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Termini un saīsinājumi 
 
Terminu lietojums Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programmā, izņemot punktus, 
kuri skar noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistiku un uzraudzības 
statistiku (I daļas 3. un 4. punkts un II daļas 6. un 8. punkts), atbilst šajā programmā 
minēto Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu prasībām. 
 
Terminu lietojums Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programmas punktos, kuri 
attiecas uz noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistiku un uzraudzības 
statistiku (I daļas 3. un 4. punkts un II daļas 6. un 8. punkts), atbilst Latvijas Republikas 
likumiem, kuri regulē attiecīgo nozari. 
 
CSP – Centrālā statistikas pārvalde 
 
Datu lietotāji – iestādes, kuras regulāri izmanto Latvijas Bankas apkopotos statistiskos 
datus savu uzdevumu veikšanai un kurām Latvijas Banka šādus datus regulāri nosūta 
 
EAAPI – Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority; EIOPA) 
 
EBI – Eiropas Banku iestāde (European Banking Authority; EBA) 
 
ECB – Eiropas Centrālā banka 
 
ECBS – Eiropas Centrālo banku sistēma 
 
EK – Eiropas Komisija 
 
ES – Eiropas Savienība 
 
EVTI – Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities and Markets Authority; 
ESMA) 
 
Eurostat – ES statistikas birojs 
 
FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija  
 
INTS – Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze 
 
Kalendārs – statistisko datu publicēšanas kalendārs Latvijas Bankas tīmekļvietnē 
 
MFI – monetārā finanšu iestāde 
 
OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) 
 
SDIS "Plus" – SVF speciālais datu izplatīšanas standarts "Plus" 
 
SFPS – starptautiskais finanšu pārskatu standarts 
 
SNB – Starptautisko norēķinu banka 
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SVF – Starptautiskais Valūtas fonds 
 
UR – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 
 
VID – Valsts ieņēmumu dienests 
 
VK – Valsts kase 
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I daļa. Svarīgākie Latvijas Bankas jauninājumi statistikas jomā 2023. gadā 

1. Monetārā un finanšu statistika 

1.1. Organizēt izmaksu aptauju saistībā ar plānoto ECBS Vienotās ziņošanas sistēmas 
izveidi 

Rezultāts Tiek iegūta papildu informācija par Latvijas finanšu tirgus 
dalībnieku un Latvijas Bankas izmaksām saistībā ar ECBS 
Vienotās ziņošanas sistēmas (Integrated Reporting Framework; 
IReF) ieviešanu. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

1.2. Paplašināt to personu loku, kuras sniedz statistiskos datus par vērtspapīriem 

Rezultāts Tiek veikti grozījumi Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija 
noteikumos Nr. 211 "Statistisko datu par vērtspapīriem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi", lai Eiropas Centrālās 
bankas 2012. gada 17. oktobra Regulas (ES) Nr. 1011/2012 par 
vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24) prasības 
attiecinātu uz kredītiestādes grupas kontrolakciju sabiedrībām, 
tādējādi iegūstot euro zonas līmenī saskaņotus kredītiestāžu 
grupu vērtspapīru datus. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

1.3. Sākt statistisko datu vākšanu saskaņā ar jaunajām prasībām finanšu 
instrumentsabiedrību statistikas jomā 

Rezultāts Saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. decembra 
noteikumiem Nr. 233 "Statistisko datu par finanšu 
instrumentsabiedrību finansiālo stāvokli (FIS) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" tiek iegūti finanšu 
instrumentsabiedrību bilances un ārpusbilances dati, kas 
nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 
18. oktobra Regulas (ES) Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas 
darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un 
pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/40) un Eiropas 
Centrālās bankas 2021. gada 26. marta Pamatnostādnes (ES) 
2021/831 par statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu 
starpniekiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes 
(ECB/2021/12), prasības, kā arī lai nodrošinātu Latvijas Bankas 
uzdevumu veikšanai nepieciešamo statistisko informāciju. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

1.4. Veikt izpētes un izmaksu aptauju saistībā ar plānotajiem apdrošināšanas sabiedrību 
statistikas prasību grozījumiem 

Rezultāts Tiek iegūta informācija par apdrošināšanas tirgus dalībnieku, kā 
arī Latvijas Bankas izmaksām, ieviešot jaunas statistisko datu 
sniegšanas prasības saistībā ar grozījumiem Eiropas Centrālās 
bankas 2014. gada 28. novembra Regulā (ES) Nr. 1374/2014 
par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas 
sabiedrībām (ECB/2014/50). 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 
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1.5. Ieviest jaunās prasības ieguldījumu fondu statistikas jomā 

Rezultāts Uz FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvo noteikumu 
Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" un FKTK 2020. gada 
15. septembra normatīvo noteikumu Nr. 156 "Alternatīvo 
ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" bāzes tiek izdoti noteikumi, tajos ietverot 
arī jaunās prasības, kas izriet no Eiropas Centrālās bankas 
2013. gada 18. oktobra Regulas (ES) Nr. 1073/2013 par 
ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta 
versija) (ECB/2013/38) plānotajiem grozījumiem. Tādējādi tiek 
iegūts plašāks euro zonas līmenī saskaņotu ieguldījumu fondu 
statistikas datu klāsts. 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 

1.6. Pārskatīt statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas 
prasības un kārtību 

Rezultāts Lai optimizētu statistisko datu sniegšanas slogu atsevišķām 
statistisko datu sniedzēju grupām, ievērojot to nozīmīgumu 
attiecīgajā tautsaimniecības segmentā, tiek veikti grozījumi 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 210 
"Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi".  

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 

2. Maksājumu un maksājumu sistēmu statistika 

2.1. Paplašināt maksājumu statistikā izmantoto datu avotu klāstu 

Rezultāts Tiek iegūti statistiskie dati no komercsabiedrībām, kam Latvijas 
kredītiestādes nodevušas daļu savas maksājumu pakalpojumu 
komercdarbības, tādējādi nodrošinot pilnīgākas statistiskās 
informācijas apkopošanu par Latvijā izmantotajiem maksāšanas 
līdzekļiem un infrastruktūru. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 
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3. Noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistika 

3.1. Pārstrukturēt iesniedzamos datus par garantēto atlīdzību un precizēt to iesniegšanas 
veidu 

Rezultāts Tiek iegūta precīzāka un plašāka informācija par kredītiestāžu 
un krājaizdevu sabiedrību noguldītāju noguldījumiem, par 
kuriem pienākas garantētā atlīdzība saskaņā ar Noguldījumu 
garantiju likuma 11. panta trešo daļu, vienlaikus pārstrukturējot 
iesniedzamās informācijas apjomu. Tiek noteikts, kā šī 
informācija iesniedzama Latvijas Bankā. 
Iegūtie statistiskie dati tiek izmantoti, lai novērtētu finanšu 
tirgus dalībnieku spēju nepieciešamības gadījumā sagatavot 
informāciju par noguldījumiem, par kuriem pienākas garantētā 
atlīdzība, un noguldījumu nepieejamības iestāšanās gadījumā 
nodrošināt garantētās atlīdzības izmaksai nepieciešamo 
informāciju. 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 

3.2. Izstrādāt un ieviest precizētu maksājumiem noguldījumu garantiju fondā 
piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas kārtību 

Rezultāts Tiek noteikta precizēta maksājumiem noguldījumu garantiju 
fondā piemērojamo korekcijas koeficientu aprēķina kārtība 
Latvijā reģistrētām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām 
saskaņā ar Eiropas Banku iestādes 2015. gada 22. septembra 
pamatnostādņu EBI/PN/2015/10 "Pamatnostādnes par iemaksu 
noguldījumu garantiju sistēmās aprēķināšanas metodēm" 
grozījumiem, kurus plānots pieņemt 2023. gadā. 
Iegūtie statistiskie dati tiek izmantoti, lai noteiktu finanšu tirgus 
dalībnieku noguldījumu garantiju fondā veicamā maksājuma 
apmēru. 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 

4. Uzraudzības statistika 

4.1. Sākt statistisko datu vākšanu no kredītiestādēm saskaņā ar jaunajām prasībām 
attiecībā uz noguldījumiem, kas piesaistīti noguldījumu platformās, un attiecībā uz 
kredītiestādes bilancē atspoguļotajiem trešo personu līdzekļiem un arestētajiem naudas 
līdzekļiem 

Rezultāts Statistiskie dati, kas tiek vākti saskaņā ar FKTK 2022. gada 
15. novembra normatīvajiem noteikumiem Nr. 200 "Uzraudzībai 
papildus nepieciešamo pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi", ļauj nodrošināt uzraudzības funkciju veikšanai 
nepieciešamo informāciju par noguldījumiem, kas piesaistīti 
noguldījumu platformās, un kredītiestādes bilancē 
atspoguļotajiem trešo personu līdzekļiem un arestētajiem naudas 
līdzekļiem. Šādi statistiskie dati Latvijas Bankai ir nepieciešami 
regulāri un vienotā formātā. 

Plānotais izpildes laiks 1. ceturksnis. 
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4.2. Sākt statistisko datu vākšanu saskaņā ar jaunajām prasībām attiecībā uz atalgojuma 
politiku un praksi 

Rezultāts Statistiskie dati, kas tiek vākti saskaņā ar FKTK 2022. gada 
6. septembra normatīvajiem noteikumiem Nr. 162 "Normatīvie 
noteikumi par ieguldījumu brokeru sabiedrību atalgojuma 
politiku un praksi", ļauj nodrošināt ar atalgojuma politiku un 
praksi saistītās informācijas apkopošanu atalgojuma tendenču un 
prakses izvērtēšanai. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

Rezultāts Statistiskie dati, kas tiek vākti saskaņā ar grozījumiem FKTK 
2021. gada 16. novembra normatīvajos noteikumos Nr. 154 
"Normatīvie noteikumi par atalgojuma politiku un praksi", ļauj 
nodrošināt ar atalgojuma politiku un praksi saistītās informācijas 
apkopošanu atalgojuma tendenču un prakses izvērtēšanai. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

4.3. Sākt statistisko datu vākšanu saskaņā ar jaunajām prasībām attiecībā uz operacionālā 
riska notikuma, kas saistīts ar kredītrisku, iestāšanās gadījumiem 

Rezultāts Statistiskie dati, kas tiek vākti saskaņā ar grozījumiem FKTK 
2020. gada 1. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 141 
"Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās 
gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie 
noteikumi", nodrošina informāciju par operacionālā riska 
notikuma saistību ar kredītrisku. Šāda informācija nepieciešama 
uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

4.4. Sākt statistisko datu vākšanu no apdrošinātājiem saskaņā ar jaunajām prasībām 
attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijām atbilstoši 17. SFPS 

Rezultāts Statistiskie dati, kas tiek vākti saskaņā ar grozījumiem FKTK 
2020. gada 11. augusta normatīvajos noteikumos Nr. 128 
"Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi", nodrošina apdrošināšanas sabiedrību 
finanšu pārskata un finanšu darbības rezultāta uzrādīšanu 
saskaņā ar 17. SFPS, kas jāpiemēro no 2023. gada 1. janvāra. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

4.5. Sākt statistisko datu vākšanu saskaņā ar jaunajām prasībām apdrošinātājiem attiecībā 
uz produktu izplatīšanas kanāliem, saņemtajām sūdzībām un apdrošināšanas darbību 

Rezultāts Statistiskie dati, kas tiek vākti saskaņā ar grozījumiem FKTK 
2020. gada 1. decembra normatīvajos noteikumos Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi", tiek izmantoti, lai stiprinātu 
apdrošināšanas produktu pārvaldības uzraudzību.  

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 
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4.6. Sākt statistisko datu vākšanu saskaņā ar jaunajām prasībām attiecībā uz atklātās 
ārvalstu valūtas pozīcijas aprēķinu un jaunu atļauto ieguldījumu objektu izvēli 

Rezultāts Statistiskie dati, kas tiek vākti saskaņā ar grozījumiem FKTK 
2020. gada 15. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 153 
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi", ļauj nodrošināt to Valsts 
fondēto pensiju likuma normu ievērošanas uzraudzību, kuras 
nosaka ieguldījumu plānu darbības regulējošās prasības un ir 
saistītas ar jaunu atļauto ieguldījumu objektu izvēli un to 
ieguldīšanas ierobežojumiem, kā arī pārmaiņām atklātās ārvalstu 
valūtas pozīcijas aprēķinā. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

Rezultāts Statistiskie dati, kas tiek vākti saskaņā ar grozījumiem FKTK 
2020. gada 31. marta normatīvajos noteikumos Nr. 28 "Privāto 
pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi", 
ļauj nodrošināt to Privāto pensiju fondu likuma normu 
ievērošanas uzraudzību, kuras nosaka pensiju plānu darbības 
regulējošās prasības un ir saistītas ar plašāku tirdzniecības vietu 
izvēli ieguldījumu iegādei, kā arī pārmaiņām atklātās ārvalstu 
valūtas pozīcijas aprēķinā. 

Plānotais izpildes laiks 3. ceturksnis. 

4.7. Ieviest jaunās prasības attiecībā uz procentu likmju risku netirdzniecības portfelī un 
sākt attiecīgo statistisko datu vākšanu 

Rezultāts Tiek apstiprināti noteikumi, ieviešot EBI pamatnostādnes, kas 
izdotas, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi 
kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 
2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, 
84. panta 6. punktu, ar ko precizē kritērijus no iespējamām 
procentu likmju pārmaiņām izrietošā procentu likmju riska 
netirdzniecības portfelī pārvaldīšanai, kā arī kritērijus 
kredītriska starpības riska netirdzniecības portfelī novērtēšanai 
un pārraudzībai. 
Tiek sākta statistisko datu vākšana saskaņā ar noteikumiem par 
procentu likmju riska netirdzniecības portfelī un kredītriska 
starpības riska netirdzniecības portfelī pārvaldīšanu. 
Iegūtie statistiskie dati tiek izmantoti, lai veiktu iestādes pašu 
kapitāla ekonomiskās vērtības pārmaiņu sakarā ar pēkšņām un 
negaidītām procentu likmju pārmaiņām kādā no sešiem 
uzraudzības stresa scenārijiem (kas noteikti tieši piemērojamos 
ES tiesību aktos) un neto procentu ienākumu pārmaiņu sakarā ar 
pēkšņām un negaidītām procentu likmju pārmaiņām kādā no 
diviem uzraudzības stresa scenārijiem (kas noteikti tieši 
piemērojamos ES tiesību aktos) uzraudzību un pārraudzību, 
analizētu iegūtos datus, kā arī nodrošinātu Kredītiestāžu likuma 
prasības. 

Plānotais izpildes laiks 3. ceturksnis. 
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4.8. Sākt statistisko datu vākšanu par valūtu tirdzniecības darījumiem saskaņā ar 
jaunajām prasībām 

Rezultāts Saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 28. novembra 
noteikumiem Nr. 232 "Statistisko datu par valūtu tirdzniecības 
darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" tiek 
iegūti Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai nepieciešamie 
statistiskie dati par valūtu tirdzniecības darījumiem. 

Plānotais izpildes laiks 3. ceturksnis. 

4.9. Ieviest jaunas prasības attiecībā uz kredītriska starpības riska netirdzniecības portfelī, 
darījuma partnera kredītriska un pārmērīgas sviras riska segšanai nepieciešamā kapitāla 
apmēra noteikšanu 

Rezultāts Uz FKTK 2020. gada 3. novembra normatīvo noteikumu 
Nr. 209 "Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas 
procesa izveides normatīvie noteikumi" bāzes tiek izdoti 
noteikumi, kuri tiek papildināti ar jaunām prasībām attiecībā uz 
kredītriska starpības risku netirdzniecības portfelī, darījuma 
partnera kredītrisku un pārmērīgas sviras risku. Tiek iegūti 
statistiskie dati par kredītiestādes veiktā kapitāla pietiekamības 
novērtējuma rezultātiem, t. sk. par pārmērīgas sviras risku. 
Minētā informācija ir nepieciešama uzraudzības pārbaudes un 
novērtēšanas procesa ietvaros. 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 

4.10. Paplašināt INTS publicēto statistisko datu klāstu par valūtu tirdzniecības darījumiem  

Rezultāts INTS tiek publicēti statistiskie dati par valūtu tirdzniecības 
sabiedrību valūtu tirdzniecības darījumu kopapjomu valūtu 
dalījumā, tādējādi paplašinot interesentiem iespēju analizēt 
valūtu tirdzniecības tendences Latvijā. 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 
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4.11. Izstrādāt noteikumus par uzraudzības statistikas datu sagatavošanas un iesniegšanas 
prasībām un kārtību 

Rezultāts Tiek nodrošināta FKTK normatīvo noteikumu, kuri nosaka 
uzraudzības statistikas datu sagatavošanas un iesniegšanas 
prasības un kārtību vai kuri ir saistīti ar šo prasību izpildi, 
pēctecība pēc FKTK pievienošanas Latvijas Bankai. Uz šādu 
FKTK noteikumu pamata tiek izdoti Latvijas Bankas noteikumi: 
– 2020. gada 21. jūlija normatīvie noteikumi Nr. 101 
"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie 
noteikumi"; 
– 2020. gada 4. augusta normatīvie noteikumi Nr. 124 
"Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"; 
– 2020. gada 1. septembra normatīvie noteikumi Nr. 141 
"Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadī-
jumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"; 
– 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"; 
– 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"; 
– 2020. gada 29. septembra normatīvie noteikumi Nr. 183 
"Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, 
izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"; 
– 2020. gada 20. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 190 
"Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības 
samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska 
termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi"; 
– 2020. gada 27. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 203 
"Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"; 
– 2020. gada 3. novembra normatīvie noteikumi Nr. 209 
"Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa 
izveides normatīvie noteikumi"; 
– 2020. gada 3. novembra normatīvie noteikumi Nr. 211 
"Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju 
aprēķināšanas normatīvie noteikumi"; 
– 2020. gada 22. decembra normatīvie noteikumi Nr. 244 
"Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību 
regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"; 
– 2021. gada 5. janvāra normatīvie noteikumi Nr. 2 "Normatīvie 
noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanas jomā"; 
– 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 
"Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"; 
– 2021. gada 21. decembra normatīvie noteikumi Nr. 168 
"Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu 
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi". 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 
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5. Cita statistika, kas nepieciešama Latvijas Bankas likumā noteikto Latvijas 
Bankas uzdevumu izpildes nodrošināšanai 

5.1. Nodrošināt datus ilgtspējības analīzes veicināšanai 

5.1.1. Nodrošināt detalizētāku statistisko datu par vērtspapīriem pieejamību ilgtspējības 
analīzes vajadzībām 

Rezultāts Ilgtspējības analīzes vajadzībām ir pieejama ECB Centralizētās 
vērtspapīru datubāzes informācija par emitēto parāda 
vērtspapīru un ieguldījumu fondu apliecību vai daļu 
klasifikāciju pēc ilgtspējības novērtējuma (zaļais, sociālais, 
ilgtspējīgais vai kombinētais). 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

5.1.2. Nodrošināt datu saņemšanu par transportlīdzekļu CO2 izmešu daudzumu 

Rezultāts Tiek pilnveidota spēja novērtēt Latvijas turpmāko virzību 
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, kā arī finanšu sektora 
lomu un devumu šo mērķu izpildē transporta jomā. Kredītu 
reģistrā tiek vākta jauna ziņa "Norāde par finansēto objektu", 
kas paredz Kredītu reģistra dalībniekiem (t. sk. kredītiestādēm 
un to meitas sabiedrībām, kuras pamatā sniedz finanšu līzinga 
pakalpojumus) sniegt informāciju par finansēto 
transportlīdzekļu identifikācijas (VIN) numuru. No valsts akciju 
sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" tiek iegūti 
transportlīdzekļus raksturojošie dati, lai noteiktu attiecīgo 
transportlīdzekļu, kuru iegādi finansējuši Kredītu reģistra 
dalībnieki, radīto ietekmi uz klimatu, t. sk. dati par 
transportlīdzeklī izmantojamās degvielas veidu un CO2 izmešu 
daudzumu. 

Plānotais izpildes laiks 3. ceturksnis. 
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II daļa. Latvijas Bankas vāktie un apkopotie statistiskie dati1 

1. Monetārā un finanšu statistika 

1.1. Apdrošināšanas sabiedrību statistika 

 
  

 
1 Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programmas II daļā minētie FKTK izdotie normatīvie noteikumi 
saskaņā ar Latvijas Bankas likuma pārejas noteikumu 3. punktu ir piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā 
attiecīgie Latvijas Bankas noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim. Ja 2023. gadā Latvijas 
Banka izdos noteikumus, kuri regulēs attiecīgā veida statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas 
prasības un kārtību, šādi noteikumi attiecīgi ar to spēkā stāšanās dienu aizstās Latvijas Bankas 2023. gada 
statistikas programmas II daļā minētos FKTK izdotos statistisko datu vākšanu regulējošos normatīvos 
noteikumus. 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Apdrošināšanas sabiedrību bilances dati 
Apdrošināšanas sabiedrību dati par parakstītajām prēmijām, 
prasībām, kas radušās, un izmaksāto komisijas naudu 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis (bilances dati), gads (dati par parakstītajām 
prēmijām, prasībām, kas radušās, un izmaksāto komisijas 
naudu) 

Apkopošanas termiņš 5 nedēļas un 10 darbdienu pēc pārskata perioda beigām 
(ceturkšņa datiem), 14 nedēļu un 10 darbdienu pēc pārskata 
perioda beigām (gada datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Apdrošinātāji 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2014. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1374/2014 par 
statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas 
sabiedrībām (ECB/2014/50) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par 
statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, 
kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
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1.2. Citu finanšu starpnieku, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondus, statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Līzinga sabiedrību bilances dati 
Citu finanšu starpnieku bilances rādītāji 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš 3. mēneša pēc pārskata perioda beigām pēdējā darbdiena 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš 95. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka, CSP 
Datu sniedzēji Komercsabiedrības, kuru pamatdarbība ir finanšu līzings, 

kreditēšanas pakalpojumi vai citur neklasificētu finanšu 
pakalpojumu sniegšana, izņemot apdrošināšanu un pensiju 
uzkrāšanu 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par 
statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, 
kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 210 
"Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas 
un iesniegšanas noteikumi" 
FKTK 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 
"Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" 
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1.3. Finanšu iestāžu saraksti statistikas nodrošināšanas vajadzībām 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Apdrošināšanas sabiedrību saraksts 
Finanšu instrumentsabiedrību saraksts 
Ieguldījumu fondu saraksts 
Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts  
Monetāro finanšu iestāžu saraksts 
Pensiju fondu saraksts 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis (Monetāro finanšu iestāžu saraksts; Pensiju fondu 
saraksts) 
Ceturksnis (Apdrošināšanas sabiedrību saraksts, Finanšu 
instrumentsabiedrību saraksts, Ieguldījumu fondu saraksts) 
Pusgads (Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts) 

Apkopošanas termiņš Līdz 3. darbdienai pēc attiecīgā mēneša beigām 
Līdz 7. darbdienai pēc attiecīgā ceturkšņa vai pusgada beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz 3. darbdienai pēc attiecīgā mēneša beigām 
Līdz 7. darbdienai pēc attiecīgā ceturkšņa (izņemot 
Apdrošināšanas sabiedrību sarakstu) vai pusgada beigām 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka, CSP 
Datu sniedzēji Latvijas Banka, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, 

CSP, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, UR, VID 
Tiek izmantoti arī Globālā juridisko personu identifikatoru 
fonda atvērtie dati 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par 
ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta 
versija) (ECB/2013/38)  
2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1075/2013 par 
vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu 
instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta 
versija) (ECB/2013/40)  
2013. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1409/2013 par 
maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 
2014. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1374/2014 par 
statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas 
sabiedrībām (ECB/2014/50) 
2018. gada 26. janvāra Regula (ES) Nr. 2018/231 par 
statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem 
(ECB/2018/2)  
2021. gada 22. janvāra Regula (ES) 2021/379 par kredītiestāžu 
un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem 
(pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2) 
2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu 
un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. decembra noteikumi Nr. 233 
"Statistisko datu par finanšu instrumentsabiedrību finansiālo 
stāvokli (FIS) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
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1.4. Finanšu instrumentsabiedrību statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Finanšu instrumentsabiedrību bilance un ārpusbilance 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš 28. darbdiena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Finanšu instrumentsabiedrības 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1075/2013 par 
vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu 
instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta 
versija) (ECB/2013/40) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par 
statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, 
kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 12. decembra noteikumi Nr. 233 
"Statistisko datu par finanšu instrumentsabiedrību finansiālo 
stāvokli (FIS) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 

1.5. Ieguldījumu fondu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Ieguldījumu fondu bilance 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis, ceturksnis (plašāks datu dalījums) 
Apkopošanas termiņš 28. darbdiena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš Līdz 35. darbdienai pēc pārskata perioda beigām (sk. 
kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, ieguldījumu 

pārvaldes sabiedrības 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par 
ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta 
versija) (ECB/2013/38) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par 
statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, 
kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" 
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1.6. MFI (izņemot Latvijas Banku) piemēroto procentu likmju statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

No jauna izsniegto kredītu un piesaistīto noguldījumu vidējās 
svērtās procentu likmes un apjoms 
Mājsaimniecībām no jauna izsniegto kredītu kopējā faktiskā 
gada izmaksu procentu likme patēriņa kredītiem un kredītiem 
mājokļa iegādei 
Kredītu un noguldījumu atlikumu vidējā svērtā procentu likme  

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 
Apkopošanas termiņš 10. darbdiena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš Līdz 23. darbdienai pēc pārskata perioda beigām (sk. 
kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības (ja to kredītu atlikumu 

kopsumma ir lielāka par 250 000 euro) 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1072/2013 par 
monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku 
(pārstrādāta versija) (ECB/2013/34) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/830 par 
bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu 
procentu likmju statistiku (ECB/2021/11) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 220 
"Statistisko datu par monetāro finanšu iestāžu procentu 
likmēm sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
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1.7. MFI (t. sk. Latvijas Bankas) bilances un monetārā statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Latvijas Bankas bilances un monetārie rādītāji 
MFI bilance un ārpusbilances rādītāji 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju 
dati 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis, ceturksnis (plašāks datu dalījums), pusgads (plašāks 
datu dalījums) 

Apkopošanas termiņš 14. darbdiena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš Līdz 20. darbdienai pēc pārskata perioda beigām (sk. 
kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Finanšu nozares asociācija, Latvijas Banka, CSP, SNB 
Datu sniedzēji Krājaizdevu sabiedrības, kredītiestādes, elektroniskās naudas 

iestādes, kas uzsākušas elektroniskās naudas emisiju, naudas 
tirgus fondi, Latvijas Banka 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2021. gada 22. janvāra Regula (ES) 2021/379 par kredītiestāžu 
un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem 
(pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/830 par 
bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu 
procentu likmju statistiku (ECB/2021/11) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 219 
"Statistisko datu par kredītu norakstīšanas korekcijām un 
vērtspapīru pārvērtēšanas korekcijām sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
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1.8. Pasta iestāžu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" bilance 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 
Apkopošanas termiņš 14. darbdiena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka  
Datu sniedzēji Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1074/2013 par 
statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu 
iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas 
rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (pārstrādāta 
versija) (ECB/2013/39) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/830 par 
bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu 
procentu likmju statistiku (ECB/2021/11) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

– 
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1.9. Pensiju fondu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Pensiju fondu aktīvi un saistības 
Dalībnieku skaits 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, gads 
Apkopošanas termiņš 7 nedēļas un 10 darbdienu pēc pārskata perioda beigām 

(ceturkšņa datiem), 14 nedēļu un 10 darbdienu pēc pārskata 
perioda beigām (gada datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, privātie pensiju fondi, 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2018. gada 26. janvāra Regula (ES) 2018/231 par statistikas 
pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par 
statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, 
kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 153 
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas 
pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 31. marta normatīvie noteikumi Nr. 28 
"Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 

1.10. Rezervju bāzes statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Rezervju bāzes un rezervju prasību rādītāji 

Apkopošanas periodiskums Rezervju prasību izpildes periods (sk. ECB rezervju prasību 
izpildes periodu indikatīvo kalendāru) 

Apkopošanas termiņš 14. darbdiena pēc pārskata mēneša beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2021. gada 22. janvāra Regula (ES) 2021/378 par obligāto 
rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) 
(ECB/2021/1) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 21. novembra noteikumi Nr. 231 
"Statistisko datu par rezervju bāzi un rezervju prasību aprēķina 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
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1.11. Strukturālie finanšu rādītāji 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dažādi finanšu sektora struktūru un darbību raksturojoši 
rādītāji 

Apkopošanas periodiskums Gads 
Apkopošanas termiņš Līdz pirmā ceturkšņa pēc pārskata perioda beigām pēdējai 

darbdienai 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Kredītiestādes, CSP 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/830 par 
bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu 
procentu likmju statistiku (ECB/2021/11) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
FKTK 2020. gada 4. augusta normatīvie noteikumi Nr. 113 
"Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu 
pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada 
pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" 

1.12. Valdības finanšu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par valdības sektora ieņēmumiem, izdevumiem, budžeta 
deficītu un finanšu darījumiem, kā arī par valdības bruto 
parādu 

Apkopošanas periodiskums Gads 
Apkopošanas termiņš Līdz 15. aprīlim (iepriekšējā gada operatīvajiem datiem), līdz 

15. oktobrim (iepriekšējā gada gala datiem) 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, CSP, Latvijas Banka, SNB 
Datu sniedzēji CSP, VK 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 25. jūlija Pamatnostādne (ES) 2014/2 par valdības 
finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/23) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

–  
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1.13. Vērtspapīru emisiju statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par Latvijā emitētajiem vērtspapīriem 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 
Apkopošanas termiņš 5. darbdiena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS (Finanšu kontu statistika) 

Publicēšanas termiņš Līdz 90. dienai (nekonsolidētiem ceturkšņa finanšu kontu 
datiem) pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Gada finanšu konti un precizēta ceturkšņa finanšu kontu pilna 
datu laikrinda – 25. oktobris. 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka, CSP 
Datu sniedzēji Nasdaq CSD SE, ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras 

nodrošina ISIN kodu piešķiršanu emitētajiem vērtspapīriem, 
VK 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2021. gada 22. janvāra Regula (ES) 2021/379 par kredītiestāžu 
un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem 
(pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2) 
2022. gada 19. maija Pamatnostādne (ES) 2022/971 par 
Centralizēto vērtspapīru datubāzi un vērtspapīru emisiju 
statistikas sagatavošanu, un ar ko atceļ Pamatnostādni 
ECB/2012/21 un Pamatnostādni (ES) 2021/834 
(ECB/2022/25) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

– 
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1.14. Vērtspapīru turētāju statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, 
kurām ir tiesības veikt finanšu instrumentu turēšanu, pašu un 
klientu vērtspapīru kontos uzskaitīto vērtspapīru turētājiem 
Dati par ieguldījumu fondu turētajiem vērtspapīriem 
Dati par apdrošināšanas sabiedrību turētajiem vērtspapīriem 
Dati par kredītiestāžu grupu turētajiem vērtspapīriem 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis (vērtspapīru turētāju, izņemot kredītiestāžu grupas, 
statistikai), ceturksnis (kredītiestāžu grupu turēto vērtspapīru 
statistikai) 

Apkopošanas termiņš 63. diena pēc pārskata perioda beigām (vērtspapīru turētāju, 
izņemot kredītiestāžu grupas, statistikai), 55. diena pēc 
pārskata perioda beigām (kredītiestāžu grupu turēto 
vērtspapīru statistikai) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS (Finanšu kontu statistika) 

Publicēšanas termiņš Līdz 90. dienai (nekonsolidētajiem ceturkšņa finanšu kontu 
datiem) pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Gada finanšu konti un precizēta ceturkšņa finanšu kontu pilna 
datu laika rinda – 25. oktobris. 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka, CSP (vērtspapīru turētāju, izņemot 
kredītiestāžu grupas, statistika), VK 

Datu sniedzēji Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, apdrošinātāji, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrības, kredītiestādes, kredītiestādes grupas kontrolakciju 
sabiedrības, Latvijas Banka, Nasdaq CSD SE 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2012. gada 17. oktobra Regula (ES) Nr. 1011/2012 par 
vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24) 
2013. gada 22. marta Pamatnostādne (ES) 2013/215 par 
vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2013/7) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 211 
"Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
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2. Banknošu un monētu statistika 

2.1. Skaidrās naudas apstrādes iestāžu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par izmantotajām banknošu un monētu apstrādes iekārtām 
un ar tām apstrādāto euro banknošu un monētu apjomu 

Apkopošanas periodiskums Pusgads 
Apkopošanas termiņš 1. aprīlis (iepriekšējā gada 2. pusgada datiem), 1. oktobris 

(kārtējā gada 1. pusgada datiem) 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Eiropas Komisija, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Skaidrās naudas apstrādes iestādes 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2010. gada 16. septembra lēmums Nr. 2010/597/ES par euro 
banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to 
atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2010/14) 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra 
Regula (ES) Nr. 1210/2010 par euro monētu autentiskuma 
noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro 
monētām 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 244 
"Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā 
apgrozībā noteikumi" 
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3. Maksājumu un maksājumu sistēmu statistika 

3.1. Maksājumu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par Latvijā veiktajiem bezskaidrās naudas maksājumiem, 
to skaitu un apjomu 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, pusgads 
Apkopošanas termiņš Līdz 28. februārim, 31. maijam, 31. augustam un 

30. novembrim (attiecīgi iepriekšējā gada 4. ceturkšņa datiem 
un kārtējā gada 1., 2. un 3. ceturkšņa datiem); 27. februāris 
(iepriekšējā gada 2. pusgada datiem), 25. augusts (kārtējā gada 
1. pusgada datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš 27. februāris (iepriekšējā gada 2. pusgada datiem), 25. augusts 
(kārtējā gada 1. pusgada datiem) 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka, SVF 
Datu sniedzēji Kredītiestādes, elektroniskās naudas iestādes, maksājumu 

iestādes, krājaizdevu sabiedrības, kas sniedz maksājumu 
pakalpojumus, Latvijas Banka, VK 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1409/2013 par 
maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/832 par 
maksājumu statistikas pārskatu sniegšanas prasībām 
(ECB/2021/13) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 207 
"Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 208 
"Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 

  



25 

3.2. Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Kredītiestāžu dati par nosūtītajiem kartei piesaistītajiem 
maksājumiem (maksājumu skaits un apjoms tirgotāju 
kategoriju, tirdzniecības vietas valstu un maksājumu 
uzsākšanas veidu dalījumā) 

Apkopošanas periodiskums Nedēļa, mēnesis, ceturksnis 
Apkopošanas termiņš 5. darbdiena pēc pārskata nedēļas beigām (nedēļas datiem) un 

5. darbdiena pēc tās nedēļas beigām, kurā ir mēneša pēdējais 
datums (mēneša datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS 

Publicēšanas termiņš Līdz 12. dienai pēc pārskata nedēļas beigām (nedēļas datiem) 
un līdz 12. dienai pēc tās nedēļas beigām, kurā ir mēneša 
pēdējais datums (mēneša datiem) (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji Latvijas Banka, CSP 
Datu sniedzēji Kredītiestādes, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas 

iestādes un krājaizdevu sabiedrības, kuras sniedz maksājumu 
pakalpojumus 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1409/2013 par 
maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/832 par 
maksājumu statistikas pārskatu sniegšanas prasībām 
(ECB/2021/13) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 207 
"Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 

3.3. Starpbanku maksājumu sistēmu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmās veikto 
maksājumu skaits un apjoms 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 
Apkopošanas termiņš Līdz 5. darbdienai pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz 6. darbdienai pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka  
Datu sniedzēji Latvijas Banka 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/832 par 
maksājumu statistikas pārskatu sniegšanas prasībām 
(ECB/2021/13) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

– 
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4. Ārējā statistika 

4.1. Ārējais parāds 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par Latvijas rezidentu parādu radošajām saistībām un 
prasībām pret pārējo valstu rezidentiem 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS 

Publicēšanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka, Pasaules Banka, SNB, SVF 
Datu sniedzēji Komercsabiedrības, Latvijas Banka, SNB, VK 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne (ES) 2012/120 par 
Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 
pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 
(ECB/2011/23) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 210 
"Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas 
un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 211 
"Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 213 
"Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
FKTK 2020. gada 31. marta normatīvie noteikumi Nr. 28 
"Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 153 
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas 
pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 22. decembra normatīvie noteikumi Nr. 244 
"Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību 
regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 
FKTK 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 
"Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" 
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4.2. Maksājumu bilance 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par darījumiem starp Latvijas rezidentiem un pārējo 
valstu rezidentiem 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis, ceturksnis (plašāks datu dalījums) 
Apkopošanas termiņš 44. diena (mēneša datiem) un 65. diena (ceturkšņa datiem) pēc 

attiecīgā pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS 

Publicēšanas termiņš 44. diena (mēneša datiem) un 65. diena (ceturkšņa datiem) pēc 
attiecīgā pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Eurostat, Latvijas Banka, CSP, OECD, SVF 
Datu sniedzēji Komercsabiedrības, valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes 

drošības direkcija", ECB, Latvijas Banka, Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrija, CSP, Latvijas Republikas Finanšu 
ministrija, SNB, Tiesu administrācija, UR, VID, VK, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne (ES) 2012/120 par 
Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 
pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 
(ECB/2011/23) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 207 
"Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 210 
"Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas 
un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 211 
"Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 213 
"Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 214 
"Statistisko datu par transporta un starpniecības 
pakalpojumiem (3-MB) sagatavošanas un iesniegšanas 
noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 215 
"Statistisko datu par pakalpojumiem (4-MB) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 216 
"Statistisko datu par darbam ārvalstīs noslēgtajiem līgumiem 
(5-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 217 
"Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
FKTK 2020. gada 31. marta normatīvie noteikumi Nr. 28 
"Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 
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FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 153 
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas 
pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 22. decembra normatīvie noteikumi Nr. 244 
"Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību 
regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"  
FKTK 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 
"Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
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4.3. Starptautisko investīciju bilance 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par finanšu prasību un finanšu saistību starp Latvijas 
rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem atlikumu vērtību un 
sastāvu noteiktā datumā, kā arī šo atlikumu vērtības 
pārmaiņām attiecīgajā laika periodā 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS 

Publicēšanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Datu lietotāji ECB, Eurostat, Latvijas Banka, SVF 
Datu sniedzēji Komercsabiedrības, ECB, Latvijas Banka, SNB, Tiesu 

administrācija, UR,VK 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne (ES) 2012/120 par 
Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 
pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 
(ECB/2011/23) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 210 
"Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas 
un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 211 
"Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 213 
"Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
FKTK 2020. gada 31. marta normatīvie noteikumi Nr. 28 
"Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"  
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 153 
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas 
pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 22. decembra normatīvie noteikumi Nr. 244 
"Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību 
regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"  
FKTK 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 
"Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
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4.4. Starptautisko pakalpojumu tirdzniecība 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par pakalpojumiem starp Latvijas rezidentiem un pārējo 
valstu rezidentiem  

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS  

Publicēšanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Datu lietotāji Eurostat, Latvijas Banka, CSP, Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija, OECD 
Datu sniedzēji Komercsabiedrības, Latvijas Banka, Latvijas Republikas 

Ārlietu ministrija, CSP, Latvijas Republikas Finanšu 
ministrija, VID, VK 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne (ES) 2012/120 par 
Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 
pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 
(ECB/2011/23) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 207 
"Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 210 
"Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas 
un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 213 
"Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 214 
"Statistisko datu par transporta un starpniecības 
pakalpojumiem (3-MB) sagatavošanas un iesniegšanas 
noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 215 
"Statistisko datu par pakalpojumiem (4-MB) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 217 
"Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"  
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4.5. Starptautisko rezervju matrica 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par Latvijas rezerves aktīviem, citiem ārvalstu valūtas 
aktīviem un ar rezervēm saistītām saistībām 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 
Apkopošanas termiņš 5. darbdiena (Latvijas Bankas datiem) un 16. diena 

(VK datiem) pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS 

Publicēšanas termiņš 5. darbdiena (Latvijas Bankas datiem) un 15. darbdiena 
(VK datiem) pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka, SVF 
Datu sniedzēji Latvijas Banka, VK 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne (ES) 2012/120 par 
Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 
pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 
(ECB/2011/23) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

– 
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4.6. Tiešās investīcijas 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par investīcijām, ko ārvalstu investors tiešā vai netiešā 
veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos 
uzņēmumus) veic, lai iegūtu būtisku līdzdalību 
(īpašumtiesības, kas atbilst vismaz 10% no parastajām akcijām 
vai balsstiesībām) kādā Latvijas uzņēmumā (tiešās investīcijas 
Latvijā), vai Latvijas investors veic attiecīgi kādā ārvalstu 
uzņēmumā (tiešās investīcijas ārvalstīs) 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS 

Publicēšanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Datu lietotāji ECB, Eurostat, Latvijas Banka, Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 
OECD, SVF 

Datu sniedzēji Komercsabiedrības, ECB, Tiesu administrācija, UR 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne (ES) 2012/120 par 
Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 
pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 
(ECB/2011/23) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 210 
"Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas 
un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 211 
"Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 213 
"Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 217 
"Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
FKTK 2020. gada 31. marta normatīvie noteikumi Nr. 28 
"Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"  
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 153 
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas 
pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"  
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FKTK 2020. gada 22. decembra normatīvie noteikumi Nr. 244 
"Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību 
regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"  
FKTK 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 
"Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata 
sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
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5. Finanšu kontu statistika 

5.1. Finanšu konti 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Datu kopums par mājsaimniecību, nefinanšu sabiedrību, 
finanšu sabiedrību un valdības ekonomiskajām darbībām un 
par mijiedarbību starp šiem sektoriem un nerezidentiem 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis (konsolidēti un nekonsolidēti dati), gads 
(konsolidēti un nekonsolidēti dati) 

Apkopošanas termiņš 85. diena pēc pārskata perioda beigām (konsolidētiem un 
nekonsolidētiem datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš Līdz 90. dienai (nekonsolidētiem ceturkšņa finanšu kontu 
datiem) pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Gada finanšu konti un precizēta ceturkšņa finanšu kontu pilna 
datu laikrinda – 25. oktobris. 

Datu lietotāji ECB, Eurostat, Latvijas Banka, CSP, OECD 
Datu sniedzēji Latvijas Banka, CSP, VID 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2013. gada 25. jūlija Pamatnostādne (ES) 2014/3 par Eiropas 
Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām 
ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (pārstrādāta versija) 
(ECB/2013/24) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

–  
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6. Noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistika 

6.1. Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļa 
statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieku finanšu 
instrumentu portfeļa dati 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā mēneša beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieki  
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Ieguldītāju aizsardzības likums 
FKTK 2020. gada 8. decembra normatīvie noteikumi Nr. 234 
"Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" 

6.2. Naudas tirgus darījumu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Starpbanku tirgos izsniegtie kredīti 
Kredītu procentu likmes starpbanku tirgū 

Apkopošanas periodiskums Nedēļa 
Apkopošanas termiņš 4. darbdiena pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS 

Publicēšanas termiņš 4. darbdiena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 
Datu lietotāji Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Kredītiestādes 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

 Latvijas Bankas 2022. gada 21. novembra noteikumi Nr. 230 
"Statistisko datu par naudas tirgus darījumiem sagatavošanas 
un iesniegšanas noteikumi" 
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6.3. Noregulējuma dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par saistībām pret klientiem un finanšu tirgus 
infrastruktūras izmantošanu 
Ekonomisko funkciju (noguldījumi; aizdevumi; maksājumi, 
skaidra nauda, norēķini, tīrvērte, kontu turēšanas pakalpojumi; 
kapitāla tirgi; darījumi ar citām finanšu iestādēm, t. sk. 
starpbanku tirgū) kritiskā svarīguma novērtējums 
Citi dati par kritiskajām ekonomiskajām funkcijām 
Dati par kredītiestādes grupas struktūru 
Dati par minimālās pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasības 
izpildi (MREL) 
Dati to iemaksu aprēķinam, kuras veicamas vienotajā 
noregulējuma fondā 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis (minimālās pašu kapitāla un atbilstīgo saistību 
prasības izpildes dati (MREL)), gads (visi dati, izņemot 
minimālās pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasību izpildes 
datus (MREL)) 

Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa beigām (ceturkšņa 
datiem), līdz pārskata periodam sekojošā otrā ceturkšņa 
beigām (gada datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji Latvijas Banka, Vienotā noregulējuma valde 
Datu sniedzēji Kredītiestādes 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

Komisijas 2014. gada 21. oktobra Deleģētā regula 
(ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz ex ante iemaksām 
noregulējuma finansēšanas mehānismos 
Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regula 
(ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos 
standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un 
veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu 
brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ 
Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066 
Komisijas 2021. gada 23. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 
2021/763, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES 
piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu un 
informācijas publiskošanu par minimuma prasību pašu 
kapitālam un atbilstīgajām saistībām 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

– 
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7. Finanšu stabilitātes statistika 

7.1. Konsolidētie kredītiestāžu dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Konsolidētā bilance 
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu pārskats 
Pelnītspējas rādītājs 
Riska darījumu dati 
Dati, kas raksturo aktīvu kvalitāti, likviditāti un finansējuma 
stabilitāti 
Pašu kapitāls un kapitāla pietiekamības rādītāji 
Makroprudenciālie rādītāji paaugstināta riska identificēšanai 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, gads (plašāks datu dalījums) 
Apkopošanas termiņš 6. aprīlis un 12. maijs (gada dati), 5. janvāris, 3. jūlijs un 

2. oktobris (ceturkšņa dati) 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Kredītiestādes, kredītiestādes grupas kontrolakciju sabiedrības, 

Latvijas Banka 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/833 par 
statistisko informāciju, kas jāsniedz par konsolidētajiem banku 
datiem (ECB/2021/14) 

ES un Latvijas Republikas 
tiesību akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Komisijas 2020. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 
2021/451, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 
piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības 
pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 
FKTK 2020. gada 27. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 203 
"Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"  
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8. Uzraudzības statistika 

8.1. Apdrošināšanas brokeru dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Parakstītās bruto prēmijas 
Finanšu pārskatu dati 

Apkopošanas periodiskums Gads 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā gada 14. aprīlim 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā gada 14. aprīlim (sk. 
kalendāru) 

Datu lietotāji Latvijas Banka, CSP 
Datu sniedzēji Apdrošināšanas brokeri 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

 – 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 14. aprīļa normatīvie noteikumi Nr. 89 
"Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" 

8.2. Apdrošinātāju dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības 
Darbības rādītāji 
Prudenciālās uzraudzības dati – kapitāla pietiekamības 
aprēķins, tehniskās rezerves, aktīvu pārskats 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, gads 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 

15. darbdienai 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 
15. darbdienai (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji EAAPI, Latvijas Banka, CSP, OECD 
Datu sniedzēji Apdrošinātāji 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

Komisijas 2015. gada 2. decembra Īstenošanas regula (ES) 
2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus 
attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības 
iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/138/EK 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 11. augusta normatīvie noteikumi Nr. 128 
"Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 228 
"Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
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8.3. Centrālo vērtspapīru depozitāriju dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Bilance 
Kapitāla prasību dati 
Incidenta ziņojumi 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa otrā mēneša 

beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Nasdaq CSD SE 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

Komisijas 2020. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 
2021/451, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 
piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības 
pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2021. gada 21. decembra normatīvie noteikumi Nr. 168 
"Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu 
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" 

8.4. Finanšu konglomerātu dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Kapitāla pietiekamības dati 

Apkopošanas periodiskums Gads 
Apkopošanas termiņš 30. maijs 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Finanšu konglomerāti 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 27. jūlija normatīvie noteikumi Nr. 108 
"Normatīvie noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla 
pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas 
sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un 
nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" 
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8.5. Ieguldījumu brokeru sabiedrību dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Bilance 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
Prudenciālās uzraudzības dati – pašu kapitāla aprēķins, lielie 
riska darījumi, likviditāte, dati par procentu likmju risku 
Dati par atalgojumu  

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, pusgads, gads (datiem par atalgojumu) 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji EBI, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra 
Direktīva (ES) 2019/2034 par ieguldījumu brokeru sabiedrību 
prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 
2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 
2014/65/ES 
Eiropas Banku iestādes 2022. gada 30. jūnija pamatnostādnes 
EBA/GL/2022/07 "Pamatnostādnes par salīdzinošās 
novērtēšanas pasākumiem attiecībā uz atalgojuma praksi un 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām saskaņā ar 
Direktīvu (ES) 2019/2034" 
Eiropas Banku iestādes 2022. gada 30. jūnija pamatnostādnes 
EBA/GL/2022/08 "Pamatnostādnes par datu vākšanu attiecībā 
uz augsta atalgojuma saņēmējiem saskaņā ar Direktīvu 
2013/36/ES un Direktīvu (ES) 2019/2034" 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2022. gada 6. septembra normatīvie noteikumi Nr. 162 
"Normatīvie noteikumi par ieguldījumu brokeru sabiedrību 
atalgojuma politiku un praksi" 
FKTK 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 
"Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 20. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 190 
"Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības 
samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska 
termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 
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8.6. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldnieku, ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bilance un peļņas vai 
zaudējumu pārskats un dati par pārvaldīšanā esošiem 
līdzekļiem  
Ieguldījumu fondu aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, 
ieguldījumu portfeļa struktūra 
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku bilance un peļņas 
vai zaudējumu pārskats un dati par pārvaldīšanā esošiem 
līdzekļiem 
Alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi un saistības, ienākumi un 
izdevumi, ieguldījumu portfeļa struktūra 
Alternatīvo ieguldījumu fondu darbību raksturojošie dati 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, gads 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 

15. darbdienai (ceturkšņa datiem), līdz pārskata periodam 
sekojošā gada 20. maijam (gada datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 
15. darbdienai (ceturkšņa datiem), līdz pārskata periodam 
sekojošā gada 20. maijam (gada datiem) (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji EVTI, Latvijas Banka, CSP 
Datu sniedzēji Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, alternatīvo ieguldījumu 

fondu pārvaldnieki  
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) 
Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem 
darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, 
pārskatāmību un uzraudzību 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 1. septembra normatīvie noteikumi Nr. 146 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas 
sniegšanas normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 
"Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu 
sagatavošanas normatīvie noteikumi" 

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/231/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj/?locale=LV
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8.7. Informācija par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati par klientiem, pakalpojumiem un produktiem 
Finanšu instrumentu pārdošanas apjomi 
Klientu finanšu instrumentu turēšanas apjomi 
Dati par klientu sūdzībām 
Dati par darbību citās valstīs 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu 

pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki 

ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2021. gada 5. janvāra normatīvie noteikumi Nr. 2 
"Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā" 

8.8. Krājaizdevu sabiedrību dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Bilance 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
Kredītportfeļa kvalitāte 
Darbības rādītāji 

Apkopošanas periodiskums Pusgads 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 

5. darbdienai 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 
5. darbdienai (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Krājaizdevu sabiedrības  
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 27. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 199 
"Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību 
novērtēšanas normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 3. novembra normatīvie noteikumi Nr. 211 
"Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju 
aprēķināšanas normatīvie noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 218 
"Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un 
iesniegšanas noteikumi" 
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8.9. Kredītiestāžu dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Finanšu pārskatu dati – bilance, peļņas vai zaudējumu 
aprēķins, kredītportfeļa kvalitāte 
Prudenciālās uzraudzības dati – pašu kapitāls un kapitāla 
pietiekamības rādītāji, lielie riska darījumi, sviras rādītājs, 
likviditātes rādītāji 
Operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumu dati 
Ar kredītiestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma 
izpildes dati 
Dati procentu likmju riska pārvaldīšanai 
Dati par finansēšanas plāniem 
Dati par atalgojumu 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis (izņemot datus procentu likmju riska pārvaldīšanai 
un datus par finansēšanas plāniem un par atalgojumu), pusgads 
(datiem procentu likmju riska pārvaldīšanai), gads (datiem par 
finansēšanas plāniem un par atalgojumu) 

Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 
10. darbdienai 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 
10. darbdienai (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji EBI, ECB, Centrālās Eiropas un Austrumeiropas banku 
uzraugu grupa (Group of Banking Supervisors from Central 
and Eastern European Countries), Latvijas Banka, CSP 

Datu sniedzēji Kredītiestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija 
Direktīva (ES) 2019/878, ar ko Direktīvu 2013/36/ES groza 
attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu 
pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu 
pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem 
un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem 
Komisijas 2016. gada 14. septembra Īstenošanas regula (ES) 
2016/2070, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus 
attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas 
jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu  
Komisijas 2020. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 
2021/451, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 
piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības 
pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 
Komisijas 2021. gada 15. marta Īstenošanas regula (ES) 
2021/453, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 
piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas 
prasībām par tirgus risku 
Eiropas Banku iestādes 2019. gada 9. decembra 
pamatnostādnes EBA/GL/2019/05 "Pamatnostādnes par 
saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas 
plāniem saskaņā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 
2012. gada 20. decembra ieteikumu (ESRB/2012/2)"  
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Eiropas Banku iestādes 2022. gada 30. jūnija pamatnostādnes 
EBA/GL/2022/06 "Pamatnostādnes par salīdzinošās 
novērtēšanas pasākumiem attiecībā uz atalgojuma praksi, 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un 
apstiprinātajām augstākām proporcijām saskaņā ar Direktīvu 
2013/36/ES" 
Eiropas Banku iestādes 2022. gada 30. jūnija pamatnostādnes 
EBA/GL/2022/08 "Pamatnostādnes par datu vākšanu attiecībā 
uz augsta atalgojuma saņēmējiem saskaņā ar Direktīvu 
2013/36/ES un Direktīvu (ES) 2019/2034" 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 4. augusta normatīvie noteikumi Nr. 124 
"Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 1. septembra normatīvie noteikumi Nr. 141 
"Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās 
gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie 
noteikumi" 
FKTK 2020. gada 20. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 190 
"Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības 
samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska 
termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 
FKTK 2020. gada 20. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 191 
"Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma 
izpildes normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 27. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 203 
"Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 
FKTK 2020. gada 3. novembra normatīvie noteikumi Nr. 209 
"Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa 
izveides normatīvie noteikumi"  
FKTK 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 231 
"Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
FKTK 2020. gada 8. decembra normatīvie noteikumi Nr. 233 
"Pārskatu par kredītiestāžu finansēšanas plāniem normatīvie 
noteikumi" 
FKTK 2021. gada 16. novembra normatīvie noteikumi Nr. 154 
"Normatīvie noteikumi par atalgojuma politiku un praksi" 
FKTK 2022. gada 15. novembra normatīvie noteikumi Nr. 200 
"Uzraudzībai papildus nepieciešamo pārskatu sagatavošanas 
normatīvie noteikumi" 
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8.10. Kredītiestāžu dati noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un 
proliferācijas finansēšanas riska un sankciju riska pārvaldīšanai 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Dati noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un 
proliferācijas finansēšanas riska un sankciju riska 
pārvaldīšanai  

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, mēnesis 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā mēneša beigām (mēneša 

datiem), līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā 
mēneša 15. darbdienai (ceturkšņa datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Kredītiestādes 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 21. jūlija normatīvie noteikumi Nr. 101 
"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie 
noteikumi" 
FKTK 2020. gada 29. septembra normatīvie noteikumi Nr. 183 
"Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, 
izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 
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8.11. Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Bilance 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
Pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķins 
Dati par klientu līdzekļiem 

Apkopošanas periodiskums Pusgads 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 

15. darbdienai 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 
15. darbdienai (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji EK, Latvijas Banka, CSP 
Datu sniedzēji Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 22. decembra normatīvie noteikumi Nr. 244 
"Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību 
regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi"  
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8.12. Privāto pensiju fondu un pensiju plānu dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Aktīvi un saistības 
Ienākumi un izdevumi 
Dati par neto aktīvu kustību 
Ieguldījumu portfeļa struktūra 
Dati par aroda pensiju uzkrāšanu 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 

15. darbdienai 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 
15. darbdienai (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji EAAPI, Latvijas Banka, CSP, OECD 
Datu sniedzēji Privātie pensiju fondi 
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

EAAPI Uzraudzības padomes 2018. gada 26. aprīļa lēmums 
"Par EAAPI regulāras informācijas pieprasījumiem 
nacionālajām kompetentajām iestādēm saistībā ar aroda 
pensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju ziņošanas prasībām" 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 31. marta normatīvie noteikumi Nr. 28 
"Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie 
noteikumi" 
FKTK 2021. gada 30. novembra normatīvie noteikumi Nr. 161 
"Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvie 
noteikumi" 

8.13. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Aktīvi un saistības 
Ienākumi un izdevumi 
Dati par neto aktīvu kustību 
Ieguldījumu portfeļa struktūra 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 
Apkopošanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 

15. darbdienai 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz pārskata periodam sekojošā ceturkšņa trešā mēneša 
15. darbdienai (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji Latvijas Banka, CSP, OECD 
Datu sniedzēji Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (valsts fondēto pensiju 

shēmas līdzekļu pārvaldītāji)  
ES tiesību akti, kas nosaka 
datu vākšanu 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 153 
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas 
pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"  
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8.14. Valūtu tirdzniecības darījumu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Valūtu tirdzniecības darījumi 
Ārvalstu valūtu vidējie svērtie kursi darījumiem, kas veikti 
skaidrā naudā 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 
Apkopošanas termiņš Līdz 20. darbdienai pēc pārskata perioda beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

INTS 

Publicēšanas termiņš Līdz 20. darbdienai pēc pārskata perioda beigām (sk. 
kalendāru) 

Datu lietotāji Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Valūtu tirdzniecības sabiedrības 

Kredītiestādes  
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

– 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2022. gada 28. novembra noteikumi Nr. 232 
"Statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem 
sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 
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9. Cita statistika, kas nepieciešama Latvijas Bankas likumā noteikto Latvijas 
Bankas uzdevumu izpildes nodrošināšanai  

9.1. Kredītu un kredītriska mikrodatu statistika 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Aizdevēju raksturlielumi 
Aizņēmēju raksturlielumi 
Kredītu datu mainīgās pazīmes 
Kredītu datu kvantitatīvās pazīmes 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis, ceturksnis 
Apkopošanas termiņš Līdz 30. darbdienai pēc attiecīgā pārskata perioda beigām 

(mēneša dati) 
Līdz 47. darbdienai pēc attiecīgā pārskata perioda beigām 
(ceturkšņa dati) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

– 

Publicēšanas termiņš – 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Kredītiestādes, CSP, UR, VID 

Tiek izmantoti arī Globālā juridisko personu identifikatoru 
fonda atvērtie dati 

Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

2016. gada 18. maija Regula (ES) Nr. 2016/867 par kredītu un 
kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) 
2017. gada 23. novembra Pamatnostādne (ES) 2017/2335 par 
kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām 
(ECB/2017/38) 
2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu 
un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16) 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumi Nr. 160 
"Kredītu reģistra noteikumi" 
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 209 
"Statistisko datu par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un 
tajos iesaistītajām personām sagatavošanas un iesniegšanas 
noteikumi" 

 
  



50 

9.2. Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati 

Statistiskās informācijas 
saturs 

Reālie aktīvi un to finansējums 
Citas saistības 
Kredītu pieejamība 
Privātā komercdarbība 
Finanšu aktīvi 
Nodarbinātība 
Pensiju uzkrājumi 
Ienākumi 
Pārvedumi 
Patēriņš 

Apkopošanas periodiskums Reizi trijos gados, sākot ar 2014. gadu 
Apkopošanas termiņš Līdz apkopošanas perioda pēdējā gada jūnija beigām 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz apkopošanas perioda pēdējā gada decembra beigām 
Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 
Datu sniedzēji Mājsaimniecības, CSP, lielākās kredītiestādes, Latvijas Banka 
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
ECB prasībām 

ECB Padomes 2008. gada 18. septembra lēmums 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

–  
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9.3. SDIS "Plus" statistika 

Informācijas saturs Finanšu sektora datu kategorijas (monetārie rādītāji, procentu 
likmes, parāda vērtspapīru dati un citu finanšu iestāžu dati, 
finanšu stabilitātes rādītāji, izņemot mājokļu nekustamā 
īpašuma cenas) 
Ārējā sektora datu kategorijas (starptautisko rezervju matrica, 
maksājumu bilance, starptautisko investīciju bilance, ārējais 
parāds un valūtu kursi) 
Reālā sektora datu kategorija (finanšu konti) 

Apkopošanas periodiskums Diena, mēnesis, ceturksnis (atbilstoši datu kategorijai) 
Apkopošanas termiņš Līdz 85. dienai pēc attiecīgā pārskata perioda beigām 

(atbilstoši datu kategorijai) 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš Atbilstoši datu kategorijai (sk. kalendāru) 
Datu lietotāji SVF 
Datu sniedzēji Latvijas Banka  
Statistikas apkopošanas 
pamatojums saskaņā ar 
SVF prasībām 

SVF rokasgrāmata Guide for Adherents and Users 

Latvijas Republikas tiesību 
akti, kas nosaka datu 
vākšanu 

– 
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III daļa. Cita svarīga publicējamā statistika 

1. Galvenās ECB procentu likmes 

Informācijas saturs  ECB noteiktā galveno refinansēšanas operāciju procentu 
likme, aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un 
noguldījumu iespējas procentu likme 

Publicēšanas periodiskums  Pēc ECB Padomes sanāksmes, kurā lemj par monetāro politiku 
(sk. ECB Padomes sanāksmju indikatīvo kalendāru) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš  Līdz tās darbdienas beigām, kura ir pirms attiecīgās galvenās 
ECB procentu likmes spēkā stāšanās dienas 

2. Kredītu reģistrā iekļauto ziņu statistika 

Informācijas saturs Apkopota informācija par Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām 
Publicēšanas periodiskums Mēnesis, ceturksnis 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 4 un 6 nedēļu laikā pēc pārskata perioda beigām (attiecīgi 
mēneša un ceturkšņa informācijai; sk. kalendāru) 

3. Naudas tirgus indeksi 

Informācijas saturs Euro starpbanku piedāvājuma procentu likmju indekss 
(EURIBOR) 

Publicēšanas periodiskums Darbdiena 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz nākamās darbdienas beigām 

4. Procentu likme nodokļu aprēķinam saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli" 8.2 panta pirmo daļu 

Informācijas saturs Iekšzemes nefinanšu sabiedrībām no jauna izsniegto kredītu 
gada vidējā svērtā procentu likme 

Publicēšanas periodiskums Gads 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Mēneša laikā pēc pārskata perioda beigām 
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5. Procentu pamatlikme saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu

Informācijas saturs Procentu likme, kuru ECB piemērojusi pēdējās pārskata 
periodā veiktajās galvenajās refinansēšanas operācijās 

Publicēšanas periodiskums Pusgads 
Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 3 darbdienu laikā pēc pārskata perioda beigām 

6. Valūtu kursi

Informācijas saturs ECB publicētie euro atsauces kursi 
Publicēšanas periodiskums Katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, kā arī šādas 

svētku dienas: Jaungada diena (1. janvāris), Lielā Piektdiena 
(7. aprīlis), Pirmās Lieldienas (9. aprīlis), Darba svētki 
(1. maijs), Ziemassvētki (25. un 26. decembris) 

Publicēšanas vieta Latvijas 
Bankas tīmekļvietnē 

Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz plkst. 19.00 
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