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2016. gada 11. aprīlī  Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 244/1 

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" (tālāk tekstā – kārtība) šādus grozījumus: 

 

1.1. kārtības 1. pielikumā: 

1.1.1. izteikt 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.12. automatizētais nodrošinājums – dienas kredīts, ko euro zonas nacionālā centrālā 

banka piešķir, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un ko sāk izmantot, ja 

NN konta turētājam nepietiek līdzekļu vērtspapīru darījumu norēķiniem, tādējādi 

nodrošinot šādu dienas kredītu ar iegādātajiem vērtspapīriem (plūsmas nodrošinājums) 

vai ar NN konta turētāja turētajiem vērtspapīriem euro zonas nacionālās centrālās 

bankas labā (krājumu nodrošinājums). Automatizētā nodrošinājuma darījums sastāv no 

diviem atsevišķiem darījumiem (automatizētā nodrošinājuma piešķiršanas un tā 

atmaksas), un tas var ietvert arī trešo darījumu, ja paredzēts nodrošinājuma pārvedums. 

Piemērojot šo noteikumu 5.4.5. apakšnodaļu, visi trīs minētie darījumi ir ievadīti 

sistēmā un kļūst neatsaucami no tā paša brīža, kad notika automatizētā nodrošinājuma 

piešķiršanas darījums (auto-collateralisation);";  

1.1.2. izteikt 2.83. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.83. tiešā debeta pilnvarojums – maksātāja vispārīgs rīkojums maksātāja centrālajā 

bankā, kas dod tiesības un uzliek pienākumu centrālajai bankai debetēt maksātāja kontu, 

saņemot spēkā esošu tiešā debeta rīkojumu no saņēmēja (direct debit authorisation);"; 

1.1.3. izteikt 34. punktu šādā redakcijā: 

"34. MM konta turētājam, kas akceptē tā MM konta noteikšanu par galveno MM kontu, 

kurš definēts šo noteikumu 2.23. apakšpunktā, ir saistoši visi rēķini par katra šim 

MM kontam piesaistītā NN konta atvēršanu un darbību saskaņā ar šo noteikumu 

1.6. pielikumu neatkarīgi no šā MM konta turētāja un NN konta turētāja līgumisko vai 

citādu vienošanos noteikto saistību satura vai neatbilstības tām.";  
1.1.4. papildināt ar 35.

1
 punktu šādā redakcijā: 

"35.
1 

MM konta turētājs, kuram atvērts NN konts ar automatizētā nodrošinājuma 

iespēju, ir atbildīgs par katru saskaņā ar šo noteikumu 1.16. pielikuma 

3.5.4. apakšpunktu piemēroto sodu.";   

1.1.5. izteikt 152.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
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"152.1. uzsākta maksātnespējas procedūra, izņemot gadījumu, ja tiek piemērota 

noregulējuma darbība Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 

2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību 

atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 

2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 11  (tālāk 

tekstā – Direktīva 2014/59/ES) izpratnē;"; 

1.1.6. izteikt 155. punktu šādā redakcijā: 

"155. Ja Latvijas Banka aptur vai izbeidz MM konta turētāja dalību TARGET2-Latvija 

sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 152. vai 153. punktu, Latvijas Banka IKM vai T2V 

apraides ziņojuma veidā nekavējoties par šādu apturēšanu vai izbeigšanu informē šo 

MM konta turētāju, citas centrālās bankas un citus MM konta un NN kontu turētājus 

visās TARGET2 komponentsistēmās. Uzskatāms, ka šādu ziņojumu nosūtījusi tā MM 

konta un NN konta turētāja vietējā centrālā banka, kurš saņēmis ziņojumu."; 

1.1.7. svītrot 156. punktu; 

1.1.8. izteikt 157. punktu šādā redakcijā: 

"157. Ja MM konta turētāji saņēmuši šo noteikumu 155. punktā minēto IKM vai T2V 

apraides ziņojumu, uzskatāms, ka tie ir informēti par MM konta turētāja dalības 

TARGET2-Latvija sistēmā vai citā TARGET2 komponentsistēmā apturēšanu vai 

izbeigšanu. MM konta turētāji uzņemas zaudējumus, kas rodas no maksājuma rīkojumu 

iesniegšanas MM konta turētājiem, kuru dalība apturēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma 

rīkojums nokļuvis TARGET2-Latvija sistēmā pēc IKM vai T2V apraides ziņojuma 

saņemšanas."; 

1.1.9. izteikt 174. punktu šādā redakcijā: 

"174. Latvijas Banka ievēro konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu vai slepenu 

informāciju, t.sk., ja šāda informācija attiecas uz dalībnieka, cita tās pašas grupas 

dalībnieka vai dalībnieka klienta maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju, 

ja vien dalībnieks vai tā klients nav devis rakstisku piekrišanu to izpaust vai šāda 

izpaušana ir atļauta, vai to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.";  

1.1.10. izteikt 236. un 237. punktu šādā redakcijā: 

"236. Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un 5. panta un likuma "Par 

norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" 8. panta 

pirmās daļas mērķiem un visiem darījumiem, kuru norēķini notiek NN kontā un kuri ir 

atkarīgi no divu atsevišķu pārveduma rīkojumu atbilstības, šie pārveduma rīkojumi ir 

ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad debetē attiecīgo 

NN konta turētāja NN kontu. Šo punktu piemēro līdz brīdim, kamēr stājas spēkā šo 

noteikumu 237. punktā minētais apstiprinājums. 

237. Kad starp Eurosistēmas centrālajām bankām un pievienotajām nacionālajām 

centrālajām bankām, no vienas puses, un visiem T2V platformā iesaistītajiem 

centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, no otras puses, ir parakstīts līgums par 

informācijas apmaiņu dalībnieka maksātnespējas gadījumā un katra līgumslēdzēja 

atbildību, tad pēc divām nedēļām, kad Eiropas Centrālās banka visām 

līgumslēdzējpusēm apstiprinājusi, ka ir izveidota minētā informācijas apmaiņas kārtība 

un to apstiprinājuši visi līgumslēdzēji, šo noteikumu 236. punkta noteikumus aizstāj ar 

šādiem noteikumiem:  

237.1. visu NN kontos notiekošo darījumu, kuri ir atkarīgi no divu atsevišķu pārveduma 

rīkojumu saskaņotības, pārveduma rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā ar 

brīdi, kad T2V platforma paziņo par to atbilstību T2V platformas tehniskajiem 
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noteikumiem, un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad T2V platformā darījums iegūst statusu 

"saskaņots"; vai 

237.2. šo noteikumu 237.1. apakšpunkta izņēmuma kārtā to darījumu, kuros piedalās 

viens iesaistītais centrālais vērtspapīru depozitārijs, kuram ir atsevišķs saskanošs 

komponents, un pārveduma rīkojumi tiek tieši sūtīti uz šo iesaistīto centrālo vērtspapīru 

depozitāriju, lai saskaņotu tos atsevišķajā saskanošajā komponentā, pārveduma rīkojumi 

ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā ar brīdi, kad šis iesaistītais centrālais vērtspapīru 

depozitārijs paziņo par to atbilstību T2V platformas tehniskajiem noteikumiem, un kļūst 

neatsaucami ar brīdi, kad T2V platformā darījums iegūst statusu "saskaņots". To 

centrālo vērtspapīru depozitāriju saraksts, uz kuriem attiecas šis apakšpunkts, pieejams 

Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē."; 

1.1.11. izteikt 264.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"264.1. uzsākta maksātnespējas procedūra, izņemot gadījumu, ja tiek piemērota 

noregulējuma darbība Direktīvas 2014/59/ES izpratnē;";  

1.1.12. izteikt 265. punktu šādā redakcijā: 

"265. Latvijas Banka bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai apturēt NN konta 

turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā, ja: 

265.1. iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav šo noteikumu 

264. punktā minētie saistību neizpildes gadījumi); 

265.2. NN konta turētājs būtiski pārkāpis šos noteikumus; 

265.3. NN konta turētājs neizpilda būtisku pienākumu attiecībā pret Latvijas Banku;  

265.4. NN konta turētājs ir izslēgts no T2V platformas slēgtās lietotāju grupas (Closed 

Group of Users; CGU) vai citu iemeslu dēļ vairs nav tās biedrs; un/vai 

265.5. iestājas cits ar NN konta turētāju saistīts gadījums, kas Latvijas Bankas 

vērtējumā varētu apdraudēt vispārējo TARGET2-Latvija sistēmas 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 piesardzības apsvērumu dēļ."; 

1.1.13. izteikt 267. punktu šādā redakcijā: 

"267. Ja Latvijas Banka aptur vai izbeidz NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija 

sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 264. vai 265. punktu, Latvijas Banka nekavējoties 

informē šo NN konta turētāju, citas centrālās bankas un citus NN konta un MM konta 

turētājus visās TARGET2 komponentsistēmās par šādu apturēšanu vai dalības 

TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšanu IKM vai T2V apraides ziņojuma veidā. 
Uzskatāms, ka šādu ziņojumu nosūtījusi tā NN konta un MM konta turētāja vietējā 

centrālā banka, kurš saņēmis ziņojumu."; 

1.1.14. svītrot 268. punktu; 

1.1.15. aizstāt 269. punktā skaitli "268." ar skaitli "267."; 

1.1.16. izteikt 279. punktu šādā redakcijā: 

"279. Latvijas Banka ievēro konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu vai slepenu 

informāciju, t.sk., ja šāda informācija attiecas uz NN konta turētāja vai NN konta 

turētāja klientu maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju, ja vien NN konta 

turētājs vai tā klients nav devis rakstisku piekrišanu to izpaust vai šāda izpaušana ir 

atļauta, vai to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti."; 

1.1.17. aizstāt 304. punktā skaitli un vārdu "6. februāri" ar skaitli un vārdu  

"18. septembri"; 

1.1.18. izteikt 1.2. pielikuma 3.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"3.1.2. procentu kompensāciju nosaka, piemērojot katru dienu noteiktu atsauces 

procentu likmi. Atsauces procentu likme ir euro uz nakti izsniegto kredītu vidējās 

procentu likmes indekss (EONIA) vai aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme 

atkarībā no tā, kurš ir zemāks. Atsauces procentu likmi tāda maksājuma rīkojuma 

summai, kurš nav izpildīts TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas dēļ, piemēro par katru 
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dienu laika posmā, kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā 

ar šā pielikuma 2.2.2. apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā 

dienā un beidzas dienā, kurā maksājuma rīkojums veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt 

izpildīts. Procentu maksājumus vai maksu par neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļu 

izvietošanu noguldījumā Eurosistēmā attiecīgi atskaita no kompensācijas summas vai 

pieskaita tai;"; 

1.1.19. 1.4. pielikumā: 

1.1.19.1. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"4.2. Ja vienotās platformas vai T2V platformas darbību pārceļ no viena reģiona 

(1. reģions) uz citu reģionu (2. reģions), dalībnieki cenšas saskaņot to pozīcijas tādas, 

kādas tās bija līdz darbības pārtraukuma vai ārkārtas ārējā notikuma brīdim, un sniedz 

Latvijas Bankai visu attiecīgo informāciju šajā jautājumā.";  

1.1.19.2. papildināt ar 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"4.3. Ja likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz NN kontu rīkojuma summa 

debetēta no MM konta vienotajā platformā 1. reģionā, bet pēc pozīciju saskaņošanas tā 

nav debetēta vienotajā platformā 2. reģionā, Latvijas Banka debetē dalībnieka 

MM kontu 2. reģionā, lai atjaunotu tādu atlikumu dalībnieka MM kontā, kāds bija pirms 

vienotās platformas darbības pārcelšanas.";  

1.1.19.3. izteikt 6.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"6.4.3. likviditātes pārveduma no NN konta uz maksājumu moduli rīkojumi.";  

1.1.19.4. izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"8.3. Latvijas Banka var likt dalībniekiem piedalīties regulārās vai speciālās darbības 

nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos 

preventīvos pasākumos, kurus Latvijas Banka uzskata par nepieciešamiem. Izmaksas, 

kas dalībniekiem radušās šādu pārbaužu vai citu pasākumu dēļ, sedz vienīgi 

dalībnieki.";  

1.1.20. aizstāt 1.6.A pielikuma 1.3. apakšpunktā vārdu "trīs" ar vārdu "piecus";  
1.1.21. 1.7. pielikumā: 

1.1.21.1. izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.1. Dienas kredītu piešķir pret atbilstošu nodrošinājumu, ja attiecīgajā centrālajā 

bankā ir ieķīlāti atbilstoši aktīvi, un izsniedz nodrošinātā dienas pārsnieguma limita 

(overdraft) veidā. Par atbilstošu nodrošinājumu uzskatāmi aktīvi, kuri ir atbilstoši aktīvi 

Eurosistēmas monetārās politikas operācijām un pakļauti tādai pašai novērtēšanai un 

riska kontrolei, kāda noteikta Latvijas Bankas padomes pieņemtajos "Latvijas Bankas 

organizēto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumos".";  

1.1.21.2. izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"5.3. Latvijas Banka aptur, ierobežo vai izbeidz piekļuvi dienas kredītam, ja 

Eurosistēma nolemj apturēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi monetārās 

politikas instrumentiem, balstoties uz piesardzības apsvērumiem vai citu iemeslu dēļ 

saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2014/60 158. pantu."; 

1.1.22. izteikt 1.11. pielikuma 3.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"3.1.2. procentu kompensāciju nosaka, piemērojot katru dienu noteiktu atsauces 

procentu likmi. Atsauces procentu likme ir euro uz nakti izsniegto kredītu vidējās 

procentu likmes indekss (EONIA) vai aizdevumu iespējas procentu likme atkarībā no 

tā, kurš ir zemāks. Atsauces procentu likmi tāda maksājuma rīkojuma summai, kurš nav 

izpildīts TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas dēļ, piemēro par katru dienu laika posmā, 

kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā ar šā pielikuma 

2.2.2. apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā dienā un beidzas 

dienā, kurā maksājuma rīkojums veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt izpildīts. Procentu 

maksājumu vai maksu par neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļu izvietošanu 

noguldījumā Eurosistēmā attiecīgi atskaita no kompensācijas summas vai pieskaita 

tai;"; 
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1.1.23. izteikt 1.13. pielikuma 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"7.2. Latvijas Banka var likt NN konta turētājiem piedalīties regulārās vai speciālās 

darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās 

vai citos preventīvos pasākumos, kurus Latvijas Banka uzskata par nepieciešamiem. 

Izmaksas, kas NN konta turētājiem radušās šādu pārbaužu vai citu pasākumu dēļ, sedz 

vienīgi NN konta turētāji."; 

1.1.24. izteikt 1.15. pielikumu šādā redakcijā: 

"1.15. pielikums 

Komisijas maksa saistībā ar NN kontiem 

1. Komisijas maksa par T2V platformas pakalpojumiem 

Par T2V platformas pakalpojumiem, kas attiecas uz piesaistītajiem NN kontiem, no 

galvenā MM konta turētājiem ietur šādu komisijas maksu. 

1.1.25. 1.16. pielikumā: 

1.1.25.1. izteikt 3.5.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"3.5.4. Latvijas Banka piemēro līgumsodu 1 000 euro apjomā par katru darbadienu, kad 

tiek izmantots viens vai vairāki šā pielikuma 3.5.3. apakšpunktā minētie nodrošinājuma 

pārvedumi. Līgumsodu debetē no NN konta turētāja attiecīgā MM konta, kas minēts šā 

pielikuma 3.5.3. apakšpunktā."; 

1.1.25.2. izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"4.3. Latvijas Banka aptur, ierobežo vai izbeidz piekļuvi automatizētā nodrošinājuma 

iespējām, ja Eurosistēma nolemj apturēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi 

monetārās politikas instrumentiem, balstoties uz piesardzības apsvērumiem vai citu 

iemeslu dēļ saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2014/60 158. pantu."; 

 

1.2. kārtības 3. pielikuma līguma parauga pielikumā: 

1.2.1. aizstāt 1. punktā vārdu "trīs" ar vārdu "šādas"; 

Tarifa pozīcija Cena
 
 Paskaidrojums 

Norēķinu pakalpojumi 

Likviditātes pārveduma no 

NN konta uz NN kontu 

rīkojumi 

9 centi Par pārvedumu 

Pārmaiņas atlikumu ietvaros 

(piemēram, atlikuma 

iesaldēšana, atlikuma 

iesaldēšanas atcelšana, 

likviditātes rezervēšana u.tml.) 

6 centi Par transakciju 

Informācijas pakalpojumi 

A2A ziņojumi  0.4 centi Par katru vienību sagatavotajā A2A 

ziņojumā 

A2A pieprasījumi  0.7 centi Par katru pieprasīto vienību 

sagatavotajā A2A ziņojumā 

U2A pieprasījumi 10 centu Par izpildītu meklēšanas funkciju 

Failā apvienoti ziņojumi 0.4 centi Par katru ziņojumu failā 

Lejupielādētie U2A 

pieprasījumi 

0.7 centi Par katru pieprasīto vienību 

sagatavotajā un lejupielādētajā 

U2A ziņojumā 

Transmisija 1.2 centi Par transmisiju "; 
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1.2.2. papildināt ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"1.4. Papildus šā pielikuma 1.1.–1.3. apakšpunktā minētajai maksai: 

1.4.1. mēneša komisijas maksa papildsistēmas uzturētājam, kas pieteicies uz TARGET2 

pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā, 50 euro tam papildsistēmas 

uzturētājam, kas izvēlējies Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā 

minēto iespēju, un 625 euro tam papildsistēmas uzturētājam, kas izvēlējies Sistēmas 

noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunktā minēto iespēju. Šādu maksu piemēro 

katram kontam, kas atvērts papildsistēmai, kura izmanto pievienotās vērtības 

pakalpojumus; 

1.4.2. mēneša komisijas maksa, ja papildsistēma uztur galveno MM kontu, kuram 

piesaistīts viens vai vairāki NN konti, 250 euro par katru piesaistīto NN kontu; 

1.4.3. no papildsistēmas uzturētāja kā galvenā MM konta turētāja iekasē tālāk minēto 

komisijas maksu par T2V platformas pakalpojumiem, kas attiecas uz MM kontam 

piesaistītajiem NN kontiem. Par šīm pozīcijām sagatavo atsevišķu rēķinu. 

 

 

1.3. kārtības 4. pielikuma līguma parauga pielikumā: 

1.3.1. aizstāt 17.1. apakšpunktā vārdu "trīs" ar vārdu "šādas"; 

1.3.2. papildināt ar 17.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  

"17.1.4. Papildus šā pielikuma 17.1.1.–17.1.3. apakšpunktā minētajai maksai: 

17.1.4.1. mēneša komisijas maksa papildsistēmas uzturētājam, kas pieteicies uz 

TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā, 50 euro tam 

papildsistēmas uzturētājam, kas izvēlējies Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 

1.1.1. apakšpunktā minēto iespēju, un 625 euro tam papildsistēmas uzturētājam, kas 

izvēlējies Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunktā minēto iespēju. Šādu 

maksu piemēro katram kontam, kas atvērts papildsistēmai, kura izmanto pievienotās 

vērtības pakalpojumus; 

Tarifa pozīcija Cena Paskaidrojums 

1 2 3 

Norēķinu pakalpojumi 

Likviditātes pārveduma no NN konta uz NN 

kontu rīkojumi 

9 centi Par pārvedumu 

Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, 

atlikuma iesaldēšana, atlikuma iesaldēšanas 

atcelšana, likviditātes rezervēšana u.tml.) 

6 centi Par transakciju 

Informācijas pakalpojumi 

A2A ziņojumi  0.4 centi Par katru vienību 

sagatavotajā 

A2A ziņojumā 

A2A pieprasījumi  0.7 centi Par katru pieprasīto 

vienību sagatavotajā 

A2A ziņojumā 

U2A pieprasījumi 10 centu Par izpildītu 

meklēšanas funkciju 

Lejupielādētie U2A pieprasījumi 0.7 centi Par katru pieprasīto 

vienību sagatavotajā 

un lejupielādētajā 

U2A ziņojumā 

Failā apvienoti ziņojumi 0.4 centi Par katru ziņojumu 

failā 

Transmisija 1.2 centi Par transmisiju 
 

"; 
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17.1.4.2. mēneša komisijas maksa, ja papildsistēma uztur galveno MM kontu, kuram 

piesaistīts viens vai vairāki NN konti, 250 euro par katru piesaistīto NN kontu; 

17.1.4.3. no papildsistēmas uzturētāja kā galvenā MM konta turētāja iekasē tālāk minēto 

komisijas maksu par T2V platformas pakalpojumiem, kas attiecas uz MM kontam 

piesaistītajiem NN kontiem. Par šīm pozīcijām sagatavo atsevišķu rēķinu. 

 

 

2. Kārtība stājas spēkā 2016. gada 15. aprīlī. 

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa 

 

Tarifa pozīcija Cena Paskaidrojums 

1 2 3 

Norēķinu pakalpojumi 

Likviditātes pārveduma no NN konta uz NN 

kontu rīkojumi 

9 centi Par pārvedumu 

Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, 

atlikuma iesaldēšana, atlikuma iesaldēšanas 

atcelšana, likviditātes rezervēšana u.tml.) 

6 centi Par transakciju 

Informācijas pakalpojumi 

A2A ziņojumi  0.4 centi Par katru vienību 

sagatavotajā 

A2A ziņojumā 

A2A pieprasījumi  0.7 centi Par katru pieprasīto 

vienību sagatavotajā 

A2A ziņojumā 

U2A pieprasījumi 10 centu Par izpildītu meklēšanas 

funkciju 

Lejupielādētie U2A pieprasījumi 0.7 centi Par katru pieprasīto 

vienību sagatavotajā un 

lejupielādētajā 

U2A ziņojumā 

Failā apvienoti ziņojumi 0.4 centi Par katru ziņojumu failā 

Transmisija 1.2 centi Par transmisiju 
 

". 


