
1. pielikums 
Latvijas Bankas 

2007. gada 17. maija 
noteikumiem Nr. 5 

 
 
 
Rīgā ____. gada ____._________  
 
LĪGUMS  
Nr. _________  
 
 
PAR DALĪBU LATVIJAS BANKAS MONETĀRAJĀS OPERĀCIJĀS 
 
 
Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" (tālāk tekstā – 
Latvijas Banka), _____________________________________________ personā, no 
vienas puses, un 
                                                (amats, vārds, uzvārds) 

________________________________________ (tālāk tekstā − banka), kas darbojas 
saskaņā 
                                (bankas nosaukums) 
ar Statūtiem, 
________________________________________________________________ 
                                                                                      (amats, vārds, uzvārds) 
personā, no otras puses, abi kopā saukti puses, bez viltus, maldības un spaidiem, brīvi 
paužot pušu gribu, noslēdz šādu līgumu. 

 LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Šis līgums nosaka monetāro operāciju veikšanas kārtību starp banku un Latvijas 
Banku, t.sk. finanšu ķīlas līguma noslēgšanas kārtību, prasības finanšu ķīlai un rīcību 
ar finanšu ķīlu. 

1.2. Izpildot šo līgumu un veicot monetārās operācijas, puses darbojas saskaņā ar šo 
līgumu un "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas 
noteikumiem" (tālāk tekstā – noteikumi). 

2. TIESĪBAS PAPILDINĀT LĪGUMU UN NOTEIKUMUS 

2.1. Puses vienojas, ka Latvijas Bankai ir tiesības pēc saviem ieskatiem vienpusējā 
kārtībā veikt noteikumu grozījumus. 

2.2. Par veiktajiem noteikumu grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo bankai ne 
vēlāk kā 5 (piecas) darbadienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. 

2.3. Ja banka nepiekrīt Latvijas Bankas veiktajiem noteikumu grozījumiem, banka ir 
tiesīga vienpusēji izbeigt līgumu saskaņā ar 7.6. punkta nosacījumiem.  



3. VISPĀRĒJĀ PRASĪBA LIETOT LATUS 

3.1. Puses vienojas, ka visi ar monetārajām operācijām saistītie maksājumi, izņemot 
ārvalstu valūtas maksājumus ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumos un 
valūtas mijmaiņas darījumos, tiek veikti latos.  

4. VISPĀRĒJĀ PRASĪBA ĶĪLAS NODROŠINĀŠANAI 

4.1. Puses vienojas, ka aizdevums bankai tiek izsniegts tikai, ja tas ir pilnībā 
nodrošināts ar finanšu ķīlu. 

4.2. Puses apņemas ievērot noteikumu nosacījumus par finanšu ķīlas līguma slēgšanas 
kārtību, prasībām finanšu ķīlai un rīcību ar finanšu ķīlu.  

5. PUŠU ATBILDĪBA  

5.1. Ja banka nenodrošina ķīlas pietiekamību vai naudas līdzekļu vai vērtspapīru 
pārveduma veikšanu noteikumos noteiktajos termiņos, Latvijas Bankai ir tiesības 
pieprasīt un bankai ir pienākums maksāt Latvijas Bankai līgumsodu, kura apmērs 
vienāds ar kavētā pārveduma vērtības latos vai ārvalstu valūtā, kas pārrēķināta latos 
pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa maksājuma valutēšanas 
datumā, vai kavētā ķīlas apjoma reizinājumu ar procentu likmi Latvijas Bankas 
aizdevumam uz nakti valutēšanas datumā, kam pieskaitīti 2.5% (divarpus procenti), 
iegūto rezultātu reizinot ar 7/360.  

5.2. Ja banka pārkāpj Noteikumu prasības attiecībā uz ķīlas sastāvā esošo vērtspapīru 
izmantošanu, Latvijas Bankai ir tiesības pieprasīt un bankai ir pienākums maksāt 
Latvijas Bankai līgumsodu, kura apmērs vienāds ar ķīlas sastāvā esošā vērtspapīra, 
kuru banka nav tiesīga izmantot kā ķīlu, vērtības reizinājumu ar procentu likmi 
Latvijas Bankas aizdevumam uz nakti, kam pieskaitīti 2.5% (divarpus procenti), 
iegūto rezultātu reizinot ar 1/360. 

5.3. Ja banka 12 (divpadsmit) mēnešu laikā 3 (trīs) vai vairāk reižu pārkāpj vienas un 
tās pašas monetārās operācijas noteikumu prasības, Latvijas Bankai ir tiesības uz laiku 
līdz 3 (trim) mēnešiem liegt bankai piedalīties attiecīgā veida monetārajās operācijās. 
Par šādu liegumu Latvijas Banka rakstiski informē banku, norādot datumu, līdz kuram 
bankai nav tiesību piedalīties attiecīgā veida monetārajās operācijās. 

5.4. Latvijas Banka par aprēķinātajiem līgumsodiem informē banku, izmantojot 
SWIFT sistēmu. Bankai ir pienākums samaksāt aprēķināto līgumsodu ne vēlāk kā līdz 
nākamās norēķinu dienas beigām pēc šajā punktā minētā paziņojuma saņemšanas no 
Latvijas Bankas. 

5.5. Ja Latvijas Banka nenodrošina naudas līdzekļu vai vērtspapīru pārveduma 
veikšanu noteikumos noteiktajos termiņos, bankai ir tiesības pieprasīt un Latvijas 
Bankai ir pienākums maksāt bankai līgumsodu, kura apmērs vienāds ar kavētā 
pārveduma vērtības latos vai ārvalstu valūtā, kas pārrēķināta latos pēc Latvijas Bankas 
noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa maksājuma valutēšanas datumā, reizinājumu 
ar procentu likmi Latvijas Bankas aizdevumam uz nakti valutēšanas datumā, iegūto 
rezultātu reizinot ar kavēto dienu skaitu un 1/360. 



5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no līgumsaistību izpildes. 
 
 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. 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. 

6.2. Pusei, kurai saskaņā ar 6.1. 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. 

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA 

7.1.  Jebkuri līguma grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un 
tos ar parakstu apstiprinājušas abas puses. 

7.2. Visus strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās. 

7.3. Līgums stājas spēkā dienā, kad spēkā stājas noteikumi. Līgums ir noslēgts uz 
nenoteiktu laiku.  

7.4. Līgums var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties. 

7.5. Latvijas Bankai ir tiesības vienpusēji pēc sava ieskata izbeigt šo līgumu, par to 
rakstiski informējot banku vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš. 

7.6. Bankai ir tiesības vienpusēji pēc sava ieskata izbeigt šo līgumu ar nosacījumu, ka 
banka nokārtojusi visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības 
rezultātā, par nodomu izbeigt līgumu rakstiski informējot Latvijas Banku vismaz 7 
(septiņas) dienas iepriekš. 

7.7.  Līgums sagatavots uz __ (______) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 
katrai pusei. 

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES 



8.1. Latvijas Banka:  K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050  
   Tālr. 702 2300, fakss 702 2420 

8.2. Banka: _________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
 
Pušu paraksti: 
 
Latvijas Banka Banka 
_________________________ __________________________ 
                     (paraksts)                                                                                                         (paraksts) 
 
_________________________ __________________________ 
               (vārds, uzvārds)                                                                                                   (vārds, uzvārds) 
_________________________ __________________________ 

       (amats)                                                                                                                (amats)  
 
Z.v.  Z.v. 
_________________________ __________________________ 
                    (datums)                                                                                                              (datums) 
 
 
 
 
 
 
Latvijas Bankas prezidents                  I. 
Rimšēvičs 



 


