
 

LATVIJAS BANKAS PADOME 
K. VALDEMĀRA IELA 2A • RĪGA • LV-1050 • LATVIJA • TĀLRUNIS +371 67022300 • FAKSS +371 67022420 • E-PASTS INFO@BANK.LV • WWW.BANK.LV 
 

 

2011. gada 15. novembrī Kārtība Nr. 197/4
Rīgā 

Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtībā Nr. 186/4 
"Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" 

Izdota saskaņā ar 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
72. panta pirmās daļas 2. punktu 

 
1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtības Nr. 186/4 "Dalības 
kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" 1. pielikumā "Sistēmas noteikumi dalībai 
TARGET2-Latvija" šādus grozījumus: 
1.1. izteikt 2.66. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"2.66. valsts sektora struktūra (public sector body) – valsts sektora iestāde (valsts 
sektora definīcija sniegta Padomes 1993. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 3603/93, 
ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma 104. pantā un 104.b panta 1. punktā 
minētos aizliegumus7, 3. pantā);"; 
1.2. izteikt 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"27.3. Latvijas Bankas vērtējumā šāda dalība apdraudētu vispārējo TARGET2-Latvija 
vai citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai to Latvijas Bankas 
uzdevumu izpildi, kuri noteikti likumā "Par Latvijas Banku" un Eiropas Centrālo banku 
sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai saskaņā ar piesardzības principu 
radītu riskus."; 
1.3. izteikt 134.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"134.5. iestājas ar dalībnieku saistīts gadījums, kas Latvijas Bankas vērtējumā varētu 
apdraudēt vispārējo TARGET2-Latvija vai citas TARGET2 komponentsistēmas 
stabilitāti un drošību vai kas varētu apdraudēt to Latvijas Bankas uzdevumu izpildi, kuri 
noteikti likumā "Par Latvijas Banku" un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas 
Centrālās bankas Statūtos, vai kas saskaņā ar piesardzības principu radītu riskus; 
un/vai"; 
1.4. izteikt 14. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 
"14. Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, 
administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi"; 
1.5. papildināt ar 161.1–161.3 punktu šādā redakcijā: 
"161.1 Dalībnieki, rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, ievēro visas prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem 
pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 75. vai 
215. pantu, t.sk. attiecībā uz paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas 
saņemšanu darījumu apstrādei.  
 
161.2 Ja Latvijas Banka ir: 
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161.21. maksājumu pakalpojumu sniedzēja dalībniekam, kas ir maksātājs: 
161.21.1. dalībnieks sniedz prasīto paziņojumu vai saņem piekrišanu tās CB vārdā, kurai 
tiek prasīts sniegt paziņojumu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz Latvijas Bankai 
pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu; 
161.21.2. dalībnieks neievada kredīta pārveduma rīkojumu TARGET2, kamēr tas nav 
saņēmis apstiprinājumu no Latvijas Bankas, ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā; 
161.22. maksājumu pakalpojumu sniedzēja dalībniekam, kas ir saņēmējs, dalībnieks 
sniedz prasīto paziņojumu vai saņem piekrišanu tās CB vārdā, kurai tiek prasīts sniegt 
paziņojumu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz Latvijas Bankai pierādījumus par 
paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu. 
 
161.3 Šo noteikumu 161.1 un 161.2 punktā lietotajiem terminiem "maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs", "maksātājs" un "saņēmējs" ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta 
piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos, un uz tiem neattiecas 
šo noteikumu 2.35. un 2.50. apakšpunkts."; 
1.6. izteikt 177.20. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"177.20. 125. punktu piemēro šādā redakcijā: 
"125. Ja dalībnieka savienojums nedarbojas, dalībnieks izmanto šo noteikumu 
1.4. pielikumā noteiktos alternatīvos ziņojumu nosūtīšanas līdzekļus. Šādos gadījumos 
kā pierādījumu pieņem Latvijas Bankas sagatavotā ziņojuma saglabāto vai izdrukāto 
versiju.""; 
1.7. 1.7. pielikumā "Dienas kredīta nodrošināšana": 
1.7.1. izteikt 7.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"7.7. Piemērojot šā pielikuma noteikumus, ar terminu "saistību neizpildes gadījums" 
(event of default) saprot jebkuru pastāvošu vai nākotnē iespējamu gadījumu (t.sk. ja 
dalībnieks nepilda šajos noteikumos noteiktos piekļuves nosacījumus un/vai tehniskās 
prasības, ja uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra, ja iesniegts pieteikums 
saistībā ar maksātnespējas procedūru, ja dalībnieks rakstiski paziņojis, ka tas nespēj 
pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar dienas 
kredītu, ja dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vienošanos ar saviem kreditoriem, ja 
dalībnieks ir maksātnespējīgs vai, pēc dalībnieka CB domām, var tikt uzskatīts par 
maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus, ja dalībnieka kredīta 
atlikums MM kontā vai dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa pakļauta rīkojumam par 
līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādai citai procedūrai, lai 
aizsargātu valsts intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības, ja bloķēta vai izbeigta 
dalībnieka piedalīšanās citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā, ja 
būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir 
nepatiess vai nepilnīgs, ja cedēti dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa), ja šā gadījuma 
iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas šajos 
noteikumos vai citos noteikumos (t.sk. ECB Padomes noteikumos attiecībā uz 
Eurosistēmas monetārās politikas operācijām), kas piemērojami attiecībām starp šo 
dalībnieku un Latvijas Banku vai Eurosistēmas CB."; 
1.7.2. izteikt 7.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"7.8. Latvijas Banka bloķē vai izbeidz pieeju dienas kredītam, ja iestājas viens no 
šādiem saistību neizpildes gadījumiem: 
7.8.1. attiecīgā dalībnieka konta darbība bloķēta vai tas slēgts; 
7.8.2. ja attiecīgais dalībnieks pārtrauc pildīt kādu no šajā pielikumā minētajiem 
nosacījumiem dienas kredīta saņemšanai;  
7.8.3. ja tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu sākt dalībnieka 
maksātnespējas procesu vai norīkot dalībnieka likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu, vai 



3 

sākt citu līdzīgu procedūru; 
7.8.4. ja uz dalībnieku attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi ES noteikti pasākumi, kas 
ierobežo dalībnieka spēju rīkoties ar saviem līdzekļiem."; 
1.7.3. papildināt ar 7.9.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"7.9.2. ja Eurosistēma nolemj bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi 
monetārās politikas instrumentiem saskaņā ar piesardzības principu vai citu iemeslu dēļ 
saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikuma 2.4. sadaļu, Latvijas Banka 
atbilstoši bloķē, ierobežo vai izbeidz piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar Latvijas 
Bankas piemērotajiem līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem."; 
1.7.4. izteikt 7.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"7.10. Latvijas Banka var nolemt bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi dienas 
kredītam, ja tiek uzskatīts, ka saskaņā ar piesardzības principu dalībnieks rada riskus. 
Šādos gadījumos Latvijas Banka nekavējoties par to rakstiski paziņo ECB un pārējām 
CB." 
 
2. Kārtība stājas spēkā 2011. gada 21. novembrī. 

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
 


