
Banku skaits, kas piedāvā 

pakalpojumu

Maksājumu karšu skaits kopā
2,053,693 11

t.sk. sadalījumā pēc funkcijām:

Debetkaršu skaits 1,716,820

VISA 367,267

MasterCard 1,349,553

American Express 0

Kredītkaršu skaits 
1

213,964

VISA 76,333

MasterCard 137,631

American Express 0

Biznesa karšu skaits 122,909

VISA 34,957

MasterCard 87,952

American Express 0

t.sk. sadalījumā pēc starptautisko maksājumu karšu organizācijām:

VISA                           478,557 

MasterCard 1,575,136

American Express 0

Karšu skaits ar bezkontakta tehnoloģiju (bezkontakta maksājumu karšu skaits)
1,853,802 11

Bankomātu skaits 
2

908 5

t.sk.:

ar skaidrās naudas izmaksas funkciju 908 5

ar skaidrās naudas iemaksas funkciju 385 5

Maksājumu karšu pieņemšanas statistika
7

Tirgotāju skaits 
3

15,386 7

Tirdzniecības vietu skaits 
4

31,121 7

Karšu pieņemšanas iekārtu skaits 
5

42,241 7

Karšu pieņemšanas iekārtu skaits ar bezkontakta tehnoloģiju 40,159 7

Internetā pieejamo tirgotāju (e-tirgotāji) skaits 
6

1,901 7

Datu avoti: Finanšu nozares asociācijas biedru sniegtā informācija.

4
 Tirdzniecības vieta – dabā nodalīta vieta, telpa, telpas daļa vai globālajā tīmeklī izveidota mājas lapa, kura pieder Tirgotājam vai atrodas tā 

valdījumā  uz līguma un/vai likuma pamata, un kurā Tirgotājs pārdod preces vai pakalpojumus, kā maksāšanas līdzekli pieņemot maksājumu 

kartes;

5
 Karšu pieņemšanas iekārta – Tirdzniecības vietā uzstādīta/esoša mehāniska iekārta (imprinteris), elektroniska ierīce (POS termināls, 

mobilais POS termināls, kases serveris, kases sistēma vai klientu aktivizēts karšu pašapkalpošanās termināls) vai arī loģiska iekārta vai vieta 

(e-komercija, MO/TO u.c.), ar kuras starpniecību Tirgotājs pieņem maksājumu karšu darījumus saskaņā ar starptautisko maksājumu karšu 

organizāciju un Latvijas vietējiem karšu pieņemšanas un apstrādes noteikumiem.

Ziņotājbanka – banka, kurai ir noslēgts līgums par VISA maksājumu karšu pieņemšanu ar Tirgotāju, un kura, līdz ar to, ir tiesīga norādīt 

savā statistikā Finanšu nozares asociācijai Tirgotājus un, attiecīgi, šo Tirgotāju Tirdzniecības vietas un POSus;

Maksājumu karšu statistika 31.03.2021. *

* Finanšu nozares asociācijas biedru dati;

1
 Apvienotas vienā pozīcijā kredītkartes un atliktā maksājuma kredītkartes;

2
 Ekspluatācijā esošo bankomātu skaits. Dati atbilstoši Latvijas Bankas Kredītiestāžu maksājumu statistikas pārskata sagatavošanas 

noteikumiem (ATM kopskaits var nesakrist, ja abas funkcijas ir iekļautas vienā terminālī);

3
 Tirgotājs – tirdzniecības, pakalpojumu vai cits uzņēmums, kurš noslēdzis līgumu ar Ziņotājbanku par maksājumu kartes kā maksāšanas 

līdzekļa pieņemšanu par pirkumiem vai pakalpojumiem;

Finanšu nozares asociācija



2021. gada 1. ceturksnis

Darījumu skaits 84,330,036

Apjoms (€) 2,446,171,988

t.sk.:

Skaidrās naudas izmaksa 
1

skaits 7,154,754

apjoms  € 1,066,638,770

Pirkumi 
2

skaits 77,160,808

apjoms  € 1,378,938,939

Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus  
3

skaits 14,474

apjoms  € 594,278

Karšu darījumu skaits un apjoms sadalījumā pēc funkcijām

Debetkartes 

Skaidrās naudas darījumi

skaits 6,807,073

apjoms  € 975,765,935

Pirkumi

skaits 71,110,609

apjoms  € 1,153,817,118

Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

skaits 14,126

apjoms  € 581,450

Kredītkartes

Skaidrās naudas darījumi

skaits 185,569

apjoms  € 29,880,587

Pirkumi

skaits 4,492,351

apjoms  € 115,160,866

Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

skaits 302

apjoms  € 10,414

Biznesa kartes 

Skaidrās naudas darījumi

skaits 162,112

apjoms  € 60,992,248

Pirkumi

skaits 1,557,848

apjoms  € 109,960,956

Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus 

skaits 46

apjoms  € 2,414

Maksājumu īpatsvars

Zibmaksājumu procentuālais īpatsvars SEPA starpbanku maksājumos (visas bankas)
34.7%

Zibmaksājumu procentuālais īpatsvars SEPA starpbanku maksājumos (bankas, kas 

nodrošina zibmaksājumus)
44.4%

Bezkontakta karšu maksājumu procentuālais īpatsvars pret visiem karšu 

maksājumiem
69.9%

Datu avoti: Finanšu nozares asociācijas biedru sniegtā informācija.

1
 Skaidrās naudas izmaksa- skaidrās naudas izņemšana ar kartēm bankomātos vai banku filiālēs;

Maksājumu karšu darījumu skaits un apjoms ceturkšņa laikā*

* Finanšu nozares asociācijas biedru dati;

2
 Pirkumi - maksājumi ar kartēm par precēm un pakalpojumiem;

3
 Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus tirdzniecības vietās;

Finanšu nozares asociācija



izmaksas 

funkciju 

iemaksas  

funkciju

1 Swedbank 997,451 367 367 148 134

2 SEB banka 454,818 211 211 92 257

3 Citadele banka 365,782 150 150 77 247

4 Luminor Bank filiāle Latvijā 216,257 175 175 64 24

5 Industra Bank 10,899 0 0 0 0

6 BlueOrange Bank 4,584 5 5 4 0

7 LPB Bank 1,353 0 0 0 0

8 Baltic International Bank 895 0 0 0 0

9 Reģionālā investīciju banka 870 0 0 0 0

10 Signet Bank 702 0 0 0 0

11 Expobank 82 0 0 0 0

12 PrivatBank 0 0 0 0 0

13 OP Corporate Bank filiāle Latvijā - - - - -

Asociācijas biedru bankas kopā 2,053,693 908 908 385 -

OP Corporate Bank filiāles Latvijā dati nav pieejami;

Tirdzniecības vietu skaita kopsumma netiek uzrādīta, jo vienā tirdzniecibas vietā var būt vairāku banku skaidras naudas izmaksas iespējas.

Datu avoti: Finanšu nozares asociācijas biedru sniegtā informācija.

Nr. Nosaukums Maksājumu karšu skaits

Bankomātu skaits

t.sk. ar skaidrās naudas 

* Finanšu nozares asociācijas biedru dati;

Tirdzniecības vietu skaits 

ar skaidras naudas 

izmaksas iespēju

Maksājumu karšu, bankomātu skaits un tirdzniecības vietu skaits ar skaidras naudas izmaksas iespēju 

31.03.2021.*

Finanšu nozares asociācija


