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2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3 

Rīgā 

 

Latvijas Bankas IBAN reģistra lietošanas kārtība 

Izdota saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta pirmās daļas 2. punktu 

1. Ar šo kārtību tiek pieņemti un apstiprināti "IBAN reģistra lietošanas noteikumi" 

(1. pielikums) un līguma "Par IBAN reģistra lietošanu" paraugs (2. pielikums). 

2. Šīs kārtības 1. punktā minēto līgumu (tālāk tekstā – līgums) paraksta Latvijas Bankas 

valdes priekšsēdētājs. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas interešu konflikta 

situācijā attiecībā uz līguma otru pusi vai Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas 

prombūtnē, līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ja Latvijas 

Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas 

interešu konflikta situācijā attiecībā uz līguma otru pusi vai Latvijas Bankas valdes 

priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas prombūtnē, 

līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes loceklis. 

3. Latvijas Bankas valde nosaka IBAN reģistra darbības nodrošināšanas kārtību. 

4. Latvijas Bankas valde nosaka IBAN reģistra funkcionālo aprakstu. 

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

Latvijas Bankas prezidenta vietniece1 Z. Razmusa 
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1. pielikums 

Latvijas Bankas padomes 2018. gada 20. septembra 

kārtībai Nr. 279/3 

 

IBAN reģistra lietošanas noteikumi 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka IBAN reģistra lietošanas kārtību, IBAN reģistrā iekļaujamās 

informācijas saturu, kā arī IBAN reģistra lietotāja un Latvijas Bankas savstarpējās tiesības 

un pienākumus. 

 

2. Noteikumos lietoti šādi termini: 

2.1. ātro maksājumu serviss – Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas 

(EKS sistēmas; tālāk tekstā – EKS sistēma) sastāvdaļa, kas nodrošina ātrā Vienotās euro 

maksājumu telpas (Single Euro Payments Area; tālāk tekstā – 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 EKS 

sistēmas tiešo dalībnieku norēķinu kontos TARGET2 sistēmā; 

2.2. 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; 

2.3. IBAN reģistra lietotājs – EKS sistēmas tiešais dalībnieks, kas izmanto ātro 

maksājumu servisa pakalpojumus (tālāk tekstā – EKS sistēmas tiešais dalībnieks), šo 

noteikumu 11. punktā minētā iestāde, kura pieteikusies lietot IBAN reģistru un saņēmusi 

Latvijas Bankas piekrišanu šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā, un Latvijas Banka; 

2.4. TARGET2 sistēma – TARGET2 sistēma Latvijas Bankas padomes apstiprināto 

"Sistēmas noteikumu dalībai TARGET2-Latvija" izpratnē. 

 

3.  Latvijas Banka izveido un uztur IBAN reģistru, lai nodrošinātu IBAN reģistra lietotāja 

IBAN reģistrā iekļautās informācijas glabāšanu un izsniegšanu IBAN reģistra lietotājiem 

pēc to pieprasījuma ar mērķi nodrošināt efektīvāku ātro SEPA maksājumu ieviešanu un 

lietošanu. 

 

II. IBAN reģistra lietošanas pamatprasības 

 

4. IBAN reģistrā iekļauto informāciju IBAN reģistra lietotājs izmanto ātrā SEPA kredīta 

pārveduma rīkojuma vai cita SEPA maksājuma rīkojuma sagatavošanai, pamatojoties uz 

IBAN reģistra lietotāja klienta sniegto informāciju par maksājuma saņēmēja mobilā 

tālruņa numuru. 

 

5. IBAN reģistra lietotājs iesniedz IBAN reģistrā informāciju, kā arī pieprasa labot, anulēt 

un izsniegt IBAN reģistrā iekļauto informāciju. Latvijas Banka sniedz IBAN reģistrā 

iekļauto informāciju ziņojumu veidā, izmantojot tīmekļa pakalpi saskaņā ar Latvijas 

Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa 

ar Latvijas Banku, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, kur: 

5.1. ar informācijas apmaiņas veidu saprot tiešsaistes komunikāciju savienojuma 

nodrošināšanu ātro maksājumu servisa ietvaros, tiešsaistes ziņojumu apmaiņu ātro 

maksājumu servisa ietvaros un informācijas apmaiņu maksājumu sistēmu ietvaros 

saskaņā ar šiem noteikumiem; 
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5.2. Latvijas Banka katram IBAN reģistra lietotājam piešķir šādas licences: 

5.2.1. divas paaugstinātās drošības sistēmas licences tiešsaistes komunikāciju 

savienojuma nodrošināšanai ātro maksājumu servisa ietvaros; 

5.2.2. divas paaugstinātās drošības sistēmas licences tiešsaistes ziņojumu apmaiņai ātro 

maksājumu servisa ietvaros; 

5.2.3. divas paaugstinātās drošības sistēmas licences informācijas apmaiņai ar Latvijas 

Banku maksājumu sistēmu ietvaros. 

 

6. IBAN reģistrs ir pieejams IBAN reģistra lietotājiem tiešsaistes režīmā nepārtraukti 

(24/7/365).  

 

7. Latvijas Banka nodrošina, ka IBAN reģistra lietotāja IBAN reģistrā iesniegtā jaunā vai 

labotā informācija ir pieejama IBAN reģistrā divu stundu laikā pēc tās iesniegšanas vai 

labošanas laika, kā arī informācija vairs nav pieejama nekavējoties pēc tās anulēšanas. 

 

8. IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, ziņo un apliecina 

Latvijas Bankai, ka, pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek 

pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens 

līgums, kas tam ir saistošs. 

9. IBAN reģistra lietotājs neuzkrāj IBAN reģistra lietošanas laikā iegūto informāciju par 

citu IBAN reģistra lietotāju klientiem. 

 

10. IBAN reģistra lietotājs apņemas piedalīties Latvijas Bankas organizētajos testos un 

citu ar IBAN reģistra lietošanu saistītu jautājumu risināšanā. 

 

III. IBAN reģistra lietošanas pieteikšanās un Latvijas Bankas piekrišanas 

procedūra  

 

11. Par IBAN reģistra lietotāju var kļūt šāda iestāde, kas, nepiedaloties EKS sistēmā, 

nodrošina iestādes sasniedzamību EKS sistēmas ātro maksājumu servisā caur citu 

maksājumu sistēmu: 

11.1. Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta kredītiestāde, t.sk., ja tā darbojas, izmantojot 

Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu filiāli;  

11.2. ārpus Eiropas Ekonomikas zonas reģistrēta kredītiestāde, kas darbojas, izmantojot 

Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu filiāli;  

11.3. Eiropas Savienības valsts centrālā banka.  

 

12. Pirms IBAN reģistra lietošanas uzsākšanas EKS sistēmas tiešais dalībnieks nokārto 

testus, ko prasa Latvijas Banka. 

 

13. Šo noteikumu 11. punktā minētā iestāde, lai kļūtu par IBAN reģistra lietotāju, izpilda 

šādas prasības: 

13.1. iesniedz Latvijas Bankai pieteikumu IBAN reģistra lietošanai saskaņā ar šo 

noteikumu 1.1. pielikumu; 

13.2. noslēdz ar Latvijas Banku līgumu "Par IBAN reģistra lietošanu";  

13.3. instalē, administrē, apkalpo un pārrauga informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kas 

nepieciešama IBAN reģistra lietošanai, kā arī nodrošina tās drošību; 

13.4. nokārto testus, ko prasa Latvijas Banka. 

 

14. Papildus Latvijas Banka var pieprasīt citu informāciju, ko tā uzskata par 

nepieciešamu, lai pieņemtu lēmumu par piekrišanu IBAN reģistra lietošanai. 
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15. Latvijas Banka paziņo savu lēmumu par piekrišanu 11. punktā minētās iestādes IBAN 

reģistra lietošanai viena mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi visus šo 

noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un izpildītas visas šo noteikumu 13. punktā 

minētās prasības. Ja Latvijas Banka pieprasa papildinformāciju saskaņā ar šo noteikumu 

14. punkta nosacījumiem, lēmumu par piekrišanu IBAN reģistra lietošanai paziņo viena 

mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi šo informāciju. Atteikuma 

gadījumā Latvijas Banka norāda atteikuma iemeslus. 

 

16. EKS sistēmas tiešais dalībnieks IBAN reģistru var sākt lietot nākamajā dienā pēc šo 

noteikumu 12. punktā minēto testu pabeigšanas. 

 

IV. IBAN reģistrā iekļaujamā informācija 

 

17. IBAN reģistrā iekļauj šādu informāciju: 

17.1. IBAN reģistra lietotāja klienta konta IBAN numuru; 

17.2. IBAN reģistra lietotāja klienta mobilā tālruņa numuru; 

17.3. IBAN reģistra lietotāja klienta vārdu un uzvārdu (fiziskajai personai) vai 

nosaukumu (juridiskajai personai); 

17.4. IBAN reģistra lietotāja klienta izvēlēto pseidonīmu; 

17.5. IBAN reģistra lietotāja BIC. 

 

18. IBAN reģistrā: 

18.1. vienam mobilā tālruņa numuram var tikt piesaistīts tikai viens klienta konta IBAN 

numurs; 

18.2. viens klienta konta IBAN numurs var tikt piesaistīts vairākiem mobilā tālruņa 

numuriem. 

 

19. EKS sistēmas tiešais dalībnieks var iekļaut IBAN reģistrā arī tā netiešā dalībnieka vai 

adresējamā BIC turētāja informāciju. 

 

20. IBAN reģistra lietotājs: 

20.1. tehnoloģiski drošā veidā pārliecinās, ka attiecīgais mobilā tālruņa numurs ir klienta 

valdījumā; 

20.2. nodrošina, ka klients (t.sk. tā EKS sistēmas netiešā dalībnieka un adresējamā BIC 

turētāja klients), par kuru tiks iekļauta informācija IBAN reģistrā, ir saņēmis pilnu 

informāciju par IBAN reģistru un tajā iekļautās informācijas izmantošanu un rakstiski 

apstiprinājis piekrišanu informācijas iekļaušanai IBAN reģistrā; 

20.3. nodrošina, ka šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētā informācija, kā arī vismaz 

50% no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās informācijas par maksājuma saņēmēju 

nav pieejami klientam pirms maksājuma rīkojuma apstiprināšanas. 

V. Informācijas iekļaušana IBAN reģistrā un IBAN reģistrā iekļautās informācijas 

sniegšana 

21. Lai iekļautu informāciju IBAN reģistrā, IBAN reģistra lietotājs iesniedz IBAN 

reģistrā jaunas informācijas pievienošanas ziņojumu. IBAN reģistrs apstiprina 

informācijas pievienošanu, nosūtot informācijas pievienošanas apstiprinājuma ziņojumu. 

22. Ja jaunas informācijas pievienošanas ziņojumā norādītais mobilā tālruņa numurs jau 

iekļauts IBAN reģistrā, IBAN reģistrs anulē iepriekš iesniegto informāciju par mobilā 

tālruņa numura un klienta konta IBAN numura sasaisti un IBAN reģistra lietotājam, kurš 

iepriekš bija sniedzis informāciju par attiecīgo mobilā tālruņa numuru, nosūta informāciju 

par attiecīgās informācijas anulēšanu IBAN reģistrā. 
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23. Lai anulētu IBAN reģistrā iekļauto informāciju, IBAN reģistra lietotājs iesniedz 

IBAN reģistrā informācijas anulēšanas no IBAN reģistra ziņojumu. IBAN reģistrs 

apstiprina informācijas anulēšanu, nosūtot informācijas anulēšanas apstiprinājuma 

ziņojumu. 

24. Lai labotu IBAN reģistrā iekļauto informāciju, IBAN reģistra lietotājs iesniedz jaunas 

informācijas pievienošanas ziņojumu.  

25. Lai saņemtu IBAN reģistrā iekļauto informāciju, IBAN reģistra lietotājs iesniedz 

informācijas pieprasījuma ziņojumu. 

26. Ja pieprasītā informācija ir iekļauta IBAN reģistrā, IBAN reģistrs nosūta atbildes 

ziņojumu uz informācijas pieprasījuma ziņojumu. 

27. Ja pieprasītā informācija nav iekļauta IBAN reģistrā, IBAN reģistrs nosūta 

informācijas pieprasījuma noraidījuma ziņojumu. 

28. IBAN reģistra lietotājs var pieprasīt visu tā IBAN reģistrā iekļauto informāciju, 

izmantojot IBAN reģistra lietotāja visas IBAN reģistrā iesniegtās informācijas saraksta 

pieprasījumu. 

29. IBAN reģistra lietotājam katru dienu tiek nosūtīts IBAN reģistrā iekļauto mobilā 

tālruņa numuru saraksts. 

30. Šo noteikumu 28. un 29. punktā minētā pieprasījuma saņemšanai un saraksta 

nosūtīšanai izmanto failu apmaiņas servisu. 

31. Detalizētas ziņojumu tehniskās specifikācijas un sagatavošanas prasības iekļautas 

Latvijas Bankas valdes apstiprinātajā "IBAN reģistra funkcionālajā aprakstā". 

VI. Piekļuves IBAN reģistram izbeigšana 

32. IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, var atteikties no 

IBAN reģistra lietošanas jebkurā laikā, iesniedzot Latvijas Bankai pieteikumu saskaņā ar 

šo noteikumu 1.1. pielikumu. Latvijas Banka izbeidz IBAN lietotāja piekļuvi IBAN 

reģistram pieteikumā noteiktajā datumā. 

33. Latvijas Banka izbeidz IBAN reģistra lietotāja, kas nav EKS sistēmas tiešais 

dalībnieks, piekļuvi IBAN reģistram, ja IBAN reģistra lietotājs: 

33.1. vairs neatbilst šo noteikumu 11. punktā noteiktajām piekļuves prasībām; 

33.2. būtiski pārkāpis šos noteikumus, t.sk. nepiedalās Latvijas Bankas organizētajos 

testos vai nav samaksājis šo noteikumu 38. punktā minēto komisijas maksu. 

34. Ja Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 33. punkta nosacījumiem izbeidz IBAN 

reģistra lietotāja piekļuvi IBAN reģistram, Latvijas Banka nekavējoties par to paziņo 

IBAN reģistra lietotājam.  

35. Ja IBAN reģistra lietotājs, pārtraucot EKS sistēmas ātro maksājumu servisa 

pakalpojumu izmantošanu, vēlas turpināt lietot IBAN reģistru, tas iesniedz Latvijas 

Bankai pieteikumu IBAN reģistra lietošanai saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikumu un 

noslēdz ar Latvijas Banku līgumu "Par IBAN reģistra lietošanu". Latvijas Banka pieņem 

lēmumu par piekrišanu IBAN reģistra lietošanai šo noteikumu 15. punktā noteiktajā 

kārtībā un pārbaudot atbilstību šo noteikumu11.  punkta prasībām. 
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36. Ja Latvijas Banka pārtrauc IBAN reģistra uzturēšanu, tai ir pienākums par to trīs 

mēnešus iepriekš paziņot IBAN reģistra lietotājiem, ja vien ar IBAN reģistra lietotājiem 

nevienojas par citu ziņošanas periodu. 

37. Vienlaikus ar IBAN reģistra lietotāja piekļuves IBAN reģistram izbeigšanu tiek 

dzēsta visa attiecīgā IBAN reģistra lietotāja IBAN reģistrā iesniegtā informācija. 

 

VII. Komisijas maksa par IBAN reģistra lietošanu un tās piemērošana 

 

38. IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, par IBAN reģistra 

lietošanu katru mēnesi maksā Latvijas Bankai komisijas maksu 96.80 euro apjomā, kas 

sastāv no maksas par IBAN reģistra lietošanu 80.00 euro un 21% pievienotās vērtības 

nodokļa 16.80 euro. 

 

39. Rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurā norādīta komisijas maksa, Latvijas Banka nosūta 

IBAN reģistra lietotājam ne vēlāk kā nākamā mēneša devītajā darbadienā. 

  

40. IBAN reģistra lietotājs maksājumu Latvijas Bankas norādītajā norēķinu kontā veic ne 

vēlāk kā attiecīgā mēneša 14. darbadienā. 

VIII. Atbildības regulējums 

41. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas, ja IBAN reģistra lietotājs 

sniedzis nepareizu vai nepatiesu informāciju iekļaušanai IBAN reģistrā, kā arī ja IBAN 

reģistra lietotājs nav saņēmis klienta piekrišanu informācijas par attiecīgo klientu 

iekļaušanai IBAN reģistrā.  

 

42. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas no nepareizas darbības vai 

kļūdas sistēmās vai tehniskajā infrastruktūrā (t.sk. Latvijas Bankas informācijas sistēmu 

infrastruktūrā, programmās, datos un tīklos, bet neaprobežojoties ar tiem), ja Latvijas 

Banka veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādas sistēmas un 

infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības 

vai kļūdas sekas.  

IX. Konfidencialitāte 

43. Latvijas Banka un IBAN reģistra lietotājs saglabā konfidencialitāti attiecībā uz IBAN 

reģistra informāciju, izņemot, ja šāda izpaušana ir atļauta vai prasīta Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos. 

44. Atkāpjoties no šo noteikumu 43. punkta prasībām, IBAN reģistra lietotājs piekrīt, ka 

Latvijas Banka var izpaust IBAN reģistra darbības laikā iegūto informāciju saistībā ar 

IBAN reģistra lietotāju vai tā klientiem tādā apjomā, ciktāl tas nepieciešams uzraudzības 

un pārraudzības iestāžu uzdevumu izpildei un informācijas izpaušana nav pretrunā ar 

piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Latvijas Banka nav atbildīga par šādas izpaušanas 

finansiālajām un komerciālajām sekām. 

 

45. IBAN reģistra lietotājs tam pieejamo ar IBAN reģistra darbību saistīto informāciju 

var izmantot vienīgi šajos noteikumos paredzētajiem mērķiem. IBAN reģistra lietotājs 

attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien Latvijas Banka nav 

nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai.  
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X. Paziņojumi 

46. Paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem noteikumiem, sūta ierakstītas 

vēstules vai citā veidā rakstiski, ja šie noteikumi neparedz citu kārtību. Paziņojumus 

Latvijas Bankai iesniedz Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājam 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvijā, vai adresē BIC LACBLV2X. 

Paziņojumus IBAN reģistra lietotājam sūta uz adresi, ko IBAN reģistra lietotājs norāda 

Latvijas Bankai un aktualizē. 

47. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts 

attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta 

pa pastu. 

48. Visus paziņojumus sniedz latviešu valodā. IBAN reģistra lietotājs, kas nav reģistrēts 

Latvijas Republikā, paziņojumus Latvijas Bankai var sniegt angļu valodā. 

49. IBAN reģistra lietotājam ir saistoši visi dokumenti, kurus tas iesniedzis Latvijas 

Bankai saskaņā ar šo noteikumu 46. un 47. punkta nosacījumiem un kurus Latvijas Banka 

uzskata par saņemtiem no IBAN reģistra lietotāja, tā darbiniekiem vai pārstāvjiem. 

XI. Trešās personas tiesības 

50. IBAN reģistra lietotājs nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešai personai tiesības, intereses, 

pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem, bez Latvijas 

Bankas rakstiskas piekrišanas. 

51. Šie noteikumi rada tiesības un pienākumus tikai Latvijas Bankai un IBAN reģistra 

lietotājam. 

XII. Piemērojamie normatīvie akti, jurisdikcija un tiesas vieta 

 

52. Divpusējām attiecībām starp Latvijas Banku un IBAN reģistra lietotāju piemēro 

Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

 

53. Tiesas vieta saistībā ar tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Banku un IBAN reģistra 

lietotāju ir Latvija. 

XIII. Noslēguma jautājumi 

54. Latvijas Bankai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt grozījumus Latvijas Bankas 

un IBAN reģistra lietotāja noslēgtajā līgumā par IBAN reģistra lietošanu, šajos 

noteikumos, to pielikumos un Latvijas Bankas valdes apstiprinātajā "IBAN reģistra 

funkcionālajā aprakstā" (tālāk tekstā – grozījumi). Grozījumus paziņo rakstiski. 

Uzskatāms, ka IBAN reģistra lietotājs, kas nav EKS sistēmas tiešais dalībnieks, ir 

akceptējis grozījumus, ja tas nav nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no 

dienas, kad ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja IBAN reģistra lietotājs, kas nav 

EKS sistēmas tiešais dalībnieks, izteicis iebildumus, Latvijas Banka ir tiesīga 

nekavējoties izbeigt IBAN lietotāja piekļuvi IBAN reģistram. 

55. Ja kāda šo noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē šo noteikumu citu 

normu piemērojamību. 

56. Lietojot IBAN reģistru, IBAN reģistra lietotājs automātiski piekrīt šiem noteikumiem 

attiecībās starp IBAN reģistra lietotāju un Latvijas Banku. 
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57. Piekļuves IBAN reģistram izbeigšana neatbrīvo IBAN reģistra lietotāju no to saistību 

pilnīgas izpildes, kuras izriet no šiem noteikumiem.  
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1.1. pielikums 

 

Pieteikuma veidlapa IBAN reģistra lietošanai 

 

Pieteikt  Izbeigt  

 

 

Aizpildīšanas datums          
  

Vēlamais spēkā 

stāšanās datums  

        

 

Iestādes reģistrētais nosaukums*: _______________________________________ 
(* Ievadot sistēmā, nosaukums var tikt atveidots ar latīņu alfabēta burtiem bez latviešu valodas diakritiskajām 

zīmēm.) 

 

PVN maksātāja numurs L V            
 

Reģistrācijas numurs            
 

Testa BIC         
 

BIC          

 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt IBAN reģistra lietotāju, paraksts: 

______________________  

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________ 

 

 

 

 

Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks: 
 

Datums          
 

Latvijas Republikas monetārās finanšu iestādes kods    
 

Norēķinu konta numurs Latvijas Bankā           
 

Pievienošanās datums          

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa 
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2. pielikums 

Latvijas Bankas padomes 2018. gada 20. septembra 

kārtībai Nr. 279/3 

 

Rīgā 20____. gada                                                                                            PARAUGS 

 

LĪGUMS Nr. 

 

Par IBAN reģistra lietošanu 

 
Latvijas Banka (tālāk tekstā – BANKA) tās ___________________________________ 
                                                                                                  (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________________________________________, 
                                                                                          (pārstāvības tiesību pamats) 

no vienas puses, un __________________________________________________________ 
                                                                                              (nosaukums) 

(tālāk tekstā – LIETOTĀJS) ________________________________________________ 
                                                                                    (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____________________________________________, 
                                                                                          (pārstāvības tiesību pamats) 
no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), 

noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

 

1. LIETOTĀJS piekrīt pieteikties IBAN reģistra lietošanai saskaņā ar Latvijas Bankas 

padomes apstiprinātajiem "IBAN reģistra lietošanas noteikumiem" (tālāk tekstā – IBAN 

reģistra noteikumi). 

 

2. Ja BANKA pieņem pieteikumu IBAN reģistra lietošanai, LIETOTĀJS piekrīt darboties 

saskaņā ar IBAN reģistra noteikumiem. 

 

3. Ja BANKA noraida LIETOTĀJA pieteikumu par IBAN reģistra lietošanu vai tiek 

izbeigta IBAN reģistra lietotāja piekļuve IBAN reģistram saskaņā ar IBAN reģistra 

noteikumiem, vienlaikus spēku zaudē arī LĪGUMS. 

 

4. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 

 

5. LĪGUMS sagatavots uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai PUSEI. 

 

6. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti 

6.1. BANKA: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija; tālr. +371 67022300, fakss 

+371 67022420, e-pasta adrese: info@bank.lv; reģistrēta Latvijas Republikas Valsts 

ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV90000158236.  

Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 
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6.2. LIETOTĀJS: _______________________________________________________ 

 

 

BANKA                                                                                                          LIETOTĀJS 

______________________                                                    ______________________ 
(paraksts)                                                                                                                                          (paraksts) 

______________________                                                     ______________________ 
(datums)                                                                                                                                               (datums) 

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa 

 


