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Par maksājumu mērķi kredītpārvedumos 
 

Latvijas Finanšu nozares Asociācija (turpmāk – Asociācija) ir saņēmusi Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Informācijas centrs) 2021.gada 16.novembra vēstuli, 
kurā Informācijas centrs norāda, ka administratīvi sodītās personas, veicot kredītpārvedumus, 
bieži kļūdās vai nenorāda nekādu informāciju maksājumu mērķī.  Rezultātā saņemto maksājumu 
nav iespējams atpazīt un atbilstoši reģistrēt. 

Asociācija iepazinās ar Informācijas centra vēstuli un attālinātā sanāksmē 2021.gada 
17.decembrī apsprieda vēstulē aktualizēto jautājumu. Sanāksmē (piedaloties arī Valsts kases 
pārstāvim) noskaidrots, ka ir būtisks neatpazīto maksājumu apjoms (vairāki desmiti tūkstoši), kā 
arī pārmaksu atmaksas administrēšana prasa nesamērīgus resursus.  

Asociācija izprot radušos situāciju, vēlamies piedāvāt izvērtēt šādus iespējamos 
risinājumus. 

Pirmkārt, kredītiestādes kopā ar Valsts kasi un atbildīgajām iestādēm varētu ieviest 
strukturēto referenci maksājumiem uz noteiktiem Valsts kases kontiem. Proti, maksājuma mērķī 
var norādīt tikai noteiktu skaitļu virknējumu, kas soda piemērotāja un bankas pusē tiek veidots 
pēc standartos aprakstīta vienota, matemātiska algoritma, nevis tā, kā šobrīd. Rezultātā nebūtu 
iespējams veikt kredītpārvedumu, ja netiek ievadīts pareizs kods – strukturētā reference. Šāda 
pieeja varētu prasīt grozījumus normatīvajos aktos, iesaistīto iestāžu praksē, bet nerisinātu 
problēmu ar maksājumiem no maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm vai 
kredītiestādēm, kas nav licencētas Latvijā. Pievēršam uzmanību, ka Latvijas klientu skaits šādās 
finanšu iestādēs ir būtisks. Šāda pieeja lietotājam būs apgrūtinoša, jo manuāli jāievada konta 
numurs un garš skaitlis maksājuma mērķī.  

Otrkārt, mainīt pieeju, ka administratīvi sodīta persona samaksas veikšanai primāri 
norāda Valsts kases kontu un garu maksājuma mērķi. Šo informāciju cilvēks varētu vispār 
nenorādīti. Piemēram, varētu paredzēt, ka, izmantojot www.latvija.lv bez papildu komisijām var 
sameklēt informāciju par konkrēto sodu un uzreiz veikt izvēlni “veikt samaksu”, ko varētu tālāk 
autorizēt ar norādi uz internetbankām vai maksājumu karti (personām, kurām nav Latvijas 
kredītiestāžu maksājumu konti). Būtu jārod risinājums, kā cilvēkam veikt maksājumu arī, 
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piemēram, Pasta norēķinu sistēmā, un šim mērķim iegūt vajadzīgos rekvizītus, bet tā nebūtu 
pirmā izvēle.  

Treškārt, neatkarīgi no tā, ka lēmums par sodu nav stājies spēkā, veicināt cilvēku  iespējas 
brīvprātīgi, bez kavēšanās veikt soda samaksu ar maksājumu karti pārkāpuma fiksēšanas vietā 
(pat, ja lēmums vēl formāli nav pieņemts un stājies spēkā), analoģiski kā tas ir iespējams 
ārvalstniekiem likumā noteiktos gadījumos. Svarīgākais, sods tiek piemērots un tiek samaksāts. 

 
Asociācija pateicas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram par jautājuma 

aktualizēšanu un tikšanos ar Asociāciju, uzklausot tās viedokli. Vienlaikus Asociācija ir gatava 
piedalīties tikšanās, lai pārrunātu iespējamos problēmas risinājumus, arī turpmāk. 
 
 

Ar cieņu 
 
 
valdes priekšsēdētāja                                                          Sanita Bajāre   
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