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Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 311/3

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. 1. pielikumā:
1.1.1. aizstāt 98.2. apakšpunktā skaitli "15 000" ar skaitli "100 000";
1.1.2. papildināt ar 185.1 punktu šādā redakcijā:
"185.1 Klients ar atbilstošām procedūrām un tehniskajiem risinājumiem nodrošina, ka no
Latvijas Bankas atbilstoši šo noteikumu 184.3. apakšpunkta prasībām saņemtā
informācija tiek izmantota tikai šo noteikumu 185. punktā minētajam mērķim un ka
noteiktā laika periodā netiek pārsniegts tā klienta – fiziskās personas – iniciēto
informācijas pieprasījumu skaits (ne vairāk kā 12 informācijas pieprasījumu minūtē un
ne vairāk kā 150 informācijas pieprasījumu mēnesī).";
1.1.3. izteikt 192. punktu šādā redakcijā:
"192. Klients, kas pieteicies Zibsaišu reģistra lietošanai, nodrošina, ka pirms informācijas
par tā klientu iesniegšanas iekļaušanai Zibsaišu reģistrā attiecīgais klients:
192.1. sniedzis piekrišanu šo noteikumu 190. punktā minētās informācijas iesniegšanai;
192.2. tehnoloģiski drošā veidā apliecinājis, ka attiecīgais identifikators ir tā valdījumā;
192.3. saņēmis pilnu informāciju par Zibsaišu reģistru un tajā iekļautās informācijas
izmantošanu.";
1.1.4. 1.2. pielikumā:
1.1.4.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Norādījumi par ārpus Latvijas licencētu maksājumu iestāžu un elektroniskās
naudas iestāžu juridiskajiem atzinumiem
Latvijas Bankai
info@bank.lv
Atzinums par [maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes nosaukums]
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

1.1.4.2. izteikt noslēguma daļu šādā redakcijā:
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"Ar cieņu,
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_____________________
(vārds, uzvārds un amats)";
1.1.5. 1.3. pielikumā:
1.1.5.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Pieteikuma veidlapa netiešās dalības pakalpojuma EKS sistēmas klīringa servisā
izmantošanai
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

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

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, vārds, uzvārds un amats)";
1.1.6. 1.4. pielikumā:
1.1.6.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Pieteikuma veidlapa adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma EKS sistēmas
klīringa servisā izmantošanai
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

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

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, vārds, uzvārds un amats)";
1.1.7. 1.5. pielikumā:
1.1.7.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Pieteikuma veidlapa netiešās dalības pakalpojuma EKS sistēmas zibmaksājumu
servisā izmantošanai
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

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

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, vārds, uzvārds un amats)";
1.1.8. 1.6. pielikumā:
1.1.8.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
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"Pieteikuma veidlapa adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma EKS sistēmas
zibmaksājumu servisā izmantošanai
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

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

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, vārds, uzvārds un amats)";
1.1.9. 1.8. pielikumā:
1.1.9.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Pieteikuma veidlapa Zibsaišu reģistra lietošanai
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ";

1.1.9.2. izteikt noslēguma daļu šādā redakcijā:
"ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

_______________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt klientu, vārds, uzvārds un amats)";
1.2. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:
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"PARAUGS
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

LĪGUMS Nr.

Par norēķinu konta apkalpošanu
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 – KLIENTS) ________________________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

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

no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS).
1. KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar Latvijas Bankas padomes apstiprinātajiem
"Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem" un Latvijas Bankas
valdes apstiprināto "Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālo aprakstu" (tālāk
tekstā – Noteikumi) un tam nav juridisku vai citu šķēršļu ievērot Noteikumu prasības.
2. KLIENTS piekrīt darboties saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumi ir šā LĪGUMA
neatņemama sastāvdaļa un kļūst saistoši KLIENTAM ar LĪGUMA spēkā stāšanās brīdi.
3. Ja BANKA noraida KLIENTA pieteikumu par norēķinu konta atvēršanu vai tiek slēgts
KLIENTA atvērtais norēķinu konts BANKĀ saskaņā ar Noteikumiem, vienlaikus spēku
zaudē arī LĪGUMS.
4. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī.
5. LĪGUMS sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 2 (divām) lapām.
6. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
6.1. BANKA: K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, 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.
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6.2. KLIENTS: ____________________________________________.

BANKA

KLIENTS

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

_______________________
(vārds, uzvārds)

1.3. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

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

LĪGUMS Nr.

Par netiešo dalību EKS sistēmā
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 – KLIENTS) ________________________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

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

no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS).
1. KLIENTS piekrīt kļūt par EKS sistēmas netiešo dalībnieku, izmantojot BANKAS kā
dalībnieka pakalpojumus, un apliecina, ka ir iepazinies ar Latvijas Bankas padomes
apstiprinātajiem "Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem" un
Latvijas Bankas valdes apstiprināto "Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālo
aprakstu" (tālāk tekstā – Noteikumi) un tam nav juridisku vai citu šķēršļu ievērot
Noteikumu prasības.
2. KLIENTS piekrīt darboties saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumi ir šā LĪGUMA
neatņemama sastāvdaļa un kļūst saistoši KLIENTAM ar LĪGUMA spēkā stāšanās brīdi.
3. BANKA, apstrādājot netiešā dalībnieka SEPA kredīta pārveduma rīkojumu failus un
ar tiem saistīto informāciju, noraksta vai ieskaita naudas līdzekļus KLIENTA norēķinu
kontā BANKĀ.
4. Ja tiek slēgts KLIENTA norēķinu konts BANKĀ vai BANKA saskaņā ar Noteikumiem
pārtraukusi sniegt netiešās dalības pakalpojumu KLIENTAM, vienlaikus spēku zaudē arī
LĪGUMS.
5. KLIENTS apliecina, ka izmanto BANKAS pieslēgumu kā vienīgo pieslēgumu
netiešajai dalībai EKS sistēmā.
6. KLIENTS piekrīt, ka BANKA publicē informāciju par KLIENTA netiešo dalību EKS
sistēmā, t.sk. KLIENTA nosaukumu un BIC kodu.
7. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī.
8. BANKA un KLIENTS var vienpusēji izbeigt LĪGUMU jebkurā laikā, paziņojot par to
otrai pusei 14 darbadienu iepriekš, ja vien PUSES nevienojas par īsāku paziņošanas
termiņu.
9. LĪGUMS sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 2 (divām) lapām.
10. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
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10.1. BANKA: K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, 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.
10.2. KLIENTS: ____________________________________________.

BANKA

KLIENTS

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

_______________________
(vārds, uzvārds)

1.4. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

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

LĪGUMS Nr.

Par norēķinu konta apkalpošanu un adresējamā BIC koda turētāja
pakalpojumu EKS sistēmā
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 – KLIENTS) ________________________________________________
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

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

no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS).
1. KLIENTS piekrīt izmantot EKS sistēmas adresējamā BIC koda turētāja pakalpojumu,
izmantojot BANKAS kā dalībnieka pakalpojumus, un apliecina, ka ir iepazinies ar
Latvijas Bankas padomes apstiprinātajiem "Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu
apkalpošanas noteikumiem" un Latvijas Bankas valdes apstiprināto "Latvijas Bankas
maksājumu apstrādes funkcionālo aprakstu" (tālāk tekstā – Noteikumi) un tam nav
juridisku vai citu šķēršļu ievērot Noteikumu prasības.
2. KLIENTS piekrīt darboties saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumi ir šā LĪGUMA
neatņemama sastāvdaļa un kļūst saistoši KLIENTAM ar LĪGUMA spēkā stāšanās brīdi.
3. BANKA, apstrādājot adresējamā BIC koda turētāja SEPA kredīta pārveduma rīkojumu
failus, ar tiem saistīto informāciju un likviditātes pārveduma rīkojumu failus, ieskaita
naudas līdzekļus KLIENTA norēķinu kontā BANKĀ vai debetē no tā.
4. Ja BANKA saskaņā ar Noteikumiem noraida KLIENTA pieteikumu atvērt norēķinu
kontu BANKĀ un nodrošināt adresējamā BIC koda turētāja pakalpojumu EKS sistēmā
vai pārtrauc KLIENTAM nodrošināt adresējamā BIC koda turētāja pakalpojumu EKS
sistēmā un slēdz KLIENTA norēķinu kontu BANKĀ, vienlaikus spēku zaudē arī
LĪGUMS.
5. KLIENTS apliecina, ka izmanto BANKAS pieslēgumu kā vienīgo pieslēgumu
adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma izmantošanai EKS sistēmā.
6. KLIENTS piekrīt, ka BANKA publicē informāciju par KLIENTU kā adresējamā BIC
koda turētāju EKS sistēmā, norādot KLIENTA nosaukumu un BIC kodu.
7. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī.
8. LĪGUMS sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 2 (divām) lapām.
9. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
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9.1. BANKA: K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, 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.
9.2. KLIENTS: ____________________________________________.

BANKA

KLIENTS

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

_______________________
(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

