbības nepārtrauktības
nodrošināšanas vai ārkārtas apstākļu gadījumā.
6. Kredītiestādes pilnvarotajam komersantam ir pienākums nekavējoties nosūtīt visām
kredītiestādēm, kuras pilnvarojušas attiecīgo komersantu veikt šajos noteikumos
noteiktās darbības, šā pielikuma 5. punktā minēto paziņojumu, ja paziņojumā minētie
ārkārtas apstākļi ietekmē vai var ietekmēt kredītiestādes pilnvarotā komersanta darbību.
Kredītiestādei ir pienākums šā pielikuma 5. punktā minēto paziņojumu nekavējoties
nosūtīt tās pilnvarotajam komersantam, ja tas iesaistāms ārkārtas apstākļu novēršanā vai
darbības nepārtrauktības nodrošināšanā.
7. Latvijas Banka, saņemot šā pielikuma 5. punktā minēto paziņojumu vai konstatējot šā
pielikuma 1. punktā minētā gadījuma iestāšanos, izvērtē esošo informāciju,
nepieciešamības gadījumā informē par nepieciešamību rīkoties saskaņā ar šā pielikuma
3. nodaļā noteikto kārtību vai pieņem lēmumu par šā pielikuma 2.2.–2.5. apakšpunktā
minēto pasākumu īstenošanu, par pieņemto lēmumu informējot attiecīgo
(nepieciešamības gadījumā – arī citu) kredītiestādi vai tās pilnvaroto komersantu.
3. Iemaksas vai izmaksas pieteikuma un maksājuma rīkojuma iesniegšana
alternatīvā veidā
3.1. Alternatīvie veidi
8. Ja Latvijas kredītiestādei nav iespējams veikt naudas pārvedumu TARGET2 sistēmā,
tā rīkojas saskaņā ar noteikumos dalībai TARGET2-Latvija sistēmā noteiktajām ārkārtas
apstrādes procedūrām.
9. Iemaksas vai izmaksas pieteikumu alternatīvā veidā var iesniegt:
9.1. Latvijas kredītiestāde, izmantojot MyCashSSP sistēmas alternatīvo informācijas
apmaiņas kanālu;
9.2. iesniedzot iemaksas vai izmaksas pieteikumu papīra dokumenta veidā.
3.2. MyCashSSP sistēmas alternatīvo informācijas apmaiņas kanālu izmantošana
10. Ja MyCashSSP sistēma nav pieejama, izmantojot interneta adresi
https://cashssp.bank.lv, bet MyCashSSP sistēma turpina funkcionēt, Latvijas Banka
informē visas Latvijas kredītiestādes un to pilnvarotos komersantus par alternatīvu
MyCashSSP sistēmas interneta adresi.
11. Ja nav iespējams iesniegt iemaksas un izmaksas pieteikumu MyCashSSP sistēmā,
Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants var iesniegt un saņemt pieteikuma
informāciju noteikta formāta failā, izmantojot e-pastu. Pieteikuma faila formāts un
e-pasta adrese pieteikuma faila nosūtīšanai publicēti internetā (adrese:
https://cashssp.bank.lv). Ja ārkārtas apstākļi neļauj veikt pieteikuma faila nosūtīšanu pa
e-pastu, Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants var vienoties ar Latvijas
Banku par citu failu apmaiņas veidu.
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12. Šā pielikuma 11. punktā minētajos gadījumos failu šifrē un elektroniski paraksta
saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu
ar Latvijas Banku, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atslēgas, kuras
piešķir informācijas apmaiņai skaidrās naudas darījumu veikšanas ietvaros saskaņā ar šo
noteikumu 78.2. apakšpunktā noteikto kārtību.
3.3. Iemaksas vai izmaksas pieteikuma iesniegšana papīra dokumenta veidā
13. Ja nav iespējams nosūtīt iemaksas vai izmaksas pieteikumu elektroniskā veidā,
Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants var vienoties ar Latvijas Banku par
iemaksas vai izmaksas pieteikuma iesniegšanu Latvijas kredītiestādes vai tās pilnvarotā
komersanta pilnvarotās personas parakstīta papīra dokumenta veidā. Lai nodrošinātu
papīra dokumenta veidā iesniegto iemaksas vai izmaksas pieteikumu autentiskumu,
Latvijas kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants iesniedz Latvijas Bankai notariāli
vai Latvijas kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta apliecinātus to pilnvaroto
personu parakstus, kurām ir tiesības parakstīt Latvijas kredītiestādes iemaksas un
izmaksas pieteikumu papīra dokumenta veidā, un to pilnvaroto personu sarakstu, kurām
ir tiesības iesniegt Latvijas Bankā Latvijas kredītiestādes iemaksas un izmaksas
pieteikumus papīra dokumenta veidā.
14. Iemaksas vai izmaksas pieteikumu papīra dokumenta veidā iesniedz Latvijas Bankā
divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek Latvijas Bankā, bet otro
eksemplāru ar Latvijas Bankas norādi par saņemšanu atdod atpakaļ Latvijas kredītiestādei
vai tās pilnvarotajam komersantam.
15. Iemaksas vai izmaksas pieteikumam papīra dokumenta veidā ir obligāti šādi rekvizīti:
15.1. dokumenta nosaukums un numurs;
15.2. sagatavošanas datums;
15.3. Latvijas kredītiestādes nosaukums;
15.4. pilnvarotā komersanta nosaukums (ja šāds pilnvarojums ir);
15.5. Latvijas kredītiestādes vai pilnvarotā komersanta tās pilnvarotās personas vārds,
uzvārds un personas kods, kura tiesīga saņemt vai nodot skaidro naudu;
15.6. tās Latvijas Bankas filiāles nosaukums, kurā tiks veikta skaidrās naudas iemaksa
vai izmaksa;
15.7. izmaksas gadījumā:
15.7.1. izmaksas kopējā summa;
15.7.2. izmaksas kopējās summas sadalījums pa nominālvērtībām;
15.7.3. parole;
15.8. iemaksas gadījumā:
15.8.1. iemaksas kopējā summa katram skaidrās naudas iesaiņojumam;
15.8.2. iemaksas kopējās summas sadalījums pa nominālvērtībām katram skaidrās naudas
iesaiņojumam;
15.8.3. svītrkodu numuri.
4. Skaidrās naudas izmaksas nodrošināšana ārpus TARGET2 sistēmas darba laika
16. Ja nepieciešams nodrošināt skaidrās naudas izmaksu ārpus TARGET2 sistēmas darba
laika un skaidrās naudas darījumu konta atlikums nav pietiekams skaidrās naudas
izmaksas veikšanai, kredītiestāde iesniedz Latvijas Bankai maksājuma rīkojumu saskaņā
ar noteikumos dalībai TARGET2-Latvija sistēmā noteiktajām ārkārtas apstrādes
procedūrām vai arī iesniedz maksājuma rīkojumu līgumā par norēķinu konta apkalpošanu
noteiktajā kārtībā vai papīra dokumenta veidā.
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17. Latvijas Banka izsniedz skaidro naudu, ja:
17.1. kredītiestādes, kas nav TARGET2-Latvija sistēmas dalībniece, norēķinu konta
atlikums ir pietiekams;
17.2. kredītiestāde, kas ir TARGET2-Latvija sistēmas dalībniece, sniedz Latvijas Bankai
finanšu nodrošinājumu naudas līdzekļu, kas atrodas norēķinu kontā Latvijas Bankā, vai
parāda vērtspapīru, kas atbilst Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra
Pamatnostādnē (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma
īstenošanu (ECB/2014/60) noteiktajām prasībām un glabājas kredītiestādes vērtspapīru
kontā Latvijas Bankā, veidā.
18. Latvijas Banka nākamās TARGET2 sistēmas darbadienas sākumā noraksta naudas
līdzekļus no norēķinu konta, pamatojoties uz šā pielikuma 16. punktā minēto maksājuma
rīkojumu, vai šo noteikumu 58. punktā noteiktajos gadījumos veic savstarpējo ieskaitu.
5. Skaidrās naudas darījumu veikšana ārpus noteiktā darba laika
19. Lai veiktu skaidrās naudas izmaksu ārpus šo noteikumu 12. punktā noteiktā darba
laika:
19.1. kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants saskaņā ar šo noteikumu 5. nodaļu vai
ar šā pielikuma 3.2. vai 3.3. apakšnodaļā minēto kārtību iesniedz Latvijas Bankai
izmaksas pieteikumu;
19.2. kredītiestāde nodrošina naudas pārvedumu atbilstoši šo noteikumu 90. vai
91. punktā, šā pielikuma 8. punktā vai 4. nodaļā noteiktajai kārtībai;
19.3. ne vēlāk kā nākamajā darbadienā kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam
tiek nosūtīts darījuma apstiprinājuma ziņojums (Feedback Order for Withdrawal).
19.1 Ja kredītiestāde veikusi naudas pārvedumu uz Latvijas Bankas norēķinu kontu
TARGET2 sistēmā šo noteikumu 91. punktā noteiktajā kārtībā un skaidrās naudas
izmaksa nav veikta vai veikta daļēji, Latvijas Banka veic kredītiestādes skaidrās naudas
darījumu kontā esošo naudas līdzekļu atmaksu šo noteikumu 94. punktā noteiktajā
kārtībā.
20. Lai veiktu skaidrās naudas iemaksas ārpus šo noteikumu 12. punktā noteiktā darba
laika:
20.1. kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants saskaņā ar šo noteikumu 5. nodaļu vai
ar šā pielikuma 3.2. vai 3.3. apakšnodaļā minēto kārtību iesniedz Latvijas Bankai
iemaksas pieteikumu;
20.2. pieteikto skaidrās naudas iemaksu kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants veic
šo noteikumu 5.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā ar šādiem papildu nosacījumiem:
20.2.1. ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc skaidrās naudas iemaksas veikšanas
kredītiestādei vai tās pilnvarotajam komersantam elektroniski tiek nosūtīts darījuma
apstiprinājuma ziņojums (Feedback Notification for Deposit).
20.2.2. ne vēlāk kā nākamajā TARGET2 sistēmas darbadienā pēc tam, kad kredītiestāde
vai tās pilnvarotais komersants pilnībā iemaksājis Latvijas Bankā skaidrās naudas
iemaksai pieteikto skaidrās naudas summu, Latvijas Banka ieskaita naudas līdzekļus
kredītiestādes norēķinu kontā.
6. Plānoto skaidrās naudas darījumu atlikšana vai atcelšana
21. Ja skaidrās naudas darījuma veikšana tiek atlikta uz vēlāku laiku vai atcelta, Latvijas
Banka nepieciešamības gadījumā anulē kredītiestādes vai tās pilnvarotā komersanta
iesniegto iemaksas vai izmaksas pieteikumu.
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22. Ja atliktais vai atceltais darījums ir skaidrās naudas izmaksa un kredītiestāde jau
veikusi naudas pārvedumu tā nodrošināšanai, Latvijas Banka vienojas ar kredītiestādi par
naudas pārveduma summas atmaksu.
23. Ja nepieciešams, kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants pēc Latvijas Bankas
pieprasījuma iesniedz jaunu iemaksas vai izmaksas pieteikumu.
7. Skaidrās naudas darījumu pārcelšana uz citu Latvijas Bankas filiāli
24. Ja pieņemts lēmums par skaidrās naudas darījumu pārcelšanu uz citu Latvijas Bankas
filiāli (tālāk tekstā – rezerves filiāle):
24.1. Latvijas Banka sniedz nepieciešamo informāciju kredītiestādēm un to
pilnvarotajiem komersantiem, norādot rezerves filiāli, kura pārņem skaidrās naudas
darījumus, informē par rezerves filiāles darba laiku un sniedz citu informāciju, kas saistīta
ar skaidrās naudas darījumu izpildi rezerves filiālē;
24.2. kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants informē Latvijas Banku, vai nosūtītos
iemaksas un izmaksas pieteikumus, kuru izpilde pārcelta uz rezerves filiāli, nepieciešams
izpildīt rezerves filiālē. Ja nosūtītos iemaksas un izmaksas pieteikumus nepieciešams
izpildīt rezerves filiālē, kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants informē Latvijas
Banku, vai nosūtītajos iemaksas un izmaksas pieteikumos nepieciešami grozījumi.
25. Kredītiestāžu un to pilnvaroto komersantu izdotās pilnvaras veikt skaidrās naudas
darījumus un citas ar tiem saistītās darbības tajā Latvijas Bankas filiālē, kuras darbība tiek
pārcelta uz rezerves filiāli, ir spēkā skaidrās naudas darījumu veikšanai rezerves filiālē ar
brīdi, kad Latvijas Banka pieņēmusi lēmumu par skaidrās naudas darījumu pārcelšanu uz
rezerves filiāli.
26. Ja kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants informē Latvijas Banku, ka
nosūtītajos iemaksas un izmaksas pieteikumos, kuri sākotnēji iesniegti skaidrās naudas
darījumu veikšanai noteiktajā Latvijas Bankas filiālē, nav nepieciešami grozījumi, šie
iemaksas un izmaksas pieteikumi ir spēkā skaidrās naudas darījumu veikšanai rezerves
filiālē ar brīdi, kad Latvijas Banka pieņēmusi lēmumu par skaidrās naudas darījumu
pārcelšanu uz citu Latvijas Bankas filiāli.
27. Ja kredītiestāde vai tās pilnvarotais komersants informē Latvijas Banku, ka
nosūtītajos iemaksas un izmaksas pieteikumos, kuri sākotnēji iesniegti skaidrās naudas
darījumu veikšanai noteiktajā Latvijas Bankas filiālē, nepieciešami grozījumi, Latvijas
Banka šos iemaksas un izmaksas pieteikumus anulē un kredītiestāde vai tās pilnvarotais
komersants atkārtoti iesniedz iemaksas un izmaksas pieteikumus.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs
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2. pielikums
Latvijas Bankas padomes 2015. gada
kārtībai Nr. ____
Rīgā 20__. gada ___. _____________

PARAUGS

LĪGUMS Nr.

Par skaidrās naudas darījumiem Latvijas Bankā
Latvijas Banka tās _____________________________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

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

no vienas puses, un _________________________________________________________________
(nosaukums)

(tālāk tekstā – KREDĪTIESTĀDE) tās ______________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

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

no otras puses (abas kopā tālāk tekstā – PUSES; katra atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS).
1. KREDĪTIESTĀDE piekrīt pieteikties dalībai skaidrās naudas darījumos Latvijas
Bankā saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Kredītiestāžu skaidrās naudas
darījumu veikšanas noteikumiem Latvijas Bankā" (tālāk tekstā – noteikumi).
2. Ja Latvijas Banka pieņem dalības pieteikumu, KREDĪTIESTĀDE piekrīt darboties
saskaņā ar noteikumiem.
3. PUSES vienojas, ka KREDĪTIESTĀDE paraksta Latvijas Bankai sniedzamo
informāciju un Latvijas Banka paraksta KREDĪTIESTĀDEI sniedzamo informāciju
MyCashSSP sistēmas ietvaros ar elektronisko parakstu, ko Noteikumu izpratnē veido
lietotāja identifikators, parole un kodu kalkulators.*
4. PUSES apliecina, ka LĪGUMA 3. punktā minētais elektroniskais paraksts pilnībā
nodrošina informācijas autentiskumu un pilnībā apstiprina parakstītāja identitāti.*
5. Ja Latvijas Banka noraida KREDĪTIESTĀDES dalības pieteikumu vai dalība pilnībā
izbeigta saskaņā ar Noteikumiem, vienlaikus spēku zaudē arī LĪGUMS.
6. LĪGUMS stājas spēkā __________________. (Ja ar KREDĪTIESTĀDI jau ir noslēgts
līgums par dalību skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā, šajā punktā papildus
atrunā attiecīgā līguma spēka zaudēšanu ar šā līguma spēkā stāšanās brīdi un to, ka uz
KREDĪTIESTĀDI neattiecas noteikumos noteiktā pieteikšanās kārtība, kā arī uzskatāms,
ka Latvijas Banka izpildījusi pienākumu informēt KREDĪTIESTĀDI par dalības
uzsākšanu)
7. LĪGUMS sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz _____ (_________) lapām, pa vienam
eksemplāram katrai PUSEI.
Attiecas tikai uz līgumiem ar Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un ārvalstu kredītiestāžu
filiālēm.
*
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8. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
8.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050; tālr. 67022300, fakss
67022420, e-pasts: 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. KREDĪTIESTĀDE: __________________________________________________

KREDĪTIESTĀDE

Latvijas Banka

______________________

_________________

(paraksts)
____________________________

(paraksts)
____________ ___________

(datums)

Z.v.

Latvijas Bankas prezidents

(datums)

Z.v.

I. Rimšēvičs

