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Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 287/7

Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtībā Nr. 213/9
"Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem"
Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu
1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. septembra kārtībā Nr. 213/9 "Par
Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem" šādus grozījumus:
1.1. aizstāt kārtības tekstā:
1.1.1. saīsinājumu "BIC" ar saīsinājumu un vārdu "BIC kods" (attiecīgā locījumā);
1.1.2. vārdus "ātrais maksājums", "ātrais SEPA kredīta pārvedums", "ātrais SEPA
maksājums" un "ātrās SEPA naudas līdzekļu" (attiecīgā locījumā) ar vārdu
"zibmaksājums" (attiecīgā locījumā);
1.1.3. saīsinājumu "ĀMS" ar vārdu "zibmaksājumu";
1.1.4. saīsinājumu un vārdu "IBAN reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Zibsaišu
reģistrs" (attiecīgā locījumā);
1.1.5. vārdus "SEPA ātro kredīta pārvedumu shēmas" ar vārdiem "Eiropas Maksājumu
padomes apstiprinātās SEPA zibmaksājumu shēmas";
1.1.6. vārdus "tiešais dalībnieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dalībnieks" (attiecīgā
locījumā);
1.1.7. vārdus "tiešā dalība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dalība" (attiecīgā locījumā);
1.1.8. vārdus "tiešajam vai netiešajam dalībniekam" ar vārdiem "dalībniekam vai
netiešajam dalībniekam";
1.2. 1. pielikumā:
1.2.1. 2. punktā:
1.2.2. svītrot 2.3.–2.7. un 2.12. apakšpunktu;
1.2.3. izteikt 2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.15. klīringa serviss – EKS sistēmas sastāvdaļa, kas nodrošina SEPA kredīta pārveduma
rīkojumu un SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojumu starpbanku klīringu, t.sk. SEPA
maksājuma atsaukumu un ar to saistīto ziņojumu pārsūtīšanu, kā arī maksājuma
norādījumu sagatavošanu un iesniegšanu TARGET2 sistēmā norēķina veikšanai EKS
sistēmas dalībnieku norēķinu kontos TARGET2 sistēmā;";
1.2.4. izteikt 2.25. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.25. SEPA kredīta pārveduma rīkojums – rīkojums veikt SEPA kredīta pārvedumu, kas
atbilst Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai "SEPA kredīta pārvedumu shēmas
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rokasgrāmatai" (SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook; tālāk tekstā – SEPA kredīta
pārvedumu shēmas rokasgrāmata)";
1.2.5. aizstāt 2.26. apakšpunktā vārdus "Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai
"SEPA kredītu pārvedumu shēmas rokasgrāmatai"" ar vārdiem "SEPA kredīta
pārvedumu shēmas rokasgrāmatai";
1.2.6. aizstāt 2.27. apakšpunktā vārdus "Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai
"SEPA kredīta pārvedumu shēmas rokasgrāmatai"" ar vārdiem "SEPA kredīta pārvedumu
shēmas rokasgrāmatai";
1.2.7. svītrot 2.28. apakšpunktā vārdus "Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai";
1.2.8. papildināt ar 2.36.–2.42. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.36. zibmaksājuma rīkojums – Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai SEPA ātro
kredīta pārvedumu shēmas rokasgrāmatai (SEPA Instant Credit Transfer Scheme
Rulebook; tālāk tekstā – SEPA zibmaksājumu shēmas rokasgrāmata) atbilstošs rīkojums
uzreiz pēc saņemšanas samaksāt naudas summu saņēmējam;
2.37. zibmaksājuma atsaukums – SEPA zibmaksājumu shēmas rokasgrāmatai atbilstošs
pieprasījums veikt naudas līdzekļu atmaksu par iepriekš veiktu zibmaksājumu;
2.38. zibmaksājuma statusa pieprasījums – zibmaksājuma izmeklēšanas pieprasījums, ja
maksātāja banka nesaņem atbildi par iesniegto zibmaksājuma rīkojumu, vai pieprasījums
par laikus neatbildēta zibmaksājuma atsaukuma statusu;
2.39. zibmaksājuma atmaksas rīkojums – SEPA zibmaksājumu shēmas rokasgrāmatai
atbilstošs rīkojums veikt naudas līdzekļu atmaksu par iepriekš veiktu zibmaksājumu, ja
saņemts zibmaksājuma atsaukums;
2.40. zibmaksājumu segums – zibmaksājumu servisa norēķina nodrošinājums
bezskaidrās naudas līdzekļu veidā;
2.41. zibmaksājumu serviss – EKS sistēmas sastāvdaļa, kas nodrošina zibmaksājuma
rīkojumu un zibmaksājuma atmaksas rīkojumu nepārtrauktu (24/7/365) reālā laika
klīringu, t.sk. maksājuma apstiprinājuma nosūtīšanu maksātājam, zibmaksājuma
atsaukumu un ar to saistīto ziņojumu pārsūtīšanu, kā arī maksājuma norādījumu
sagatavošanu un iesniegšanu TARGET2 sistēmā norēķina veikšanai EKS sistēmas
dalībnieku norēķinu kontos TARGET2 sistēmā;
2.42. Zibsaišu reģistrs – Zibsaišu reģistrs Latvijas Bankas padomes apstiprināto "Zibsaišu
reģistra lietošanas noteikumu" izpratnē.";
1.2.9. izteikt 10.1. un 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.1. pievienojas Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai SEPA kredīta pārvedumu
shēmai, lai pieteiktos adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma izmantošanai EKS
sistēmas klīringa servisā;
10.2. pievienojas Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai SEPA zibmaksājumu
shēmai, lai pieteiktos adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma izmantošanai EKS
sistēmas zibmaksājumu servisā;"
1.2.10. izteikt 50. un 51. punktu šādā redakcijā:
"50. Paziņojumus saskaņā ar šiem noteikumiem sūta parakstīta papīra dokumenta veidā,
elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu (tālāk tekstā – elektroniskais dokuments), vai autentificēta SWIFT ziņojuma
veidā, ja šie noteikumi nenosaka citu kārtību. Paziņojumus Latvijas Bankai adresē
Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājam un nosūta uz pasta adresi vai
iesniedz K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvijā, vai SWIFT adresē BIC kodam
LACBLV2X, vai nosūta uz Latvijas Bankas oficiālo elektronisko adresi (tālāk tekstā –
e-adrese) vai uz e-pasta adresi info@bank.lv. Paziņojumus dalībniekam Latvijas Banka
sūta uz dalībnieka adresi, e-adresi, e-pasta adresi, ko dalībnieks norāda Latvijas Bankai
un regulāri aktualizē, vai SWIFT adresē dalībnieka BIC kodam.
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51. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu uz klienta vai Latvijas Bankas adresi, pietiek
pierādīt, ka paziņojums papīra dokumenta veidā nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne
ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu, vai arī šāds paziņojums
elektroniskā dokumenta veidā nosūtīts uz e-adresi vai e-pasta adresi.";
1.2.11. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:
"71. Latvijas Banka SEPA kredīta pārveduma rīkojumus pieņem no klientiem, kuri veic
SEPA kredīta pārvedumus savā vārdā un nav pievienojušies Eiropas Maksājumu
padomes apstiprinātajai SEPA kredīta pārvedumu shēmai.";
1.2.12. izteikt 99. un 100. punktu šādā redakcijā:
"99. EKS sistēmas klīringa servisā Latvijas Banka Eiropas Maksājumu padomes
apstiprinātās SEPA kredīta pārvedumu shēmas ietvaros darbojas kā netiešā dalībnieka
starpniekiestāde, iesniedz EKS sistēmā netiešā dalībnieka sagatavotos SEPA kredīta
pārveduma rīkojumu failus un SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojumu failus un saņem
no EKS sistēmas netiešajam dalībniekam adresētos SEPA kredīta pārvedumu failus un
SEPA naudas līdzekļu atmaksas failus, izmantojot Latvijas Bankas dalību EKS sistēmā
saskaņā ar Latvijas Bankas padomes apstiprinātajiem "Sistēmas noteikumiem dalībai
EKS" un EKS sistēmas savienojumu ar citām SEPA maksājumu sistēmām.
100. EKS sistēmas zibmaksājumu servisā Latvijas Banka Eiropas Maksājumu padomes
apstiprinātās SEPA zibmaksājumu shēmas ietvaros darbojas kā netiešā dalībnieka
starpniekiestāde, iesniedz EKS sistēmā netiešā dalībnieka sagatavotos zibmaksājuma
rīkojumus un zibmaksājuma atmaksas rīkojumus un saņem no EKS sistēmas netiešajam
dalībniekam vai tā klientam adresētos zibmaksājuma rīkojumus un zibmaksājuma
atmaksas rīkojumus, izmantojot Latvijas Bankas dalību EKS sistēmā saskaņā ar Latvijas
Bankas padomes apstiprinātajiem "Sistēmas noteikumiem dalībai EKS" un EKS sistēmas
savienojumu ar citām SEPA maksājumu sistēmām.";
1.2.13. izteikt 103.1. un 103.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"103.1. pievienojas Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai SEPA kredīta
pārvedumu shēmai, lai izmantotu netiešās dalības pakalpojumu EKS sistēmas klīringa
servisā;
103.2. pievienojas Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai SEPA zibmaksājumu
shēmai, lai izmantotu netiešās dalības pakalpojumu EKS sistēmas zibmaksājumu
servisā";
1.2.14. izteikt 113.1 punktu šādā redakcijā:
"113.1 Klienta norēķinu kontam citā iestādē, kuru izmanto šo noteikumu
113.3. apakšpunktā minētajiem likviditātes pārvedumiem, jābūt atvērtam iestādē, kas ir
licencēta SEPA valstī.";
1.2.15. aizstāt 128. punktā vārdu "punktā" ar vārdu "apakšpunktā";
1.2.16. izteikt 135. punktu šādā redakcijā:
"135. Ja Latvijas Banka saņem no klienta tā iniciētu SEPA maksājuma atsaukuma failu
10 darbadienu laikā pēc SEPA kredīta pārveduma rīkojuma izpildes, Latvijas Banka
SEPA maksājuma atsaukuma failu nosūta maksājuma saņēmēja iestādei, izmantojot EKS
sistēmu.";
1.2.17. papildināt ar 135.1 punktu šādā redakcijā:
"135.1 Ja Latvijas Banka saņem no klienta maksātāja iniciētu SEPA maksājuma
atsaukuma failu 13 mēnešu laikā pēc SEPA kredīta pārveduma rīkojuma izpildes, Latvijas
Banka SEPA maksājuma atsaukuma failu nosūta maksājuma saņēmēja iestādei,
izmantojot EKS sistēmu.";
1.2.18. izteikt 168. punktu šādā redakcijā:
"168. Ja Latvijas Banka saņem no klienta tā iniciētu zibmaksājuma atsaukumu
10 darbadienu laikā pēc zibmaksājuma rīkojuma izpildes, Latvijas Banka zibmaksājuma
atsaukumu nekavējoties iesniedz EKS sistēmas zibmaksājumu servisā.";
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1.2.19. papildināt ar 168.1 punktu šādā redakcijā:
"168.1 Ja Latvijas Banka saņem no klienta maksātāja iniciētu zibmaksājuma atsaukumu
13 mēnešu laikā pēc zibmaksājuma rīkojuma izpildes, Latvijas Banka zibmaksājuma
atsaukumu nekavējoties iesniedz EKS sistēmas zibmaksājumu servisā.";
1.2.20. izteikt 184. punktu un 184.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"184. Latvijas Banka klientam, kurš izmanto netiešās dalības vai adresējamā BIC koda
turētāja pakalpojumu EKS sistēmā, nodrošina:
184.1. iespēju tiešsaistes režīmā nepārtraukti (24/7/365) iekļaut Latvijas Bankas
uzturētajā Zibsaišu reģistrā informāciju par klienta klientu kontu IBAN numuru un
mobilā tālruņa numuru vai citu identifikatoru (tālāk tekstā – identifikators) sasaisti;";
1.2.21. izteikt 185. punktu šādā redakcijā:
"185. No Latvijas Bankas atbilstoši šo noteikumu 184.3. apakšpunkta prasībām saņemto
informāciju klients izmanto maksājuma rīkojuma sagatavošanai, pamatojoties uz sava
klienta sniegto informāciju par maksājuma saņēmēja identifikatoru. Klients nodrošina, ka
Zibsaišu reģistrā iekļautā informācija tiek pieprasīta un izmantota tikai šajā punktā
paredzētajam mērķim.";
1.2.22. 190. punktā:
1.2.22.1. aizstāt 190.2. apakšpunktā vārdus "mobilā tālruņa numuru" ar vārdu
"identifikatoru";
1.2.22.2. svītrot 190.4. apakšpunktu;
1.2.23. aizstāt 191. punktā vārdus "mobilā tālruņa numurs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu
"identifikators" (attiecīgā locījumā);
1.2.24. izteikt 192.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"192.1. tehnoloģiski drošā veidā pārliecinās, ka attiecīgais identifikators ir tā klienta
valdījumā;";
1.2.25. svītrot 192.3. apakšpunktu un 5.6.4. apakšnodaļu;
1.2.26. izteikt 204. punktu šādā redakcijā:
"204. Izbeidzot klienta netiešās dalības vai adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma
EKS sistēmas zibmaksājumu servisā sniegšanu, Latvijas Banka vienlaikus izbeidz
Zibsaišu reģistra izmantošanas pakalpojuma sniegšanu.";
1.2.27. izteikt 219. punktu šādā redakcijā:
"219. Uzskatāms, ka klients apzinās un pilda visus pienākumus, kuri tam jāveic saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī kodoldarbību, ar kurām veicina kodolieroču
izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, finansēšanas novēršanu un
starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju ievērošanu, īpaši tādējādi, ka tas
veic atbilstošus pasākumus saistībā ar debetētu vai kreditētu maksājumu tā norēķinu
kontā."
1.2.28. izteikt 1.3. pielikumu šādā redakcijā:
"1.3. pielikums
Pieteikuma veidlapa netiešās dalības pakalpojuma EKS sistēmas klīringa servisā
izmantošanai
Jauns

Labot

Aizpildīšanas datums
Vēlamais spēkā
stāšanās datums

Dzēst
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Klienta reģistrētais nosaukums:

Reģistrācijas numurs
BIC kods
Ar šo apliecinām, ka esam pievienojušies Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai
SEPA kredīta pārvedumu shēmai.
Pievienošanās datums

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, paraksts: _______________________
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________";
1.2.29. izteikt 1.4. pielikumu šādā redakcijā:
"1.4. pielikums
Pieteikuma veidlapa adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma EKS sistēmas
klīringa servisā izmantošanai
Jauns

Labot

Dzēst

Aizpildīšanas datums
Vēlamais spēkā
stāšanās datums
Klienta reģistrētais nosaukums:

Reģistrācijas numurs
BIC kods
Ar šo apliecinām, ka esam pievienojušies Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai
SEPA kredīta pārvedumu shēmai.
Pievienošanās datums

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, paraksts: _______________________
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________";
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1.2.30. izteikt 1.5. pielikumu šādā redakcijā:
"1.5. pielikums
Pieteikuma veidlapa netiešās dalības pakalpojuma EKS sistēmas zibmaksājumu
servisā izmantošanai
Jauns

Labot

Dzēst

Aizpildīšanas datums
Vēlamais spēkā
stāšanās datums
Klienta reģistrētais nosaukums:

Reģistrācijas numurs
BIC kods
Ar šo apliecinām, ka esam pievienojušies Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai
SEPA zibmaksājumu shēmai.
Pievienošanās datums

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, paraksts: _______________________
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________";
1.2.31. izteikt 1.6. pielikumu šādā redakcijā:
"1.6. pielikums
Pieteikuma veidlapa adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma EKS sistēmas
zibmaksājumu servisā izmantošanai
Jauns

Labot

Dzēst

Aizpildīšanas datums
Vēlamais spēkā
stāšanās datums
Klienta reģistrētais nosaukums:
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Reģistrācijas numurs
BIC kods
Ar šo apliecinām, ka esam pievienojušies Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai
SEPA zibmaksājumu shēmai.
Pievienošanās datums

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, paraksts: _______________________
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________".
2. Kārtība stājas spēkā 2019. gada 15. aprīlī.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs

