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2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/2 

Rīgā 

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 kārtības Nr. 183/3 "Dalības 

kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" šādus grozījumus: 

 

1.1. 1. pielikumā: 

 

1.1.1. 2. punktā: 

1.1.1.1. izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.5. ātrā SEPA maksājuma atsaukums – Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai 

SEPA ātro kredīta pārvedumu shēmas rokasgrāmatai atbilstošs pieprasījums veikt naudas 

līdzekļu atmaksu par iepriekš veiktu ātro SEPA kredīta pārvedumu;"; 

1.1.1.2. papildināt ar 2.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.5.1 ātrā SEPA maksājuma statusa pieprasījums – ātrā SEPA kredīta pārveduma 

izmeklēšanas pieprasījums, ja maksātāja banka nesaņem atbildi par iesniegto ātrā SEPA 

kredīta pārveduma rīkojumu, vai pieprasījums par laikus neatbildēta ātrā SEPA 

maksājuma atsaukuma statusu;"; 

1.1.1.3. svītrot 2.6. apakšpunktā vārdus "ja dalībnieks to nevar akceptēt vai"; 

1.1.1.4. izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

1.1.1.5. "2.7. ātro maksājumu serviss – EKS sistēmas sastāvdaļa, kas nodrošina ātrā 

SEPA kredīta pārveduma rīkojumu un ātrās SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojumu 

nepārtrauktu (24/7/365) reālā laika klīringu, t.sk. maksājuma apstiprinājuma nosūtīšanu 

maksātājam, ātrā SEPA maksājuma atsaukumu un ar to saistīto ziņojumu pārsūtīšanu, kā 

arī maksājuma norādījumu sagatavošanu un iesniegšanu TARGET2 sistēmā norēķina 

veikšanai tiešo dalībnieku norēķinu kontos TARGET2 sistēmā;";  

1.1.1.6. izteikt 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.11. IBAN reģistrs – reģistrs, kas satur informāciju par IBAN reģistra lietotāju, to 

netiešo dalībnieku vai adresējamā BIC turētāju klientu kontu IBAN (International Bank 

Account Number) numuru un mobilā tālruņa numuru sasaisti;"; 

1.1.1.7. papildināt ar 2.23.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.23.1 reālā laika klīrings – maksājuma dokumentu nosūtīšanas, apstrādes un 

savstarpējās saskaņošanas process, kurš notiek reālā laikā pirms norēķina;"; 

1.1.1.8. izteikt 2.28. apakšpunktu šādā redakcijā: 
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"2.28. SEPA maksājuma atsaukums – Eiropas Maksājumu padomes apstiprinātajai SEPA 

kredīta pārvedumu shēmas rokasgrāmatai atbilstošs pieprasījums atmaksāt iepriekš 

norēķinātu SEPA kredīta pārvedumu;"; 

1.1.1.9. papildināt ar 2.28.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.28.1 SEPA maksājuma statusa pieprasījums – SEPA kredīta pārveduma izmeklēšanas 

pieprasījums par laikus neatbildēta SEPA maksājuma atsaukuma statusu;"; 

 

1.1.2. aizstāt 5. un 6. punktā vārdus "EBA Clearing" ar vārdiem "EBA CLEARING"; 
 

1.1.3. svītrot 9.14. apakšpunktu; 

 

1.1.4. izteikt 37. punktu šādā redakcijā: 

"37. Uzsākot izmantot ātro maksājumu servisa pakalpojumus, dalībnieks pievienošanās 

datumā iemaksā ĀMS segumu, iesniedzot ĀMS seguma pārmaiņu pieprasījumu saskaņā 

ar šo noteikumu 1.9. pielikuma nosacījumiem, piesaka dienas sākotnējā ĀMS seguma 

apjomu, izmantojot darbstaciju saskaņā ar šo noteikumu 159.2. apakšpunktu, un kļūst par 

IBAN reģistra lietotāju. Ar ātro maksājumu servisa pakalpojumu izmantošanas 

uzsākšanas brīdi dalībniekam kļūst saistoši Latvijas Bankas padomes apstiprinātie "IBAN 

reģistra lietošanas noteikumi"."; 

 

1.1.5. izteikt 64.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"64.5. SEPA maksājuma atsaukumus, SEPA maksājuma atsaukuma atteikumus un SEPA 

maksājuma statusa pieprasījumus."; 

 

1.1.6. papildināt ar 69.1 un 69.2 apakšpunktu šādā redakcijā: 

"69.1 Dalībnieks 13 mēnešu laikā pēc SEPA kredīta pārveduma rīkojuma izpildes var 

klīringa servisā iesniegt SEPA maksājuma statusa pieprasījumu par iepriekš izpildītu 

SEPA maksājuma ziņojumu, par kuru ticis nosūtīts SEPA maksājuma atsaukums. 

Pieprasījuma maršrutēšanai jāsakrīt ar attiecīgā SEPA kredīta pārveduma rīkojuma 

maršrutēšanu. 

 

69.2 Dalībnieks ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā sniedz atbildi uz saņemto SEPA 

maksājuma statusa pieprasījumu, nosūtot SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma vai 

SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojuma kopiju."; 

 

1.1.7. papildināt 97. punktu aiz vārda "atteikumi" ar vārdiem "un SEPA maksājuma 

statusa pieprasījumi"; 

 

1.1.8. izteikt 112.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"112.5. ātrā SEPA maksājuma atsaukumus, ātrā SEPA maksājuma atsaukuma atteikumus 

un ātrā SEPA maksājuma statusa pieprasījumus."; 

 

1.1.9. papildināt ar 125.1 un 125.2 apakšpunktu šādā redakcijā: 

"125.1 Dalībnieks 13 mēnešu laikā pēc ātrā SEPA kredīta pārveduma rīkojuma izpildes 

var ātro maksājumu servisā iesniegt ātrā SEPA maksājuma statusa pieprasījumu par 

iepriekš izpildītu ātrā SEPA maksājuma rīkojumu, par kuru ticis nosūtīts ātrā SEPA 

maksājuma atsaukums. Pieprasījuma maršrutēšanai jāsakrīt ar attiecīgā ātrā SEPA kredīta 

pārveduma rīkojuma maršrutēšanu. 

 

125.2 Dalībnieks ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā sniedz atbildi uz saņemto ātrā SEPA 

maksājuma statusa pieprasījumu, nosūtot ātrā SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma vai 

ātrās SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojuma kopiju."; 
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1.1.10. aizstāt 136. punktā vārdus "SEPA maksājumu sistēmas" ar vārdiem "SEPA ātro 

maksājumu sistēmas"; 

 

1.1.11. izteikt 138. punktu šādā redakcijā: 

"138. Saņemot informatīvu ziņojumu (ātrā SEPA maksājuma atsaukums, ātrā SEPA 

maksājuma atsaukuma atteikums un ātrā SEPA maksājuma statusa pieprasījums), ātro 

maksājumu serviss pārsūta to attiecīgajam dalībniekam vai citai SEPA ātro maksājumu 

sistēmai."; 

 

1.1.12. aizstāt 139., 140. un 141. punktā vārdus "maksājuma izmeklēšanas" ar vārdiem 

"ātrā SEPA maksājuma statusa"; 

 

1.1.13. svītrot 5.9. apakšnodaļu; 

 

1.1.14. svītrot 194. punktu; 

 

1.1.15. svītrot 217. un 219. punktā vārdus "un IBAN reģistra"; 

 

1.1.16. izteikt 230. punktu šādā redakcijā: 

"230. Latvijas Bankai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt grozījumus Latvijas 

Bankas un dalībnieka noslēgtajā līgumā par dalību EKS sistēmā, šajos noteikumos un to 

pielikumos, Latvijas Bankas valdes apstiprinātajā "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa 

sistēmas (EKS sistēmas) funkcionālajā aprakstā" un Latvijas Bankas padomes 

apstiprinātajos "IBAN reģistra lietošanas noteikumos" (tālāk tekstā – grozījumi). 

Grozījumus paziņo rakstiski. Uzskatāms, ka grozījumi ir akceptēti, ja dalībnieks nav 

nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no dienas, kad ticis informēts par šādiem 

grozījumiem. Ja dalībnieks izteicis iebildumus, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties 

izbeigt dalībnieka dalību EKS sistēmā."; 

 

1.1.17. izteikt 232. punktu šādā redakcijā: 

"232. Piedaloties EKS sistēmā, dalībnieks automātiski piekrīt šo noteikumu prasību 

ievērošanai attiecībās starp dalībniekiem un Latvijas Banku. Izmantojot EKS sistēmas 

ātro maksājumu servisa pakalpojumus, dalībnieks automātiski piekrīt Latvijas Bankas 

padomes apstiprināto "IBAN reģistra lietošanas noteikumu" prasību ievērošanai 

attiecībās starp dalībnieku un Latvijas Banku."; 

 

1.1.18. papildināt ar 234.1 punktu šādā redakcijā: 

"234.1 Uzskatāms, ka visi 2018. gada 18. novembrī esošie EKS sistēmas dalībnieki, kas 

izmanto EKS sistēmas ātro maksājumu servisa pakalpojumus, kļūst par IBAN reģistra 

lietotājiem ar 2018. gada 18. novembri."; 

 

1.1.19. 1.1. pielikumā: 

1.1.19.1. papildināt 3.1. apakšpunkta tabulu ar rindu šādā redakcijā: 

" pacs.028 SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojums "; 

1.1.19.2. papildināt ar 4.7.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"4.7.3. SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojumiem veic šādu pārbaudi. 

 

Nr.p.k. Apraksts Avots  

1. Datums Valutēšanas datums  

2. Sūtītājs <GrpHdr>/<InstgAgt>/<FinInstnId>/<BICFI>  
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3. Atteikuma 

ziņojuma 

identifikators 

<TxInf>/<OrgnlTxRef>/<DbtrAgt>/ 

<FinInstnId>/<BIC> 

 

4. Ziņojuma tips <pacs.028.001.01> "; 

1.1.19.3. papildināt 6.2. apakšpunkta tabulu aiz rindas 

" SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma ziņojums camt.029 PE Ir " 

ar rindu šādā redakcijā: 

" SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojums pacs.028 PE Ir "; 

 

1.1.20. 1.5. pielikumā: 

1.1.20.1. aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdus "SEPA maksājuma atsaukuma atteikumu un ātrā 

SEPA maksājuma atsaukuma atteikumu" ar vārdiem "SEPA maksājuma atsaukuma 

atteikumu, ātrā SEPA maksājuma atsaukuma atteikumu, SEPA maksājuma statusa 

pieprasījumu un ātrā SEPA maksājuma statusa pieprasījumu"; 

1.1.20.2. aizstāt 3.1. un 3.2. apakšpunktā vārdus "EBA Clearing" ar vārdiem "EBA 

CLEARING"; 

 

1.1.21. 1.9. pielikumā: 

1.1.21.1. aizstāt 2.3. apakšpunktā vārdus "Maksājuma statusa izmeklēšanas ziņojums" ar 

vārdiem "Ātrā SEPA maksājuma statusa pieprasījuma ziņojums"; 

1.1.21.2. papildināt 3.2. apakšpunkta tabulu ar rindu šādā redakcijā: 

" 5. pacs.028 <StsReqId>  <DbtrAgt> <CreDtTm> "; 

1.1.21.3. papildināt ar 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"3.4. Ātro maksājumu serviss neveic dublēšanās pārbaudes ātrā SEPA maksājuma statusa 

ziņojumiem (pacs.002). Ja ātro maksājumu serviss saņem vairākus ātrā SEPA maksājuma 

statusa ziņojumus par vienu un to pašu maksājuma ziņojumu, maksājuma statusu maina 

pirmais ziņojums, bet vēlāk saņemtie ziņojumi tiek pārsūtīti tālāk, nemainot maksājuma 

statusu."; 

 

1.1.22. svītrot 1.14. pielikumu. 

2. Kārtība stājas spēkā 2018. gada 18. novembrī. 

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa 

 


