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Termini un saīsinājumi 

AS – akciju sabiedrība 

ASV – Amerikas Savienotās Valstis 

Citas finanšu iestādes – citi finanšu starpnieki (izņemot apdrošināšanas sabiedrības un 

pensiju fondus), finanšu palīgsabiedrības un piesaistošās finanšu iestādes un naudas 

aizdevēji 

CSP – Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 

Datu lietotāji – iestādes, kas regulāri izmanto Latvijas Bankas apkopotos statistiskos 

datus savu uzdevumu veikšanai un kam Latvijas Banka šādus datus regulāri nosūta 

ECB – Eiropas Centrālā banka 

ECBS – Eiropas Centrālo banku sistēma 

EK – Eiropas Komisija 

Elektroniskās naudas iestāde – Latvijas Republikā reģistrēta un licencēta elektroniskās 

naudas iestāde un citā valstī reģistrētas elektroniskās naudas iestādes filiāle, kura 

reģistrēta un licencēta Latvijas Republikā 

ES – Eiropas Savienība 

Eurostat – ES statistikas birojs 

EZS – Eiropas ziņošanas sistēma (European Reporting Framework; ERF) 

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

INTS – Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze 

ISIN – ISIN (International Securities Identification Number) kods 

Kalendārs – statistisko datu publicēšanas kalendārs Latvijas Bankas interneta vietnē 

Kredītiestāde – Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas 

kredītiestādes filiāle 

Maksājumu iestāde – Latvijas Republikā reģistrēta un licencēta maksājumu iestāde un 

citā valstī reģistrētas maksājumu iestādes filiāle, kura reģistrēta un licencēta Latvijas 

Republikā 

MFI – monetārā finanšu iestāde 
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OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

RIAD – ECB Iestāžu un filiāļu datubāzes reģistrs 

SDIS – SVF speciālie datu izplatīšanas standarti 

SNB – Starptautisko norēķinu banka 

SVF – Starptautiskais Valūtas fonds 

VAS – valsts akciju sabiedrība 

VID – Valsts ieņēmumu dienests 

VUM – Vienotais uzraudzības mehānisms 
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I daļa. Svarīgākie Latvijas Bankas jauninājumi statistikas jomā 2018. gadā 

1. Sākt ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistikas publicēšanu 

INTS 

Rezultāts INTS tiek publicēti ieguldījumu fondu un alternatīvo 

ieguldījumu fondu bilances dati, tādējādi paplašinot 

interesentiem iespējas analizēt šo fondu darbību Latvijā. 

Plānotais izpildes laiks 1. ceturksnis. 

2. Veikt izpētes aptauju saistībā ar EZS izveidi 

Rezultāts Tiek iegūta informācija par Latvijas finanšu tirgus 

dalībnieku un Latvijas Bankas iespējām ieviest EZS.  

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

3. Sākt kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu  

Rezultāts Tiek iegūti kredītu un kredītriska mikrodati, kas atbilst ECB 

2016. gada 18. maija Regulas (ES) Nr. 2016/867 par kredītu 

un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) prasībām 

un tiek vākti saskaņā ar plānotajiem Latvijas Bankas 

noteikumiem "Kredītu reģistra noteikumi" un "Informācijas 

par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos 

iesaistītajām personām sniegšanas noteikumi". 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

4. Sākt citu finanšu iestāžu ceturkšņa finanšu pārskatu datu vākšanu 

Rezultāts Līdz ar Latvijas Bankas 2017. gada 14. septembra noteikumu 

Nr. 154 ""Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas 

noteikumi" stāšanos spēkā Latvijas Banka pārņem no CSP 

citu finanšu iestāžu finanšu aktīvu un finanšu pasīvu 

apsekojuma datu vākšanu, nodrošinot saskaņotu datu 

izmantošanu finanšu kontu statistikas, maksājumu bilances 

statistikas un citu finanšu starpnieku statistikas sagatavošanā, 

kā arī finanšu stabilitātes analīzes vajadzībām un SDIS datu 

kategoriju sagatavošanai. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 

5. Sākt finanšu un nefinanšu sabiedrības identificējošo svarīgāko rādītāju sūtīšanu 

RIAD paplašināšanai 

Rezultāts Tiek nosūtīti svarīgākie rādītāji, kas ļauj identificēt Latvijas 

finanšu un nefinanšu sabiedrības un kas nepieciešami ECBS 

saistībā ar kredītu reģistru statistikas sagatavošanu. 

Plānotais izpildes laiks 2. ceturksnis. 
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6. Sākt gada finanšu kontu statistikas sagatavošanu  

Rezultāts Pārņemot gada finanšu kontu sagatavošanu no CSP un 

Latvijas Bankā sagatavojot gan ceturkšņa, gan gada finanšu 

kontu statistiku, tiek nodrošinātas kvalitatīvas un saskanīgas 

gada un ceturkšņa finanšu kontu datu laikrindas. 

Plānotais izpildes laiks 3. ceturksnis. 

7. Veikt izpētes un izmaksu aptauju saistībā ar plānotajiem maksājumu statistikas 

prasību grozījumiem 

Rezultāts Tiek iegūta informācija par Latvijas finanšu tirgus 

dalībnieku iespējām ieviest plānotos ECB 2013. gada 

28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu 

statistiku (ECB/2013/43) grozījumus un papildu izmaksām. 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 

8. Izstrādāt un ieviest kredītiestādes grupas turējumā esošo vērtspapīru statistikas 

vākšanai un sagatavošanai nepieciešamos normatīvā akta grozījumus un sākt datu 

vākšanu  

Rezultāts Tiek veikti grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija 

noteikumos Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas 

noteikumi", paplašinot datu klāstu par kredītiestādes un tās 

meitas uzņēmumu turētajiem vērtspapīriem (dati par 

vērtspapīru turētājiem, grāmatvedības principiem, 

vērtspapīru turēšanas riskiem, kā arī dati par to vērtspapīru 

emisiju, kuriem nav ISIN koda, un šo vērtspapīru 

emitentiem) VUM vajadzībām. Tādējādi tiek ieviestas ECB 

2016. gada 2. augusta Regulas (ES) Nr. 2016/22, ar ko groza 

Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu 

statistiku (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), prasības. 

Plānotais izpildes laiks 4. ceturksnis. 

9. Sniegt pārskatu par Latvijas Bankas 2017. gada statistikas programmas izpildi 

Latvijas Bankas gada pārskata sadaļā "Statistika" 

Rezultāts Latvijas Bankas interneta vietnē publiskotajā Latvijas 

Bankas 2017. gada pārskatā tiek publicēta informācija par 

Latvijas Bankas 2017. gada statistikas programmas izpildi. 

Plānotais izpildes laiks Maijs. 
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II daļa. Latvijas Bankas apkopotā statistika 

1. Apdrošināšanas sabiedrību statistika

Statistiskās informācijas 

saturs 
Apdrošināšanas sabiedrību bilances dati 

Apdrošināšanas sabiedrību saraksts 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis (plašāks datu klāsts), gads 

Apkopošanas termiņš 2. marts (2017. gada 4. ceturkšņa datiem), 6 nedēļas un

10 darbadienu pēc pārskata perioda beigām (2018. gada 

ceturkšņa datiem), 18. maijs (2017. gada datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji FKTK 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES)

2014. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1374/2014 par 

statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas 

sabiedrībām (ECB/2014/50) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

–
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2. Ārējais parāds 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Dati par Latvijas rezidentu parādu radošajām saistībām pret 

pārējo valstu rezidentiem 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 

Apkopošanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
INTS 

Publicēšanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, FKTK, Latvijas Banka, OECD, Pasaules Banka, SNB, 

SVF 

Datu sniedzēji Komercsabiedrības, FKTK, Latvijas Banka, Valsts kase 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par 

Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 

pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 

(2012/120/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 110 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 111 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 115 "Kredītiestāžu 

ilgtermiņa ārējā parāda pārskatu sagatavošanas noteikumi" 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 132 "Monetāro finanšu 

iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 

2017. gada 14. septembra noteikumi Nr. 154 ""Ceturkšņa 

finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi" 
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3. Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Kredītiestāžu un kapitālsabiedrību ārvalstu valūtas pirkšanas 

un pārdošanas darījumi 

Kredītiestāžu un kapitālsabiedrību vidējie svērtie ārvalstu 

valūtu kursi darījumiem, kas veikti skaidrā naudā 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 

Apkopošanas termiņš 20. darbadiena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

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

Datu lietotāji Latvijas Banka, SNB 

Datu sniedzēji Kapitālsabiedrības, kam Latvijas Banka izsniegusi licenci 

ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai 

komercdarbības veidā 

Kredītiestādes  

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

– 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2009. gada 13. maija noteikumi Nr. 36 "Ārvalstu valūtu 

skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" 

2013. gada 16. maija noteikumi Nr. 101 "Ārvalstu valūtu 

pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi" 

4. 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 (nekonsolidēti dati), gads (konsolidēti un 

nekonsolidēti dati) 

Apkopošanas termiņš 85. diena pēc pārskata perioda beigām (nekonsolidētiem 

datiem) 

Līdz 28. septembrim (konsolidētiem datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš 85. diena (nekonsolidētiem datiem) pēc pārskata perioda 

beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Eurostat, Latvijas Banka, CSP, OECD 

Datu sniedzēji FKTK, Latvijas Banka, CSP 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2013. gada 25. jūlija Pamatnostādne ECB/2013/24 par Eiropas 

Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām 

ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (pārstrādāta versija) 

(2014/3/ES) 

2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas 

nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

–  
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5. Finanšu stabilitātes rādītāji saskaņā ar SVF prasībām 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Finanšu stabilitātes rādītāji un to sastāvdaļas 

Noguldījumus piesaistošo iestāžu konsolidētās bilances un 

peļņas un zaudējumu aprēķini 

Latvijas finanšu struktūras gada dati 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, gads (paplašināts rādītāju klāsts) 

Apkopošanas termiņš 4 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 4 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām 

Datu lietotāji SVF 

Datu sniedzēji FKTK, Latvijas Banka 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

SVF prasībām 

SVF rokasgrāmata Financial Soundness Indicators: 

Compilation Guide 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 

6. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu bilance 

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saraksts 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis, ceturksnis (plašāks datu dalījums) 

Apkopošanas termiņš 28. darbadiena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 55. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji FKTK 

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) 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 
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7. Konsolidētie kredītiestāžu dati 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Konsolidētā bilance 

Konsolidētais peļņas un zaudējumu pārskats 

Pelnītspējas rādītājs 

Riska darījumu dati 

Dati, kas raksturo aktīvu kvalitāti, likviditāti un finansējuma 

stabilitāti 

Pašu kapitāls un kapitāla pietiekamības rādītāji 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis, gads (plašāks datu dalījums) 

Apkopošanas termiņš 7. aprīlis un 19. maijs (gada dati), 7. jūlijs un 6. oktobris 

(ceturkšņa dati) 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji FKTK, Latvijas Banka 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 

8. Kredītu reģistra statistika saskaņā ar ECB prasībām 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Aizdevēju raksturlielumi 

Aizņēmēju raksturlielumi 

Kredītu datu mainīgās pazīmes 

Kredītu datu kvantitatīvās pazīmes 

Apkopošanas periodiskums Pusgads 

Apkopošanas termiņš Līdz 31. martam (iepriekšējā gada 2. pusgada datiem), līdz 

31. oktobrim (kārtējā gada 1. pusgada datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji Latvijas Banka 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2014. gada 24. februāra Lēmums Nr. ECB/2014/6 par 

sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu 

vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma 

(2014/192/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 
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9. Līzinga sabiedrību un citu finanšu starpnieku statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Līzinga sabiedrību bilances dati 

Līzinga sabiedrību saraksts 

Citu finanšu starpnieku bilances rādītāji 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 

Apkopošanas termiņš 3. mēneša pēc pārskata perioda beigām pēdējā darbadiena 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 95. dienā pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji FKTK, komercsabiedrības 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2017. gada 14. septembra noteikumi Nr. 154 ""Ceturkšņa 

finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi" 
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10. Maksājumu bilance 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Dati par darījumiem starp Latvijas rezidentiem un pārējo 

valstu rezidentiem 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis, ceturksnis (plašāks datu dalījums) 

Apkopošanas termiņš 30. darbadiena (mēneša datiem) un 65. diena (ceturkšņa 

datiem) pēc attiecīgā pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
INTS 

Publicēšanas termiņš 30. darbadiena (mēneša datiem) un 65. diena (ceturkšņa 

datiem) pēc attiecīgā pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Eurostat, Latvijas Banka, CSP, OECD, SNB, SVF 

Datu sniedzēji Komercsabiedrības, FKTK, Latvijas Banka, Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrija, CSP, Latvijas Republikas 

Finanšu ministrija, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, 

AS "Nasdaq Riga", Valsts kase, VID, Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra  

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par 

Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 

pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 

(2012/120/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 110 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 111 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 112 "Nebanku ārējo 

maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 113 ""Pakalpojumu 

ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 114 ""Transporta un 

starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata (3-MB)" 

sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 117 ""Mēneša pārskata par 

fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs  

(5-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 132 "Monetāro finanšu 

iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu 

sagatavošanas noteikumi" 

2017. gada 14. septembra noteikumi Nr. 154 ""Ceturkšņa 

finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi" 
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11. Maksājumu statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Dati par Latvijā veiktajiem bezskaidrās naudas maksājumiem, 

to skaitu un apjomu 

Apkopošanas periodiskums Pusgads 

Apkopošanas termiņš 26. februāris (iepriekšējā gada 2. pusgada datiem), 27. augusts 

(kārtējā gada 1. pusgada datiem) 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 26. februāris (iepriekšējā gada 2. pusgada datiem), 27. augusts 

(kārtējā gada 1. pusgada datiem) 

Datu lietotāji ECB, FKTK, Latvijas Banka, SVF 

Datu sniedzēji Kredītiestādes, licencētas elektroniskās naudas iestādes, 

licencētas maksājumu iestādes, Latvijas Banka, Valsts kase, 

VAS "Latvijas Pasts" 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2013. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1409/2013 par 

maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2014. gada 13. marta noteikumi Nr. 131 ""Kredītiestāžu, 

elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu 

maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi" 

12. 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 

Apkopošanas termiņš 2018. un 2019. gads 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz 2019. gada decembra pēdējai darbadienai 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji Mājsaimniecības, CSP 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

ECB Padomes 2008. gada 18. septembra lēmums 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

–  
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13. MFI (izņemot Latvijas Banku) piemēroto procentu likmju statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
No jauna izsniegto kredītu un piesaistīto noguldījumu vidējās 

svērtās procentu likmes un apjoms 

No jauna izsniegto kredītu kopējā faktiskā gada izmaksu 

procentu likme mājsaimniecībām patēriņa kredītiem un 

kredītiem mājokļa iegādei 

Kredītu un noguldījumu atlikumu vidējā svērtā procentu likme  

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 

Apkopošanas termiņš 10. darbadiena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika", INTS 

Publicēšanas termiņš 23. darbadiena 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) 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 133 ''Monetāro finanšu 

iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi'' 
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14. MFI (t.sk. Latvijas Bankas) bilances un monetārā statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Latvijas Bankas bilances un monetārie rādītāji 

MFI bilance un ārpusbilances rādītāji 

Peļņas un zaudējumu aprēķins 

Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju 

dati 

MFI saraksts 

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

datu dalījums) 

Apkopošanas termiņš 14. darbadiena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika", INTS 

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

Datu lietotāji ECB, FKTK, Latvijas Banka, CSP, SNB 

Datu sniedzēji Krājaizdevu sabiedrības, kredītiestādes, licencētas 

elektroniskās naudas iestādes, kas iekļautas MFI sarakstā, 

naudas tirgus fondi, Latvijas Banka 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1071/2013 par 

monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) 

(ECB/2013/33) 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 132 "Monetāro finanšu 

iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 134 ""Kredītu 

norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" 

sagatavošanas noteikumi" 

15. Naudas tirgus darījumu statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Starpbanku tirgos izsniegtie kredīti 

Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū 

Apkopošanas periodiskums Nedēļa 

Apkopošanas termiņš 4. darbadiena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

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

Datu lietotāji Latvijas Banka 

Datu sniedzēji Kredītiestādes 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

– 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2013. gada 16. maija noteikumi Nr. 102 ""Naudas tirgus 

darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi" 
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16. Pasta iestāžu statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
VAS "Latvijas Pasts" bilance 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 

Apkopošanas termiņš 14. darbadiena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka  

Datu sniedzēji VAS "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) 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 

17. Pensiju fondu statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Pensiju fondu bilance 

Apkopošanas periodiskums Ceturksnis 

Apkopošanas termiņš 80. diena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
–  

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji FKTK 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

–  

  



17 

18. 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. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji Kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2003. gada 12. septembra Regula (EK) Nr. 1745/2003 par 

obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 109 ""Rezervju bāzes un 

prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi" 

19. SDIS statistika 

Informācijas saturs Finanšu sektora datu kategorijas (monetārie rādītāji, procentu 

likmes, parāda vērtspapīru dati un citu finanšu iestāžu dati) 

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 interneta vietnē 
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 Adherence and Users 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 
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20. 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 interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, EK, 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) 

2010. gada 15. decembra Regula (ES) Nr. 1210/2010 par euro 

monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai 

nederīgām euro monētām 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2013. gada 16. septembra noteikumi Nr. 124 "Euro banknošu 

un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā 

noteikumi" 

21. Starpbanku maksājumu sistēmu statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmās veikto 

maksājumu skaits un apjoms 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 

Apkopošanas termiņš 5. darbadiena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 6. darbadiena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka  

Datu sniedzēji Latvijas Banka 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 
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22. 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 interneta vietnē 
INTS 

Publicēšanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Eurostat, Latvijas Banka, SNB, SVF 

Datu sniedzēji Komercsabiedrības, FKTK, Latvijas Banka, Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrs, AS "Nasdaq Riga", Valsts 

kase 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par 

Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 

pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 

(2012/120/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 110 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 111 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 132 "Monetāro finanšu 

iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi"  

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu 

sagatavošanas noteikumi"  

2017. gada 14. septembra noteikumi Nr. 154 ""Ceturkšņa 

finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi" 
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23. 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 interneta vietnē 
INTS  

Publicēšanas termiņš 65. diena pēc pārskata perioda beigām (sk. kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Eurostat, Latvijas Banka, CSP, Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija, OECD 

Datu sniedzēji Komercsabiedrības, FKTK, Latvijas Banka, Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrija, CSP, Latvijas Republikas 

Finanšu ministrija, Valsts kase, VID  

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par 

Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 

pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 

(2012/120/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 110 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 112 "Nebanku ārējo 

maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 113 ""Pakalpojumu 

ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 114 ""Transporta un 

starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata (3-MB)" 

sagatavošanas noteikumi" 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 132 "Monetāro finanšu 

iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 
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24. 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. darbadiena (Latvijas Bankas datiem) un 15. darbadiena 

(Valsts kases datiem) pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
INTS 

Publicēšanas termiņš 5. darbadiena (Latvijas Bankas datiem) un 15. darbadiena 

(Valsts kases datiem) pēc pārskata perioda beigām (sk. 

kalendāru) 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka, SNB, SVF 

Datu sniedzēji Latvijas Banka, Valsts kase 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par 

Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 

pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 

(2012/120/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 

25. Strukturālie finanšu rādītāji 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Dažādi finanšu sektora struktūru un darbību raksturojoši 

rādītāji 

Apkopošanas periodiskums Gads 

Apkopošanas termiņš Pirmā ceturkšņa pēc pārskata perioda beigām pēdējā 

darbadiena 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji FKTK, Latvijas Banka, CSP 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 
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26. 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 interneta vietnē 
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, AS "Nasdaq Riga", Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrs 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par 

Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas 

pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādāta versija) 

(2012/120/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 110 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 111 ""Ārējo aktīvu un 

pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi" 

2013. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 112 "Nebanku ārējo 

maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 132 "Monetāro finanšu 

iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" 

2017. gada 14. septembra noteikumi Nr. 154 ""Ceturkšņa 

finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi" 
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27. 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 interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, CSP, Latvijas Banka, SNB 

Datu sniedzēji CSP, Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Valsts kase 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2013. gada 25. jūlija Pamatnostādne ECB/2013/23 par 

valdības finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (2014/2/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

–  

28. Vērtspapīru emisiju statistika 

Statistiskās informācijas 

saturs 
Dati par Latvijā emitētajiem vērtspapīriem 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 

Apkopošanas termiņš 3. darbadiena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji Latvijas Centrālais depozitārijs 

Statistikas apkopošanas 

pamatojums saskaņā ar 

ECB prasībām 

2012. gada 26. septembra Pamatnostādne ECB/2012/21 par 

datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru 

datubāzei (2012/689/ES) 

2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1071/2013 par 

monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) 

(ECB/2013/33) 

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par 

monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) 

(2014/810/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

– 

  



24 

29. 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 

Apkopošanas periodiskums Mēnesis 

Apkopošanas termiņš 63. diena pēc pārskata perioda beigām 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
– 

Publicēšanas termiņš – 

Datu lietotāji ECB, FKTK, Latvijas Banka 

Datu sniedzēji Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredītiestādes, FKTK, 

Latvijas Banka, Latvijas Centrālais depozitārijs 

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 ECB/2013/7 par 

vērtspapīru turējumu statistiku (2013/215/ES) 

Latvijas Bankas tiesību 

akti, kas nosaka datu 

vākšanu 

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 136 "Vērtspapīru pārskatu 

sagatavošanas noteikumi" 
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III daļa. Cita svarīga publicējamā statistika 

1. Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme

Informācijas saturs ECB noteiktā galveno refinansēšanas operāciju procentu likme 

Publicēšanas periodiskums Pēc ECB Padomes sēdes, kurā lemj par monetāro politiku (sk. 

ECB Padomes sanāksmju indikatīvo kalendāru) 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz tās darbadienas beigām, kad notikusi ECB Padomes sēde, 

kurā lemj par monetāro politiku (sk. ECB Padomes sanāksmju 

indikatīvo kalendāru) 

2. Ilgtermiņa procentu likme konverģences novērtēšanai

Informācijas saturs Izvēlēta valdības euro emitēta ilgtermiņa parāda vērtspapīra 

procentu likme 

Publicēšanas periodiskums Ceturksnis 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 20. darbadiena pēc ceturkšņa beigām (par katru mēnesi; sk.

kalendāru) 

3. Naudas tirgus indeksi

Informācijas saturs ASV dolāru Londonas starpbanku kredītu procentu likmju 

indekss (USD LIBOR) 

Euro starpbanku piedāvājuma procentu likmju indekss 

(EURIBOR) 

Publicēšanas periodiskums Darbadiena 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz nākamās darbadienas beigām 

4. Procentu likme nodokļu aprēķinam saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu

ienākuma nodokli" 6.4 panta pirmo daļu un 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 Mēnesis 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
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, ko ECB piemērojusi pēdējās pārskata periodā 

veiktajās galvenajās refinansēšanas operācijās 

Publicēšanas periodiskums Pusgads 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 3 darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām 

6. Kredītu reģistrā iekļauto ziņu statistika

Informācijas saturs Apkopota informācija par Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām 

Publicēšanas periodiskums Ceturksnis 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš 6 nedēļu laikā pēc pārskata perioda beigām 

7. 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, 

Pirmās Lieldienas, Darba svētki (1. maijs), Ziemassvētki 

(25. un 26. decembris), t.i., atbilstoši kalendāram, saskaņā ar 

kuru darbojas Eiropas Vienotā automatizētā reālā laika bruto 

norēķinu sistēma TARGET2 

Publicēšanas vieta Latvijas 

Bankas interneta vietnē 
Sadaļa "Statistika" 

Publicēšanas termiņš Līdz plkst. 19.00 
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