
1. pielikums

Latvijas Bankas 2009. gada 10. septembra

noteikumiem Nr. 42

                                                                 Jauno darījumu procentu likmju pārskats

MFI nosaukums ______________________________  VSPARK 27002027

___________________________________________                                                                     ________. gada ______________ (12 lapu)

Kods   |_|_|_|                                                                                       (pārskata mēnesis) Jāiesniedz Latvijas Bankai

Adrese _____________________________________  

KJ-1

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Rezidenti
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei 

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
142111

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 142112

     5–10 gadi 142113

     ilgāku par 10 gadiem 142114

Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
143111

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 143112

     5–10 gadi 143113

     ilgāku par 10 gadiem 143114

Pārējie kredīti mājsaimniecībām

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
144111 x x x x

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 144112 x x x x

     5–10 gadi 144113 x x x x

     ilgāku par 10 gadiem 144114 x x x x

   t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

     Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

     darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
147111 x x x x

     Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

        1–5 gadi 147112 x x x x

        5–10 gadi 147113 x x x x

        ilgāku par 10 gadiem 147114 x x x x

Kontrolsumma* 119999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu vai 

garantiju

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Nacionālajā valūtā Euro

Vidējā svērtā procentu likme (%) Vidējā svērtā procentu likme (%)

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Apjoms (latos) Apjoms (latos)

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu vai 

garantiju

1. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-1

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas

kods

A B 09 10 11 12 13 14 15 16

Rezidenti
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei 

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
142111

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 142112

     5–10 gadi 142113

     ilgāku par 10 gadiem 142114

Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
143111

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 143112

     5–10 gadi 143113

     ilgāku par 10 gadiem 143114

Pārējie kredīti mājsaimniecībām

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
144111 x x x x

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 144112 x x x x

     5–10 gadi 144113 x x x x

     ilgāku par 10 gadiem 144114 x x x x

   t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

     Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

     darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
147111 x x x x

     Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

        1–5 gadi 147112 x x x x

        5–10 gadi 147113 x x x x

        ilgāku par 10 gadiem 147114 x x x x

Kontrolsumma* 119999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu vai 

garantiju

Apjoms (latos) Apjoms (latos)

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

ASV dolāros Pārējās ārvalstu valūtās

Vidējā svērtā procentu likme (%) Vidējā svērtā procentu likme (%)

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu vai 

garantiju

2. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-1

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas

kods

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Rezidenti
Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) ≤250 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141616

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141617

     1–3 gadi 141618

     3–5 gadi 141619

     5–10 gadi 141613

     ilgāku par 10 gadiem 141614

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141615

Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) 250 001–1 000 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141716

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141717

     1–3 gadi 141718

     3–5 gadi 141719

     5–10 gadi 141713

     ilgāku par 10 gadiem 141714

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141715

Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) >1 000 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141516

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141517

     1–3 gadi 141518

     3–5 gadi 141519

     5–10 gadi 141513

     ilgāku par 10 gadiem 141514

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141515

Kontrolsumma* 129999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro , pārrēķināms, izmantojot Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējā dienā.

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Apjoms (latos) Apjoms (latos)

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Nacionālajā valūtā Euro

Vidējā svērtā procentu likme (%)

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu vai 

garantiju

Vidējā svērtā procentu likme (%)

3. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-1

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas

kods

A B 09 10 11 12 13 14 15 16

Rezidenti
Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) ≤250 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141616

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141617

     1–3 gadi 141618

     3–5 gadi 141619

     5–10 gadi 141613

     ilgāku par 10 gadiem 141614

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141615

Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) 250 001–1 000 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141716

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141717

     1–3 gadi 141718

     3–5 gadi 141719

     5–10 gadi 141713

     ilgāku par 10 gadiem 141714

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141715

Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) >1 000 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141516

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141517

     1–3 gadi 141518

     3–5 gadi 141519

     5–10 gadi 141513

     ilgāku par 10 gadiem 141514

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141515

Kontrolsumma* 129999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro , pārrēķināms, izmantojot Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējā dienā.

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Apjoms (latos) Apjoms (latos)

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

ASV dolāros Pārējās ārvalstu valūtās

Vidējā svērtā procentu likme (%)

t.sk. kredītiem 

ar 

nodrošinājumu 

Vidējā svērtā procentu likme (%)

4. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-2

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas

kods

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Euro zonas valstis
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei 

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
142111

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 142112

     5–10 gadi 142113

     ilgāku par 10 gadiem 142114

Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
143111

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 143112

     5–10 gadi 143113

     ilgāku par 10 gadiem 143114

Pārējie kredīti mājsaimniecībām

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
144111 x x x x

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 144112 x x x x

     5–10 gadi 144113 x x x x

     ilgāku par 10 gadiem 144114 x x x x

   t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

     Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

     darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
147111 x x x x

     Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

        1–5 gadi 147112 x x x x

        5–10 gadi 147113 x x x x

        ilgāku par 10 gadiem 147114 x x x x

Kontrolsumma* 139999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Apjoms (latos) Apjoms (latos)

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Nacionālajā valūtā Euro

Vidējā svērtā procentu likme (%)

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Vidējā svērtā procentu likme (%)

5. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-2

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas

kods

A B 09 10 11 12 13 14 15 16

Euro zonas valstis
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei 

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
142111

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 142112

     5–10 gadi 142113

     ilgāku par 10 gadiem 142114

Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
143111

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 143112

     5–10 gadi 143113

     ilgāku par 10 gadiem 143114

Pārējie kredīti mājsaimniecībām

  Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

  darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
144111 x x x x

  Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     1–5 gadi 144112 x x x x

     5–10 gadi 144113 x x x x

     ilgāku par 10 gadiem 144114 x x x x

   t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

     Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

     darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam
147111 x x x x

     Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

        1–5 gadi 147112 x x x x

        5–10 gadi 147113 x x x x

        ilgāku par 10 gadiem 147114 x x x x

Kontrolsumma* 139999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Apjoms (latos) Apjoms (latos)

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

ASV dolāros Pārējās ārvalstu valūtās

Vidējā svērtā procentu likme (%)

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Vidējā svērtā procentu likme (%)

6. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-2

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas

kods

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Euro zonas valstis
Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) ≤250 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141616

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141617

     1–3 gadi 141618

     3–5 gadi 141619

     5–10 gadi 141613

     ilgāku par 10 gadiem 141614

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141615

Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) 250 001–1 000 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141716

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141717

     1–3 gadi 141718

     3–5 gadi 141719

     5–10 gadi 141713

     ilgāku par 10 gadiem 141714

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141715

Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) >1 000 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141516

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141517

     1–3 gadi 141518

     3–5 gadi 141519

     5–10 gadi 141513

     ilgāku par 10 gadiem 141514

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141515

Kontrolsumma* 129999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro , pārrēķināms, izmantojot Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējā dienā.

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Apjoms (latos) Apjoms (latos)

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Nacionālajā valūtā Euro

Vidējā svērtā procentu likme (%)

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Vidējā svērtā procentu likme (%)

7. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-2

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas

kods

A B 09 10 11 12 13 14 15 16

Euro zonas valstis
Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) ≤250 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141616

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141617

     1–3 gadi 141618

     3–5 gadi 141619

     5–10 gadi 141613

     ilgāku par 10 gadiem 141614

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141615

Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) 250 001–1 000 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141716

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141717

     1–3 gadi 141718

     3–5 gadi 141719

     5–10 gadi 141713

     ilgāku par 10 gadiem 141714

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141715

Kredīti nefinanšu sabiedrībām  

(apjoms) >1 000 000 euro **

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem
141516

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn.–1 gads 141517

     1–3 gadi 141518

     3–5 gadi 141519

     5–10 gadi 141513

     ilgāku par 10 gadiem 141514

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141515

Kontrolsumma* 129999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro , pārrēķināms, izmantojot Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējā dienā.

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Apjoms (latos) Apjoms (latos)

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

t.sk. kredīti ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

ASV dolāros Pārējās ārvalstu valūtās

Vidējā svērtā procentu likme (%)

t.sk. kredītiem ar 

nodrošinājumu 

vai garantiju

Vidējā svērtā procentu likme (%)

8. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-2

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā

kods (latos) procentu likme (latos) procentu likme (latos) procentu likme (latos) procentu likme

(%) (%) (%) (%)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Pārējās ārvalstis
Kredīti nefinanšu sabiedrībām un 

mājsaimniecībām

   Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes 

   darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem 140116

   Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

     3 mēn–1 gads 140117

     1–3 gadi 140118

     3–5 gadi 140119

     5–10 gadi 140113

     ilgāku par 10 gadiem 140114

   Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu

   likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

   un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

140115

Kontrolsumma* 179999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

Euro Pārējās  ārvalstu valūtāsNacionālajā valūtā ASV dolāros

9. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| KJ-3

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā

kods (latos) procentu likme (latos) procentu likme (latos) procentu likme (latos) procentu likme

(%) (%) (%) (%)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Rezidenti
Mājsaimniecību atjaunojamais un pārsnieguma 

kredīts 146854

Mājsaimniecību norēķinu karšu divu posmu kredīts 146855

Nefinanšu sabiedrību atjaunojamais un pārsnieguma 

kredīts 141854

Nefinanšu sabiedrību norēķinu karšu divu posmu 

kredīts
141855

Euro zonas valstis
Mājsaimniecību atjaunojamais un pārsnieguma 

kredīts 146054

Mājsaimniecību norēķinu karšu divu posmu kredīts 146055

Nefinanšu sabiedrību atjaunojamais un pārsnieguma 

kredīts 141054

Nefinanšu sabiedrību norēķinu karšu divu posmu 

kredīts 141055

Pārējās ārvalstis
Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību 

atjaunojamais un pārsnieguma kredīts 140954

Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību norēķinu 

karšu divu posmu kredīts 140955

Efektīvā gada procentu likme

Rezidenti

Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei 142820

Patēriņa kredīti mājsaimniecībām 143820

Euro zonas valstis

Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei 142020

Patēriņa kredīti mājsaimniecībām 143020

Kontrolsumma* 179999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

Euro Pārējās ārvalstu valūtāsNacionālajā valūtā ASV dolāros

10. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| NJ-1

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā

kods (latos) procentu likme (latos) procentu likme (latos) procentu likme (latos) procentu likme

(%) (%) (%) (%)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Rezidenti
Mājsaimniecību noguldījumi

  Ar noteikto termiņu

     līdz 1 gadam 156131

     1–2 gadi 156135

     2–5 gadi 156136

     ilgāku par 5 gadiem 156137

  Mājsaimniecību repo  darījumi 156140

Nefinanšu sabiedrību noguldījumi

  Ar noteikto termiņu

     līdz 1 gadam 151131

     1–2 gadi 151135

     2–5 gadi 151136

     ilgāku par 5 gadiem 151137

  Nefinanšu sabiedrību repo  darījumi 151140

Kontrolsumma* 159999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

Nacionālajā valūtā Euro ASV dolāros Pārējās ārvalstu valūtās

11. lapa



VSPARK 27002027 (turpinājums)

Kods   |_|_|_| NJ-2

Pozīcijas nosaukums Pozī-

cijas Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā Apjoms Vidējā svērtā

kods (latos) procentu likme (latos) procentu likme (latos) procentu likme (latos) procentu likme

(%) (%) (%) (%)

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Euro zonas valstis
Mājsaimniecību noguldījumi

  Ar noteikto termiņu

     līdz 1 gadam 156131

     1–2 gadi 156135

     2–5 gadi 156136

     ilgāku par 5 gadiem 156137

  Mājsaimniecību repo darījumi 156140

Nefinanšu sabiedrību noguldījumi

  Ar noteikto termiņu

     līdz 1 gadam 151131

     1–2 gadi 151135

     2–5 gadi 151136

     ilgāku par 5 gadiem 151137

  Nefinanšu sabiedrību repo  darījumi 151140

Pārējās ārvalstis
Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību 

noguldījumi

  Ar noteikto termiņu

     līdz 1 gadam 150131

     1–2 gadi 150135

     2–5 gadi 150136

     ilgāku par 5 gadiem 150137

  Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību repo 

  darījumi
150140

Kontrolsumma* 169999

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

MFI vadītājs ______________________ /_________________________________/

                                                (paraksts)                                                   (vārds, uzvārds)  

Izpildītājs __________________________________________ Iesniegšanas datums ___________________

                                                (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

Nacionālajā valūtā Euro ASV dolāros Pārējās ārvalstu valūtās

12. lapa


