
Banku skaits, kas piedāvā 

pakalpojumu

Maksājumu karšu skaits kopā
2,044,453 11

t.sk. sadalījumā pēc funkcijām:

Debetkaršu skaits 1,716,558

VISA 366,719

MasterCard 1,349,839

American Express 0

Kredītkaršu skaits 
1

206,020

VISA 73,643

MasterCard 132,377

American Express 0

Biznesa karšu skaits 121,875

VISA 34,389

MasterCard 87,486

American Express 0

t.sk. sadalījumā pēc starptautisko maksājumu karšu organizācijām:

VISA                           474,751 

MasterCard 1,569,702

American Express 0

Karšu skaits ar bezkontakta tehnoloģiju (bezkontakta maksājumu karšu skaits)
1,952,437 11

Bankomātu skaits 
2

902 5

t.sk.:

ar skaidrās naudas izmaksas funkciju 902 5

ar skaidrās naudas iemaksas funkciju 393 5

Maksājumu karšu pieņemšanas statistika
7

Tirgotāju skaits 
3

16,076 7

Tirdzniecības vietu skaits 
4

32,455 7

Karšu pieņemšanas iekārtu skaits 
5

43,008 7

Karšu pieņemšanas iekārtu skaits ar bezkontakta tehnoloģiju 41,611 7

Internetā pieejamo tirgotāju (e-tirgotāji) skaits 
6

2,152 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 30.09.2021. *

* 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 3. ceturksnis

Darījumu skaits 113,671,122

Apjoms (€) 3,163,593,150

t.sk.:

Skaidrās naudas izmaksa 
1

skaits 8,639,785

apjoms  € 1,282,958,698

Pirkumi 
2

skaits 105,010,907

apjoms  € 1,879,798,119

Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus  
3

skaits 20,430

apjoms  € 836,332

Karšu darījumu skaits un apjoms sadalījumā pēc funkcijām

Debetkartes 

Skaidrās naudas darījumi

skaits 8,215,972

apjoms  € 1,168,592,248

Pirkumi

skaits 96,892,412

apjoms  € 1,560,543,624

Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

skaits 20,035

apjoms  € 820,229

Kredītkartes

Skaidrās naudas darījumi

skaits 229,599

apjoms  € 38,038,805

Pirkumi

skaits 6,018,391

apjoms  € 162,349,639

Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

skaits 259

apjoms  € 8,217

Biznesa kartes 

Skaidrās naudas darījumi

skaits 194,214

apjoms  € 76,327,645

Pirkumi

skaits 2,100,104

apjoms  € 156,904,854

Skaidrās naudas izmaksa, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus 

skaits 136

apjoms  € 7,886

Maksājumu īpatsvars

Zibmaksājumu procentuālais īpatsvars SEPA starpbanku maksājumos (visas bankas)
38.2%

Zibmaksājumu procentuālais īpatsvars SEPA starpbanku maksājumos (bankas, kas 

nodrošina zibmaksājumus)
48.2%

Bezkontakta karšu maksājumu procentuālais īpatsvars pret visiem karšu 

maksājumiem
75.1%

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 1,006,975 364 364 148 172

2 SEB banka 450,718 213 213 93 285

3 Citadele banka 356,577 147 147 76 187

4 Luminor Bank filiāle Latvijā** 212,222 173 173 72 22

5 Industra Bank 10,389 0 0 0 0

6 BlueOrange Bank 3,577 5 5 4 0

7 LPB Bank 1,340 0 0 0 0

8 Baltic International Bank 938 0 0 0 0

9 Reģionālā investīciju banka 903 0 0 0 0

10 Signet Bank 731 0 0 0 0

11 Expobank 83 0 0 0 0

12 PrivatBank 0 0 0 0 0

13 OP Corporate Bank filiāle Latvijā - - - - -

Asociācijas biedru bankas kopā 2,044,453 902 902 393 -

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.

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

2021. gada 30. septembrī.*

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

** Daļai bankomātu darbība tiek nodrošināta ar ārpakalpojumu sniedzēju starpniecību;

Finanšu nozares asociācija


