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Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo
tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas
datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm
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▼B
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2008. gada 11. septembris)
par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas
2 darbību
(ECB/2008/8)
(2008/950/EK)

1. pants
Definīcijas
1.

▼M1

Šajā pamatnostādnē:

__________

▼B
b) “k r e d ī t i e s t ā d e” ir iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredīties
tāžu darbības sākšanu un veikšanu (1) 4. panta 1. punkta a) apakš
punktā;

▼M2
c) “C I S 2 ” ir sistēma, kas ietver: i) centrālo datubāzi, kura izveidota
ECB un kurā glabājas visa saskaņā ar šo pamatnostādni un Lēmumu
ECB/2010/14 (2) savāktā informācija par euro banknotēm, euro
monētām, skaidrās naudas infrastruktūru un trešo personu darbību;
ii) interneta tiešsaistes lietojumprogrammu, kas nodrošina sistēmas
elastīgu konfigurēšanu un sniedz informāciju par datu pārsūtīšanas
un apstiprināšanas statusu, koriģēšanu un dažādu veidu atsauces
datiem un sistēmas parametriem; iii) pārskatu sniegšanas moduli
savākto datu aplūkošanai un analīzei un iv) CIS 2 pārraides mehā
nismu;

▼B
d) “p r i e k š p i e g ā d e” ir euro banknošu un monētu fiziska piegāde
atbilstošiem darījuma partneriem topošās iesaistītās dalībvalsts teri
torijā, ko veic topošā Eurosistēmas NCB priekšpiegādes/priekšpie
gādes otrās fāzes periodā;

e) “p r i e k š p i e g ā d e s o t r ā f ā z e” ir priekšpiegādes laikā piegā
dāto euro banknošu un monētu fiziska piegāde profesionālām
trešajām personām topošās iesaistītās dalībvalsts teritorijā, ko veic
atbilstošs darījuma partneris priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās
fāzes periodā. Priekšpiegādes otrā fāze šīs pamatnostādnes kontekstā
ietver euro monētu sākumkomplektu piegādi plašai sabiedrībai;
(1) OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.
(2) Lēmums ECB/2010/14 (2010. gada 16. septembris) par euro banknošu au
tentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā
(OV L 267, 9.10.2010., 1. lpp.).
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▼B
f) “t o p o š ā E u r o s i s t ē m a s N C B” ir topošās iesaistītās dalīb
valsts nacionālā centrālā banka;

▼M2
g) “C I S 2 p ā r r a i d e s m e h ā n i s m s ” ir ECBS XML datu
integrācijas (EXDI) lietojumprogramma. EXDI lietojumprogrammu
izmanto, lai pārsūtītu datu ziņojumus starp NCB, topošajām Euro
sistēmas NCB un ECB konfidenciāli un neatkarīgi no atbalsta teh
niskās infrastruktūras, piem., datortīkliem un atbalsta lietojumpro
grammām;

h) “d a t u z i ņ o j u m s” ir datne, kurā ietverti NCB vai topošās Euro
sistēmas NCB viena pārskata perioda vai – korekcijas gadījumā –
viena vai vairāku pārskata periodu dienas, mēneša vai pusgada dati
formātā, kas savietojams ar CIS 2 pārraides mehānismu;

“t o p o š ā i e s a i s t ī t ā d a l ī b v a l s t s” ir neiesaistītā dalībvalsts,
kas izpildījusi euro ieviešanas nosacījumus un attiecībā uz kuru ir
pieņemts lēmums par izņēmuma statusa atcelšanu (saskaņā ar
Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. pantu);

j) “d a r b d i e n a” ir jebkura diena, kurā darbojas ziņotāja NCB;

k) “g r ā m a t v e d ī b a s d a t i” ir nekoriģēta apgrozībā esošo euro
banknošu vērtība, ko labo atbilstoši neatlīdzināto prasību pret kredī
tiestādēm, kuras nodrošina paplašinātās glabāšanas programmu,
summai pārskata perioda beigās saskaņā Pamatnostādnes
ECB/2010/20 12. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu (1);

l) “d a t u n o t i k u m s” ir CIS 2 reģistrēts notikums, kura rezultātā no
CIS 2 tiek sūtīts paziņojums uz vienu vai vairākām NCB un ECB.
Datu notikums rodas: i) ja NCB nosūtījusi uz CIS 2 dienas, mēneša
vai pusgada datu paziņojumu un šai NCB un ECB ticis nosūtīts
atbildes paziņojums; ii) ja visu NCB datu paziņojumi ir veiksmīgi
apstiprināti jaunam pārskata periodam, tāpēc no CIS 2 uz NCB un
ECB tiek sūtīts statusa paziņojums; vai iii) ja pēc statusa paziņo
juma nosūtīšanas CIS 2 veiksmīgi apstiprinājusi koriģētu datu pazi
ņojumu NCB, tāpēc NCB un ECB tiek nosūtīts korekcijas paziņo
jums;

m) “s k a i d r ā s n a u d a s a p s t r ā d e s i e s t ā d e s” ir Padomes
Regulas (EK) Nr. 1338/2001 (2) 6. panta 1. punktā minētās iestādes
un tautsaimniecības dalībnieki;
(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2010/20 (2010. gada
11. novembris) par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu
Eiropas Centrālo banku sistēmā (OV L 35, 9.2.2011., 31. lpp.).
(2) Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2001 (2001. gada 28. jūnijs), ar kuru paredz
pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (OV L 181,
4.7.2001., 6. lpp.).
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▼M2
n) “m o n ē t u e m i s i j a s i e s t ā d e s” ir jebkuras struktūras, kurām
dalībvalsts uzticējusi uzdevumu laist apgrozībā euro monētas.
Monētu emisijas iestādes var būt NCB, valsts naudas kaltuves,
valsts kase, norīkotas valsts aģentūras un iestādes, kas laiž monētas
apgrozībā monētu turēšanas pasūtījuma shēmu ietvaros;
o) “m o n ē t u t u r ē š a n a s p a s ū t ī j u m a ( c o i n - h e l d - t o o r d e r ) s h ē m a ” j e b “ C H T O s h ē m a ” ir shēma, ko veido
atsevišķi līgumi starp monētu emisijas iestādi un vienu vai vairā
kiem monētu glabātājiem monētu emisijas iestādes dalībvalstī,
saskaņā ar kuriem monētu emisijas iestāde:
i) piegādā monētu glabātājiem euro monētas, kuras tie glabā ārpus
monētu emisijas iestādes telpām laišanai apgrozībā; un
ii) tieši kreditē vai debetē šādu iestāžu kontus nacionālajā centrālajā
bankā:
— monētu glabātāja kontu,
— tādu kredītiestāžu kontus, kas ir klienti, kuri iegādājas
monētas no monētu glabātāja.
Euro monētas, uz kurām attiecas CHTO shēma, monētu emisijas
iestādes glabāšanas telpās deponē vai izņem no tām monētu glabā
tājs vai glabātāja klienti, par ko paziņots NCB;
▼M3
p) “1 . k a t e g o r i j a s d a t u p o s t e n i s” ir datu postenis, kuru
NCB sniedz CIS 2, kā noteikts I–III pielikumā, un kuru sniedz
par katru pārskata periodu;
q) “a r n o t i k u m i e m s a i s t ī t u d a t u p o s t e n i s” ir datu
postenis, kuru NCB sniedz CIS 2, kā noteikts I–III pielikumā un
VII pielikumā, un par kuru datus sniedz tikai tad, ja attiecīgais
notikums noticis pārskata periodā;
▼M2
r) “v I d e n t i t ā t e s u n p i e k ļ u v e s p ā r v a l d ī b a ( I P P )” ir
kopīgs drošības pakalpojums, kuru izmanto, lai piešķirtu un kontro
lētu piekļuvi ECBS lietojumprogrammām.
▼B
2.
Pamatnostādnes pielikumos lietotie tehniskie termini definēti
pievienotajā terminu skaidrojumā.
▼M2
2. pants
Datu vākšana par euro banknotēm
▼M3
1.
NCB sniedz ECB CIS 2 datus par euro banknotēm, t. i., datu
posteņus, kas norādīti I pielikuma 1. daļā, ievērojot tajos norādīto
pārskatu sniegšanas biežumu un I pielikuma 3. daļā izklāstītos grāma
tošanas noteikumus
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▼M2
2.
Mēneša datus par banknotēm, kas identificēti kā 1. kategorijas dati
un ar notikumiem saistīti dati, NCB nosūta ne vēlāk kā nākamā mēneša
sestajā darbdienā pēc pārskata perioda beigām.
3.
Dienas datus par banknotēm, kas identificēti kā 1. kategorijas dati
un ar notikumiem saistīti dati, NCB nosūta ne vēlāk kā 17:00 pēc
Viduseiropas laika (CET) (1) pirmajā darbdienā pēc pārskata perioda
beigām.
4.
Lai saskaņā ar šo pamatnostādni nosūtītu ECB datus par euro
banknotēm, NCB izmanto CIS 2 datu pārraides mehānismu.

__________

3. pants
Datu vākšana par euro monētām
1.
NCB no attiecīgajām monētu emisijas iestādēm to dalībvalstīs vāc
CIS 2 datus par euro monētām, t. i., datu posteņus, kas norādīti
II pielikuma 1. daļā.
2.
NCB reizi mēnesī sniedz ECB CIS 2 datus par euro monētām,
ievērojot II pielikuma 3. daļā izklāstītos grāmatošanas noteikumus.
3.
Lai saskaņā ar šo pamatnostādni nosūtītu ECB datus par euro
monētām, NCB izmanto CIS 2 datu pārraides mehānismu.
▼M1
4. pants
▼M2
Datu vākšana saistībā ar naudas infrastruktūru un trešo personu
darbību saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/14
▼M3
1.
NCB III pielikumā norādītos datus par naudas infrastruktūru un
trešo personu darbību ECB sniedz katru pusgadu. ECB sniegto datu
pamatā ir dati, ko NCB ieguvušas no skaidrās naudas apstrādes
iestādēm saskaņā ar Lēmuma ECB/2010/14 IV pielikumu.
▼M2

__________

▼M1
4.
Lai nosūtītu datus, kas minēti 1.–3. punktā, NCB izmanto CIS 2
datu pārraides mehānismu.
5.
Katru gadu vēlākais līdz sestajai oktobra darba dienai NCB nosūta
1.–3. punktā minētos datus par pārskata periodu no attiecīgā gada
janvāra līdz jūnijam.
(1) CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.
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▼M1
6.
Katru gadu, vēlākais, līdz sestajai aprīļa darba dienai NCB nosūta
1.–3. punktā minētos datus par pārskata periodu no iepriekšējā gada
jūlija līdz decembrim.

▼M2

__________

▼B
5. pants
Ar euro ieviešanu skaidrās naudas apritē saistīto datu vākšana no
topošajām Eurosistēmas NCB
▼M2
1.
NCB līgumā, ko tā noslēdz ar topošo Eurosistēmas NCB saskaņā
ar Pamatnostādnes ECB/2006/9 (1) 3. panta 3. punktu, iekļauj īpašus
noteikumus par šajā pamatnostādnē noteiktajiem pārskatu sniegšanas
pienākumiem. Turklāt līgumā nosaka, ka topošā Eurosistēmas NCB
reizi mēnesī paziņo ECB datu posteņus, kuri norādīti I pielikuma tabulas
4. un 5. sadaļā un II pielikuma tabulas 4. un 7. sadaļā. Topošajai
Eurosistēmas NCB tiek prasīts sniegt datus, ievērojot I pielikuma 3.
daļā un II pielikuma 3. daļā ietvertos grāmatošanas noteikumus mutatis
mutandis, saistībā ar jebkurām euro banknotēm un/vai monētām, ko tā
aizņemas no NCB vai ko tai ir piegādājusi NCB. Ja topošā Eurosistēmas
NCB nav noslēgusi šādu līgumu ar NCB, šādu līgumu ar topošo Euro
sistēmas NCB noslēdz ECB, iekļaujot šajā pantā minētos pārskatu
sniegšanas pienākumus.

▼B
2.
Šā panta 1. punktā minētie dati par euro banknotēm un/vai
monētām pirmo reizi tiek nosūtīti ne vēlāk kā nākamā mēneša sestajā
darbdienā pēc mēneša, kad topošā Eurosistēmas NCB pirmo reizi saņem
vai ražo šādas euro banknotes un/vai monētas.

▼M3
3.
Pēc euro skaidrās naudas nomaiņas dienas un starp NCB un ECB
saskaņotā termiņā NCB Eiropas Centrālajai bankai katru dienu ziņo II
pielikumā norādītos posteņus.

▼M2
4.
Lai nosūtītu datus, kas minēti 1. punktā, NCB izmanto CIS 2 datu
pārraides mehānismu.

▼B
6. pants
Atsauces datu un sistēmas parametru uzturēšana
1.
ECB ievada IV pielikumā minētos atsauces datus un sistēmas
parametrus CIS 2 un uztur tos.
(1) Pamatnostādne ECB/2006/9 (2006. gada 14. jūlijs) par dažiem sagatavošanās
pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu
priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (OV L 207,
28.7.2006., 39. lpp.).
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▼B
2.
ECB īsteno atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu šo datu un
sistēmas parametru pilnīgumu un pareizību.

▼M2
3.
Pēc ECB lūguma NCB tai laikus nosūta IV pielikumā noteiktos
sistēmas parametrus, un tās ECB nosūta arī jebkurus vēlākus grozījumus
sistēmas parametros.

▼B
7. pants
Nosūtīto datu pilnīgums un pareizība
▼M3
1.
NCB īsteno atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo
pamatnostādni pieprasīto datu pilnīgumu un pareizību pirms to nosūtī
šanas Eiropas Centrālajai bankai. Tām jāveic vismaz:

a) pilnīguma pārbaudes, t. i., jāpārliecinās, ka 1. kategorijas un ar noti
kumiem saistītu datu posteņi tiek sniegti saskaņā ar šajā pamatnos
tādnē un I–III pielikumā noteiktajiem principiem;

b) V pielikumā minētās pareizības pārbaudes.

CIS 2 lietojumprogramma nepieņem datu paziņojumus, kas nesatur I–III
pielikumā noteiktos 1. kategorijas datu posteņus, kuri jāsniedz par attie
cīgo pārskata periodu.

▼B
2.
Katra NCB izmanto atbilstošos CIS 2 datus, lai iegūtu datus par
euro banknošu nacionālo neto emisiju. Tad pirms CIS 2 datu nosūtī
šanas ECB katra NCB šos datus saskaņo ar grāmatvedības datiem.

▼M3
3.
ECB nodrošina, ka: a) I–III un V pielikumā minētās pilnīguma un
pareizības pārbaudes attiecībā uz datu posteņiem, kurus ziņo katru
mēnesi un pusgadā; un b) I–II pielikumā minētās pilnīguma pārbaudes
attiecībā uz datu posteņiem, kurus ziņo katru dienu, CIS 2 veic pirms to
uzglabāšanas CIS 2 centrālajā datu bāzē.

▼B
4.
ECB pārbauda datus par euro banknošu nacionālo neto emisiju, ko
NCB atbilstoši 2. punktam saskaņojušas ar grāmatvedības datiem un
nosūtījušas CIS 2, un par jebkuru neatbilstību apspriežas ar attiecīgo
NCB.

5.
Ja NCB konstatē jebkādu neatbilstību CIS 2 datos pēc šo datu
nosūtīšanas ECB, šī NCB, izmantojot CIS 2 pārraides mehānismu,
bez liekas kavēšanās nosūta ECB koriģētus datus.
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▼M1
6.
Ja NCB iesniegtie CIS 2 dati par I pielikuma 2. daļā norādīto
banknošu nodošanu un saņemšanu, t. i., 4.2. un 4.3. datu posteņi, ir
savstarpēji neatbilstoši, tās nekavējoties divpusēji noskaidro šo jautā
jumu. Ja tas netiek izdarīts, iejaucas ECB, lai nodrošinātu CIS 2 datu
pareizu sniegšanu.

▼M2
8. pants
Piekļuve CIS 2
1.
Saņemot elektronisku lietotāja piekļuves pieprasījumu IPP un pēc
atsevišķa līguma noslēgšanas, kā aprakstīts 2. punktā, ECB piešķir
piekļuvi CIS 2 individuāliem lietotājiem no katras NCB un katras
topošās Eurosistēmas NCB, ņemot vērā pieejamību un kapacitāti.

2.
Atbildība par individuālo lietotāju tehnisko pārvaldību noteikta
atsevišķos līgumos starp ECB un NCB par šīs NCB individuālajiem
lietotājiem un starp ECB un topošo Eurosistēmas NCB par šīs NCB
individuāliem lietotājiem. Šajos līgumos ECB var arī iekļaut atsauces uz
lietotāju pārvaldības pasākumiem, drošības standartiem un licencēšanas
nosacījumiem, kas piemērojami CIS 2.

▼B
9. pants
Automātiski paziņojumi par datu notikumiem
ECB nodrošina, lai CIS 2, izmantojot CIS 2 pārraides mehānismu,
nosūta automātiskus paziņojumus par datu notikumiem tām NCB, kas
lūgušas tām nosūtīt šādus automātiskus paziņojumus.

10. pants
CIS 2 datu nosūtīšana NCB
1.
NCB, kuras vēlas saņemt un glabāt visu NCB un topošo Eurosis
tēmas NCB CIS 2 datus savās vietējās lietojumprogrammās ārpus CIS 2,
nosūta ECB rakstisku pieprasījumu par regulāru automātisku šādu datu
saņemšanu no CIS 2.

2.
ECB nodrošina, lai CIS 2 nosūtītu datus NCB, kas pieprasījušas 1.
punktā norādīto pakalpojumu, izmantojot CIS 2 pārraides mehānismu.

11. pants
Valdes uzdevumi
1.

Valde ir atbildīga par CIS 2 ikdienas darbības pārvaldību.
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▼M2
2.
Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.3. pantu ECB
Valdei piešķirtas pilnvaras izdarīt tehniskus grozījumus šīs pamatnostād
nes pielikumos un CIS 2 datu nosūtīšanas mehānisma aprakstā pēc tam,
kad uzklausīts Banknošu komitejas, Juridiskās komitejas un Informā
cijas tehnoloģiju komitejas viedoklis.
▼B
3.
Valde bez liekas kavēšanās paziņo Padomei par jebkuriem grozī
jumiem, kas veikti saskaņā ar 2. punktu, un ievēro jebkuru lēmumu, ko
šajā sakarā pieņem Padome.
12. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī.
13. pants
Adresāti
Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

▼M3
I PIELIKUMS
EURO BANKNOŠU DATU POSTEŅI
1. DAĻA
Euro banknošu datu sniegšanas shēma

Datu posteņi

Datu pilnīguma
atribūts

Biežums
Numurs

Datu posteņa nosaukums

Kopējais
banknošu
skaits

Sēriju/
variantu
dalījums

Nomi
nālvēr
tību
dalījums

ECI
dalīj
ums (1)

katru
dienu

katru
mēnesi

1.
kategori
ja (2)

ar notiku
miem
saistīts

Dalījumi saistībā ar euro banknošu apriti
Datu avots

No
NCB

Uz
NCB

Uz
No krāju
mu
krājumu
veida (4) veidu (5)

Kvali
tāte (6)

Attieci
nāts uz
izgatavo
šanas
gadu (7)

Plāno
šana (8)

1. Kumulatīvie datu posteņi
Izgatavotās banknotes

x

x

x

x

x

1.2.

Banknotes, kuras iznīcinātas
banknošu šķirošanas iekārtā

x

x

x

x

x

Banknotes, kuras iznīcinātas
ārpus banknošu šķirošanas
iekārtas

x

x

x

1.3.

NCB
x

x

2. Euro banknošu krājumu datu posteņi
A Krājumi Eurosistēmas turējumā
2.1.

Eurosistēmas jauno bank
nošu stratēģiskie krājumi

x

x

x

x

x

x

2.2.

Eurosistēmas derīgo bank
nošu stratēģiskie krājumi

x

x

x

x

x

x

2.3.

Jauno banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

x

x

x

x

x

x

NCB
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1.1.

▼M3
Datu posteņi

Datu pilnīguma
atribūts

Biežums
Numurs

Datu posteņa nosaukums

Kopējais
banknošu
skaits

Sēriju/
variantu
dalījums

Nomi
nālvēr
tību
dalījums

ECI
dalīj
ums (1)

katru
dienu

katru
mēnesi

1.
kategori
ja (2)

Derīgo banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

x

x (3)

x

x

x

x

2.5.

Nederīgo (iznīcināšanai
paredzēto) banknošu
krājumi NCB turējumā

x

x

x

x

x

mēne
ša
datiem

2.6.

Neapstrādāto banknošu
krājumi NCB turējumā

x

x (3)

x

x

x

x

Datu avots
No
NCB

Jauno banknošu apgādes
krājumi NHTO iestāžu
turējumā

x

x

x

x

x

2.8.

Derīgo banknošu apgādes
krājumi NHTO iestāžu
turējumā

x

x (3)

x

x

x

2.9.

Nederīgo banknošu krājumi
NHTO iestāžu turējumā

x

x

x

x

x

No krāju
Uz
mu
krājumu
veida (4) veidu (5)

Kvali
tāte (6)

Attieci
nāts uz
izgatavo
šanas
gadu (7)

Plāno
šana (8)

dienas
datiem

B Krājumi NHTO iestāžu turējumā

2.7.

Uz
NCB

NHTO
bankas
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2.4.

ar notiku
miem
saistīts

Dalījumi saistībā ar euro banknošu apriti

▼M3
Datu posteņi

Datu pilnīguma
atribūts

Biežums
Numurs

2.10.

Datu posteņa nosaukums

Neapstrādāto banknošu
krājumi NHTO iestāžu
turējumā

Kopējais
banknošu
skaits

Sēriju/
variantu
dalījums

Nomi
nālvēr
tību
dalījums

x

x (3)

x

ECI
dalīj
ums (1)

katru
dienu

katru
mēnesi

1.
kategori
ja (2)

x

x

ar notiku
miem
saistīts

Dalījumi saistībā ar euro banknošu apriti
Datu avots
No
NCB

Uz
NCB

No krāju
Uz
mu
krājumu
veida (4) veidu (5)

Kvali
tāte (6)

Attieci
nāts uz
izgatavo
šanas
gadu (7)

Plāno
šana (8)

C Krājumi ECI banku turējumā
Jauno banknošu apgādes
krājumi ECI banku
turējumā

x

x

x

x

x

x

2.12.

Derīgo banknošu apgādes
krājumi ECI banku
turējumā

x

x (3)

x

x

x

x

2.13.

Nederīgo banknošu krājumi
ECI banku turējumā

x

x

x

x

x

x

2.14.

Neapstrādāto banknošu
krājumi ECI banku
turējumā

x

x (3)

x

x

x

x

2.15.

Ceļā uz vai no ECI bankām
esošo banknošu apgādes
krājumi

x

x (3)

x

x

x

x

ECI
bankas
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2.11.

▼M3
Datu posteņi

Datu pilnīguma
atribūts

Biežums
Numurs

Datu posteņa nosaukums

Kopējais
banknošu
skaits

Sēriju/
variantu
dalījums

Nomi
nālvēr
tību
dalījums

ECI
dalīj
ums (1)

katru
dienu

katru
mēnesi

1.
kategori
ja (2)

ar notiku
miem
saistīts

Dalījumi saistībā ar euro banknošu apriti
Datu avots
No
NCB

Uz
NCB

No krāju
Uz
mu
krājumu
veida (4) veidu (5)

Kvali
tāte (6)

Attieci
nāts uz
izgatavo
šanas
gadu (7)

Plāno
šana (8)

3. Darbības datu posteņi
A NCB darbība
NCB emitētās banknotes

x

x (3)

x

x

x

x

3.2.

Banknotes, kuras NCB
nodevusi NHTO iestādēm

x

x (3)

x

x

x

x

3.3.

Banknotes, kuras NCB
nodevusi ECI bankām

x

x (3)

x

x

x

3.4.

NCB atpakaļ nodotās
banknotes

x

x (3)

x

x

x

x

3.5.

Banknotes, kuras NHTO
iestādes nodevušas NCB

x

x (3)

x

x

x

x

3.6.

Banknotes, kuras ECI
bankas nodevušas NCB

x

x (3)

x

x

x

3.7.

NCB apstrādātās banknotes

x

x

x

x

x

x

x

NCB

x

x
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3.1.

▼M3
Datu posteņi

Datu pilnīguma
atribūts

Biežums
Numurs

Datu posteņa nosaukums

Kopējais
banknošu
skaits

Sēriju/
variantu
dalījums

Nomi
nālvēr
tību
dalījums

ECI
dalīj
ums (1)

katru
dienu

katru
mēnesi

1.
kategori
ja (2)

x

x

ar notiku
miem
saistīts

3.8.

NCB par nederīgām atzītās
banknotes

x

x

x

3.9.

Banknotes ceļā uz citām
NCB

x

x

x

3.10.

Iznīcinātās jaunās banknotes
tieši no AK

x

x

x

x

x

3.11.

Iznīcinātās derīgās bank
notes tieši no AK

x

x (3)

x

x

x

3.12.

Iznīcinātās jaunās banknotes
tieši no ESK

x

x

x

x

x

3.13.

Iznīcinātās derīgās bank
notes tieši no ESK

x

x (3)

x

x

x

3.14.

Iznīcinātās neapstrādātās
banknotes tieši no
krājumiem

x

x (3)

x

x

x

x

Dalījumi saistībā ar euro banknošu apriti
Datu avots
No
NCB

Uz
NCB

No krāju
Uz
mu
krājumu
veida (4) veidu (5)

Kvali
tāte (6)

Attieci
nāts uz
izgatavo
šanas
gadu (7)

Plāno
šana (8)

x
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▼M3
Datu posteņi

Datu pilnīguma
atribūts

Biežums
Numurs

Datu posteņa nosaukums

Kopējais
banknošu
skaits

Sēriju/
variantu
dalījums

Nomi
nālvēr
tību
dalījums

ECI
dalīj
ums (1)

katru
dienu

katru
mēnesi

1.
kategori
ja (2)

ar notiku
miem
saistīts

Dalījumi saistībā ar euro banknošu apriti
Datu avots
No
NCB

Uz
NCB

No krāju
Uz
mu
krājumu
veida (4) veidu (5)

Kvali
tāte (6)

Attieci
nāts uz
izgatavo
šanas
gadu (7)

Plāno
šana (8)

B NHTO iestāžu darbība
3.15.

NHTO iestāžu apgrozībā
laistās banknotes

x

x (3)

x

x

x

x

3.16.

NHTO iestādēm atpakaļ
nodotās banknotes

x

x (3)

x

x

x

x

NHTO iestāžu apstrādātās
banknotes

x

x

x

x

x

3.18.

NHTO iestāžu par nede
rīgām atzītās banknotes

x

x

x

x

x

C ECI banku darbība
3.19.

ECI banku apgrozībā laistās
banknotes

x

x (3)

x

x

x

x

x

3.20.

ECI bankām atpakaļ
nodotās banknotes

x

x (3)

x

x

x

x

x

3.21.

ECI banku apstrādātās
banknotes

x

x

x

x

x

x

ECI
bankas
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3.17.

NHTO
bankas

▼M3
Datu posteņi

Datu pilnīguma
atribūts

Biežums
Numurs

3.22.

Datu posteņa nosaukums

ECI banku par nederīgām
atzītās banknotes

Kopējais
banknošu
skaits

Sēriju/
variantu
dalījums

Nomi
nālvēr
tību
dalījums

x

x

x

ECI
dalīj
ums (1)

x

katru
dienu

katru
mēnesi

1.
kategori
ja (2)

x

x

ar notiku
miem
saistīts

Dalījumi saistībā ar euro banknošu apriti
Datu avots
No
NCB

Uz
NCB

No krāju
Uz
mu
krājumu
veida (4) veidu (5)

Kvali
tāte (6)

Attieci
nāts uz
izgatavo
šanas
gadu (7)

Plāno
šana (8)

4. Banknošu aprites datu posteņi
Jauno saražoto banknošu
piegāde no spiestuves atbil
dīgajai NCB vai saņēmējai
NCB

x

x

x

x

x

4.2.

Banknošu pārvešana

x

x (3)

x

x

x

atbil
dīgā/
piegā
dātāja
NCB

4.3.

Banknošu saņemšana

x

x (3)

x

x

x

saņē
mēja
NCB

5. Topošo Eurosistēmas NCB datu posteņi
5.1.

Likumīgā maksāšanas līdz
ekļa pirmsieviešanas
krājumi

x

x (3)

x

x

x

5.2.

Priekšpiegāde

x

x (3)

x

x

x

x

atbil
dīgā
NCB

Topošā
Eurosis
tēmas
NCB

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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4.1.

▼M3
Datu posteņi

Datu pilnīguma
atribūts

Biežums
Numurs

5.3.

Datu posteņa nosaukums

Priekšpiegādes otrā fāze

Kopējais
banknošu
skaits

Sēriju/
variantu
dalījums

Nomi
nālvēr
tību
dalījums

x

x (3)

x

ECI
dalīj
ums (1)

katru
dienu

katru
mēnesi

1.
kategori
ja (2)

x

ar notiku
miem
saistīts

x

Dalījumi saistībā ar euro banknošu apriti
Datu avots
No
NCB

Uz
NCB

No krāju
Uz
mu
krājumu
veida (4) veidu (5)

Kvali
tāte (6)

Attieci
nāts uz
izgatavo
šanas
gadu (7)

Plāno
šana (8)

Atbil
stošie
darī
jumu
partneri,
kas
saņē
muši
priekšp
iegādi

6.1.

Banknošu nacionālais
emisijas apjoms

x

x

x

x

x

NCB

(1) Dati sniegti ECI banku dalījumā.
(2) 1.kategorijas pilnīguma atribūts attiecas uz visiem datu posteņiem, kuriem ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss. Ja likumīgā maksāšanas līdzekļa statuss noteikts kā “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” vai “vairs nav
likumīgs maksāšanas līdzeklis”, visus 1. kategorijas datu posteņus uzskata par ar notikumiem saistītiem datu posteņiem.
(3) Atkarībā no emisijas kārtības, kas noteikta atsevišķā lēmumā, iestādes, kas norādītas kā datu avoti, izmantos statistiskās metodes, lai noteiktu sēriju un variantu dalījumu jauktiem banknošu saiņiem vai jauktām banknošu
pakām kurās ietilpst dažādas banknošu sērijas un/vai varianti.
(4) Tiek sniegta informācija par krājumu veidu, no kura piegādātāja NCB izsniegusi pārvestās euro banknotes, t. i., no ražotajām banknotēm (piegāde no spiestuves), Eurosistēmas stratēģiskajiem krājumiem (ESK) vai apgādes
krājumiem (AK).
(5) Tiek sniegta informācija, uz kādiem krājumiem euro banknotes tiek pārvestas saņēmējā NCB, t. i., ESK vai AK.
(6) Tiek sniegta informācija, vai pārvestās euro banknotes bijušas jaunas, derīgas, neapstrādātas vai nederīgas. Ja pārvestas vairāk nekā viena kvalitātes veida banknotes, bet pārējais dalījums ir identisks, par katru kvalitātes veidu
jāziņo kā par atsevišķu pārvedumu.
(7) Tiek sniegta informācija par kalendāro gadu, uz kuru ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu ražošanu attiecināta ražošana, neatkarīgi no tā, vai ražošana turpināta nākošajā gadā. Ja piegādātās banknotes ražotas,
pamatojoties uz dažādiem atsevišķiem ECB tiesību aktiem par banknošu ražošanu, no kuriem katrs attiecas uz dažādiem kalendārajiem gadiem, bet pārējais dalījums ir identisks, jāziņo par atsevišķām piegādēm.
(8) Tiek sniegta informācija par to, vai banknošu pārvešana plānota saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu vai tā ir ad hoc piegāde.
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6. Dienas dati par banknošu nacionālo neto emisijas apjomu
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2. DAĻA
Euro banknošu datu posteņu specifikācija
Visos datu posteņos NCB un topošās Eurosistēmas NCB sniedz datus par skaitu
kā veselus skaitļus neatkarīgi no tā, vai tie ir pozitīvi vai negatīvi.

1.

Kumulatīvie datu posteņi

Kumulatīvie dati ir dati, kas apkopoti par visiem pārskata periodiem no pirmās piegādes no spiestuves, t. sk. tie, kuri
notiek pirms jaunas sērijas, varianta vai nominālvērtības ieviešanas un kuri beidzas attiecīgā pārskata perioda beigās.

2.

1.1.

Izgatavotās banknotes

Banknotes, kuras: i) ražotas saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par
banknošu ražošanu; ii) piegādātas NCB AK vai ESK un ir NCB turējumā;
un iii) reģistrētas NCB skaidrās naudas pārvaldības sistēmā (1). Banknotes,
kuras nodotas NHTO iestādēm un ECI bankām vai ir to turējumā, t. sk.
iznīcinātās banknotes (1.2. un 1.3. datu postenis), paliek daļa no NCB
izgatavotajām banknotēm.

1.2.

Banknotes, kuras iznīcinātas
banknošu šķirošanas iekārtā

Izgatavotās banknotes, kuras pēc autentiskuma pārbaudes un šķirošanas pēc
derīguma NCB vai NCB vārdā iznīcina banknošu šķirošanas iekārtā ar
integrētu papīra smalcinātāju.

1.3.

Banknotes, kuras iznīcinātas
ārpus banknošu šķirošanas
iekārtas

Izgatavotās banknotes, kuras pēc autentiskuma pārbaudes un šķirošanas pēc
derīguma NCB vai NCB vārdā iznīcina citā veidā, nevis banknošu šķiro
šanas iekārtā ar integrētu papīra smalcinātāju, piemēram, bojātas banknotes
vai banknotes, kuras kāda iemesla dēļ noraidītas banknošu šķirošanas
iekārtās. Šajos datos neiekļauj banknotes, kuras iznīcinātas banknošu šķiro
šanas iekārtā (1.2. datu postenis).

Banknošu krājumu datu posteņi

Šie datu posteņi ir krājumu dati un tāpēc attiecas uz pārskata perioda beigām.
A) Krājumi Eurosistēmas turējumā
2.1.

Eurosistēmas jauno bank
nošu stratēģiskie krājumi

Jaunās banknotes, kuras veido ESK daļu un kuras ECB vārdā ir NCB
turējumā

2.2.

Eurosistēmas derīgo bank
nošu stratēģiskie krājumi

Derīgās banknotes, kuras veido ESK daļu un kuras ECB vārdā ir NCB
turējumā.

2.3.

Jauno banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

Jaunās banknotes, kuras pieder NCB AK un kuras ir NCB turējumā (galve
najā birojā un/vai filiālēs). Šajā rādītājā nav iekļautas jaunās banknotes,
kuras ir ESK daļa.

2.4.

Derīgo banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

Derīgās banknotes, kuras pieder NCB AK un kuras ir NCB turējumā
(galvenajā birojā un/vai filiālēs). Šajā rādītājā nav iekļautas derīgās bank
notes, kuras ir ESK daļa.

2.5.

Nederīgo (iznīcināšanai
paredzēto) banknošu
krājumi NCB turējumā

Nederīgās banknotes NCB turējumā, kuras vēl nav iznīcinātas.

2.6.

Neapstrādāto banknošu
krājumi NCB turējumā

Banknotes NCB turējumā, kurām NCB vēl nav veikusi autentiskuma
pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma banknošu šķirošanas iekārtās vai
manuāli. Banknotes, kurām NHTO iestādes, ECI bankas vai citas kredīties
tādes vai specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes veikušas autentis
kuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma un kuras pēc tam nodotas
atpakaļ NCB, ietilpst šajā datu postenī līdz laikam, kad NCB veikusi to
apstrādi.
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B) Krājumi NHTO iestāžu turējumā

Šie datu posteņi attiecas uz NHTO sistēmu, ko NCB var izveidot savā jurisdikcijā. Datus, ko ievāc no atsevišķām
NHTO iestādēm, NCB sniedz apkopojumā par visām NHTO iestādēm. Šie krājumi netiek iekļauti apgrozībā esošajās
banknotēs.

2.7.

Jauno banknošu apgādes
krājumi NHTO iestāžu
turējumā

Jaunās banknotes, kuras pārvestas no NCB, NHTO iestāžu turējumā.

2.8.

Derīgo banknošu apgādes
krājumi NHTO iestāžu
turējumā

Derīgās banknotes, kuras pārvestas no NCB vai izņemtas no apgrozības un
nodotas atpakaļ un kuras NHTO iestādes atzinušas par derīgām saskaņā ar
Lēmumu ECB/2010/14, NHTO iestāžu turējumā.

2.9.

Nederīgo banknošu krājumi
NHTO iestāžu turējumā

Banknotes, kuras NHTO iestādes atzinušas par nederīgām saskaņā ar
Lēmumu ECB/2010/14, NHTO iestāžu turējumā.

2.10.

Neapstrādāto banknošu
krājumi NHTO iestāžu
turējumā

Banknotes NHTO iestāžu turējumā, kurām NHTO iestādes nav veikušas
autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma saskaņā ar Lēmumu
ECB/2010/14.

C) Krājumi ECI banku turējumā

Šie datu posteņi attiecas uz ECI programmu. Šie krājumi netiek iekļauti apgrozībā esošajās banknotēs.

2.11.

Jauno banknošu apgādes
krājumi ECI banku
turējumā

Jaunās banknotes, kuras pārvestas no NCB, ECI banku turējumā.

2.12.

Derīgo banknošu apgādes
krājumi ECI banku
turējumā

Derīgās banknotes, kuras pārvestas no NCB vai izņemtas no apgrozības un
nodotas atpakaļ un kuras ECI bankas atzinušas par derīgām saskaņā ar
Lēmumu ECB/2010/14, ECI banku turējumā.

2.13.

Nederīgo banknošu krājumi
ECI banku turējumā

Banknotes, kuras ECI bankas atzinušas par nederīgām saskaņā ar Lēmumu
ECB/2010/14, ECI banku turējumā.

2.14.

Neapstrādāto banknošu
krājumi ECI banku
turējumā

Banknotes ECI banku turējumā, kurām ECI bankas nav veikušas autentis
kuma pārbaudi un šķirošanu pēc derīguma saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/
14.

2.15.

Ceļā uz vai no ECI bankām
esošo banknošu apgādes
krājumi

Banknotes, kuras NCB piegādājusi ECI bankai (vai naudas pārvadājumu
sabiedrībai, kas darbojas ECI bankas vārdā) un kas pārskata perioda beigās
vēl ir ceļā uz ECI bankas telpām, un jebkuras banknotes, kuras NCB
jāsaņem no ECI bankas (vai no naudas pārvadājumu sabiedrības, kas
darbojas ECI bankas vārdā) un kuras pārskata perioda beigās vēl ir ceļā,
t. i., vairs nav ECI bankas telpās, bet vēl nav sasniegušas NCB telpas.
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3.

Darbības datu posteņi

Šie datu posteņi kā plūsmu dati aptver visu pārskata periodu.

A) NCB darbība

3.1.

NCB emitētās banknotes

Jaunas un derīgas banknotes, kuras no NCB saņēmušas trešās personas,
neatkarīgi no tā, vai šo banknošu vērtība tiek atskaitīta no klienta konta
vai ne. Šajā datu postenī neietver NHTO iestādēm (3.2. datu postenis) un
ECI bankām (3.3. datu postenis) nodotās banknotes.

3.2.

Banknotes, kuras NCB
nodevusi NHTO iestādēm

Jaunas un derīgas banknotes, kuras NCB nodevusi NHTO iestādēm.

3.3.

Banknotes, kuras NCB
nodevusi ECI bankām

Jaunas un derīgas banknotes, kuras NCB nodevusi ECI bankām.

3.4.

NCB atpakaļ nodotās
banknotes

Banknotes, kuras izņemtas no apgrozības un nodotas atpakaļ NCB neatka
rīgi no tā, vai šo banknošu vērtība tiek ieskaitīta klienta kontā vai ne. Šajā
datu postenī neietver banknotes, kuras NCB nodod NHTO iestādes (3.5.
datu postenis) vai ECI bankas (3.6. datu postenis).

3.5.

Banknotes, kuras NHTO
iestādes nodevušas NCB

Banknotes, kuras NHTO iestādes nodevušas NCB.

3.6.

Banknotes, kuras ECI
bankas nodevušas NCB

Banknotes, kuras ECI bankas nodevušas NCB.

3.7.

NCB apstrādātās banknotes

Banknotes, kurām NCB veikusi autentiskuma pārbaudi un šķirošanu pēc
derīguma banknošu šķirošanas iekārtās vai manuāli.
Šie dati ietver iepriekšējā perioda neapstrādāto banknošu krājumus (2.6.
datu postenis) + no apgrozības izņemtās un atpakaļ nodotās banknotes
(3.4. datu postenis) + banknotes, kuras NHTO iestādes nodevušas NCB
(3.5. datu postenis), + banknotes, kuras ECI bankas nodevušas NCB (3.6.
datu postenis), + no citām NCB saņemtās neapstrādātās banknotes (4.3.
datu posteņa apakšgrupa) – citām NCB nodotās neapstrādātās banknotes
(4.2. datu posteņa apakšgrupa) – pašreizējā pārskata perioda neapstrādāto
banknošu krājumi (2.6. datu postenis).

3.8

NCB par nederīgām atzītās
banknotes

Banknotes, kuras NCB apstrādājusi un atzinusi par nederīgām saskaņā ar
atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu apstrādi NCB.

3.9.

Banknotes ceļā uz citām
NCB

Banknotes, kuras tiek pārvestas no piegādātājas NCB uz saņēmēju NCB un
kuras vairs nav iegrāmatotas piegādātājas NCB apgādes krājumos, ESK,
nederīgo banknošu krājumos vai neapstrādāto banknošu krājumos, bet vēl
nav iegrāmatotas saņēmējas NCB apgādes krājumos, ESK, nederīgo bank
nošu krājumos vai neapstrādāto banknošu krājumos.

3.10.

Iznīcinātās jaunās banknotes
tieši no AK

Jaunās banknotes, kuras NCB no apgādes krājumiem iznīcinājusi banknošu
šķirošanas iekārtā vai ārpus tās saskaņā ar atsevišķu ECB lēmumu. Iznīci
nāšana jāatspoguļo arī datu postenī 1.2. vai 1.3.
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3.11.

Iznīcinātās derīgās bank
notes tieši no AK

Derīgās banknotes, kuras NCB no apgādes krājumiem iznīcinājusi bank
nošu šķirošanas iekārtā vai ārpus tās saskaņā ar atsevišķu ECB lēmumu.
Iznīcināšana jāatspoguļo arī datu postenī 1.2. vai 1.3.

3.12.

Iznīcinātās jaunās banknotes
tieši no ESK

Jaunās banknotes, kuras NCB no ESK iznīcinājusi banknošu šķirošanas
iekārtā vai ārpus tās saskaņā ar atsevišķu ECB lēmumu. Iznīcināšana jāat
spoguļo arī datu postenī 1.2. vai 1.3.

3.13.

Iznīcinātās derīgās bank
notes tieši no ESK

Derīgās banknotes, kuras NCB no ESK iznīcinājusi banknošu šķirošanas
iekārtā vai ārpus tās saskaņā ar atsevišķu ECB lēmumu. Iznīcināšana jāat
spoguļo arī datu postenī 1.2. vai 1.3.

3.14.

Iznīcinātās neapstrādātās
banknotes tieši no
krājumiem

Banknotes, kuras NCB no neapstrādāto banknošu krājumiem iznīcinājusi
banknošu šķirošanas iekārtā vai ārpus tās saskaņā ar atsevišķu ECB
lēmumu. Iznīcināšana jāatspoguļo arī datu postenī 1.2. vai 1.3.

B) NHTO iestāžu darbība

3.15.

NHTO iestāžu apgrozībā
laistās banknotes

Banknotes, kuras apgrozībā laidušas NHTO iestādes, t. i., no NHTO
iestādēm saņemto banknošu kopapjoms.

3.16.

NHTO iestādēm atpakaļ
nodotās banknotes

Banknotes, kuras no apgrozības izņemtas un nodotas atpakaļ NHTO
iestādēm, t. i., kopējais atlikums NHTO iestādēs.

3.17.

NHTO iestāžu apstrādātās
banknotes

Banknotes, kurām NHTO iestādes veikušas autentiskuma pārbaudi un šķiro
šanu pēc derīguma banknošu šķirošanas iekārtās vai manuāli saskaņā ar
Lēmumu ECB/2010/14.

3.18.

NHTO iestāžu par nede
rīgām atzītās banknotes

Banknotes, kuras NHTO iestādes apstrādājušas un atzinušas par nederīgām
saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/14.

C) ECI banku darbība

3.19.

ECI banku apgrozībā laistās
banknotes

Banknotes, kuras apgrozībā laidušas ECI bankas, t. i., no ECI bankām
saņemto banknošu kopapjoms.

3.20.

ECI bankām atpakaļ
nodotās banknotes

Banknotes, kuras izņemtas no apgrozības un nodotas atpakaļ ECI bankai, t.
i., kopējais atlikums ECI bankās.

3.21.

ECI banku apstrādātās
banknotes

Banknotes, kurām ECI bankas veikušas autentiskuma pārbaudi un šķirošanu
pēc derīguma banknošu šķirošanas iekārtās vai manuāli saskaņā ar Lēmumu
ECB/2010/14.
Šie dati ietver iepriekšējā pārskata perioda neapstrādātās banknotes (2.14.
datu postenis) + banknotes, kuras nodotas atpakaļ ECI bankai (3.20. datu
postenis), – pašreizējā pārskata perioda neapstrādātās banknotes (2.14. datu
postenis).

3.22.

ECI banku par nederīgām
atzītās banknotes

Banknotes, kuras ECI bankas apstrādājušas un atzinušas par nederīgām
saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/14.
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4.

Banknošu aprites datu posteņi

Šie datu posteņi kā plūsmu dati aptver visu pārskata periodu.

5.

4.1.

Jaunās banknotes, kuras ražotas saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par
Jauno saražoto banknošu
piegāde no spiestuves atbil banknošu ražošanu un kuras nogādātas no spiestuves uz atbildīgo vai saņē
dīgajai vai saņēmējai NCB mēju NCB.

4.2.

Banknošu pārvešana

Banknotes, kuras NCB nodevusi jebkurai citai NCB vai kuras NCB iekšēji
pārvietojusi no NCB pašas turētajiem AK uz ESK vai otrādi.

4.3.

Banknošu saņemšana

Banknotes, kuras NCB saņēmusi no jebkuras citas NCB vai kuras NCB
iekšēji pārvietojusi no NCB pašas turētajiem AK uz ESK vai otrādi.

Topošo eurosistēmas ncb datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

6.

5.1.

Likumīgā maksāšanas līdz
ekļa pirmsieviešanas
krājumi

Euro banknotes topošo Eurosistēmas NCB turējumā skaidrās naudas
ieviešanai.

5.2.

Priekšpiegāde

Euro banknotes, kuras topošā Eurosistēmas NCB priekšpiegādes laikā
piegādājusi atbilstošiem darījuma partneriem, kuri izpildījuši prasības euro
banknošu saņemšanai priekšpiegādei pirms skaidrās naudas ieviešanas
saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9.

5.3.

Priekšpiegādes otrā fāze

Euro banknotes, kuras atbilstošie darījuma partneri priekšpiegādē piegādā
juši profesionālām trešām personām saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9
un kuras šīs profesionālās trešās personas tur savās telpās pirms skaidrās
naudas ieviešanas. Šī datu posteņa vērtība nepārsniedz 5.2. datu posteņa
vērtību.

Dienas dati par banknošu nacionālo neto emisijas apjomu

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.
6.1.

Banknošu nacionālais
emisijas apjoms

Jebkura starpība starp NCB emitēto un NHTO iestāžu apgrozībā laisto
banknošu kopsavilkuma skaitu no vienas puses un NCB un NHTO iestāžu
atpakaļ nodoto banknošu kopsavilkuma skaitu no otras puses.

(1) Banknotes, kuras izgatavotas un pēc tam marķētas kā paraugi, neietver šajā datu postenī.

3. DAĻA
CIS 2 grāmatošanas noteikumi euro banknošu apritei
1.

Ievads
Šajā daļā izklāstīti kopīgie grāmatošanas noteikumi par banknošu piegādi no
spiestuvēm, pārvietošanu starp NCB un starp dažādiem krājumu veidiem
vienā un tajā pašā NCB, lai nodrošinātu datu konsekvenci CIS 2. Topošajām
Eurosistēmas NCB šie noteikumi jāpiemēro mutatis mutandis.

2.

Darījuma veidi
Banknošu apritē izšķir četrus darījuma veidus:
— 1. darījuma veids (tiešā piegāde): jaunu banknošu tieša piegāde no
spiestuves atbildīgajai NCB, kas vienlaikus ir saņēmēja NCB,
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— 2. darījuma veids (tiešā piegāde saņēmējai NCB bez pagaidu uzglabā
šanas): jaunu banknošu tieša piegāde no spiestuves saņēmējai NCB,
kura nav arī atbildīgā NCB. Banknotes saņēmējai NCB piegādā tieši
no spiestuves, kuru to ražošanai apstiprinājusi atbildīgā NCB, bez bank
nošu pagaidu uzglabāšanas atbildīgajā NCB. Kopīgai euro banknošu
ražošanai (konsorcijam) konsorcija vadītāju var iecelt par atbildīgo
NCB attiecībā uz visu ražošanas apjomu,

— 3. darījuma veids (netiešā piegāde ar pagaidu uzglabāšanu): jaunu bank
nošu netieša piegāde no spiestuves ar atbildīgās NCB starpniecību saņē
mējai NCB. Banknotes vismaz vienu dienu uzglabā atbildīgajā NCB,
pirms atbildīgā NCB tās piegādā saņēmējai NCB,

— 4. darījuma veids (jaunu, derīgu, neapstrādātu vai nederīgu): banknošu
krājumu pārvietošana starp i) divām dažādām NCB (piegādātāju un
saņēmēju NCB) ar krājuma veida maiņu vai bez (AK/ESK) vai ii)
starp dažādiem krājumu veidiem vienā NCB.

3.

Banknošu aprites datu saskaņošana
Abas banknošu apritē iesaistītās NCB divpusēji precizē sniedzamo datu
apjomu un dalījumu. Ja banknošu apritē iesaistītas vairāk nekā divas NCB
(piem., banknošu saņemšana testēšanas nolūkiem), norādījumus euro bank
nošu aprites iegrāmatošanai iepriekš dod ECB.

Lai saskaņotu piegādātājas un saņēmējas NCB grāmatojumus, katru bank
nošu kustību piegādātāja un saņēmēja NCB grāmato tikai pēc tās pabeig
šanas, t. i., kad saņēmēja NCB apstiprinājusi banknošu saņemšanu un reģis
trējusi tās vietējā skaidrās naudas pārvaldības sistēmā. Ja banknotes tiek
saņemtas pēdējās mēneša darbdienas vēlā vakarā un attiecīgajā dienā tās
nav iespējams reģistrēt saņēmējas NCB skaidrās naudas pārvaldības sistēmā,
piegādātāja un saņēmēja NCB divpusēji vienojas, vai banknošu kustību
reģistrēt šajā vai nākamajā mēnesī.

4.

Grāmatošanas noteikumi
Tālāk tabulās zīme “+” norāda, ka CIS 2 grāmatots palielinājums, un zīme
“–” norāda, ka grāmatots samazinājums.

4.1. G r ā m a t o š a n a s n o t e i k u m i 1 . d a r ī j u m a v e i d a m
Piegāde ESK

Piegāde AK

atbildīgā (un arī saņēmēja) NCB
Numurs

Datu posteņa nosaukums

Pēc piegādes no spiestuves Pēc piegādes no spiestuves

1.1.

Izgatavotās banknotes

+

2.1.

Jauno banknošu ESK

+

2.3.

Jauno banknošu AK NCB turējumā

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves
atbildīgajai vai saņēmējai NCB

+

+
+
krājumi, uz kuriem tiek
piegādāts = ESK

+
krājumi, uz kuriem tiek
piegādāts = AK
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4.2. G r ā m a t o š a n a s n o t e i k u m i 2 . d a r ī j u m a v e i d a m
Piegāde AK

Piegāde ESK

saņēmēja NCB (bet ne atbildīgā NCB)
Numurs

Datu posteņa nosaukums

Pēc piegādes no spiestuves Pēc piegādes no spiestuves

1.1.

Izgatavotās banknotes

+

2.1.

Jauno banknošu ESK

+

2.3.

Jauno banknošu AK NCB turējumā

4.1.

Jauno saražoto banknošu piegāde no spiestuves
atbildīgajai vai saņēmējai NCB

4.3. G r ā m a t o š a n a s n o t e i k u m i
piegādes mērķis ir ESK

Numurs

Datu posteņa nosaukums

3.

+

+

darījuma

+
krājumi, uz kuriem tiek
piegādāts = ESK

veidam,

+
krājumi, uz kuriem tiek
piegādāts = AK

ja

Atbildīgā NCB

Atbildīgā NCB

Saņēmēja NCB

Pēc piegādes no spies
tuves uz atbildīgo NCB

Pēc nodošanas saņēmējai NCB

Saņemot no atbildīgās
NCB

1.1.

Izgatavotās banknotes

+

–

+

2.1.

Jauno banknošu ESK

+

–

+

4.1.

Jauno saražoto banknošu
piegāde no spiestuves
atbildīgajai vai saņēmējai
NCB

4.2.

Banknošu pārvešana

4.3.

Banknošu saņemšana

+
krājumi, uz kuriem
tiek piegādāts = ESK

+
ar:
“uz NCB” = saņēmēja
NCB “krājumi, no kuriem
tiek piegādāts” = sara
žotās banknotes “krājumi,
uz kuriem tiek piegādāts”
= ESK kvalitāte = jaunas
plānošana = plānota

+
ar:
“no NCB” = atbil
dīgā NCB “krājumi,
uz kuriem tiek
piegādāts” = ESK
kvalitāte = jaunas
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4.4. G r ā m a t o š a n a s n o t e i k u m i
piegādes mērķis ir AK

Numurs

3.

Datu posteņa nosaukums

darījuma

veidam,

ja

Atbildīgā NCB

Atbildīgā NCB

Saņēmēja NCB

Pēc piegādes no spies
tuves uz atbildīgo NCB

Pēc nodošanas saņēmējai NCB

Saņemot no atbildīgās
NCB

1.1.

Izgatavotās banknotes

+

–

+

2.1.

Jauno banknošu AK
NCB turējumā

+

–

+

4.1.

Jauno saražoto banknošu
piegāde no spiestuves
atbildīgajai vai saņēmējai
NCB

4.2.

Banknošu pārvešana

4.3.

Banknošu saņemšana

+
krājumi, uz kuriem
tiek piegādāts = AK

+
ar:
“uz NCB” = saņēmēja
NCB “krājumi, no kuriem
tiek piegādāts” = sara
žotās banknotes “krājumi,
uz kuriem tiek piegādāts”
= AK kvalitāte = jaunas
plānošana = plānota
+
ar:
“no NCB” = atbil
dīgā NCB “krājumi,
uz kuriem tiek
piegādāts” = AK
kvalitāte = jaunas

4.5. G r ā m a t o š a n a s n o t e i k u m i 4 . d a r ī j u m a v e i d a m ( j a u n a s / 
derīgas/nederīgas/neapstrādātas banknotes)

Numurs

Datu posteņa nosaukums

Piegādātāja NCB

Saņēmēja NCB

Pēc nodošanas saņēmējai
NCB

Saņemot no atbildīgās NCB

1.1.

Izgatavotās banknotes

–

+

2.1.

Jauno banknošu ESK

–

+

2.2.

Eurosistēmas
krājumi

vai: –

vai: +

2.3.

Jauno banknošu AK NCB turējumā

vai: –

vai: +

2.4.

Derīgo banknošu
turējumā

NCB

vai: –

vai: +

2.5.

Nederīgo (iznīcināšanai paredzēto) banknošu
krājums NCB turējumā

vai: –

vai: +

2.6.

Neapstrādāto banknošu krājums NCB turējumā

vai: –

vai: +

derīgo

banknošu

apgādes

stratēģiskie

krājumi
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Numurs

Datu posteņa nosaukums

4.2.

Banknošu pārvešana

4.3.

Banknošu saņemšana

Piegādātāja NCB

Saņēmēja NCB

Pēc nodošanas saņēmējai
NCB

Saņemot no atbildīgās NCB

+
ar:
“uz NCB” = saņēmēja
NCB “krājumi, no
kuriem tiek piegādāts”
= ESK vai AK
“krājumi, uz kuriem
tiek piegādāts” = ESK
vai AK kvalitāte =
jaunas/derīgas/nede
rīgas/neapstrādātas
plānošana = plānota vai
ad hoc
+
ar:
“no NCB” = piegādātāja
NCB “krājumi, uz
kuriem tiek piegādāts” =
ESK vai AK kvalitāte =
jaunas/derīgas/nederīgas/
neapstrādātas

▼M3
II PIELIKUMS
EURO MONĒTU DATU POSTEŅI
1. DAĻA
Euro monētu datu sniegšanas shēma

Datu posteņi

Biežums

Numurs

1.

Datu posteņa nosaukums

Monētu
kopējais
skaits

Nomināl
Iestāžu
vērtību
dalījums (1)
dalījums

katru
dienu (2)

katru
mēnesi

1. kategorija

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ar notikumiem
saistīts

Datu avots

No dalībvalsts Uz dalībvalsti

Apgrozības datu posteņi
Apgrozības monētu nacionālais
neto emisiju apjoms

x

1.2.

Kolekcijas monētu nacionālais neto
emisiju apjoms (skaits)

x

1.3.

Kolekcijas monētu nacionālais neto
emisiju apjoms (vērtība)

1.4.

Iznīcinātās monētas

x

x

x

x

x

x

Monētu
emisijas
iestādes

Euro monētu krājumu datu posteņi ( (3))

2.1.

Jauno monētu apgādes krājumi

x

x

x

x

x

x

x

2.2.

Derīgo monētu apgādes krājumi

x

x

x

x

x

x

x

2.3.

Nederīgo monētu krājumi

x

x

x

x

x

x

x

2.4.

Neapstrādāto monētu krājumi

x

x

x

x

x

x

x

Monētu
emisijas
iestādes
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1.1.

2.

Monētu
kopējā
Sēriju
nominālv dalījums
ērtība

Dalījumi saistībā ar euro
monētu apriti

Datu pilnīguma atribūts

▼M3
Datu posteņi

Biežums

Numurs

3.

Datu posteņa nosaukums

Monētu
kopējais
skaits

Monētu
kopējā
Sēriju
nominālv dalījums
ērtība

Nomināl
Iestāžu
vērtību
dalījums (1)
dalījums

katru
dienu (2)

katru
mēnesi

1. kategorija

ar notikumiem
saistīts

Datu avots

No dalībvalsts Uz dalībvalsti

Darbības datu posteņi

3.1.

Sabiedrībai emitētas monētas

x

x

x

x

x

x

x

3.2.

No sabiedrības atpakaļ saņemtas
monētas

x

x

x

x

x

x

x

3.3.

Apstrādātās monētas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.5.

Iznīcinātās jaunās monētas tieši no
krājumiem

x

x

x

x

x

3.6.

Iznīcinātās derīgās monētas tieši no
krājumiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Monētu aprites datu posteņi

4.1.

Apgrozības monētu pārvešana

Apgrozības monētu saņemšana

x

x

x

x

x

x

x

Monētu
emisijas
iestādes

saņēmēja
dalībvalsts
piegādātāja
dalībvalsts
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Par nederīgām atzītās monētas

4.

x

Monētu
emisijas
iestādes

3.4.

4.2.

Dalījumi saistībā ar euro
monētu apriti

Datu pilnīguma atribūts

▼M3
Datu posteņi

Biežums

Numurs

5.

Datu posteņa nosaukums

Monētu
kopējais
skaits

x

5.2.

Apmaksāto kolekcijas monētu
skaits monētu emisijas iestāžu
turējumā

x

5.3.

Apmaksāto kolekcijas monētu
vērtība monētu emisijas iestāžu
turējumā

7.
7.1.

katru
dienu (2)

katru
mēnesi

1. kategorija

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ar notikumiem
saistīts

Datu avots

No dalībvalsts Uz dalībvalsti

x

x

Monētu
emisijas
iestādes

Papildu datu posteņi
Krājumu vērtība, ko NCB apmak
sājusi juridiskajam emitentam
(emitentiem)

Monētu
emisijas
iestādes

Topošo iesaistīto dalībvalstu datu posteņi
Likumīgā maksāšanas līdzekļa
pirmsieviešanas krājumi

x

x

x

x

x

Topošā
Eurosis
tēmas
NCB un
monētu
emisijas
trešās
personas
( (4))
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Apmaksātie apgrozības monētu
krājumi monētu emisijas iestāžu
turējumā

6.1.

Nomināl
Iestāžu
vērtību
dalījums (1)
dalījums

Datu posteņi nacionālā bruto emisijas apjoma aprēķināšanai

5.1.

6.

Monētu
kopējā
Sēriju
nominālv dalījums
ērtība

Dalījumi saistībā ar euro
monētu apriti

Datu pilnīguma atribūts

▼M3
Datu posteņi

Biežums

Numurs

Monētu
kopējais
skaits

Monētu
kopējā
Sēriju
nominālv dalījums
ērtība

Nomināl
Iestāžu
vērtību
dalījums (1)
dalījums

katru
dienu (2)

katru
mēnesi

1. kategorija

ar notikumiem
saistīts

Datu avots

7.2.

Priekšpiegāde

x

x

x

x

x

Topošā
Eurosis
tēmas
NCB

7.3.

Priekšpiegādes otrā fāze

x

x

x

x

x

Atbil
stošie
darījumu
partneri,
kas saņē
muši
priekšpie
gādi

Dati sniegti atbilstošo monētu emisijas iestāžu dalījumā.
Dienas datus par euro monētām NCB sniedz tikai pēc euro skaidras naudas nomaiņas dienas un attiecībā uz periodu, par kuru vienojas NCB un ECB.
NCB, kas nesniedz datus par euro monētu dalījumu pēc kvalitātes, datus par saviem monētu krājumiem sniegs 2.2. postenī "Derīgo banknošu apgādes krājumi".
Monētu emisijas trešās personas ir naudas kaltuves, valsts kase, norīkotas valsts aģentūras un norīkotas privātās aģentūras.

No dalībvalsts Uz dalībvalsti
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(1)
(2)
(3)
(4)

Datu posteņa nosaukums

Dalījumi saistībā ar euro
monētu apriti

Datu pilnīguma atribūts
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2. DAĻA
Euro monētu datu posteņu specifikācija
1.3., 5.3. un 6.1. datu postenī datus sniedz par vērtību ar diviem cipariem aiz
komata neatkarīgi no tā, vai skaitļi ir pozitīvi vai negatīvi. Pārējos datu posteņos
datus sniedz par skaitu kā veselus skaitļus neatkarīgi no tā, vai tie ir pozitīvi vai
negatīvi.

1.

Kumulatīvie datu posteņi

Kumulatīvie dati ir dati, kas apkopoti par visiem pārskata periodiem no pirmās piegādes no spiestuves un kas beidzas
ar attiecīgā pārskata perioda beigām.

1.1.

Apgrozības monētu nacio
nālais neto emisiju apjoms

NCB aprēķina apgrozības monētu nacionālo neto emisijas apjomu, izman
tojot šādas ekvivalentas formulas.
1. formula
Nacionālais neto emisijas apjoms = sabiedrībai emitēto monētu kumulatī
vais kopapjoms (3.1. kumulatīvais datu postenis) – no sabiedrības atpakaļ
saņemto monētu kumulatīvais kopapjoms (3.2. kumulatīvais datu postenis).
2. formula
Nacionālais neto emisijas apjoms = izgatavotās monētas – monētu piegāžu
kumulatīvais kopapjoms (4.1. kumulatīvais datu postenis) + saņemto
monētu kumulatīvais kopapjoms (4.2. kumulatīvais datu postenis) – izga
tavotie krājumi – iznīcinātās monētas.

2.

1.2.

Kolekcijas monētu nacionā Apgrozībā laisto kolekcijas monētu kopējais skaits (visu nominālvērtību
apkopojums). NCB aprēķina šo rādītāju, mutatis mutandis izmantojot tās
lais neto emisiju apjoms
pašas formulas, kuras izmanto 1.1. datu posteņa aprēķināšanai, neizman
(skaits)
tojot tikai piegādāto monētu kumulatīvo kopapjomu un saņemto monētu
kumulatīvo kopapjomu.

1.3.

Kolekcijas monētu nacionā Apgrozībā laisto kolekcijas monētu kopējā nominālvērtība (visu nomināl
vērtību apkopojums). NCB aprēķina šo rādītāju, mutatis mutandis izman
lais neto emisiju apjoms
tojot tās pašas formulas, kuras izmanto 1.1. datu posteņa aprēķināšanai,
(vērtība)
neizmantojot tikai piegādāto monētu kumulatīvo kopapjomu un saņemto
monētu kumulatīvo kopapjomu.

1.4.

Iznīcinātās monētas

Apgrozības monētas, kuras iznīcinājusi dalībvalsts monētu emisijas iestāde
vai kuras iznīcinātas tās vārdā pēc autentiskuma un derīguma šķirošanas vai
tieši no krājumiem, neņemot vērā iznīcināšanas iemeslu.

Monētu krājumu datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām. Ja NCB vai monētu emisijas iestāde nesniedz datus par euro
monētu krājumu dalījumu pēc kvalitātes, datus par visiem monētu krājumiem sniedz 2.2. postenī “Derīgo banknošu
apgādes krājumi”.

2.1.

Jauno banknošu apgādes
krājumi

Jaunas apgrozības monētas, kuras ir NCB vai dalībvalsts monētu emisijas
iestāžu turējumā vai to vārdā trešo personu turējumā, neatkarīgi no tā, vai
monētas: i) nav izgatavotas vai apmaksātas juridiskajam emitentam; ii)
izgatavotas, bet nav apmaksātas juridiskajam emitentam; vai iii) izgatavotas
vai apmaksātas juridiskajam emitentam.
Monētu krājumi naudas kaltuvju turējumā ietver tikai tās monētas, kuras
veiksmīgi izturējušas kvalitātes galapārbaudes, neraugoties uz iepakošanas
vai piegādes statusu.
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3.

2.2.

Derīgo banknošu apgādes
krājumi

Derīgas apgrozības monētas, kuras ir NCB vai dalībvalsts monētu emisijas
iestāžu turējumā vai to vārdā trešo personu turējumā, neatkarīgi no tā, vai
monētas: i) nav izgatavotas vai apmaksātas juridiskajam emitentam; ii)
izgatavotas, bet nav apmaksātas juridiskajam emitentam; vai iii) izgatavotas
vai apmaksātas juridiskajam emitentam. Ja NCB vai dalībvalsts monētu
emisijas iestādes, vai trešās personas to vārdā neveic euro monētu šķiro
šanu, jebkuras saņemtās monētas var tikt iekļautas šajā datu postenī.

2.3.

Nederīgo monētu krājumi

Apgrozības monētas, kuras ir NCB vai dalībvalsts monētu emisijas iestāžu
turējumā vai to vārdā trešo personu turējumā un kuras pēc šķirošanas
procesa atzītas par nederīgām apgrozībai, neatkarīgi no tā, vai monētas: i)
nav izgatavotas vai apmaksātas juridiskajam emitentam; ii) izgatavotas, bet
nav apmaksātas juridiskajam emitentam; vai iii) izgatavotas vai apmaksātas
juridiskajam emitentam.

2.4.

Neapstrādāto monētu
krājumi

Apgrozības monētas, kuras iemaksātas NCB vai dalībvalsts monētu emisijas
iestādēm vai to vārdā trešajām personām un kuras nav apstrādātas, neatka
rīgi no tā, vai monētas: i) nav izgatavotas vai apmaksātas juridiskajam
emitentam; ii) izgatavotas, bet nav apmaksātas juridiskajam emitentam;
vai iii) izgatavotas vai apmaksātas juridiskajam emitentam.

Darbības datu posteņi

Šie datu posteņi kā plūsmu dati aptver visu pārskata periodu.

4.

3.1.

Sabiedrībai emitētas
monētas

Apgrozības monētas, kuras NCB vai dalībvalsts monētu emisijas iestādes,
vai to vārdā monētu emisijas trešās personas piegādājušas sabiedrībai un
kuras ir apmaksātas (pārdotas sabiedrībai).

3.2.

No sabiedrības atpakaļ
saņemtas monētas

Apgrozības monētas, kuras NCB vai dalībvalsts monētu emisijas iestādēs,
vai to vārdā monētu emisijas trešajās personās noguldījusi sabiedrība.

3.3.

Apstrādātās monētas

Apgrozības monētas, kuru autentiskumu un derīgumu pārbaudījusi NCB vai
dalībvalsts monētu emisijas iestāde, vai to vārdā monētu emisijas trešās
personas.

3.4.

Par nederīgām atzītās
monētas

Apgrozības monētas, kuras NCB vai dalībvalsts monētu emisijas iestāde,
vai to vārdā monētu emisijas trešās personas apstrādājušas un atzinušas par
nederīgām.

3.5.

Iznīcinātās jaunās monētas
tieši no krājumiem

Jaunās apgrozības monētas, kuras NCB vai dalībvalsts monētu emisijas
iestāde no apgādes krājumiem iznīcinājusi šķirošanas iekārtā vai ārpus
tās. Iznīcināšana jāuzrāda arī 1.4. datu postenī

3.6.

Iznīcinātās derīgās monētas
tieši no krājumiem

Derīgās apgrozības monētas, kuras NCB vai dalībvalsts monētu emisijas
iestāde no apgādes krājumiem iznīcinājusi banknošu šķirošanas iekārtā vai
ārpus tās saskaņā ar atsevišķu ECB lēmumu. Iznīcināšana jāuzrāda arī 1.4.
datu postenī

Monētu aprites datu posteņi

Šie datu posteņi kā plūsmu dati aptver visu pārskata periodu.

4.1.

Apgrozības monētu
pārvešana

Apgrozības monētas, kuras (topošās) iesaistītās dalībvalsts NCB un monētu
emisijas trešās personas saskaņā ar nominālvērtību piegādājušas citas
(topošās) iesaistītās dalībvalsts monētu emisijas trešām personām.
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4.2.

5.

Apgrozības monētu
saņemšana

Apgrozības monētas, kuras (topošās) iesaistītās dalībvalsts NCB un monētu
emisijas trešās personas saskaņā ar nominālvērtību saņēmušas no citas
(topošās) iesaistītās dalībvalsts monētu emisijas trešām personām.

Datu posteņi nacionālā bruto emisijas apjoma aprēķināšanai

Šie datu posteņi ir krājumu dati un tāpēc attiecas uz pārskata perioda beigām. Iesaistītajās dalībvalstīs, kurās NCB ir
vienīgā monētu emisijas iestāde, 5.1. un 5.3. datu postenī iekļauto krājumu monētu nominālvērtību summa ir vienāda
ar 6.1. datu postenī uzrādīto nominālvērtību.

6.

5.1.

Apmaksātie apgrozības
monētu krājumi monētu
emisijas iestāžu turējumā

Juridiskajam emitentam (emitentiem) apmaksātās apgrozības monētas NCB
un monētu emisijas trešo personu turējumā.

5.2.

Apmaksāto kolekcijas
monētu skaits monētu
emisijas iestāžu turējumā

Juridiskajam emitentam (emitentiem) apmaksāto kolekcijas monētu NCB un
monētu emisijas trešo personu turējumā kopējais skaits.

5.3.

Apmaksāto kolekcijas
monētu vērtība monētu
emisijas iestāžu turējumā

Juridiskajam emitentam (emitentiem) apmaksāto kolekcijas monētu NCB un
monētu emisijas trešo personu turējumā kopējā nominālvērtība.

Papildu datu posteņi

Šie datu posteņi ir krājumu dati un tāpēc attiecas uz pārskata perioda beigām.

6.1.

Krājumu vērtība, ko NCB
apmaksājusi juridiskajam
emitentam (emitentiem)

NCB apgrozības un kolekcijas monētu krājumi, kuri apmaksāti juridiskajam
emitentam (emitentiem) neatkarīgi no to oficiālā maksāšanas līdzekļa
statusa. Tie ietver krājumus, kuri apmaksāti NCB dalībvalsts juridiskajam
emitentam, un krājumus, kuri saņemti no citas iesaistītās dalībvalsts saskaņā
ar nominālvērtību (saņemtās monētas tiek apmaksātas piegādātājas dalīb
valsts juridiskajam emitentam, bet kļūst par daļu no saņēmējas NCB
apmaksātajiem krājumiem).
Šo datu posteni neietekmē saskaņā ar ražošanas vērtību piegādātās un/vai
saņemtās monētas.

7.

Topošo iesaistīto dalībvalstu datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

7.1.

Likumīgā maksāšanas līdz
ekļa pirmsieviešanas
krājumi

Euro apgrozības monētas topošās Eurosistēmas NCB un topošās iesaistītās
dalībvalsts monētu emisijas trešo personu turējumā skaidrās naudas
ieviešanai.

7.2.

Priekšpiegāde

Euro apgrozības monētas atbilstošo darījuma partneru, kuri izpildījuši
prasības euro apgrozības monētu saņemšanai priekšpiegādei pirms skaidrās
naudas ieviešanas saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9, turējumā.

7.3.

Priekšpiegādes otrā fāze

Euro apgrozības monētas, kuras atbilstošie darījuma partneri priekšpiegādē
piegādājuši profesionālām trešām personām saskaņā ar Pamatnostādni ECB/
2006/9. CIS 2 ziņošanas mērķiem šeit ietvertas arī euro monētas, kuras
sabiedrībai piegādātas sākumkomplektos.
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3. DAĻA
CIS 2 grāmatošanas noteikumi euro monētu apritei starp (topošajām)
iesaistītajām dalībvalstīm
1.

Ievads
Šajā daļā ir izklāstīti kopīgie grāmatošanas noteikumi par monētu apriti starp
iesaistītajām dalībvalstīm, īpaši starp NCB, lai nodrošinātu monētu nacionālā
neto un bruto emisijas apjoma datu konsekvenci CIS 2. Tā kā monētu
pārvešanā var tikt iesaistītas gan NCB/topošās Eurosistēmas NCB un
monētu emisijas trešās personas, tās turpmāk kopā konsekventi tiek sauktas
par “dalībvalstīm”.

Topošajām Eurosistēmas NCB šie noteikumi jāpiemēro mutatis mutandis.

2.

Monētu aprite starp piegādātājām un saņēmējām dalībvalstīm
Attiecībā uz monētu pārvešanu starp dalībvalstīm izšķir pārvešanu saskaņā
ar nominālvērtību un pārvešanu saskaņā ar ražošanas izmaksām. Abos gadī
jumos pārvešana starp piegādātājas dalībvalsts un saņēmējas dalībvalsts
monētu emisijas iestādēm nemaina nacionālo neto emisijas apjomu.

Tālāk tabulās zīme “+” norāda, ka CIS 2 grāmatots palielinājums, un zīme
“–” norāda, ka grāmatots samazinājums.

2.1. G r ā m a t o š a n a s n o t e i k u m i e u r o
saskaņā ar nominālvērtību

monētu

pārvešanai

Datu posteņa numurs un nosaukums

Piegādātāja dalībvalsts

Saņēmēja dalībvalsts

Monētu krājumi (norādīts monētu krājuma attie
cīgais kvalitātes veids)

–

+

4.1.

Apgrozības monētu pārvešana

+

4.2.

Apgrozības monētu saņemšana

5.1.

Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu
emisijas iestāžu turējumā

(–)
(sk. tālāk c) piezīmi)

+
(sk. tālāk d) piezīmi)

6.1.

Krājumu vērtība, ko NCB apmaksājusi juridi
skajam emitentam (emitentiem)

(–)
(sk. tālāk c) piezīmi)

+
(sk. tālāk d) piezīmi)

2.1.–2.4.

+

a) Piegādātājā dalībvalstī “sabiedrībai emitētās monētas” (3.1. datu
postenis) un saņēmējā dalībvalstī “no sabiedrības atpakaļ saņemtas
monētas” (3.2. datu postenis) nemainās.

b) Ar “izgatavotajām” monētām saistītie konti piegādātājas dalībvalsts un
saņēmējas dalībvalsts skaidrās naudas pārvaldības sistēmā nemainās
(atbilstošos gadījumos).
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c) “Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turē
jumā” (5.1. datu postenis) piegādātājā dalībvalstī:
— samazinās, ja piegādātās monētas iepriekš apmaksātas juridiskajam
emitentam piegādātājā dalībvalstī,
— nemainās, ja piegādātās monētas ir iepriekš izgatavotas, bet nav
apmaksātas juridiskajam emitentam.
d) “Apmaksātie apgrozības monētu krājumi monētu emisijas iestāžu turē
jumā” (5.1. datu postenis) saņēmējā dalībvalstī:
— palielinās, ja piegādātājā dalībvalstī veikts samazinājums saskaņā ar
c) piezīmi,
— palielinās, ja apgrozības monētu krājumi piegādātājā dalībvalstī ir
izgatavoti, bet nav apmaksāti, šādā gadījumā palielinājumam
notiekot tad, kad saņemtās monētas emitēs saņēmējas dalībvalsts
juridiskais emitents.
e) Iepriekš minētie grāmatojumi šādi ietekmē nacionālo bruto emisijas
apjomu:
— piegādātājā dalībvalstī: nemainās, ja piegādātās monētas iepriekš
izgatavotas un apmaksātas piegādātājas dalībvalsts juridiskajam
emitentam, vai nemainās, ja piegādātās monētas iepriekš izgatavotas,
bet nav apmaksātas piegādātājas dalībvalsts juridiskajam emitentam,
— saņēmējā dalībvalstī: nemainās, ja piegādātās monētas iepriekš izga
tavotas un apmaksātas piegādātājas dalībvalsts juridiskajam
emitentam, vai palielinās, ja piegādātās monētas iepriekš izgatavotas,
bet nav apmaksātas piegādātājas dalībvalsts juridiskajam emitentam,
jo šādos gadījumos monētas emitēs saņēmējas dalībvalsts juridiskais
emitents.
2.2. G r ā m a t o š a n a s n o t e i k u m i e u r o m o n ē t u a p r i t e i s a s k a ņ ā
ar ražošanas izmaksām
Datu posteņa numurs un nosaukums

2.1.–2.4.

Monētu krājumi (norādīts monētu krājuma attie
cīgais kvalitātes veids)

Piegādātāja dalībvalsts

Saņēmēja dalībvalsts

–

+

a) Posteņos “apgrozības monētu pārvešana un saņemšana” grāmatojums
netiek veikts.
b) Monētu aprite saskaņā ar ražošanas izmaksām neietekmē nacionālo neto
emisijas apjomu piegādātājā dalībvalstī un saņēmējā dalībvalstī.
2.3. M o n ē t u a p r i t e s d a t u s a s k a ņ o š a n a
Mutatis mutandis piemēro I pielikuma 3. daļas 3. sadaļu par banknošu
aprites datu saskaņošanu.
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III PIELIKUMS
SKAIDRĀS NAUDAS INFRASTRUKTŪRAS UN LĒMUMA ECB/2010/14
DATI
Visos datu posteņos datus sniedz kā pozitīvus veselus skaitļus.

1.

Ar NCB saistītās skaidras naudas infrastruktūras datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

2.

Datu pilnīguma kategorija

1.1.

NCB filiāļu skaits

Visas NCB filiāles, kas sniedz skaidrās naudas
pakalpojumus kredītiestādēm un citiem profesionā
liem klientiem.

1. kategorija

1.2.

Glabāšanas jauda

Kopējā NCB drošas banknošu glabāšanas jauda
(milj. banknošu), ko aprēķina, par pamatu ņemot
EUR 20 nominālvērtību.

1. kategorija

1.3.

Šķirošanas jauda

NCB izmantoto banknošu šķirošanas iekārtu kopējā
banknošu šķirošanas jauda, t. i., kopējā maksimālā
teorētiskā caurlaidspēja, ko aprēķina, par pamatu
ņemot attiecīgā gada darbadienas, neskaitot uzturē
šanai paredzētās dienas.

1. kategorija

1.4.

Transportēšanas jauda

Kopējā NCB izmantotā bruņoto transportlīdzekļu
transportēšanas jauda, t. i., maksimālā kravnesība,
ko aprēķina, par pamatu ņemot EUR 20
nominālvērtību.

1. kategorija

Skaidrās naudas infrastruktūras un lēmuma ECB/2010/14 datu posteņi

Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

Datu pilnīguma kategorija

Vispārējā skaidrās naudas infrastruktūra
2.1.a

Kredītiestāžu filiāļu
skaits

Visas iesaistītajā dalībvalstī reģistrētās kredītiestāžu
filiāles, t. sk. nomaļās filiāles, kas sniedz maza
apjoma un liela apjoma skaidrās naudas
pakalpojumus.

1. kategorija

2.1.b

Kredītiestāžu nomaļo
filiāļu skaits

Visas kredītiestāžu filiāles, saskaņā ar Lēmumu
ECB/2010/14 kvalificējamas kā nomaļas filiāles.

Ar notikumiem saistīts

2.2.

Skaidrās naudas pārva
dātāju skaits

Visi skaidrās naudas pārvadātāji, kas reģistrēti
iesaistītajā dalībvalstī un kas pārvadā skaidro
naudu (1) (2).

Ar notikumiem saistīts

2.3.

NCB nepiederošo kases
centru skaits

Visi kases centri, kas reģistrēti iesaistītajā dalībvalstī Ar notikumiem saistīts
un kas pieder kredītiestādēm, skaidrās naudas pārva
dātājiem un citām specializētajām skaidrās naudas
apstrādes iestādēm (1) (2).

Skaidrās naudas izsniegšanas iekārta

2.4.a

Kredītiestāžu atbildībā
esošo bankomātu skaits

“Skaidrās naudas izsniegšanas iekārtas” ir paša klienta darbinātas iekārtas, no
kurām, izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, sabiedrībai tiek izsniegtas
euro banknotes, debetējot saņēmēja bankas kontu (1) (2)
Šis apakšpostenis attiecas uz visiem bankomātiem
(ATM), par kuriem atbild iesaistītajā dalībvalstī
reģistrētās kredītiestādes neatkarīgi no tā, kas veic
šo bankomātu uzpildi.

Ar notikumiem saistīts
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Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

Datu pilnīguma kategorija

2.4.b

Citu skaidrās naudas
apstrādes iestāžu uzstā
dīto bankomātu skaits

Šis apakšpostenis attiecas uz visiem bankomātiem
(ATM), par kuriem atbild iesaistītajā dalībvalstī
reģistrētās iestādes, kas nav kredītiestādes
(piemēram, maza apjoma darījumu bankomāti vai
t. s. ērtas lietošanas (convenience) bankomāti).

2.5.

Termināļu ar pašpār
baudes iespēju skaits

Šis apakšpostenis attiecas uz termināļiem ar pašpār Ar notikumiem saistīts
baudes iespēju (SCoT), kurus izmantojot, sabiedrība
var samaksāt par precēm vai pakalpojumiem gan ar
bankas karti, gan skaidro naudu un citiem maksā
šanas līdzekļiem un kuriem ir skaidrās naudas
izņemšanas funkcija, bet ne banknošu autentiskuma
un derīguma pārbaudes funkcija.

2.6.

Citu skaidrās naudas
izsniegšanas iekārtu
skaits

Šis apakšpostenis attiecas uz jebkuru cita skaidrās
naudas izsniegšanas iekārtu tipu

Ar notikumiem saistīts

Ar notikumiem saistīts

Pašapkalpošanās un operatoru apkal Šādi ziņošanas pienākumi attiecas uz Lēmuma ECB/2010/14 I un IV pieli
kumu.
potas banknošu apstrādes iekārtas
Saskaņā ar IV pielikumu ziņošanu var ierobežot, katrai NCB nosakot izņē
mumus un/vai ziņošanas sliekšņus.
2.7.a

Kredītiestāžu uzstādīto
pašapkalpošanās skaidras
naudas apstrādes iekārtu
skaits

Banknošu apstrādes iekārtas (CRM) ļauj klientiem, Ar notikumiem saistīts
izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, noguldīt
euro banknotes savos bankas kontos, kā arī debetēt
no tiem euro banknotes. Banknošu apstrādes iekārtās
tiek pārbaudīts euro banknošu autentiskums un derī
gums, kā arī nodrošināta konta turētāja datu izseko
jamība. Naudas izņemšanai no banknošu apstrādes
iekārtām var tikt izmantotas derīgas īstās euro bank
notes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos
darījumos.
Šis apakšpostenis attiecas uz kredītiestāžu uzstā
dītām banknošu apstrādes iekārtām.

2.7.b

Citu skaidrās naudas
apstrādes iestāžu uzstā
dīto pašapkalpošanās
skaidras naudas
apstrādes iekārtu skaits

Banknošu apstrādes iekārtas (CRM) ļauj klientiem, Ar notikumiem saistīts
izmantojot bankas karti vai citus līdzekļus, noguldīt
euro banknotes savos bankas kontos, kā arī debetēt
no tiem euro banknotes. Banknošu apstrādes iekārtās
tiek pārbaudīts euro banknošu autentiskums un derī
gums, kā arī nodrošināta konta turētāja datu izseko
jamība. Naudas izņemšanai no banknošu apstrādes
iekārtām var tikt izmantotas derīgas īstās euro bank
notes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos
darījumos.
Šis apakšpostenis attiecas uz citu skaidrās naudas
apstrādes iestāžu uzstādītajām banknošu apstrādes
iekārtām.

2.8.

Pašapkalpošanās skai
dras naudas iemaksu
bankomātu skaits

Skaidrās naudas iemaksu bankomāti (CIM) ļauj Ar notikumiem saistīts
klientiem, izmantojot bankas karti vai citus līdzek
ļus, noguldīt euro banknotes savos bankas kontos,
bet tiem nav nekādu skaidrās naudas izsniegšanas
funkciju. Skaidrās naudas iemaksu bankomātos tiek
pārbaudīts euro banknošu autentiskums un nodroši
nāta konta turētāja datu izsekojamība; derīguma
pārbaudes nav obligātas.
Šis apakšpostenis attiecas uz skaidrās naudas
iemaksu bankomātiem, ko uzstādījušas visas skai
drās naudas apstrādes iestādes (1) (2).
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Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

2.9.

Kombinēto skaidrās
naudas iemaksu banko
mātu skaits

Datu pilnīguma kategorija

Kombinētie skaidrās naudas iemaksu bankomāti Ar notikumiem saistīts
(CCM) ļauj klientiem, izmantojot bankas karti vai
citus līdzekļus, noguldīt euro banknotes savos
bankas kontos, kā arī debetēt no tiem euro bank
notes. Skaidrās naudas iemaksu bankomātos tiek
pārbaudīts euro banknošu autentiskums un nodroši
nāta konta turētāja datu izsekojamība; derīguma
pārbaudes nav obligātas. Naudas izņemšanai no
kombinētajiem skaidrās naudas iemaksu bankomā
tiem netiek izmantotas euro banknotes, ko citi
klienti tajās noguldījuši iepriekšējos darījumos, bet
tikai atsevišķi tajos ievietotas euro banknotes.
Šis apakšpostenis attiecas uz kombinētajiem skaidrās
naudas iemaksu bankomātiem, ko uzstādījušas visas
skaidrās naudas apstrādes iestādes (1) (2).

2.10.

Skaidrās naudas izmaksu
bankomātu skaits

Skaidrās naudas izmaksu bankomāti (COM) ir Ar notikumiem saistīts
bankomāti, kuros pirms euro banknošu izmaksas
klientiem tiek pārbaudīts to autentiskums un derī
gums. Skaidrās naudas izmaksu bankomātos tiek
izmantotas euro banknotes, kuras tajos ievieto skai
drās naudas apstrādes iestādes vai kuras tiek ievie
totas no citām automatizētām sistēmām (piemēram,
tirdzniecības automātiem).
Šis apakšpostenis attiecas uz skaidrās naudas
izmaksu bankomātiem, ko uzstādījušas visas skai
drās naudas apstrādes iestādes.

2.11.

Kases palīgierīču skaits,
ko izmanto skaidrās
naudas pārbaudei kā
pašapkalpošanās ierīces

Kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei un Ar notikumiem saistīts
apstrādei (TARM), izmanto skaidrās naudas
apstrādes iestādes, kas pārbauda euro banknošu
autentiskumu un derīgumu. Naudas izņemšanai no
kases palīgierīcēm skaidrās naudas pārbaudei un
apstrādei var tikt izmantotas derīgas īstās euro bank
notes, ko citi klienti tajās noguldījuši iepriekšējos
darījumos. Turklāt šīs iekārtas droši uzglabā euro
banknotes un skaidrās naudas apstrādes iestādēm
ļauj kreditēt vai debetēt klientu banku kontus.
Šis apakšpostenis piemērojams tikai tad, ja euro
banknotes klienti paši ievieto šajās kases palīgierīcēs
vai izņem no tām.

2.12.

Kases palīgierīču skaits
skaidrās naudas
pārbaudei, kuras izmanto
kā pašapkalpošanās
ierīces

Kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei (TAM)
izmanto skaidrās naudas apstrādes iestādes, kas
pārbauda euro banknošu autentiskumu. Turklāt šīs
iekārtas droši uzglabā euro banknotes un skaidrās
naudas apstrādes iestādēm ļauj kreditēt vai debetēt
klientu banku kontus (1)
Šis apakšpostenis piemērojams tikai tad, ja euro
banknotes klienti paši ievieto vai arī tās izņem no
šīm kases palīgierīcēm (1) (2)

Ar notikumiem saistīts
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Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

3.

Datu pilnīguma kategorija

2.13.a

Kredītiestāžu uzstādīto
operatora apkalpotu
banknošu apstrādes
iekārtu skaits

Šis apakšpostenis attiecas uz visām operatora apkal Ar notikumiem saistīts
potām banknošu apstrādes iekārtām, ko uzstādījušas
kredītiestādes.

2.13.b

Citu skaidrās naudas
apstrādes iestāžu uzstā
dīto operatora apkalpotu
banknošu apstrādes
iekārtu skaits

Šis apakšpostenis attiecas uz visām operatora apkal Ar notikumiem saistīts
potām banknošu apstrādes iekārtām, ko uzstādījušas
citas skaidrās naudas apstrādes iestādes.

Darbības datu posteņi

Šie datu posteņi kā plūsmu dati aptver visu pārskata periodu un tos sniedz kā vienības un iedala pēc nominālvērtības.
Saskaņā ar Lēmuma ECB/2010/14 IV pielikumu datu sniegšanas apjomu var ierobežot, katrai NCB nosakot izņē
mumus un/vai datu sniegšanas sliekšņus. Parasti banknotes, ko apstrādājušas, šķirojušas un atkārtoti laidušas apgrozībā
nomaļās banku filiāles, netiek iekļautas.

3.1.

Kredītiestāžu uzstādītajās
banknošu apstrādes
iekārtās apstrādāto bank
nošu skaits

Banknotes, kurām autentiskuma un derīguma Ar notikumiem saistīts
pārbaude veikta pašapkalpošanās vai operatora
apkalpotās banknošu apstrādes iekārtās, ko uzstādī
jušas kredītiestādes

3.2.

Citu skaidrās naudas
apstrādes iestāžu uzstā
dītajās banknošu
apstrādes iekārtās apstrā
dāto banknošu skaits

Banknotes, kurām autentiskuma un derīguma Ar notikumiem saistīts
pārbaude veikta pašapkalpošanās vai operatora
apkalpotās banknošu apstrādes iekārtām, ko uzstādī
jušas citas skaidrās naudas apstrādes iestādes

3.3.

Kredītiestāžu uzstādītajās
banknošu apstrādes
iekārtās apstrādāto un
par nederīgām atzīto
banknošu skaits

Banknotes, kas apstrādātas un atzītas par nederīgām
pašapkalpošanās vai operatora apkalpotās banknošu
apstrādes iekārtās, ko uzstādījušas kredītiestādes

Ar notikumiem saistīts

3.4.

Citu skaidrās naudas
apstrādes iestāžu uzstā
dītajās banknošu
apstrādes iekārtās apstrā
dāto un par nederīgām
atzīto banknošu skaits

Banknotes, kas apstrādātas un atzītas par nederīgām
pašapkalpošanās vai operatora apkalpotās banknošu
apstrādes iekārtās, ko uzstādījušas citas skaidrās
naudas apstrādes iestādes

Ar notikumiem saistīts

02008O0008 — LV — 22.03.2017 — 003.001 — 40
▼M3
Šie datu posteņi attiecas uz pārskata perioda beigām.

Datu pilnīguma kategorija

3.5.

Kredītiestāžu atkārtoti
apgrozībā laisto bank
nošu skaits

Banknotes, ko saņēmušas kredītiestādes, apstrādātas Ar notikumiem saistīts
pašapkalpošanās vai operatora apkalpotās banknošu
apstrādes iekārtās saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/14
un izsniegtas klientiem vai arī turētas, lai tās atkār
toti tiktu izsniegtas klientiem. Netiek iekļautas euro
banknotes, kas tiek atpakaļ nodotas NCB.

3.6.

Citu skaidrās naudas
apstrādes iestāžu atkār
toti apgrozībā laisto
banknošu skaits

Banknotes, ko saņēmušas citas skaidrās naudas Ar notikumiem saistīts
apstrādes iestādes, apstrādātas pašapkalpošanās vai
operatora apkalpotās banknošu apstrādes iekārtās
saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/14 un izsniegtas
klientiem vai arī turētas, lai tās atkārtoti tiktu
izsniegtas klientiem. Netiek iekļautas euro bank
notes, kas tiek atpakaļ nodotas NCB.

(1) Datu sniegšana ir atkarīga no to pieejamības iesaistītajā dalībvalstī. NCB informē ECB par to sniegto datu apjomu.
(2) NCB sniedz datus par visām skaidrās naudas apstrādes iestādēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā. NCB
informē ECB par to sniegto datu apjomu.
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IV PIELIKUMS
ECB UZTURĒTIE CIS 2 ATSAUCES DATI UN SISTĒMAS PARAMETRI
ECB ievada atsauces datus un sistēmas parametrus, norādot to derīguma laiku.
Šo informāciju redz visi NCB un topošo Eurosistēmas NCB lietotāji.

1.

2.

Atsauces dati

1.1.

Apstiprinātā monētu emisija

Apstiprinātais euro apgrozības monētu un euro kolekcijas monētu apjoms
vērtības izteiksmē, kuru (topošā) iesaistītā dalībvalsts drīkst emitēt noteiktā
kalendārajā gadā saskaņā ar atbilstošo lēmumu par monētu emisiju (1). Euro
apgrozības monētas un euro kolekciju monētas, kuras glabā NCB un kuras
ir apmaksātas juridiskajam emitentam, uzskata par daļu no apstiprinātās
monētu emisijas.

1.2.

Banknošu apgādes krājumu
etalonlīmenis

Katras nominālvērtības un NCB euro banknošu AK apjoms, ko izmanto kā
atsauci, plānojot euro banknošu gada izgatavošanas un krājumu pārvaldības
apjomus saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu krājumu
pārvaldību.

1.3.

Apgrozības monētu apgādes
krājumu etalonlīmenis

Katras nominālvērtības un NCB euro apgrozības monētu apgādes krājumu
apjoms, ko izmanto kā atsauci, plānojot euro apgrozības monētu gada
izgatavošanas un krājumu pārvaldības apjomus saskaņā ar atsevišķu Savie
nības tiesību aktu par monētu krājumu pārvaldību.

1.4.

Kapitāla atslēgas daļas

NCB daļas ECB kapitāla atslēgā, kas aprēķinātas, pamatojoties uz Lēmumu
ECB/2013/28 (2), un izteiktas procentos.

Sistēmas parametri

2.1.

NCB atribūti

Informācija par: i) NHTO shēmu esamību iesaistītajās dalībvalstīs; ii)
dažādām monētu emisijas iestādēm, kas darbojas iesaistītajās dalībvalstīs;
iii) NCB un topošo Eurosistēmas NCB statusu attiecībā uz CIS 2 datu
sniegšanas apjomu ECB; iv) to, vai NCB saņem automātiskus paziņojumus
par datu notikumiem; v) to, vai NCB saņem regulārus automātiskus CIS 2
datu sūtījumus no visām NCB un topošajām NCB; un vi) piegādi veicošās
NCB identitātes datiem ar CIS 2 saistīto datu vajadzībām.

2.2.

Attiecības starp ECI
bankām un NCB

Atsevišķu ECI banku nosaukumi un norāde, kura NCB pārvalda šīs ECI
bankas un piegādā tām euro banknotes.

2.3.

Sērijas/varianta/nominālvēr
tības statuss

Informācija par to, vai banknošu un monētu sēriju un banknošu variantu
atsevišķas nominālvērtības vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis (statuss
“vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis”), ir likumīgs maksāšanas līdzeklis
vai vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis (statuss “vairs nav likumīgs
maksāšanas līdzeklis”).

2.4.

Datu posteņu atribūti

Visiem I–III pielikumā noteiktajiem datu posteņiem informācija par to: i)
kāds dalījuma līmenis pastāv; ii) vai datu postenis pieder pie 1. kategorijas,
2. kategorijas vai tas ir ar notikumiem saistīts datu postenis; iii) vai datu
posteņa dati tiek sniegti par dienu, mēnesi vai pusgadu; iv) vai datu
postenim datus sniedz NCB un/vai topošā Eurosistēmas NCB; un v) nosa
cījumiem, kuri jāievēro NCB, kas sniedz datu posteņa datus.
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2.5.

Ticamības pieļaujamo
noviržu robežas

V pielikumā noteiktajās pareizības pārbaudēs piemērojamo pieļaujamo
noviržu specifikācija.

2.6.

Banku brīvdienas

Nedēļas dienas, kurās NCB nav atvērta un kurā netiek gaidīta dienas datu
posteņu iesniegšana CIS 2. Šādos gadījumos CIS 2 lietojumprogramma
automātiski replicē iepriekšējās darbadienas dienas datus.

(1) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/2164 (2016. gada 30. novembris) par 2017. gadā emitējamo monētu daudzuma
apstiprināšanu (ECB/2016/43) (OV L 333, 8.12.2016., 73. lpp.).
(2) Lēmums ECB/2013/28 (2013. gada 29. augusts) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla
parakstīšanas atslēgā (OV L 16, 21.1.2014., 53. lpp.).
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V PIELIKUMS
NCB
1.

UN

TOPOŠO EUROISTĒMAS NCB NOSŪTĪTO
PAREIZĪBAS PĀRBAUDES

DATU

Ievads
CIS 2 veic datu, kurus NCB un topošās Eurosistēmas NCB nosūta uz ECB,
pareizības pārbaudi. Šīs pārbaudes iedalās obligātajās un vēlamajās
pārbaudēs.

Obligātās pārbaudes ir pareizības pārbaudes, kurās nedrīkst pārkāpt pieļau
jamo noviržu slieksni. Ja obligātā pārbaude nav izturēta, attiecīgie dati tiek
uzskatīti par nepareiziem un CIS 2 noraida visu attiecīgās NCB nosūtīto
datu ziņojumu. Pareizības pārbaudēm ar operācijas apzīmējumu “vienlī
dzīgs” ar slieksnis ir 1 % (1), bet pārējām pareizības pārbaudēm – 0.

Vēlamā pārbaude ir pareizības pārbaude, kurā pieļaujamās novirzes slieksnis
ir 3 %. Ja šis slieksnis tiek pārsniegts, tas neietekmē datu ziņojuma pieņem
šanu CIS 2, bet interneta tiešsaistes lietojumprogrammā parādās brīdinājums
par šo pareizības pārbaudi. Šo informāciju redz visi NCB un topošo Euro
sistēmas NCB lietotāji.

Pareizības pārbaudes tiek veiktas datiem par banknotēm un monētām ar
likumīga maksāšanas līdzekļa statusu un atsevišķi katrai sērijas un nomi
nālvērtības kombinācijai. Banknotēm tās tiek veiktas arī katrai varianta un
nominālvērtības kombinācijai, ja šādi varianti pastāv. Datu posteņiem,
kuriem sēriju vai variantu dalījumu var aplēst tikai izmantojot statistiskās
metodes, pareizības pārbaudi piemēro tikai kopsavilkuma nominālvērtībai, t.
i., vienas nominālvērtības visu variantu vai sēriju summai. Pareizības
pārbaudes par banknošu pārvešanas datiem (5.1. un 5.2. pārbaude) un
monētu pārvešanas datiem (6.6. pārbaude) tiek veiktas arī banknotēm,
kuru statuss ir “vēl nav likumīgs maksāšanas līdzeklis” un “vairs nav liku
mīgs maksāšanas līdzeklis”.

2.

Banknošu nacionālā neto emisijas apjoma pareizības pārbaude
Ja jauna sērija, variants vai nominālvērtība kļūst par likumīgu maksāšanas
līdzekli, šo datu pareizības pārbaudi veic, sākot no pirmā pārskata perioda,
kurā šī sērija, variants vai nominālvērtība ir likumīgs maksāšanas līdzeklis.
Nacionālais neto emisijas apjoms par iepriekšējo periodu (t–1) šajā gadī
jumā ir 0.

2.1. Banknošu mēneša nacionālais emisijas apjoms (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

Nacionālais neto emisijas apjoms saskaņā ar krājumu metodi par periodu t
–
Nacionālais neto emisijas apjoms saskaņā ar krājumu metodi par periodu (t-1)
=
3.1. NCB emitētās banknotes

(1)

1

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

Pieļaujamā maksimālā starpība starp vienādojuma kreiso un labo pusi nedrīkst pārsniegt
vienādojuma puses, kurai ir lielāka absolūtā vērtība, kas reizināta ar slieksni, absolūto
vērtību. Pareizības pārbaudē tiek pārbaudīts, vai: absolūtā vērtība (“kreisā puse” – “labā
puse”) ir mazāka vai vienāda ar pieļaujamo maksimālo starpību. Piemērs: kreisā puse =
190; labā puse = 200; slieksnis = 1 %; pieļaujamā maksimālā starpība: 200 × 1 % = 2.
Pareizības pārbaudē tiek pārbaudīts, vai: absolūtā vērtība (190 – 200) ≤ 2. Šajā piemērā:
absolūtā vērtība (190 – 200) = 10. Rezultātā pareizības pārbaude nav izturēta.
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Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

3.15. NHTO iestāžu apgrozībā
laistās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

3.19. ECI banku apgrozībā
laistās banknotes s

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

3.4. NCB atpakaļ nodotās
banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

3.16. NHTO iestādēm atpakaļ
nodotās banknotes s

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

3.20. ECI bankām atpakaļ
nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

+

–

Σ

Σ

— Mēneša nacionālo neto emisijas apjomu saskaņā ar krājumu metodi
aprēķina, kā norādīts šajā tabulā.

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

Nacionālais neto emisijas apjoms saskaņā ar krājumu metodi par periodu t =
1.1. Izgatavotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

1.2. Banknotes, kuras iznīcinātas
banknošu šķirošanas iekārtā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

1.3. Banknotes, kuras iznīcinātas
ārpus banknošu šķirošanas
iekārtas

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.1. Jauno banknošu Eurosis
tēmas stratēģiskie krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.2. Derīgo banknošu Eurosis
tēmas stratēģiskie krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.3. Jauno banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.4. Derīgo banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.5. Nederīgo (iznīcināšanai
paredzēto) banknošu krājumi
NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.6. Neapstrādāto banknošu
krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k
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Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

–

2.7. Jauno banknošu apgādes
krājumi NHTO iestāžu turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.8. Derīgo banknošu apgādes
krājumi NHTO iestāžu turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.9. Nederīgo banknošu krājumi
NHTO iestāžu turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

2.10. Neapstrādāto banknošu
krājumi NHTO iestāžu turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

Σ

2.11. Jauno banknošu apgādes
krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

Σ

2.12. Derīgo banknošu apgādes
krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

Σ

2.13. Nederīgo banknošu
krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

Σ

2.14. Neapstrādāto banknošu
krājumi ECI banku turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

Σ

2.15. Ceļā uz vai no ECI
bankām esošo banknošu apgādes
krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

2.2. Banknošu dienas nacionālais emisijas apjoms (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

Nacionālā neto emisija periodā t =

Nacionālais neto emisijas apjoms saskaņā ar krājumu metodi par periodu (t-1)

+

3.1. NCB emitētās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

3.15. NHTO iestāžu apgrozībā
laistās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

3.19. ECI banku apgrozībā
laistās banknotes s

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

3.4. NCB atpakaļ nodotās
banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

–

Σ
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Operācijas apzīmējumi

–

–

3.

Σ

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

3.16. NHTO iestādēm atpakaļ
nodotās banknotes s

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

3.20. ECI bankām atpakaļ
nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

Banknošu krājumu pareizības pārbaude
Pareizības pārbaudes par banknošu krājumu datiem veic, tikai sākot ar otro
pārskata periodu, kurā NCB sniedz ECB CIS 2 datus.
Ja sērija, variants vai nominālvērtība kļūst par likumīgu maksāšanas līdzek
li, šo datu pareizības pārbaudi veic, tikai sākot ar otro pārskata periodu,
kurā šī sērija, variants vai nominālvērtība ir likumīgs maksāšanas līdzeklis.
To valstu NCB, kurās nesen ieviests euro (t. i., bijušās topošās Eurosistēmas
NCB), pareizības pārbaudes par banknošu krājumu datiem veic, sākot ar
otro pārskata periodu pēc euro ieviešanas.

3.1. Jaunu banknošu aprite Eurosistēmas stratēģiskajos krājumos (obligātā
pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

2.1. Jauno banknošu Eurosis
tēmas stratēģiskie krājumi

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

2.1. Jauno banknošu Eurosis
tēmas stratēģiskie krājumi

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

4.1. Jauno saražoto banknošu
piegāde no spiestuves atbildī
gajai NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k kur “krājumi, uz kuriem
tiek piegādāts” = ESK

=

+

+

Σ

4.3. Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “kvalitāte” = jaunas UN
“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” =
ESK

–

Σ

4.2. Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “kvalitāte” = jaunas UN
(“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” =
ESK vai “krājumi, no kuriem tiek piegā
dāts” = saražotās banknotes), UN
“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” =
ESK

3.12. Iznīcinātās jaunās bank
notes tieši no Eurosistēmas stra
tēģiskajiem krājumiem

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

— Pirms jaunu ESK banknošu emisijas tās jāpārved uz emitējošās NCB
AK.
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3.2. Derīgo banknošu aprite Eurosistēmas stratēģiskajos krājumos (obligātā
pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

2.2. Derīgo banknošu Eurosis
tēmas stratēģiskie krājumi

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

=

2.2. Derīgo banknošu Eurosis
tēmas stratēģiskie krājumi

+

Σ

4.3. Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “kvalitāte” = jaunas UN
“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” =
ESK

–

Σ

4.2. Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “kvalitāte” = jaunas UN
(“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” =
ESK vai “krājumi, no kuriem tiek piegā
dāts” = saražotās banknotes), UN
“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” =
ESK

3.13. Iznīcinātās derīgās bank
notes tieši no Eurosistēmas stra
tēģiskajiem krājumiem

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

— Pirms derīgu ESK banknošu emisijas tās vispirms jāpārved uz emitē
jošās NCB AK.
3.3. Jauno un derīgo banknošu AK un ESK aprite (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

2.3. Jauno banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

2.4. Derīgo banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

2.3. Jauno banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

2.4. Derīgo banknošu apgādes
krājumi NCB turējumā

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

4.1. Jauno saražoto banknošu
piegāde no spiestuves atbildī
gajai NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “krājumi, uz kuriem tiek
piegādāts” = AK

+

=
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Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

+

Σ

4.3. Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “kvalitāte” = jaunas vai
derīgas UN “krājumi, uz kuriem tiek
piegādāts” = AK

–

Σ

4.2. Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur (“kvalitāte” = jaunas vai
derīgas UN “krājumi, no kuriem tiek
piegādāts” = AK) VAI (“kvalitāte” =
jaunas UN “krājumi, no kuriem tiek piegā
dāts” = produkcija, UN “krājumi, uz
kuriem tiek piegādāts” =AK)

–

3.1. NCB emitētās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

3.7. NCB apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

3.8. NCB par nederīgām atzītās
banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

3.2. Banknotes, kuras NCB
nodevusi NHTO iestādēm

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

3.3. Banknotes, kuras NCB
nodevusi ECI bankām

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

3.10. Iznīcinātās jaunās bank
notes tieši no apgādes
krājumiem

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

3.11. Iznīcinātās derīgās bank
notes tieši no apgādes
krājumiem

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

Σ

3.4. Neapstrādāto banknošu AK un ESK aprite (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

2.6. Neapstrādāto banknošu
krājumi NCB turējumā

Pārskata
periodi

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

=

2.6. Neapstrādāto banknošu
krājumi NCB turējumā

–

3.7. NCB apstrādātās banknotes
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Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periodi

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

+

3.4. NCB atpakaļ nodotās
banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

3.5. Banknotes, kuras NHTO
iestādes nodevušas NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

Σ

3.6. Banknotes, kuras ECI
bankas nodevušas NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

Σ

4.3. Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “kvalitāte” = neapstrādātas

–

Σ

4.2. Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “kvalitāte” = neapstrādātas

3.14. Iznīcinātās neapstrādātās
banknotes tieši no krājumiem

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

— Visas saņemtās neapstrādātās banknotes grāmato kā saņēmējas NCB
“krājumi, uz kuriem tiek piegādāts” = AK.
— Visas pārvestās neapstrādātās banknotes grāmato kā piegādātājas NCB
“krājumi, no kuriem tiek piegādāts” = AK un kā “krājumi, uz kuriem
tiek piegādāts” = AK.
3.5. Banknošu aprite krājumos NHTO iestāžu turējumā (vēlamā pārbaude)
Operācijas
apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periodi

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

2.7. Jauno banknošu apgādes krājumi
NHTO iestāžu turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

2.8. Derīgo banknošu apgādes krājumi
NHTO iestāžu turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

2.9. Nederīgo banknošu krājumi NHTO
iestāžu turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

2.10. Neapstrādāto banknošu krājumi
NHTO iestāžu turējumā

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

=

2.7. Jauno banknošu apgādes krājumi
NHTO iestāžu turējumā
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Operācijas
apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periodi

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

+

2.8. Derīgo banknošu apgādes krājumi
NHTO iestāžu turējumā

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

2.9. Nederīgo banknošu krājumi NHTO
iestāžu turējumā

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

2.10. Neapstrādāto banknošu krājumi
NHTO iestāžu turējumā

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

3.2. Banknotes, kuras NCB nodevusi
NHTO iestādēm

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

3.16. NHTO iestādēm atpakaļ nodotās
banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

3.5. Banknotes, kuras NHTO iestādes
nodevušas NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

–

3.15. NHTO iestāžu apgrozībā laistās
banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

— Šīs pamatnostādnes mērķiem visas banknotes, kas no apgrozības
nodotas atpakaļ NHTO iestādēm, tiek iekļautas 2.10. datu postenī (neap
strādāto banknošu krājumi NHTO iestāžu turējumā) līdz to apstrādei.
3.6. Neapstrādāto banknošu aprite krājumos ECI banku turējumā (vēlamā
pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, ECI banka-m

2.14. Neapstrādāto banknošu
krājumi ECI banku turējumā

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, ECI banka-m

–

3.21. ECI banku apstrādātās
banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, ECI banka-m

+

3.20. ECI bankām atpakaļ
nodotās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, ECI banka-m

2.14. Neapstrādāto banknošu
krājumi ECI banku turējumā

=

— Šīs pamatnostādnes mērķiem visas banknotes, kas no apgrozības
nodotas atpakaļ ECI bankām, tiek iekļautas 2.14. datu postenī (neapstrā
dāto banknošu krājumi ECI banku turējumā) līdz to apstrādei.
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3.7. Banknošu krājumu topošo Eurosistēmas NCB turējumā aprite (obligātā
pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periodi

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

5.1. Likumīgā maksāšanas līdz
ekļa pirmsieviešanas krājumi

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

5.2. Priekšpiegāde

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

5.1. Likumīgā maksāšanas līdz
ekļa pirmsieviešanas krājumi

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

5.2. Priekšpiegāde

t-1

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

4.1. Jauno saražoto banknošu
piegāde no spiestuves atbildī
gajai NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k

+

=

4.

+

Σ

4.3. Banknošu saņemšana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, kur “no NCB” ≠ ziņotāja NCB-k

–

Σ

4.2. Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata
sniedzēja NCB-k kur “no NCB” ≠ ziņotāja
NCB-k

Ar banknotēm saistītās darbības datu pareizības pārbaudes

4.1. NCB par nederīgām atzītās banknotes (obligātā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

3.8. NCB par nederīgām atzītās banknotes

Pārskata
periodi

t

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata snie
dzēja NCB-k
≤

3.7. NCB apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata snie
dzēja NCB-k

4.2. NHTO iestāžu par nederīgām atzītās banknotes (obligātā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

3.18. NHTO iestāžu par nederīgām atzītās
banknotes

Pārskata
periods

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata snie
dzēja NCB-k

t

≤
3.17. NHTO iestāžu apstrādātās banknotes

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, pārskata snie
dzēja NCB-k
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4.3. ECI banku par nederīgām atzītās banknotes (obligātā pārbaude)

Pārskata
periodi

Datu posteņa numurs un nosaukums

3.22. ECI
banknotes

banku

par

nederīgām

atzītās

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k,
ECI banka-m

t

≤

3.21. ECI banku apstrādātās banknotes

5.

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k,
ECI banka-m

Banknošu pārvešanas pareizības pārbaude

5.1. Nodošana starp dažādu veidu krājumiem vienā NCB (obligātā pārbaude)

Nosacījumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periodi

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

JA

4.2. Banknošu pārvešana

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, uz NCB-m, krājumi, no kuriem
tiek piegādāts-u, krājumi, uz kuriem tiek
piegādāts-v, kvalitāte-x, plānošana-y, kur
NCB-k = NCB-m

TAD

4.2. Banknošu pārvešana

t

krājumu veids-u ≠ krājuma veids-v

5.2. Atsevišķu banknošu nodošanu saskaņošana starp (topošajām Eurosistēmas)
NCB (vēlamā pārbaude)

Operācijas
apzīmējumi

Σ

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periodi

4.2. Banknošu pārvešana

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-k, uz NCB-m, kvalitāte-n, krājumi,
uz kuriem tiek piegādāts-p

t

Sērija/variants-i, nominālvērtība-j, ziņotāja
NCB-m, no NCB-k, kvalitāte-n, krājumi,
uz kuriem tiek piegādāts-p

=

4.3. Banknošu saņemšana

— NCB vai topošās Eurosistēmas NCB piegādāto banknošu apjomam jābūt
vienādam ar banknošu apjomu, ko saņēmusi cita NCB vai topošā Euro
sistēmas NCB.

02008O0008 — LV — 22.03.2017 — 003.001 — 53
▼M3
6.

Pareizības pārbaudes par monētu datiem

6.1. Monētu nacionālā neto emisijas apjoma norises (vēlamā pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periodi

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

t-1

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

1.1. Monētu nacionālais neto
emisijas apjoms

=

1.1. Monētu nacionālais neto
emisijas apjoms

+

Σ

3.1. Sabiedrībai emitētās
monētas

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

–

Σ

3.2. No sabiedrības atpakaļ
saņemtās monētas

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

— Šo pareizības pārbaudi veic, sākot ar otro pārskata periodu, kad NCB
sniedz ECB CIS 2 datus.
— Ja jauna sērija vai nominālvērtība kļūst par likumīgu maksāšanas līdzek
li, šo datu pareizības pārbaudi veic par pirmo pārskata periodu, kurā šī
sērija vai nominālvērtība ir likumīgs maksāšanas līdzeklis. Nacionālais
neto emisijas apjoms par iepriekšējo periodu (t–1) šajā gadījumā ir 0.
6.2. Monētu krājumu saskaņošana (obligātā pārbaude)

Operācijas
apzīmējumi

Σ

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata periodi

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k

Kopējie monētu krājumi
(2.1.–2.4.)

≥

5.1. Apmaksātie apgrozības monētu
krājumi monētu emisijas iestāžu
turējumā

— CIS 2 vāc datus par krājumiem (2.1.–2.4. datu postenis) neatkarīgi no tā,
vai tie ir vai nav apmaksāti juridiskajam emitentam (emitentiem). Visu
monētu emisijas iestāžu kopējiem krājumiem, kas ir to fiziskā turējumā
iesaistītajā dalībvalstī, jābūt lielākiem vai vienādiem ar krājumiem, kas
apmaksāti šīs dalībvalsts juridiskajam emitentam vai citu iesaistīto dalīb
valstu juridiskajiem emitentiem.
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6.3. Kopējie apmaksātie krājumi pret NCB apmaksātajiem krājumiem (obligātā
pārbaude)

Operācijas apzīmējumi

Σ

+

Datu posteņa numurs un nosaukums

Pārskata
periodi

Cita informācija

5.1. Apmaksātie apgrozības
monētu krājumi monētu emisijas
iestāžu turējumā

t

Ziņotāja NCB-k.
Tā kā 5.1. posteņa datus ziņo kā skaitļus,
atsevišķos skaitļus reizina ar attiecīgajām
nominālvērtībām

5.3. Apmaksāto kolekcijas
monētu vērtība monētu emisijas
iestāžu turējumā

t

Ziņotāja NCB-k.

t

Ziņotāja NCB-k.

≥
6.1. Krājumu vērtība, ko NCB
apmaksājusi juridiskajam
emitentam (emitentiem)

6.4. Monētu apstrāde (obligātā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

3.4. Par nederīgām atzītās monētas

Pārskata
periodi

t

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, iestādem
≤

3.3. Apstrādātās monētas

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, iestādem

6.5. Atsevišķu monētu nodošanu saskaņošana starp (topošajām) iesaistītajām
dalībvalstīm (vēlamā pārbaude)

Datu posteņa numurs un nosaukums

4.1. Apgrozības monētu pārvešana

Pārskata
periodi

t

Dalījums un pārskata sniedzēja NCB

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, uz dalīb
valsti-m
=

4.2. Monētu saņemšana

t

Sērija-i, nominālvērtība-j, ziņotāja NCB-k, no
dalībvalsts-k

Monētu apjomam, kuras piegādājusi viena (topošā) iesaistītā dalībvalsts,
jābūt vienādam ar monētu apjomu, ko saņēmusi cita (topošā) iesaistītā
dalībvalsts.
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Terminu skaidrojums
Terminu skaidrojumā definēti šīs pamatnostādnes pielikumos izmantotie tehniskie
termini.

“Apgādes krājumi – AK” (logistical stocks – LS) ir visu jauno un derīgo
banknošu krājumi, kas nav ESK, ko tur NCB un šīs pamatnostādnes izpratnē
arī NHTO iestādes un ECI bankas.

“Apgrozības monētas” (circulation coins) ir apgrozības monētas, kas definētas
Padomes Regulas (ES) Nr. 729/2014 ( (1)) 2. pantā.

“Banknošu nacionālais neto emisijas apjoms” (national net issuance of bank
notes) ir euro banknošu apjoms, ko emitējusi un laidusi apgrozībā atsevišķa NCB
kādā konkrētā brīdī (piemēram, pārskata perioda beigās), t. sk. visas euro bank
notes, ko apgrozībā laidušas visas šīs valsts NHTO iestādes un visas ECI bankas,
ko pārrauga minētā NCB. Banknošu pārvedumi uz citām NCB vai topošajām
Eurosistēmas NCB netiek ietverti. Banknošu nacionālo neto emisijas apjomu var
aprēķināt, izmantojot i) krājumu metodi, kurā lietoti tikai krājumu dati, kas
attiecas uz konkrētu brīdi; vai ii) plūsmas metodi, kurā apkopoti plūsmu dati,
sākot ar banknošu ieviešanas dienu līdz konkrētam brīdim (t. i., pārskata perioda
beigām).

“Banknošu sērija” (banknote series) ir vairāku nominālvērtību euro banknotes,
kas definētas kā sērija Eiropas Centrālās bankas Lēmumā ECB/2013/10 ( (2)) vai
jaunākā ECB tiesību aktā. Pirmajā euro banknošu sērijā, kas tika laista apgrozībā
2002. gada 1. janvārī, ietilpst šādas nominālvērtības: EUR 5, EUR 10, EUR 20,
EUR 50, EUR 100, EUR 200 un EUR 500. Euro banknotes, kam pārskatītas
tehniskās specifikācijas vai pārstrādāts dizains (piemēram, dažādu ECB prezi
dentu paraksti), veido jaunu banknošu sēriju tikai tad, ja tas norādīts Lēmumā
ECB/2013/10 vai jaunākā ECB tiesību aktā.

“Banknošu turēšanas pasūtījuma (notes-held-to-order) shēma vai līdzīga
shēma” nor jeb “NHTO shēma” ir shēma, ko veido atsevišķi līgumi starp
NCB un dažām kredītiestādēm (NHTO iestādēm) NCB iesaistītajā dalībvalstī,
saskaņā ar kuriem NCB: i) piegādā NHTO iestādēm euro banknotes, kuras tās
glabā ārpus NCB telpām laišanai apgrozībā; un ii) tieši kreditē vai debetē NHTO
iestāžu vai kredītiestāžu, kas ir NHTO iestāžu klienti, kontus nacionālajā centrā
lajā bankā (NCB) atbilstoši euro banknošu apjomam, ko NHTO iestādes vai to
klienti novieto vai izņem no glabāšanas telpām, paziņojot par to NCB. Bank
notes, ko NCB nodevušas NHTO iestādēm, veido daļu no NCB saražotajām
banknotēm (1.1. datu postenis). Banknotes, ko glabāšanā tur NHTO iestādes,
nav daļa no NCB nacionālā euro banknošu neto emisijas apjoma.

“Banknotes apgrozībā” (banknotes in circulation) ir visas euro banknotes, ko
emitējusi Eurosistēma un ko apgrozībā laidušas NCB kādā noteiktā laikā, un kas
šīs pamatnostādnes izpratnē ietver arī banknotes, ko apgrozībā laidušas NHTO
iestādes un ECI bankas. To apjoms ir vienāds ar euro banknošu nacionālo neto
emisiju kopapjomu. Jāatzīmē, ka jēdzienu “banknotes apgrozībā” neattiecina uz
valsts līmeni, jo nav iespējams noteikt, vai vienā iesaistītajā dalībvalstī apgrozībā
laistās banknotes atrodas šajā dalībvalstī vai arī tās nav no apgrozības nodotas
atpakaļ kādas citas dalībvalsts NCB, NHTO iestādē vai ECI bankā.
(1) Padomes Regula (ES) Nr. 729/2014 (2014. gada 24. jūnijs) par apgrozībai paredzēto euro
monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (OV L 194, 2.7.2014., 1. lpp.).
(2) Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2013/10 (2013. gada 19. aprīlis) par euro bank
nošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības
(OV L 118, 30.4.2013., 37. lpp.).
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“Banknotes variants” (banknote variant) banknošu sērijas robežās ir apakšsē
rija, ko veido vienas vai vairāku nominālvērtību euro banknotes ar uzlabotiem
pretviltošanas elementiem un/vai pārstrādātu dizainu.

“Derīgas banknotes” (fit banknotes) ir i) euro banknotes, kas nodotas atpakaļ
NCB un ir derīgas apgrozībai saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību aktu par bank
nošu apstrādi, ko veic NCB; vai ii) euro banknotes, kas nodotas atpakaļ kredī
tiestādēm, t. sk. NHTO iestādēm un ECI bankām, un kas ir derīgas apgrozībai
saskaņā ar minimālajiem šķirošanas standartiem, kuri noteikti Lēmumā
ECB/2010/14.

“Eurosistēmas stratēģiskie krājumi – ESK” (Eurosystem Strategic Stock –
ESS) ir jaunu un derīgu euro banknošu krājums, kas tiek glabāts noteiktās
NCB, lai nodrošinātu pieprasījumu pēc euro banknotēm, ja to nevar nodrošināt
apgādes krājumi ( (1)).

“Izgatavotās monētas” (created coins) ir euro apgrozības monētas, kuras: i)
naudas kaltuvēs ražotas ar attiecīgu nacionālo pusi; ii) piegādātas iesaistītās
dalībvalsts monētu emisijas iestādēm un iii) reģistrētas šādu monētu emisijas
iestāžu skaidrās naudas pārvaldības sistēmās. Tas mutatis mutandis attiecas uz
euro kolekcijas monētām.

“Jaunas banknotes” (new banknotes) ir euro banknotes, ko NCB, NHTO
iestādes vai ECI bankas vēl nav laidušas apgrozībā vai arī kas vēl nav priekšpie
gādātas topošajām Eurosistēmas NCB.

“Kases centrs” (cash centre) ir centralizēta droša vieta, kur apstrādā euro bank
notes un/vai euro apgrozības monētas pēc to transportēšanas no dažādām vietām.

“Kolekcijas monētas” (collector coins) ir kolekcijas monētas, kas definētas
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 651/2012 (2) 1. pantā.

“Monētas apgrozībā” (coins in circulation) ir euro apgrozības monētu apkopotā
nacionālā neto emisija (1.1. datu postenis). Jāatzīmē, ka jēdzienu “monētas apgro
zībā” neattiecina uz valsts līmeni, jo nav iespējams noteikt, vai iesaistītajā dalīb
valstī apgrozībā laistās monētas atrodas šajā dalībvalstī vai arī tās nav no apgro
zības nodotas atpakaļ citu dalībvalstu monētu emisijas iestādēs. Euro kolekcijas
monētas netiek iekļautas šajā kategorijā, jo tās ir likumīgs maksāšanas līdzeklis
tikai emisijas dalībvalstī.

“Monētu sērija” (coin series) ir vairāku nominālvērtību euro monētas, kas defi
nētas kā sērija Regulas (ES) Nr. 729/2014 1. pantā vai jaunākā Savienības tiesību
aktā. Pirmajā euro monētu sērijā, kas tika laista apgrozībā 2002. gada 1. janvārī,
ietilpst šādas nominālvērtības: EUR 0,01, EUR 0,02, EUR 0,05, EUR 0,10, EUR
0,20, EUR 0,50, EUR 1 un EUR 2. Euro monētas, kam pārskatītas tehniskās
specifikācijas vai pārstrādāts dizains (piemēram, pārmaiņas Eiropas kartē monētas
kopīgajā pusē), veido jaunu monētu sēriju tikai tad, ja tas noteikts Regulas (ES)
Nr. 729/2014 grozījumos vai jaunākā Savienības tiesību aktā.
(1) Kā norādīts atsevišķā ECB tiesību aktā par banknošu krājumu pārvaldību.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 651/2012 (2012. gada 19. jūlijs) par
euro monētu emisiju (OV L 201, 27.7.2012., 135. lpp.). Monētas, kas tiek pārdotas kā
ieguldījums dārgmetālos, sauc par dārgmetāla jeb ieguldījumu monētām. Tās parasti kaļ
atbilstoši pieprasījumam tirgū, un tās neatšķiras ar īpašu apstrādi vai kvalitāti. Šādām
monētām cenu nosaka saskaņā ar to sastāvā esošā metāla tirgus cenu, kam pievienots
neliels kalšanas uzcenojums, kurā ietvertas ražošanas izmaksas, reklāmas izmaksas un
neliela peļņa.
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“Nacionālais bruto emisijas apjoms” (national gross issuance) attiecībā uz
euro monētām ir euro apgrozības monētas vai euro kolekcijas monētas, ko iesais
tītajā dalībvalstī emitējis likumīgais euro monētu emitents (t. i., monētas, kuru
nominālvērtība pārskaitīta likumīgajam emitentam), neatkarīgi no tā, vai šīs
monētas tur NCB, topošā Eurosistēmas NCB, monētu emisijas trešā persona
vai sabiedrība.

Apgrozības monētu nacionālais bruto emisijas apjoms = apgrozības monētu
nacionālais neto emisijas apjoms (1.1. datu postenis) + apmaksātie apgrozības
monētu krājumi, ko tur monētu emisijas iestādes (5.1. datu postenis), + apgro
zības monētu pārvedumi kopš to ieviešanas (4.1. kumulatīvais datu postenis) –
saņemtās apgrozības monētas kopš to ieviešanas (4.2. kumulatīvais datu
postenis).

Kolekcijas monētu nacionālais bruto emisijas apjoms = kolekcijas monētu nacio
nālais neto emisijas apjoms (vērtība) (1.3. datu postenis) + kolekcijas monētu, ko
tur monētu emisijas iestādes, vērtība (5.3. datu postenis).

“Neapstrādātas banknotes” (unprocessed banknotes) ir i) euro banknotes, kuras
nodotas atpakaļ NCB, bet kuru autentiskums un derīgums nav pārbaudīts saskaņā
ar atsevišķu ECB tiesību aktu par banknošu apstrādi, ko veic NCB; vai ii) euro
banknotes, kuras nodotas atpakaļ kredītiestādēm, t. sk. NHTO iestādēm un ECI
bankām, bet kuru autentiskums un derīgums nav pārbaudīts saskaņā ar Lēmumu
ECB/2010/14.

“Nederīgas banknotes” (unfit banknotes) ir i) euro banknotes, kas nodotas
atpakaļ NCB, bet nav derīgas apgrozībai saskaņā ar atsevišķu ECB tiesību
aktu par banknošu apstrādi, ko veic NCB; vai ii) euro banknotes, kas nodotas
atpakaļ kredītiestādēm, t. sk. NHTO iestādēm un ECI bankām, bet kas nav
derīgas apgrozībai saskaņā ar minimālajiem šķirošanas standartiem, kuri noteikti
Lēmumā ECB/2010/14

“Nominālvērtība” (denomination) ir uz euro banknotes vai monētas norādītā
vērtība, kas banknotēm noteikta Lēmumā ECB/2013/10 vai jaunākā ECB tiesību
aktā, bet monētām – Regulā (ES) Nr. 729/2014 vai jaunākā Savienības tiesību
aktā.

“Paplašinātās glabāšanas programma” (extended custodial inventory
programme) jeb “ECI programma” ir programma, kuru veido līgumi starp
ECB, NCB un atsevišķām kredītiestādēm (ECI bankām) un saskaņā ar kuru
NCB i) apgādā ECI bankas ar euro banknotēm, kuras tās glabā ārpus Eiropas
ar mērķi laist apgrozībā; un ii) ieskaita ECI bankām līdzekļus par euro bank
notēm, kuras noguldījuši to klienti, kurām veikta autentiskuma un derīguma
pārbaude, kuras tiek turētas glabāšanā un par kurām paziņots NCB. Banknotes,
ko glabāšanā tur ECI bankas, t. sk. tās, kuras ir ceļā starp NCB un ECI bankām,
ir pilnībā nodrošinātas līdz brīdim, kad ECI bankas tās laiž apgrozībā vai arī
nodod atpakaļ NCB. Banknotes, ko NCB nodevušas ECI bankām, veido daļu no
NCB saražotajām banknotēm (1.1. datu postenis). Banknotes, ko glabāšanā tur
ECI bankas, nav daļa no NCB nacionālā euro banknošu neto emisijas apjoma.

“Sabiedrība” (public) saistībā ar euro monētu emisiju ir visas iestādes un plašas
sabiedrības pārstāvji, kas nav monētu emisijas iestādes (topošajās) iesaistītajās
dalībvalstīs.
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“Sākumkomplekts” (starter kit) ir pakete, kuras sastāvā saskaņā ar kompetento
valsts iestāžu noteikto ir euro apgrozības monētas ar dažādām nominālvērtībām
un kuru izmanto, lai euro apgrozības monētas priekšpiegādes otrajā fāzē piegā
dātu plašai sabiedrībai topošajā iesaistītajā dalībvalstī.

