
1. pielikums 
Latvijas Bankas 

2007. gada 15. marta 
noteikumiem Nr. 3 

 
Kredītiestādes nosaukums _________________________ Kredītiestāžu maksājumu statistikas UPDK 0620562 
 ______________________________________________ pārskats (5 lapas) 
 par ____. gada ___. pusgadu Iesniedz Latvijas Bankai 
Kredītiestādes kods |__|__|__| (pārskata perioda pēdējais datums – 30. jūnijs vai 31. decembris) līdz nākamā mēneša 25. datumam 
    
  1. daļa. Maksāšanas līdzekļi  
  (pārskata periodā) (veselos skaitļos) 

Pozīcija Pozīcijas Maksāšanas līdzekļi latos Maksāšanas līdzekļi eiro Maksāšanas līdzekļi pārējās valūtās 
  kods Skaits Apjoms (latos) Skaits Apjoms (latos) Skaits Apjoms (latos) 

A B 01 02 03 04 05 06 
Klientu kredīta pārvedumi (10110+10120) 10100             

papīra dokumenta veidā uzsāktie 10110             
bez papīra dokumenta uzsāktie (10121+10122+10123) 10120             

internetā 10121             
izmantojot tālruni 10122             
pārējie 10123             

Karšu maksājumi (11110+11120+11130) 11100             
ar kartēm ar debeta funkciju 11110             
ar kartēm ar kredīta funkciju 11120             
ar kartēm ar atliktā debeta funkciju 11130            

Tiešais debets 12100             
E-naudas maksājumi (13110+13120) 13100             

ar e-naudas kartēm 13110             
ar pārējiem e-naudas datu nesējiem 13120             

Čeki 14100             
Pārējie maksāšanas līdzekļi 15100             
Kopā klientu maksājumi 
(10100+11100+12100+13100+14100+15100) 16100             

t.sk. 
nosūtītie klientu pārrobežu maksājumi 16110             

Saņemtie klientu pārrobežu maksājumi 17100             
Kredītiestāžu kredīta pārvedumi 18100             

t.sk. 
nosūtītie kredītiestāžu pārrobežu maksājumi 18110             

Saņemtie kredītiestāžu pārrobežu maksājumi 19100             
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UPDK 0620562 (turpinājums) 

2. daļa. Transakcijas termināļos 
(pārskata periodā) 

(veselos skaitļos) 
Pozīcija Pozīcijas Transakcijas 

 kods Skaits Apjoms (latos) 
A B 01 02 

Transakcijas iekšzemes termināļos ar iekšzemē izdotajām 
kartēm (20110+20120+20130+20140+20150+20160) 20100     

skaidrās naudas iemaksas bankomātos 20110     
skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem 20120     
skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu 
termināļus 20130     

maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos 20140     
kredīta pārvedumi bankomātos 20150     
e-naudas karšu uzlāde un atmaksa 20160     

Transakcijas iekšzemes termināļos ar ārvalstīs izdotajām 
kartēm (21110+21120+21130+21140+21150+21160) 21100     

skaidrās naudas iemaksas bankomātos 21110     
skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem 21120     
skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu 
termināļus 21130     

maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos 21140     
kredīta pārvedumi bankomātos 21150     
e-naudas karšu uzlāde un atmaksa 21160     

Transakcijas termināļos ārvalstīs ar iekšzemē izdotajām 
kartēm (22110+22120+22130+22140+22150+22160) 22100     

skaidrās naudas iemaksas bankomātos 22110     
skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem 22120     
skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu 
termināļus 22130     

maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos 22140     
kredīta pārvedumi bankomātos 22150     
e-naudas karšu uzlāde un atmaksa 22160     
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  UPDK 0620562 (turpinājums) 
  3. daļa. Kases transakcijas  
  (pārskata periodā) (veselos skaitļos) 

Pozīcija Pozīcijas Transakcijas latos Transakcijas eiro Transakcijas pārējās valūtās 
  kods Skaits Apjoms (latos) Skaits Apjoms (latos) Skaits Apjoms (latos) 

A B 01 02 03 04 05 06 
Skaidrā nauda (23110+23120) 23100             

iemaksas kasē 23110             
izmaksas no kases 23120             

 
 

  4. daļa. Grāmatojumu transakcijas  
  (pārskata periodā) (veselos skaitļos) 

Pozīcija Pozīcijas Transakcijas latos Transakcijas eiro Transakcijas pārējās valūtās 
  kods Skaits Apjoms (latos) Skaits Apjoms (latos) Skaits Apjoms (latos) 

A B 01 02 03 04 05 06 
Grāmatojumi (24110+24120) 24100             

kredīta pārvedumi 24110             
tiešais debets 24120             

 
 

  5. daļa. Klientu kontu skaits  
  (pārskata perioda beigās) (veselos skaitļos) 

Pozīcija Pozīcijas Kopā 

  
kods 

 
latu konti 

 
eiro konti 

 
pārējo valūtu konti 

  
t.sk. internetā 
pieejamie 

A B 01 02 03 04 05 
Klientu konti (25110+25120) 25100           

rezidenti 25110           
nerezidenti 25120           
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UPDK 0620562 (turpinājums) 

6. daļa. Kartes 
(pārskata perioda beigās) 

(veselos skaitļos) 
Pozīcija Pozīcijas Skaits 

 kods  
A B 01 

Kartes ar skaidrās naudas funkciju 26100   
Kartes ar maksājumu funkciju 27100   

t.sk. 
kartes ar debeta funkciju 27110   

kartes ar kredīta funkciju 27120   
kartes ar atliktā debeta funkciju 27130   

Kartes ar e-naudas funkciju 28100   
t.sk.  

vismaz vienreiz uzlādētas 28110   

Karšu kopskaits 29100   
t.sk.  

kombinētās kartes 29110   

vietējās kartes 29120   
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UPDK 0620562 (turpinājums) 

7. daļa. Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas  
pieņemšanas vietas 

(pārskata perioda beigās) 
(veselos skaitļos) 

Pozīcija Pozīcijas Skaits 
 kods  

A B 01 
Bankomāti  30100   

t.sk.  
ar skaidrās naudas izmaksas funkciju 30110   

ar kredīta pārveduma funkciju 30120   
ar skaidrās naudas iemaksas funkciju 30130   

Bankomātu tīkli 31100   
Karšu pieņemšanas vietu termināļi  32100  

t.sk.  
elektroniskie  32110  

Karšu pieņemšanas vietu tīkli 33100  
Karšu ar e-naudas funkciju pieņemšanas termināļi 34100  

t.sk.  
termināļi ar e-naudas karšu uzlādes vai atmaksas funkciju 34110  

e-naudas karšu maksājumu termināļi 34120   
Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas 35100   
 
 
Kredītiestādes vadītājs ________________________  / ________________________ / 
    (paraksts)    (vārds, uzvārds) 
 
Izpildītājs ____________________________________________________________      Iesniegšanas datums _______________  
    (vārds, uzvārds; tālruņa numurs) 

 
 
 

 
 
 
           


