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2. pielikums 

Latvijas Bankas padomes 2010. gada 14. janvāra 

kārtībai Nr. 175/7 

 

Līguma par papildu licenci paraugs 

 

Rīgā _____. gada __. _____ 

 

LĪGUMS 

Nr. _____ 

 

 

Par papildu licenci 
 

 

LATVIJAS BANKA tās _____ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā 

ar _____ (pārstāvības tiesību pamats), no vienas puses, un _____ (nosaukums) (tālāk tekstā – 

INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTS) tās _____ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi kopā 

tālāk tekstā – PUSES), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

 

1. LATVIJAS BANKA nodod INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTAM vienu 

paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci (tālāk tekstā – licence), lai INFORMĀCIJAS 

APMAIŅAS SUBJEKTS to lietotu saskaņā ar LATVIJAS BANKAS noteikumiem, kas 

nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar LATVIJAS BANKU. 

 

2. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTS maksā LATVIJAS BANKAI gada maksu 

_____ (summa cipariem) (_____ (summa vārdiem)) latu apmērā, t.sk. gada atlīdzība _____ 

(summa cipariem) (_____ (summa vārdiem)) latu apmērā un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis _____ (summa cipariem) (_____ (summa vārdiem)) latu apmērā (tālāk tekstā – gada 

maksa). 

 

3. Gada maksu par LĪGUMA noslēgšanai sekojošā pirmā gada atlikušo periodu aprēķina 

proporcionāli gada maksai par visu kalendāro gadu. 

 

4. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTS samaksā LATVIJAS BANKAI gada maksu 

līdz kārtējā gada 15. janvārim par kārtējo kalendāro gadu. 

 

5. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTS pārskaita gada maksu uz LATVIJAS 

BANKAS kontu Nr. LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

 

6. LATVIJAS BANKAI ir tiesības vienpusēji mainīt gada maksu, rakstiski paziņojot par to 

INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTAM 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

 

7. LĪGUMS noslēgts uz nenoteiktu laiku. LĪGUMS izbeidzas, ja INFORMĀCIJAS 

APMAIŅAS SUBJEKTS licences ietvaros reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju 

informācijas apmaiņai Kredītu reģistra ietvaros vai atsakās no licences saskaņā ar LATVIJAS 

BANKAS noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar 

LATVIJAS BANKU. 
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8. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

9. LĪGUMU var grozīt, PUSĒM par to rakstiski vienojoties. Ja pēc LĪGUMA spēkā stāšanās 

tiek grozīts vai spēku zaudē Latvijas Republikas normatīvais akts vai spēkā stājas jauns 

Latvijas Republikas normatīvais akts, kas tieši attiecināms uz LĪGUMU, PUSES nekavējoties 

groza LĪGUMU atbilstoši Latvijas Republikas normatīvā akta pārmaiņām. 

 

10. Visus strīdus, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES apņemas risināt savstarpēju sarunu 

ceļā. Ja PUSES nevienojas, strīdu risina Latvijas Republikas tiesā, Rīgā. 

 

11. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 

12. LĪGUMS uzrakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu nodod 

LATVIJAS BANKAI un otru – INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTAM. 

 

13. PUŠU rekvizīti 

 

13.1. LATVIJAS BANKA: K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas 

Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 1996. gada 12. septembrī ar 

Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X. 

 

13.2. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTS: _____ (juridiskā adrese), reģistrēts _____ 

(institūcijas, kas izdevusi reģistrāciju apliecinošo dokumentu, nosaukums) _____. gada 

__. _____ ar Nr. _____; reģistrēts Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā _____. gada __. _____ ar Nr. _____. Norēķinu konts _____ (bankas 

nosaukums), Nr. _____, BIC _____. 

 

LATVIJAS BANKA                                             INFORMĀCIJAS APMAIŅAS SUBJEKTS 

 

 

 

________________                                                                                       ________________ 

/________________/                                                                                  /________________/ 

 

_____. gada __. _____                                                                              _____. gada __. _____ 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Bankas prezidents                  I. Rimšēvičs 


