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2014. gada 10. jūlijā Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 225/3 
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 kārtībā Nr. 186/4 "Dalības 
kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" šādus grozījumus: 
 
1.1. papildināt 1. pielikumu "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija" ar 2.71. un 
2.72. apakšpunktu šādā redakcijā: 
"2.71. noguldījumu iespēja – Eurosistēmas pastāvīgā iespēja, ko darījuma partneris var 
izmantot, lai nacionālajā centrālajā bankā izvietotu noguldījumu uz nakti ar iepriekš 
noteiktu noguldījumu iespējas (deposit facility) procentu likmi; 
2.72. noguldījumu iespējas procentu likme – procentu likme, kas piemērojama 
noguldījumu iespējai (deposit facility rate)."; 
 
1.2. izteikt 1. pielikuma "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija" 56. punktu 
šādā redakcijā: 
"56. MM kontu un subkontu atlikumiem, izņemot obligāto rezervju turēšanai izmantoto 
daļu, piemēro 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi 
atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka. Atlīdzību par obligāto rezervju turējumu aprēķina 
un izmaksā saskaņā ar Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr.  2531/989 
par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, un Eiropas 
Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto 
rezervju piemērošanu (ECB/2003/9)10. Šajā punktā minēto 0% (nulle procentu) likmi 
vai noguldījumu iespējas procentu likmi MM kontu un subkontu atlikumiem, izņemot 
obligāto rezervju turēšanai izmantoto daļu, piemēro vienlaikus ar atlīdzības par obligāto 
rezervju turēšanu aprēķinu un izmaksu." 

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs 
 

9 OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp. 
10 OV L 250, 02.10.2003., 10. lpp. 
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