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2017. gada 14. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 260/3 

Rīgā 

Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas 

operācijās ASV dolāros kārtība 

Piezīme.  

Ar grozījumu saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 2018. gada 6. aprīļa kārtību Nr. 272/2 (spēkā ar 

16.04.2018.). 

Izdota saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta pirmās daļas 2. punktu 

1. Ar šo kārtību tiek pieņemti: 

1.1. "Latvijas Bankas organizēto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju 

ASV dolāros veikšanas papildu noteikumi" (1. pielikums); 

1.2. apliecinājuma "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās 

politikas operācijās ASV dolāros" paraugs (2. pielikums). 

2. Latvijas Bankas valde pieņem ar dalību Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas 

monetārās politikas operācijās ASV dolāros saistītās SWIFT prasībām atbilstošu 

ziņojumu formas un nodrošina to publiskošanu Latvijas Bankas interneta vietnē. 

3. Latvijas Bankas valde nosaka kārtību, kādā Latvijas Banka nodrošina Latvijas Bankas 

organizēto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju ASV dolāros veikšanu. 

4. Kārtība stājas spēkā 2017. gada 31. oktobrī. 

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs 
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1. pielikums 

Latvijas Bankas padomes 2017. gada 14. septembra 

kārtībai Nr. 260/3 

Latvijas Bankas organizēto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju 

ASV dolāros veikšanas papildu noteikumi 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās 

politikas operācijās ASV dolāros papildu kārtību. 

2. Eurosistēmas monetārās politikas operācijas ASV dolāros ir ASV dolāru likviditāti 

palielinošas Eurosistēmas monetārās politikas operācijas ar mērķi veicināt finanšu tirgu 

darbību ASV dolāru deficīta gadījumā. 

3. Dalībnieks piedalās Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas 

operācijās ASV dolāros, pamatojoties uz šā dalībnieka un Latvijas Bankas savstarpēji 

noslēgto līgumu "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās 

politikas operācijās". Lai piedalītos arī Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas 

monetārās politikas operācijās ASV dolāros, dalībnieks papildus iesniedz Latvijas Bankai 

rakstisku apliecinājumu "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas 

monetārās politikas operācijās ASV dolāros", kā arī standarta norēķinu instrukcijas. 

4. Eurosistēmas monetārās politikas operācijām ASV dolāros piemērojami Latvijas 

Bankas padomes pieņemtie "Latvijas Bankas organizēto Eurosistēmas monetārās 

politikas operāciju veikšanas noteikumi" (tālāk tekstā – Vispārējie noteikumi), 

t.sk. precizējošās operācijas regulējošie noteikumi, ciktāl Eiropas Centrālās bankas 

interneta vietnē publicētais paziņojums par Eurosistēmas monetārās politikas operācijām 

ASV dolāros (tālāk tekstā – Eiropas Centrālās bankas paziņojums) un šie noteikumi 

nenosaka citādi. Pretrunu gadījumā starp šiem noteikumiem un Eiropas Centrālās bankas 

paziņojumu noteicošais ir Eiropas Centrālās bankas paziņojums. 

5. Eurosistēmas monetārās politikas operācijās ASV dolāros izmantojamais instruments 

ir reversie darījumi. 

6. Eurosistēmas monetārās politikas operācijas ASV dolāros tiek organizētas fiksētas 

procentu likmes izsolē, kuras kopējais apjoms nav ierobežots. 

7. Latvijas Banka neuzņemas saistības nodrošināt likviditāti ASV dolāros, un Latvijas 

Banka negarantē dalībniekam likviditātes ASV dolāros piešķiršanu pilnā vai daļējā 

apjomā. 

8. Minimālais izsoles pieteikuma apjoms ir 5 milj. ASV dolāru. 

9. Izsoles pieteikuma solis ir 100 000 ASV dolāru. 

II. Norēķinu kārtība 

10. Maksājumus ASV dolāros veic, izmantojot dalībnieka un Latvijas Bankas norādīto 

norēķinu kontu norēķiniem ASV dolāros. 

11. Ja darījuma sākuma datumā līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika dalībnieka 

nodrošinājums nav pietiekams, Latvijas Banka vienpusēji pārrēķina darījuma apjomu un 
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šis darījums izpildāms dalībnieka iesniegtā nodrošinājuma apjomā. Šādā gadījumā 

dalībniekam ir pienākums samaksāt Latvijas Bankai līgumsodu saskaņā ar šo noteikumu 

16. punkta nosacījumiem, un turpmāki norēķini neizpildītās darījuma daļas apjomā netiek 

veikti. 

12. Darījuma beigu datumā dalībnieks atmaksā Latvijas Bankai aizdevumu un samaksā 

Latvijas Bankai procentus līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika. 

III. Riska kontroles pasākumi 

13. Papildus Vispārējos noteikumos minētajiem riska kontroles pasākumiem Latvijas 

Banka piemēro sākotnējo nodrošinājuma rezervi 12% apmērā. 

14. Pārrēķinot darījuma apjomu euro, Latvijas Banka piemēro Eiropas Centrālās bankas 

paziņojumā noteikto ASV dolāra kursu attiecībā pret euro. 

15. Ja darījuma termiņš ir ilgāks par vienu nedēļu, astotajā kalendārajā dienā Latvijas 

Banka pārrēķina darījuma apjomu euro un turpmāk veic šādu pārrēķināšanu vienu reizi 

nedēļā, piemērojot Eiropas Centrālās bankas publicēto euro atsauces kursu, kas ir spēkā 

attiecīgās dienas sākumā. 

IV. Sankcijas par dalībnieka saistību nepildīšanu 

16. Ja dalībnieks izdara Eurosistēmas monetārās politikas operāciju ASV dolāros 

procedūras vai šādu operāciju ietvaros noslēgtā darījuma noteikumu pārkāpumu, Latvijas 

Banka piemēro dalībniekam Vispārējos noteikumos minētās sankcijas. 

V. Latvijas Bankas tiesības dalībnieka saistību nepildīšanas gadījumā 

17. Attiecībā uz darījumiem, kas veikti Eurosistēmas monetārās politikas operāciju 

ASV dolāros ietvaros, Latvijas Banka ir tiesīga veikt Vispārējos noteikumos paredzētos 

pasākumus dalībnieka saistību nepildīšanas gadījumā un piesardzības apsvērumu dēļ. 

18. Pārrēķinot darījuma apjomu euro, Latvijas Banka piemēro Eiropas Centrālās bankas 

publicēto euro atsauces kursu, kas ir spēkā attiecīgās dienas sākumā. 

VI. Noteikumu grozījumi 

19. Latvijas Banka ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos noteikumus. Šādus 

grozījumus Latvijas Banka paziņo dalībniekam elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi, 

kuru dalībnieks paziņojis Latvijas Bankai saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem, un 

norādot šo grozījumu spēkā stāšanās termiņu. 

20. Ja kāda šo noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē citu šo noteikumu 

normu spēkā esamību. 

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs 
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2. pielikums 

Latvijas Bankas padomes 2017. gada 14. septembra 

kārtībai Nr. 260/3 

Apliecinājums "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās 

politikas operācijās ASV dolāros" 

______________ ______________ PARAUGS 
(vieta) (datums)  

______________________________________________________________________ 
(nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese) 

(tālāk tekstā – dalībnieks) ______________________________________________ 
 (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

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

apliecina, ka dalībnieks piekrīt piedalīties Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas 

monetārās politikas operācijās ASV dolāros saskaņā ar šā dalībnieka un Latvijas Bankas 

savstarpēji noslēgto līgumu "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas 

monetārās politikas operācijās" (t.sk. Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Latvijas 

Bankas organizēto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumiem" 

un "Latvijas Bankas organizēto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju ASV dolāros 

veikšanas papildu noteikumiem") un Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicēto 

paziņojumu par Eurosistēmas monetārās politikas operācijām ASV dolāros. 

______________ ______________ 
(vārds, uzvārds) (paraksts) 

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs 

 

 


