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Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 311/2

Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtībā Nr. 183/3
"Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā"
Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu
1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtībā Nr. 183/3 "Dalības
kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" šādus grozījumus:
1.1. papildināt kārtību ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
"1.1 Ja līguma otra puse ir reģistrēta citā valstī, var noslēgt angļu valodā sagatavotu
līgumu.";
1.2. 1. pielikumā:
1.2.1. izteikt 2.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1.1. kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus tās reģistrācijas valstī un valstī,
kurā tā veic ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, ja
komercdarbības veikšanas valsts atšķiras no iestādes reģistrācijas valsts;";
1.2.2. papildināt ar 27.1–27.3 punktu šādā redakcijā:
"27.1 Dalībnieks, iesniedzot šo noteikumu 39. punktā noteiktos dokumentus, un katru
reizi, iesniedzot netiešā dalībnieka maksājuma rīkojumus apstrādei EKS sistēmā vai
saņemot netiešajam dalībniekam adresētos maksājumus no EKS sistēmas, apliecina, ka
attiecīgais netiešais dalībnieks atbilst šo noteikumu 15. punkta nosacījumiem, kā arī:
27.11. šo noteikumu 26. punkta prasībai, ja netiešais dalībnieks izmanto klīringa servisa
pakalpojumus;
27.12. šo noteikumu 27. punkta prasībai, ja netiešais dalībnieks izmanto zibmaksājumu
servisa pakalpojumus.
27.2 Dalībnieks, iesniedzot šo noteikumu 41. punktā noteiktos dokumentus, un katru reizi,
iesniedzot adresējamā BIC koda turētāja maksājuma rīkojumus apstrādei EKS sistēmā
vai saņemot adresējamā BIC koda turētājam adresētos maksājumus no EKS sistēmas,
apliecina, ka attiecīgais adresējamā BIC koda turētājs atbilst šo noteikumu
2.1. apakšpunkta nosacījumiem, kā arī:
27.21. šo noteikumu 26. punkta prasībai, ja adresējamā BIC koda turētājs izmanto klīringa
servisa pakalpojumus;
27.22. šo noteikumu 27. punkta prasībai, ja adresējamā BIC koda turētājs izmanto
zibmaksājumu servisa pakalpojumus.
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27.3 Dalībnieks pēc Latvijas Bankas pieprasījuma sniedz visu ar tā netiešo dalībnieku vai
adresējamā BIC koda turētāju saistīto informāciju, ko Latvijas Banka uzskata par
nepieciešamu, lai nodrošinātu EKS sistēmas raitu darbību un drošību, likumā "Par
Latvijas Banku" noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi un šo noteikumu izpildi.";
1.2.3. izteikt 29. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
"29. Lai dalībnieka kandidāts, kurš atbilst piekļuves nosacījumiem, kļūtu par EKS
sistēmas dalībnieku vai dalībnieks sāktu izmantot izvēlētā EKS sistēmas servisa
pakalpojumus vai tajā reģistrētu jaunu reģistrēto BIC kodu, dalībnieka kandidāts vai
dalībnieks:";
1.2.4. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Dalībnieka kandidāts vai dalībnieks, kurš vēlas izmantot zibmaksājumu servisa
pakalpojumus vai tajā reģistrēt jaunu reģistrēto BIC kodu, iesniedz Latvijas Bankā
statisko datu reģistrācijas pieteikuma veidlapu saskaņā ar šo noteikumu
1.11. pielikumu.";
1.2.5. izteikt 35. punktu šādā redakcijā;
"35. Latvijas Banka paziņo dalībnieka kandidātam vai dalībniekam datumu, ar kuru tiks
sākta dalība EKS sistēmā vai būs pieejami izvēlētā EKS sistēmas servisa pakalpojumi,
vai kurā tiks veikta reģistrētā BIC koda reģistrācija. Paziņojumu par reģistrētā BIC koda
reģistrāciju Latvijas Banka nosūta uz dalībnieka kontaktpersonu sarakstā norādīto e-pasta
adresi.";
1.2.6. izteikt 2.6. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"2.6. Netiešā dalībnieka pieteikšanas un dalības izbeigšanas procedūra";
1.2.7. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
"40. Latvijas Banka paziņo dalībniekam datumu, ar kuru netiešais dalībnieks tiks atzīts
EKS sistēmā vai izvēlētajā EKS sistēmas servisā, nosūtot paziņojumu uz dalībnieka
kontaktpersonu sarakstā norādīto e-pasta adresi.";
1.2.8. papildināt ar 40.1–40.4 punktu šādā redakcijā:
"40.1 Lai izbeigtu netiešā dalībnieka dalību kādā no EKS sistēmas servisiem, dalībnieks
iesniedz Latvijas Bankā:
40.11. netiešā dalībnieka reģistrācijas pieteikuma veidlapu saskaņā ar šo noteikumu
1.7. pielikumu, ja dalība tiek izbeigta klīringa servisā;
40.12. netiešā dalībnieka reģistrācijas pieteikuma veidlapu saskaņā ar šo noteikumu
1.12. pielikumu, ja dalība tiek izbeigta zibmaksājumu servisā.
40.2 Latvijas Banka paziņo dalībniekam datumu, ar kuru netiešā dalībnieka dalība
attiecīgajā EKS sistēmas servisā tiks izbeigta, nosūtot paziņojumu uz dalībnieka
kontaktpersonu sarakstā norādīto e-pasta adresi.
40.3 Latvijas Banka nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt netiešā
dalībnieka dalību EKS sistēmā, ja:
40.31. Latvijas Bankas ieskatā zudis pamats iestādes atzīšanai par netiešo dalībnieku
saskaņā ar šo noteikumu 15. punkta nosacījumiem;
40.32. iestājas jebkurš ar netiešo dalībnieku saistīts gadījums, kas Latvijas Bankas
vērtējumā varētu apdraudēt EKS sistēmas stabilitāti un drošību vai likumā "Par Latvijas
Banku" noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi vai radīt citus būtiskus riskus.
40.4 Latvijas Banka, izbeidzot netiešā dalībnieka dalību EKS sistēmā saskaņā ar šo
noteikumu 40.3 punktu, nekavējoties nosūta paziņojumu dalībniekam par tā netiešā
dalībnieka dalības izbeigšanu.";
1.2.9. izteikt 2.7. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"2.7. Adresējamā BIC koda turētāja pieteikšanas un reģistrācijas izbeigšanas
procedūra";
1.2.10. izteikt 43. punktu šādā redakcijā:
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"43. Latvijas Banka paziņo dalībniekam datumu, ar kuru adresējamā BIC koda turētājs
tiks iekļauts attiecīgajās maršrutēšanas tabulās, nosūtot paziņojumu uz dalībnieka
kontaktpersonu sarakstā norādīto e-pasta adresi.";
1.2.11. papildināt ar 43.1–43.4 punktu šādā redakcijā:
"43.1 Lai izbeigtu adresējamā BIC koda turētāja reģistrāciju kādā no EKS sistēmas
servisiem, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankā:
43.11. adresējamā BIC koda turētāja pieteikuma veidlapu saskaņā ar šo noteikumu
1.8. pielikumu, ja dalība tiek izbeigta klīringa servisā;
43.12. adresējamā BIC koda turētāja pieteikuma veidlapu saskaņā ar šo noteikumu
1.13. pielikumu, ja dalība tiek izbeigta zibmaksājumu servisā.
43.2 Latvijas Banka paziņo dalībniekam datumu, ar kuru adresējamā BIC koda turētāja
reģistrācija attiecīgajā EKS sistēmas servisā tiks izbeigta, nosūtot paziņojumu uz
dalībnieka kontaktpersonu sarakstā norādīto e-pasta adresi.
43.3 Latvijas Banka nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt adresējamā BIC
koda turētāja reģistrāciju EKS sistēmā, ja:
43.31. adresējamā BIC koda turētājs vairs neatbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunkta
nosacījumiem;
43.32. iestājas jebkurš ar adresējamā BIC koda turētāju saistīts gadījums, kas Latvijas
Bankas vērtējumā varētu apdraudēt EKS sistēmas stabilitāti un drošību vai likumā "Par
Latvijas Banku" noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi vai radīt citus būtiskus riskus.
43.4 Latvijas Banka, izbeidzot adresējamā BIC koda turētāja reģistrāciju EKS sistēmā
saskaņā ar šo noteikumu 43.3 punkta nosacījumiem, nekavējoties nosūta paziņojumu
dalībniekam par tā adresējamā BIC koda turētāja reģistrācijas izbeigšanu.";
1.2.12. izteikt 60. punktu šādā redakcijā:
"60. Dalībnieks laikus aktualizē informāciju, kas norādāma statisko datu reģistrācijas
pieteikuma veidlapās, kā arī informāciju par netiešā dalībnieka un adresējamā BIC koda
turētāja reģistrāciju, iesniedzot Latvijas Bankai attiecīgo veidlapu. Latvijas Banka paziņo
datumu, ar kuru pārmaiņas stājas spēkā EKS sistēmā, nosūtot paziņojumu uz dalībnieka
kontaktpersonu sarakstā norādīto e-pasta adresi.";
1.2.13. aizstāt 114.1. apakšpunktā skaitli "15 000" ar skaitli "100 000";
1.2.14. 1.1. pielikumā:
1.2.14.1. izteikt 4.7.6. apakšpunkta tabulas 3. rindu šādā redakcijā:
3.
Pārmaiņu statusa
<ModDtls>/<ModStsId>
identifikators
1.2.14.2. papildināt 8.1. apakšpunktu ar vārdiem "Kredīta pārveduma rīkojuma sūtītāja
BIC kodam jāatbilst tam dalībnieka reģistrētajam BIC kodam, kura seguma konts tiek
papildināts.";
1.2.15. 1.2. pielikumā:
1.2.15.1. izteikt dalībnieka tiesībspējas atzinuma parauga ievaddaļu šādā redakcijā:
"Dalībnieka tiesībspējas atzinuma paraugs
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

Latvijas Bankai
info@bank.lv";
1.2.15.2. izteikt dalībnieka tiesībspējas atzinuma parauga noslēguma daļu šādā redakcijā:
"Ar patiesu cieņu,
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_____________________
(vārds, uzvārds un amats)";
1.2.15.3. izteikt ārpus Eiropas Ekonomikas zonas nodibināta dalībnieka valsts atzinuma
parauga ievaddaļu šādā redakcijā:
"Ārpus Eiropas Ekonomikas zonas nodibināta dalībnieka valsts atzinuma paraugs
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

Latvijas Bankai
info@bank.lv";
1.2.15.4. izteikt ārpus Eiropas Ekonomikas zonas nodibināta dalībnieka valsts atzinuma
parauga noslēguma daļu šādā redakcijā:
"Ar patiesu cieņu,
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_____________________
(vārds, uzvārds un amats)";
1.2.16. 1.6. pielikumā:
1.2.16.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Statisko datu reģistrācijas pieteikuma veidlapa klīringa servisam
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

1.2.16.2. svītrot aizpildīšanas datuma norādi;
1.2.16.3. izteikt noslēguma daļu šādā redakcijā:
"ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt dalībnieku, vārds, uzvārds un amats) ";

1.2.17. 1.7. pielikumā:
1.2.17.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Netiešā dalībnieka reģistrācijas pieteikuma veidlapa klīringa servisam
(aizpilda un paraksta dalībnieks)
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

1.2.17.2. svītrot aizpildīšanas datuma norādi;
1.2.17.3. izteikt noslēguma daļu šādā redakcijā:
"ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt dalībnieku, vārds, uzvārds un amats) ";

1.2.18. 1.8. pielikumā:
1.2.18.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Adresējamā BIC koda turētāja reģistrācijas pieteikuma veidlapa klīringa
servisam
(aizpilda un paraksta dalībnieks)
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

1.2.18.2. svītrot aizpildīšanas datuma norādi;
1.2.18.3. izteikt noslēguma daļu šādā redakcijā:
"ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt dalībnieku, vārds, uzvārds un amats) ";

1.2.19. 1. 11. pielikumā:
1.2.19.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Statisko datu reģistrācijas pieteikuma veidlapa zibmaksājumu servisam
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

1.2.19.2. svītrot aizpildīšanas datuma norādi;
1.2.19.3. izteikt noslēguma daļu šādā redakcijā:
"ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt dalībnieku, vārds, uzvārds un amats) ";

1.2.20. 1.12. pielikumā:
1.2.20.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Netiešā dalībnieka reģistrācijas pieteikuma veidlapa zibmaksājumu servisam
(aizpilda un paraksta dalībnieks)
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

1.2.20.2. svītrot aizpildīšanas datuma norādi;
1.2.20.3. izteikt noslēguma daļu šādā redakcijā:
"ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt dalībnieku, vārds, uzvārds un amats) ";

1.2.21. 1.13. pielikumā:
1.2.21.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Adresējamā BIC koda turētāja reģistrācijas pieteikuma veidlapa zibmaksājumu
servisam
(aizpilda un paraksta dalībnieks)
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DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

1.2.21.2. svītrot aizpildīšanas datuma norādi;
1.2.21.3. izteikt noslēguma daļu šādā redakcijā:
"ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt dalībnieku, vārds, uzvārds un amats) ";

1.3. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:
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"PARAUGS
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

LĪGUMS Nr.

Par dalību EKS
Latvijas Banka (tālāk tekstā – BANKA) tās ___________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

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

no vienas puses, un __________________________________________________________
(nosaukums)

(tālāk tekstā – DALĪBNIEKS) _____________________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________________________________________,
no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS).
1. DALĪBNIEKS piekrīt pieteikties dalībai BANKAS elektroniskajā klīringa sistēmā
(tālāk tekstā – EKS sistēma) saskaņā ar Latvijas Bankas padomes apstiprinātajiem
"Sistēmas noteikumiem dalībai EKS" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi).
2. Ja BANKA pieņem dalības pieteikumu, DALĪBNIEKS piekrīt darboties saskaņā ar
Sistēmas noteikumiem.
3. Ja BANKA noraida DALĪBNIEKA pieteikumu par dalību EKS sistēmā vai dalība tiek
izbeigta saskaņā ar Sistēmas noteikumiem, vienlaikus spēku zaudē arī LĪGUMS.
4. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
5. LĪGUMS sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 2 (divām) lapām.
6. PUŠU juridiskās adreses
6.1. BANKA: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija; e-pasta adrese:
info@bank.lv; reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās
vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236.
Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.
6.2. DALĪBNIEKS: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
DALĪBNIEKS

BANKA
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

______________________
(vārds, uzvārds)

1.4. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

_______________________
(vārds, uzvārds)";
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"PARAUGS
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

LĪGUMS Nr.

Par zibmaksājumu logo izmantošanu
Latvijas Banka (tālāk tekstā – BANKA) tās ___________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

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

no vienas puses, un __________________________________________________________
(nosaukums)

(tālāk tekstā – DALĪBNIEKS) _____________________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________________________________________,
no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS).
1. BANKA nodod DALĪBNIEKAM, kurš izmanto Latvijas Bankas elektroniskās klīringa
sistēmas zibmaksājumu servisa pakalpojumu, licenci BANKAS valdes apstiprinātajā
"Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) funkcionālajā aprakstā"
noteiktajam attēlojumam un aprakstam atbilstoša BANKAS zibmaksājumu logo (tālāk
tekstā – logo) lietošanai.
2. DALĪBNIEKS ievēro šajā LĪGUMĀ un BANKAS valdes apstiprinātajā "Latvijas
Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) funkcionālajā aprakstā" noteiktās
logo lietošanas prasības. Logo nav pārveidojams, izņemot tā lielumu.
3. Šā LĪGUMA 1. punktā minēto licenci BANKA nodod DALĪBNIEKAM uz laiku,
kamēr DALĪBNIEKAM saskaņā ar BANKAS padomes pieņemtajiem "Sistēmas
noteikumiem dalībai EKS" ir tiesības izmantot EKS sistēmas zibmaksājumu servisa
pakalpojumus.
4. DALĪBNIEKAM nav tiesību šā LĪGUMA 1. punktā minēto licenci nodot trešām
personām.
5. BANKA apliecina un garantē, ka tai ir visas tiesības nodot šā LĪGUMA 1. punktā
minēto licenci.
6. DALĪBNIEKAM ir tiesības SEPA valstīs un teritorijās izmantot logo informatīvos
materiālos, t.sk. informatīvos materiālos, kuri publicēti DALĪBNIEKA interneta vietnē
vai kurus DALĪBNIEKS izvieto sociālajos plašsaziņas līdzekļos un kuros sniegta
informācija par zibmaksājumiem, ko veic, izmantojot EKS sistēmas zibmaksājumu
servisa pakalpojumus.
7. DALĪBNIEKAM ir tiesības SEPA valstīs un teritorijās izmantot logo, sniedzot saviem
klientiem pakalpojumus, kuros izmanto EKS sistēmas zibmaksājumu servisu, piemēram,
mobilajā lietotnē, kurā tiek iniciēts zibmaksājums.
8. DALĪBNIEKAM nav tiesību logo izmantot gadījumos, kas nav minēti šā LĪGUMA
6. un 7. punktā, bez BANKAS rakstiskas piekrišanas.
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9. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
10. Ja BANKA saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Sistēmas
noteikumiem dalībai EKS" pārtrauc sniegt EKS sistēmas zibmaksājumu servisa
pakalpojumus DALĪBNIEKAM, vienlaikus spēku zaudē arī LĪGUMS.
11. LĪGUMS sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 2 (divām) lapām.
12. PUŠU juridiskās adreses
12.1. BANKA: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija; e-pasta adrese:
info@bank.lv; reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās
vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236.
Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.
12.2. DALĪBNIEKS: _________________________________
__________________________________________________
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

DALĪBNIEKS

BANKA

______________________
(vārds, uzvārds)

______________________
(vārds, uzvārds)".

2. Kārtība stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

