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2019. gada 16. jūlijā
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 292/4

Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra kārtībā Nr. 217/1
"Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas
operācijās kārtība"
Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu
1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra kārtības Nr. 217/1 "Dalības
Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtība"
1. pielikumā šādus grozījumus:
1.1. 2. punktā:
1.1.1. izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. aģentūra – institūcija, kuru Eurosistēma klasificējusi kā aģentūru un kura iekļauta
Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicētajā aģentūru sarakstā;";
1.1.2. izteikt 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.13. daudzpusējā attīstības banka – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz
kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES)
Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 575/2013) 117. panta 2. punktā minētā
daudzpusējā attīstības banka, ar kuru veiktajiem darījumiem noteikta 0% riska pakāpe;";
1.1.3. izteikt 2.47. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.47. starptautiskā organizācija – starptautiska organizācija Regulas (ES) Nr. 575/2013
118. panta izpratnē, ar kuru veiktajiem darījumiem noteikta 0% riska pakāpe;";
1.1.4. svītrot 2.51. apakšpunktu;
1.2. izteikt 153. punktu šādā redakcijā:
"153. Dalībnieks nosūta Latvijas Bankai aizdevuma pieprasījumu ne vēlāk kā plkst. 19.15
pēc Latvijas laika, bet Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda pēdējā
TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā – ne vēlāk kā plkst. 19.30 pēc Latvijas laika.
Ārkārtas gadījumā Eurosistēmā var tikt noteikts vēlāks aizdevuma pieprasījuma
nosūtīšanas laiks. Dalībnieks aizdevuma pieprasījumā norāda aizdevuma apjomu.";
1.3. papildināt 167. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Ārkārtas gadījumā Eurosistēmā var tikt noteikts vēlāks noguldījuma veikšanas laiks.";
1.4. izteikt 171. punktu šādā redakcijā:
"171. Lai nodrošinātu atbilstošu Eurosistēmas monetārās politikas transmisijas
mehānismu, Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 9. jūlija Pamatnostādne (ES) 2014/528
par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un
nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (pārstrādāta
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redakcija) (ECB/2014/31) un saskaņā ar to pieņemtie Eiropas Centrālās bankas lēmumi
nosaka vienotas aktīvu atbilstības pagaidu prasības (tālāk tekstā – Eurosistēmas aktīvu
atbilstības pagaidu ietvars). Latvijas Banka pieņem kā nodrošinājumu tikai tādus
Eurosistēmas aktīvu atbilstības pagaidu ietvaram atbilstošus aktīvus, kurus ir pienākums
(nevis tiesības) pieņemt visām euro zonas valstu centrālajām bankām.";
1.5. svītrot 180.4. apakšpunktu;
1.6. izteikt 181. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
"Eurosistēmā atzīto ECAI iestāžu kredītnovērtējuma sistēmu un ICAS sistēmu saraksts
pieejams Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.";
1.7. papildināt 1. pielikumu ar 203.1 punktu šādā redakcijā:
"203.1 Saskaņā ar Eurosistēmas aktīvu atbilstības pagaidu ietvaru (Eiropas Centrālās
bankas pieņemtajiem lēmumiem) Eurosistēmā var tikt noteikti speciāli riska kontroles
pasākumi, kas piemērojami tirgojamiem aktīviem, kurus emitējusi vai pilnībā garantējusi
tādas euro zonas valsts centrālā valdība, uz kuru attiecas Eiropas Savienības vai
Starptautiskā Valūtas fonda finansiālās vai makroekonomiskās palīdzības programma.";
1.8. izteikt 213.–215. punktu šādā redakcijā:
"213. Atbilstošām kredītprasībām tiek piemēroti novērtējuma diskonti, kas atšķiras
atbilstoši to atlikušajam termiņam, kredītkvalitātes līmenim un procentu likmes veidam,
saskaņā ar šo noteikumu 1.4. pielikumu.
214. Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām ar fiksētu procentu likmi, tiek
piemēroti šādām kredītprasībām:
214.1. ar nulles procentu likmi;
214.2. ar mainīgu procentu likmi, kam periods, kurā var mainīt procentu likmi, ir ilgāks
par 1 gadu;
214.3. ar mainīgu procentu likmi, kam noteikta augstākā augšējā robeža (ceiling).
215. Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām ar mainīgu procentu likmi, tiek
piemēroti kredītprasībām, kam noteikta zemākā procentu likme (floor) un nav noteikta
augstākā procentu likme (ceiling), un kam periods, kurā var mainīt procentu likmi, nav
ilgāks par 1 gadu.";
1.9. aizstāt 216. punkta pirmajā teikumā vārdu "maksājumu" ar vārdu "likmi";
1.10. aizstāt 223. punktā vārdus "teorētiskās cenas vai" ar vārdu "tā";
1.11. izteikt 225.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"225.3. nodrošināto obligāciju, kura emitēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013
129. panta 1.–3. un 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, kurai piešķirts ECAI iestādes
emisijas reitings saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 83. panta a) punkta prasībām
un kuras emisijas programma atbilst Pamatnostādnes (ES) 2015/510 IX.b pielikuma
prasībām;";
1.12. aizstāt 243. punkta pirmajā teikumā vārdu "tiešu" ar vārdu "atbilstošu";
1.13. izteikt 248. punktu šādā redakcijā:
"248. Latvijas Bankas darbadienā līdz plkst. 12.00 pēc Latvijas laika Latvijas Banka
novērtē dalībnieka nodrošinājuma apjoma pietiekamību saskaņā ar šo noteikumu
3.6. apakšnodaļu. Nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, ja tā vērtība nav mazāka par
likviditāti palielinošo reverso darījumu kopējo apjomu, ieskaitot šo darījumu laikā
uzkrāto procentu ienākumu. Ja procentu likme ir pozitīva, attiecīgo uzkrāto procentu
ienākumu katru darbadienu pieskaita likviditāti palielinošo reverso darījumu kopējam
apjomam. Ja procentu likme ir negatīva, attiecīgo uzkrāto procentu ienākumu katru
darbadienu atņem no likviditāti palielinošo reverso darījumu kopējā apjoma.";
1.14. izteikt 284.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
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"284.1. tādu dalībnieka procedūru vienreizējas pārbaudes, kuras tas izmanto, lai sniegtu
informāciju par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību (t.sk. gadījumā,
kad dalībnieks veicis būtiskas šo procedūru pārmaiņas);";
1.15. svītrot 363. punktu;
1.16. papildināt 1. pielikumu ar 364. punktu šādā redakcijā:
"364. Šo noteikumu 225.3. apakšpunkta prasības attiecībā uz nodrošināto obligāciju
emisijas reitingu un emisijas programmu piemērojamas, sākot ar 2020. gada 1. februāri.";
1.17. izteikt 1.2. pielikumu šādā redakcijā:
"1.2. pielikums
Tirgojamu aktīvu novērtējuma diskontu kategorijas
I kategorija
Centrālo
valdību
parāda
instrumenti

II kategorija
Vietējo un
reģionālo
valdību
parāda
instrumenti

Eiropas
Centrālās
bankas parāda
sertifikāti

PVKIU
atbilstošas
liela apjoma
nodrošinātās
obligācijas

Euro zonas
valstu
centrālo
banku pirms
euro
ieviešanas
attiecīgajā
valstī emitēti
parāda
sertifikāti
–

Noteiktu
aģentūru3
parāda
instrumenti

Starptautisko
organizāciju
un
daudzpusējo
attīstības
banku parāda
instrumenti

III kategorija
PVKIU
atbilstošas
nodrošinātās
obligācijas,
izņemot liela
apjoma
nodrošinātās
obligācijas
Nefinanšu
sabiedrību,
valsts sektora
sabiedrību un
noteiktu
aģentūru2
emitēti parāda
instrumenti
Citas
nodrošinātās
obligācijas

IV kategorija
Kredītiestāžu
un noteiktu
aģentūru1
nenodrošināti
parāda
instrumenti

V kategorija
ABS

Finanšu
sabiedrību
nenodrošināti
parāda
instrumenti

–

–

–

–

–

–

";

Aģentūras, kuras ir kredītiestādes un kuras neatbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Eiropas Centrālās bankas
2014. gada 19. decembra Pamatnostādnes (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu
(Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60) (pārstrādāta versija) (tālāk tekstā – Pamatnostādne
(ES) 2015/510) XII.a pielikumā.
2 Aģentūras, kuras nav kredītiestādes un kuras neatbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādnes
(ES) 2015/510 XII.a pielikumā.
3 Aģentūras (kredītiestādes vai institūcijas, kas nav kredītiestādes), kuras atbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas
noteikti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 XII.a pielikumā.
1

4
1.18. izteikt 1.4. pielikumu šādā redakcijā:
"1.4. pielikums
Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām un RMBD instrumentiem
Kredītkvalitātes
līmenis

Atlikušais
termiņš
(gados)

1. un 2. līmenis
(AAA līdz A–)

3. līmenis
(BBB+ līdz
BBB–)

0–1
11–3
31–5
51–7
71–10
≥10
0–1
11–3
31–5
51–7
71–10
≥10

Novērtējuma diskonts (%)
Kredītprasības
Fiksēta procentu
Mainīga procentu
likme
likme
12.0
12.0
16.0
12.0
21.0
12.0
27.0
16.0
35.0
21.0
45.0
27.0
19.0
19.0
33.5
19.0
45.0
19.0
50.5
33.5
56.5
45.0
63.0
50.5

RMBD
instrumenti
31.5

Neatbilst

".

_______________
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Ieskaitot.

2. Kārtība stājas spēkā 2019. gada 5. augustā.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs

