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1. pielikums 
 
 
 
 
Rīgā ____. gada ____._________                                                                                 
 
LĪGUMS  
Nr. ________ 
 
 
PAR DALĪBU LATVIJAS BANKAS VĒRTSPAPĪRU NORĒĶINU SISTĒMĀ 
 
 
Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", ___________________  
 
____________________________________________________ personā, no vienas puses, un 
                                           (amats, vārds, uzvārds) 
_____________________________________________________ (tālāk tekstā − dalībnieks),  
                                           (dalībnieka nosaukums) 
kas darbojas saskaņā ar Statūtiem, ________________________________________ 
                                                                                                 (amats, vārds, uzvārds) 
_____________________ personā, no otras puses (tālāk tekstā − puses), noslēdz šādu līgumu. 
 
 
1. Šis līgums sniedz iespēju dalībniekam piedalīties Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu 
sistēmā (tālāk tekstā – VNS) saskaņā ar "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas 
noteikumiem" (tālāk tekstā − noteikumi). 
 
2. Šā līguma ietvaros puses darbojas saskaņā ar noteikumiem. 
 
3. Puses vienojas, ka Latvijas Bankai ir tiesības pēc saviem ieskatiem vienpusējā kārtībā veikt 
noteikumu grozījumus. 
 
4. Par veiktajiem noteikumu grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekam ne 
vēlāk kā 5 (piecas) darbadienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. 
 
5. Ja dalībnieks nepiekrīt Latvijas Bankas veiktajiem noteikumu grozījumiem, dalībnieks ir 
tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu saskaņā ar 15.2. punkta nosacījumiem. 
 
6. Puses apņemas veikt vērtspapīru pārvedumus noteikumos noteiktajā kārtībā un 
maksājumus par vērtspapīru pārveduma rīkojumu apstrādi un vērtspapīru kontu atlikumiem 
VNS saskaņā ar Latvijas Bankas valdes apstiprinātajiem naudas un vērtspapīru elektronisko 
norēķinu tarifiem. 
 
7. Visu ziņojumu apmaiņu puses veic elektroniskā veidā, izmantojot SWIFT komunikāciju 
infrastruktūru, izņemot noteikumu 7.5. punktā minēto gadījumu. 
  

 



9 

8. Puses apņemas ne komerciālos, ne jebkādos citos nolūkos neizpaust trešajām personām 
informāciju, kas tām kļuvusi zināma saistībā ar šo līgumu, izņemot Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos paredzētos gadījumus vai gadījumus, kad puses rakstiski vienojušās par 
informācijas izpaušanu. Informācija tiek atklāta tikai tiem pušu darbiniekiem, kuri ir atbildīgi 
par šā līguma saistību izpildi. 
 
9. Jebkuri līguma grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un tos ar 
parakstu apstiprinājušas abas puses. 
 
10. Visus strīdus puses centīsies atrisināt saskaņā ar 11. punktā noteikto kārtību, ņemot vērā 
noteikumus, SWIFT darbības kārtību un Latvijas Republikas normatīvos aktus.  
 
11. Vienas puses pretenzijas otrai pusei iesniedzamas rakstiski 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 
attiecīgā ziņojuma apstrādes VNS. Otra puse pretenziju izskata ne vēlāk kā 10 (desmit) 
darbadienu laikā pēc tās saņemšanas un sniedz rakstisku atbildi.  
 
12. Ja strīds saskaņā ar 10. un 11. punktā noteikto kārtību netiek atrisināts, strīda izskatīšana 
notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 
 
13. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas dēļ. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas 
stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, bruņoti konflikti, valsts varas un pārvaldes, kā arī 
pašvaldības institūciju un iestāžu aizliegumi, normatīvo aktu pārmaiņas, sacelšanās un streiki. 
Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, tiek atbrīvota no atbildības par savu saistību 
neizpildi tikai un vienīgi tad, ja minētā puse nav varējusi šos apstākļus novērst. 
 
14. Pusei, kurai saskaņā ar 13. punkta nosacījumiem izveidojusies saistību izpildes 
neiespējamība, ir pienākums par to un iespējamo darbības laiku rakstiski informēt otru pusi ne 
vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no nepārvaramas varas iestāšanās dienas. 
Neinformēšana vai nesavlaicīga informēšana liedz pusei, kas nav informējusi otru pusi vai to 
nav izdarījusi laikus, atsaukties uz jebkuru minēto nepārvaramas varas apstākli kā pamatu, kas 
atbrīvo no saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes. Nepārvaramas varas apstākļu esamību 
pierāda ar attiecīgās kompetentās valsts institūcijas izsniegtu izziņu. 
 
15. Līgums stājas spēkā ar ___________________________. Līgums noslēgts uz nenoteiktu 
laiku un var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai arī saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem: 
15.1. Latvijas Bankai ir tiesības vienpusēji pēc sava ieskata izbeigt šo līgumu, par to rakstiski 
informējot dalībnieku vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš; 
15.2. dalībniekam ir tiesības vienpusēji pēc sava ieskata izbeigt šo līgumu ar nosacījumu, ka 
dalībnieks nokārtojis visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības 
rezultātā, par nodomu izbeigt līgumu rakstiski informējot Latvijas Banku vismaz 7 (septiņas) 
dienas iepriekš. 
 
16. Līgums sagatavots uz _ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai pusei. 
 
17. Pušu juridiskās adreses 
17.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 
   Tālr. 702 2300, fakss 702 2420 
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17.2. Dalībnieks:__________________________________  

                           __________________________________ 

Pušu paraksti: 
 
Latvijas Banka  Dalībnieks 
 
_________________________ ___________________________ 
                    (paraksts)                                                                                                         (paraksts) 
 
_________________________ ___________________________ 
                (vārds, uzvārds)                                                                                                (vārds, uzvārds) 
 
_________________________ ___________________________ 
                       (amats)                                                                                                              (amats) 
 
 
Z.v.  Z.v. 
 
_________________________ ___________________________ 
                      (datums)                                                                                                             (datums) 


