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Vadl īniju izmai ņu vēsture 
Versija Izmaiņu apraksts Datums 
1.0 Veikta Latvijas Komercbanku asociācijas apstiprināto vadlīniju adaptācija atbilstoši Valsts 

kases vajadzībām 
19.08.2015. 

2.0 Maksājuma tipu apraksts papildināts ar jaunu maksājumu tipu - „Tehniskie maksājumi” un tā 
aprakstu. 

09.06.2016. 

Mainīts ziņojumu satura apraksts. Ziņojumu satura aprakstā precizēts „XML ziņojumos 
aizvietojamie simboli” apraksts. Mainīts sadaļas „Rakstzīmju  kopa” apraksts uz „ISO 20022 
XML ziņojumos izmanto UTF8 kodējumu. Izmantotais kodējums ir deklarēts XML ziņojuma 
galvenē (Header).” 

 

 Camt.052.001.02 ziņojumā precizēti bloka 2.5 FromToDate <FrToDt> komentāri par 
ievadāmo informāciju: 

− elementā 5.1.0  FromDateTime <FrDtTm> komentārs precizēts uz - Datums un laiks, 
no kura ziņojumā ir ietverti dati. 

− elementā 5.1.1 ToDateTime <ToDtTm> komentārs precizēts uz - Datums un laiks, 
līdz kuram ziņojumā ir ietverti dati.  

 

 Camt.052.001.02 ziņojumā precizēti bloka 2.23 Balance <Bal> elementa 2.26 Code <Cd> 
komentāri par ievadāmo informāciju: 

− Koda PRCD aparaksts mainīts uz - konta atlikums uz pēdējās slēgtās dienas 
beigām. 

− dzēsts kods INFO un tā apraksts. 

 

 Camt.052.001.02 ziņojumā precizēts bloka 2.76 Entry <Ntry> apraksts uz - Bloks netiek 
attēlots, ja kontā nav bijis apgrozījuma. Piezīme: Maksājumu uzskaites sadaļā (Entry 
details) katrs maksājums uzskaitās atsevišķi. 

 

 Camt.052.001.02 ziņojumā precizēti  bloka 2.76 Entry <Ntry> šādu elementu komentāri par 
elementā ievadāmo informāciju: 

− elementa 2.80 ReversalIndicator <RvslInd> komentārs precizēts uz - Norāda uz to 
vai maksājums ir reverss.  Maksājums ir reverss, ja <RvslInd> vērtība ir 'true':  ja 
<CdtDbtInd> ir 'DBIT', tad oriģinālais maksājums ir bijis kredītā; ja <CdtDbtInd> ir 
'CRDT', tad oriģinālais maksājums ir bijis debetā.  

− elementa 2.84 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> komentārs precizēts uz - 
Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.). 

− elementa 2.147 InstructionIdentification <InstrId> komentārs precizēts uz - 
Maksājuma numurs. Klienta piešķirts  maksājuma numurs  iekšējiem, iekšzemes, 
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SEPA, ārvalstu  un tehniskajiem maksājumiem (izņemot dotācija, valūtas 
svārstības, atlikumu pārcelšanas un atlikumu uzlikšanas dokumentiem). Ziņojuma 
elements 2.29 no pain.001.001.03. 

− elementa 2.148 EndToEndIdentification <EndToEnd> komentārs precizēts uz - 
Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators (maksātāja reference), kas tiek nodots 
caur visu maksājuma ķēdi nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos. 
Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-klients posmā identificētu 
maksājumu. Ja netiek padots pain.001.001.03, tad atpakaļ padod NOT PROVIDED. 
NeSEPA maksājumos šis elements tiek ignorēts. Ziņojuma elementa numurs 2.30 
no pain.001.001.03. 

− elementa 2.149 TransactionIdentification <TxId> komentārs precizēts uz -Maksātāja 
bankas piešķirts identifikators. Maksātāja bankas piešķirts unikāls maksājuma 
identifikators no bankas ienākošiem maksājumiem. 

− elementa 2.1.14 UnitCurrency <UnitCcy> komentārs precizēts uz - Nacionālā valūta 
– EUR. 

− elementa 2.199 RelatedParties <RltdPties> komentārs precizēts uz  - Maksājumā  
iesaistītās puses. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta 
ietvaros. 

− elementa 2.203 UltimateDebitor <UltmtDbtr> komentārs precizēts uz - Tikai SEPA 
maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts ienākošajā maksājumā, vai 
Maksātājs norādījis izejošajā maksājumā (pain.001.001.03 elements 2.70 vai 2.23). 

− elementam 2.211 RelatedAgents <RltdAgts> pievienots komentārs - Maksājumā 
iesaistītā banka. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta 
ietvaros. 

− elementa 2.213 CreditorAgent <CdtrAgt> komentārs precizēts uz - Izmanto tikai 
izejošajiem maksājumiem, lai norādītu saņēmējbanku (ja maksājums iesūtīts ar 
pain.001.001.03 atbilst elementā 2.77 norādītajai informācijai). Ienākošajiem 
maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56. 

− elementa 2.235 Unstructured <Ustrd> komentārs precizēts uz - Elements tiek 
atkārtots ne vairāk kā 13 reizes. 

− elementa 2.307 AdditionalInformation <AddlInf> komentārs precizēts uz - Elementu 
atkārto ne vairāk kā vienu reizi. Tiek attēlots pretējā maksājuma Valsts kases 
piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.): reversējošajam/ 
atceļošajam maksājumam – oriģinālā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls 
maksājuma identifikators (references nr.);oriģinālajam MR – reversējošā/ atceļošā 
MR reference. 

 Camt.052.001.02 ziņojuma vadlīniju aprakstā svītroti šādi elementi:  



5 
 

− Bloks 2.200 InitiatingParty <InitgPty>  
− Bloka 2.204 Creditor <Cdtr> elements  9.1.14 BICOrBEI <BICOrBEI> 
− Bloka 2.204 Creditor <Cdtr> elements  elements 9.1.20 Issuer <Issr> 
− elements 2.226 Proprietary <Prtry> 

 Camt.052.001.02  ziņojuma blokā 2.213 CreditorAgent <CdtrAgt> veiktās šādas izmaiņas: 
- elementam  6.1.4 Code <Cd> un elementam 6.1.5. ProprietaryCode < PrtryCd > 

kolonnā „Or” pievienots nosacījums. 
Pievienots jauns elements 6.1.5 Proprietary <Prtry> un tā komentārs - Norāda 
klīringa sistēmas kodu, kurš nav iekļauts ISO sarakstā (piemēram, MFO). 

 

 Camt.052.001.02 ziņojumā precizēts sadaļas „EKK kodu lietošanas piemērs Valsts kasē” 
apraksts 

 

 Camt.054.001.02 ziņojumā precizēti bloka 2.0 Notification <Ntfctn>  elementa 2.5  
FromToDate <FrToDt> komentāri par ievadāmo informāciju : 

− elementa 5.1.0  FromDateTime <FrDtTm> komentārs precizēts uz - Datums un laiks, 
no kura ziņojumā ir ietverti dati. 

− elementa 5.1.1 ToDateTime <ToDtTm> komentārs precizēts uz  - Datums un laiks, 
līdz kuram ziņojumā ir ietverti dati. 

09.06.2016. 

 Camt.054.001.02 ziņojumā precizējumi bloka 2.76 Entry <Ntry> šādu elementu komentāri 
par ievadāmo informāciju: 

− elementa 2.60 ReversalIndicator <RvslInd> komentārs precizēts uz - Norāda uz to 
vai maksājums ir reverss.  Maksājums ir reverss, ja <RvslInd> vērtība ir 'true':  ja 
<CdtDbtInd> ir 'DBIT', tad oriģinālais maksājums ir bijis kredītā; ja <CdtDbtInd> ir 
'CRDT', tad oriģinālais maksājums ir bijis debetā. 

− elementa 2.127 InstructionIdentification <InstrId> komentārs precizēts uz - 
Maksājuma numurs. Klienta piešķirts maksājuma numurs  iekšējiem, iekšzemes, 
SEPA, ārvalstu  un tehniskajiem (izņemot dotācija, valūtas svārstības, atlikumu 
pārcelšanas un atlikumu uzlikšanas dokumentiem) maksājumiem. Ziņojuma 
elements 2.29 no pain.001.001.03. 

− elementa 2.128 EndToEndIdentification <EndToEnd> komentārs precizēts uz - 
Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators (maksātāja reference), kas tiek nodots 
caur visu maksājuma ķēdi nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos. 
Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-klients posmā identificētu 
maksājumu. Ja netiek padots pain.001.001.03, tad atpakaļ padod NOT PROVIDED. 
Ne- SEPA maksājumos šis elements tiek ignorēts. Ziņojuma elementa numurs 2.30 
no pain.001.001.03. 

− elementa 2.129 TransactionIdentification <TxId> komentārs precizēts uz - Maksātāja 
bankas piešķirts identifikators. Maksātāja bankas piešķirts unikāls maksājuma 
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identifikators no bankas ienākošiem maksājumiem. 
− elementa 2.1.14 UnitCurrency <UnitCcy> komentārs precizēts uz - Nacionālā valūta 

– EUR”. 
− elementa 2.179 RelatedParties <RltdPties> komentārs precizēts uz - Maksājumā  

iesaistītās puses. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta 
ietvaros. 

− elementa 2.183 UltimateDebitor <UltmtDbtr> komentārs precizēts uz -Tikai SEPA 
maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts ienākošajā maksājumā, vai 
Maksātājs norādījis izejošajā maksājumā (pain.001.001.03 elements 2.70 vai 2.23). 

− elementam 2.191 RelatedAgents <RltdAgts> pievienots komentārs - Maksājumā 
iesaistītā banka. Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros. 

− elementa 2.193 CreditorAgent <CdtrAgt> komentārs precizēts uz - Izmanto tikai 
izejošajiem maksājumiem, lai norādītu saņēmējbanku (ja maksājums iesūtīts ar 
pain.001.001.03 atbilst elementā 2.77 norādītajai informācijai). Ienākošajiem 
maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56. 

− elementa 2.215 Unstructured <Ustrd> komentārs precizēts uz - Elements tiek 
atkārtots ne vairāk kā 13 reizes. 

− elementa 2.287 AdditionalInformation <AddlInf> komentārs precizēts uz - Elementu 
atkārto ne vairāk kā vienu reizi. Tiek attēlots pretējā maksājuma Valsts kases 
piešķirts unikāls maksājuma identifikators (references nr.): reversējošajam/ 
atceļošajam maksājumam – oriģinālā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls 
maksājuma identifikators (references nr.);oriģinālajam MR – reversējošā/ atceļošā 
MR reference. 

 Camt.054.001.02 ziņojuma vadlīniju aprakstā svītroti šādi elementi:: 
− Bloks 2.180 InitiatingParty <InitgPty> > 
− Bloka 2.184. Creditor < Cdtr >rlements 9.1.14 BICOrBEI <BICOrBEI> 
− Bloka 2.184. Creditor < Cdtr >elements 9.1.20 Issuer <Issr> 
− elements 2.206 Proprietary <Prtry> 

 

 Camt.054.001.02  ziņojuma blokā 2.193 CreditorAgent < CdtrAgt >veiktas šādas izmaiņas 
- elementam  6.1.4 Code <Cd> un elementam 6.1.5. ProprietaryCode < PrtryCd > 

kolonnā „Or” pievienots nosacījums. 
- pievienots jauns elements 6.1.5 Proprietary <Prtry> un tā komentārs - Norāda 

klīringa sistēmas kodu, kurš nav iekļauts ISO sarakstā (piemēram, MFO). 

 

 Camt.060.001.03 ziņojuma bloka 2.8 ReportingPeriod <RptgPrd> elementa ToTime 
<ToTm> komentārs precizēts uz - Elementā norādītā vērtība netiek apstrādāta. 

09.06.2016. 

 Camt.060.001.03 ziņojumā koriģēts „Bank transaction code izmantoto kodu saraksts”:  
− Precizēts apraksts Pamatbudžeta ieņēmumu/ budžeta iestāžu ieņēmumu 
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maksājumu reversēšana - Family Code ICDT aizstāts ar MCOP, Subfamily Code 
RRTN aizstāts ar RIMB; 

− Precizēts apraksts Manuāli vai automātiski atcelts/atsaukts darījums – Family code 
ICDT aizstāts ar RCDT. 

 
 
 
 

3.0 Precizēts ziņojumu satura apraksts. Sadaļa “Maksājuma tipu apraksts” valūtas kods BYR 
aizstāts ar BYN. 

25.09.2017. 
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Ievads 
 
Dokumenta mērķis ir sniegt vadlīnijas kā strukturējams naudas vadības (Cash Management) ziņojums  datu apmaiņai starp Valsts kasi un 
Valsts kases klientu, izmantojot šādus ISO 20022 XML maksājumu ziņojumus: 
• CAMT.052.001.02 BankToCustomerAccountReportV02 - izmanto, lai sniegtu informāciju par grāmatotajiem un dienas ietvaros notikušajiem 

maksājumiem un konta bilanci. Ziņojumā tiek iekļauta informācija  par slēgtām un neslēgtām dienām un pieprasījuma beigu datums var būt 
kārtējā diena. 

• CAMT.054.001.02 BankToCustomerDebitCreditNotificationV02 - izmanto, lai sniegtu informāciju par kredīta un debeta maksājumiem. 
Ziņojumā tiek iekļauta informācija tikai par maksājuma datiem. 

• CAMT.060.001.03 AccountReportingRequestV03 - izmanto, lai pieprasītu Valsts kasei konta pārskatu (BankToCustomerAccountReport) vai 
debeta/ kredīta paziņojumu (BankToCustomerDebitCreditNotification). Atkarībā no ziņojumā norādītajiem pieprasījuma parametriem atbilde 
saturēs maksājumu datus un konta bilances datus.  

 
Dokuments satur aprakstu par ziņojuma elementiem, kuri ir nepieciešami, lai apmainītos ar informāciju atbilstoši formāta prasībām. 
Ziņojuma elementi, kuri nav nepieciešami informācijas apmaiņai starp Valsts kasi un Valsts kases klientu, nav iekļauti šajā formāta aprakstā. 
Ziņojuma elementi, kas nav minēti šajā ziņojuma aprakstā tiks IGNORĒTI.  
Vadlīnijas atbilst ISO 20022 standartam un Latvijas komercbanku asociācijas apstiprinātajām ISO 20022 XML ziņojumu vadlīnijām "klients–
banka“ un “banka-klients" posmā ieviešanai Latvijā. 

 

Maksājuma tipu apraksts 
 
Iekšzemes – maksājums Austrālijas dolāros (AUD), Baltkrievijas rubļos (BYN), Kanādas dolāros (CAD), Šveices frankos (CHF), Čehijas kronās 
(CZK), Dānijas kronās (DKK), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP), Ungārijas forintos (HUF), Japānas jenās  (JPY), Norvēģijas kronās (NOK), 
Polijas zlotos (PLN), Krievijas rubļos (RUB), Zviedrijas kronās (SEK), ASV dolāros (USD) uz jebkuru Latvijā reģistrētu maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju, izņemot Valsts kasi.  
 
Iekšējais - maksājums Austrālijas dolāros (AUD), Baltkrievijas rubļos (BYN), Kanādas dolāros (CAD), Šveices frankos (CHF), Čehijas kronās 
(CZK), Dānijas kronās (DKK), ES vienotā valūta (EUR), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP), Ungārijas forintos (HUF), Japānas jenās  (JPY), 
Norvēģijas kronās (NOK), Polijas zlotos (PLN), Krievijas rubļos (RUB), Zviedrijas kronās (SEK), ASV dolāros (USD) uz jebkuru kontu Valsts 
kasē.  
 
Ārvalstu - maksājums Austrālijas dolāros (AUD), Baltkrievijas rubļos (BYN), Kanādas dolāros (CAD), Šveices frankos (CHF), Čehijas kronās 
(CZK), Dānijas kronās (DKK), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP), Ungārijas forintos (HUF), Japānas jenās  (JPY), Norvēģijas kronās (NOK), 
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Polijas zlotos (PLN), Krievijas rubļos (RUB), Zviedrijas kronās (SEK), ASV dolāros (USD) uz jebkuru banku ārvalstīs un/vai ES vienotā valūta 
(EUR) uz jebkuru banku ārpus EEZ dalībvalstīm1.  
 
SEPA – maksājums ES vienotā valūtā (EUR) uz jebkuru EEZ dalībvalsts SEPA banku.  
 
Tehniskie maks ājumi  – maksājumi starp vienas iestādes dažādiem kontiem (piem.,darījumu pārgrāmatošana) un maksājumi viena konta 
ietvaros (piem.,klasifikācijas kodu labošana, dotācija, valūtas kursa svārstība, atlikuma uzlikšana) 

Ziņojumu satura apraksts 
 

Ziņojums satur divus obligātos blokus: Galvene (Header) un Pārskats (Account Report). 
Galvene (Header): Šis bloks ir oblligāts un tiek norādīts tikai vienu reizi. Tas satur faila identificējošus elementus – ziņojuma identifikators, 
ziņojuma izveides datums un laiks. 
Konta p ārskats (Account Report): Šis bloks ir obligāts un var tikt norādīts arī atkārtoti. Tas ir norādāms atkārtoti par katru pārskatā 
atspoguļoto kontu. Pārskats satur komponentes Bilance un Ieraksts. 
Zemāk parādītajā tabula aprakstīti ziņojumos izmantotie elementi sekojošā formātā: 

 
ISO 
Index 

Or Mult.  Ziņojuma elements XML Tag Tips  Komentāri par element ā ievadāmo informāciju  
(LAT/ENG)  

  [1..1] Message root <BkToCstmrAcctRpt>   
 

Ind. – Ziņojuma elementa numurs. Numurs atbilst ISO 20022 XML Ziņojumu aprakstam, kurš ir atrodams vietnē 
http://www.iso20022.org/message_archive.page zem “Second version of the Bank-to-Customer Cash Management messages”. 
Or. – Norāda uz izvēlni. Ziņojumā var tikt iekļauts viens vai otrs elements. 
Mult. – Norāda uz elementa izmantošanas obligātumu un šī elementa parādīšanās biežumu. Iespējamās vērtības un to nozīme: 

  [1..1] – Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu reizi; 
  [1..n] -  Elements ir obligāts un var tikt norādīts vienu vai vairākas reizes; 
  [0..1] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts tikai vienu reizi; 
  [0..n] – Elementu drīkst nenorādīt. Ja elements tiek norādīts, tas var būt darīts vienu vai vairākas reizes. 

Ziņojuma elements – Elementa nosaukums atbilstoši ISO 20022 XML 
XML Tag – Atbilstošā elementa XML tags ziņojumā  

                                                           
1
 Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: 

Visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, 
Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveices 
konfederācija. 
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Tips  – XML tagā ievadītās informācijas apraksts  
Koment āri – Papildus komentāri par elementa izpildīšanu.  
 

Rakstz īmju kopa 
 
ISO 20022 XML ziņojumos izmanto UTF8 kodējumu. Izmantotais kodējums ir deklarēts XML ziņojuma galvenē (Header).  

 
 

XML ziņojumos aizvietojamie simboli 
Saskaņā ar XML standartu,  atsevišķi speciālie simboli ir jāaizvieto ar objektiem: 

Speciālais simbols Objekts 

& &amp; 
< &lt; 
> &gt; 
" &quot; 
' &apos; 
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Konta p ārskata zi ņojums camt.052.001.02 
 

Ind. Or. Mult.  Ziņojuma elements <XML Tags>  Tips  Komentāri par element ā ievadāmo in formāciju  
1.0  [1..1] +GroupHeader <GrpHdr>   

1.1  [1..1] ++MessageIdentification <MsgId> Max35Text Reference, kuru piešķir Valsts kase un, kas tiek nosūtīta 
konta īpašniekam vai pilnvarotai personai, un kam ir 
nepārprotami jāidentificē ziņojums.  

1.2  [1..1] ++CreationDateTime <CreDtTm> ISODateTime Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG- MM-
DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 
00:00:00 = dienas sākums; 
24:00:00 = dienas beigas. 

1.3  [0..1] ++MessageRecipient <MsgRcpt>  Jānorāda, ja ziņojuma saņēmējs ir konta īpašnieka 
pilnvarotā puse.  
Piezīme: Izmanto tikai gadījumā, ja ziņojuma saņēmējs nav 
konta īpašnieks. 

9.1.0  [0..1] +++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas neapšaubāmi 
identificē ziņojuma iniciatoru.  

9.1.12  [0..1] +++Identification <Id>  Identifikācijas bloks 

9.1.13 {Or [1..1] ++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks 

9.1.14  [0..1] +++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

9.1.15  [0..n] +++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++Identification <Id> Max35Text Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs.  

9.1.17  [0..1] ++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.18  [1..1] +++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
Izmantotais kods –TXID no saraksta 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.27  [0..n] +++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas personas kods. 

9.1.29  [0..1] ++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 
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9.1.30  [1..1] +++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
Izmantotais kods – NIDN no  
saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
sarakstā ExternalPersonIdentification1Code. 

1.4  [0..1] ++MessagePagination <MsgPgntn>  Bloks netiek izmantots. 

8.1.0  [1..1] +++PageNumber <PgNb> Max5Numeri
cText 

 

8.1.1  [1..1] +++LastPageIndicator <LastPgInd> Indicator Identificē pēdējo lapu (Yes/No). 

2.0  [1..n] +Report <Rpt>  Šobrīd bloks tiek norādīts vienu reizi. 

2.1  [1..1] ++Identification <Id> Max35Text Unikāls ziņojuma identifikators, ko piešķir Valsts kase.  

2.4  [1..1] ++CreationDateTime <CreDtTm> ISODateTime Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG- MM-
DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49). 

2.5  [0..1] ++FromToDate <FrToDt>  Laiks un datums, par kuru sagatavots pārskats  
(GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-
21T09:10:49) 00:00:00 = dienas sākums; 
24:00:00 = dienas beigas. 

5.1.0  [1..1] +++FromDateTime <FrDtTm> ISODateTime Datums un laiks, no kura ziņojumā ir ietverti dati 

5.1.1  [1..1] +++ToDateTime <ToDtTm> ISODateTime Datums un laiks, līdz kuram ziņojumā ir ietverti dati 

2.10  [1..1] ++Account <Acct>  Informācija par kontu. 

1.2.0  [1..1] +++Identification <Id>  Konta identifikācijas bloks. 

1.2.1  [1..1] ++++IBAN <IBAN> Identifier Konta numurs IBAN formātā. 

1.2.11  [0..1] +++Currency <Ccy> Code Konta valūta. 

1.2.13  [0..1] +++Owner <Ownr>  Konta īpašnieka identifikācijas bloks. 

1.2.14  [0..1] ++++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas neapšaubāmi 
identificē konta īpašnieku.  

1.2.26  [0..1] ++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

1.2.27 {Or [1..1] +++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

1.2.28  [0..1] ++++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

1.2.29  [0..n] ++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

1.2.30  [1..1] +++++++Identification <Id> Max35Text Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs.  

1.2.31  [0..1] +++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

1.2.32  [1..1] ++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
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Izmantotais kods – TXID no  
saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code 

1.2.3 Or} [1..1] +++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks 

1.2.41  [0..n] ++++++Other <Othr>  Elements tiek izmantots vienu reizi 

1.2.42  [1..1] +++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas personas kods.  

1.2.43  [0..1] +++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

1.2.44  [1..1] ++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
Izmantotais kods – NIDN no saraksta 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

1.2.56  [0..1] +++ Servicer <Svcr>  Norādāma informācija par pusi, kura apkalpo kontu - 
pārvalda reģistrāciju un grāmatošanu, seko konta bilancei, 
kā arī sniedz informāciju par kontu. 

1.2.57  [1..1] ++++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId>  Finanšu institūcijas identifikācijas bloks. 

1.2.58  [0..1] +++++BIC <BIC> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļautā vērtība – TRELLV22XXX. 

1.2.64  [0..1] +++++Name <Nm> Max140Text Atļautā vērtība - Valsts kase.  

2.23  [1..n] ++Balance <Bal>  Bloks bilances skaitliskai attēlošanai konkrētājā laika posmā. 

2.24  [1..1] +++Type <Tp>  Bilances tips 

2.25  [1..1] ++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry>   

2.26  [1..1] +++++Code <Cd> Code Pārskatā izmantoto kodu saraksts: 
OPBD – konta atlikums uz slēgtās dienas sākumu. Piezīme: 
konta atlikums uz dienas sākumu ir vienāds ar iepriekšējās 
slēgtās dienas beigu atlikumu (atbilstoši valsts budžeta 
uzskaites specifikai atlikums uz kārtējā gada 01.01. slēgtās 
dienas sākumu vienmēr būs nulle); 
CLBD – konta atlikums uz slēgtās dienas beigām;  
PRCD – konta atlikums uz pēdējās slēgtās dienas 
beigām.Piezīme: atlikums uz neslēgtas dienas sākumu ir 
vienāds ar pēdējās  slēgtās dienas beigu atlikumu (atbilstoši 
valsts budžeta uzskaites specifikai atlikums uz kārtējā gada 
01.01. dienas sākumu vienmēr būs nulle); 
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ITAV – pieejams konta atlikums uz ziņojuma sagatavošanas 
brīdi. Piezīme: šim kodam norādītā summa (elements 2.34) 
atspoguļo kontā pieejamo atlikumu uz ziņojuma 
sagatavošnas brīdi. 

2.28  [0..1] ++++SubType <SubTp>  Bloks šobrīd netiek izmantots 

2.29  [1..1] +++++Code <Cd> Code  

2.34  [1..1] +++Amount <Amt Ccy="AAA"> ActiveOrHist
oricCurrency
AndAmount 

Konta bilance. Summa tiek aprēķināta atkarībā no 2.26 
elementā norādītā bilances koda tipa.  

2.35  [1..1] +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> Code Norāda kredīta vai debeta pozīciju. 
CRDT=bilances atlikums palielinās;  
DBIT=bilances atlikums samazinās.  
Piezīme:  
Nulles atlikums uzskatāms par pozitīvu atlikumu. 

2.36  [1..1] +++Date <Dt>   

4.1.0  [1..1] ++++Date <DtTm> ISODateTime Norāda attiecīgā bilances posteņa datumu un laiku  
(GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-
21T09:10:49)Piezīme:  
Ja elementa 2.26 vērtība ir PRCD, tad DtTm vienmēr būs 
pēdējās slēgtās dienas datums (GGGG-MM-DDT24:00:00); 
Ja elementa 2.26 vērtība ir ITAV, tad DtTm vērtības aprēķina 
laiks būs vienāda ar elementa 1.2 vērtību; 
Ja elementa 2.26 vērtība ir OPBD, tad DtTm vienmēr būs 
slēgtās dienas datums (GGGG-MM-DDT00:00:00); 
Ja elementa 2.26 vērtība ir CLBD, tad DtTm vienmēr būs 
slēgtās dienas datums (GGGG-MM-DDT24:00:00). 

2.43  [0..1] ++TransactionsSummary <TxsSummry>   

2.49  [0..1] +++TotalCreditEntries <TtlCdtNtries>  Kopējā kredīta ierakstu summa un skaits. 

2.50  [0..1] ++++NumberOfEntries <NbOfNtries> Max15Nume
ricText 

Ierakstu skaits. Rēķina, saskaitot Entry blokus (2.76) ar 
indikatoru – CRDT (2.79). 

2.51  [0..1] ++++Sum <Sum> DecimalNum
ber 

Kopējā ierakstu summa. Rēķina saskaitot Entry blokos (2.76) 
norādītās Amount (2.78) vērtības ar indikatoru – CRDT 
(2.79). 

2.52  [0..1] +++TotalDebitEntries <TtlDbtNtries>  Kopējā debeta ierakstu summa un skaits. 
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2.53  [0..1] ++++NumberOfEntries <NbOfNtries> Max15Nume
ricText 

Ierakstu skaits. Rēķina, saskaitot Entry blokus (2.76) ar 
indikatoru – DBIT (2.79).  

2.54  [0..1] ++++Sum <Sum> DecimalNum
ber 

Kopējā ierakstu summa. Rēķina saskaitot Entry blokos (2.76) 
norādītās Amount (2.78) vērtības ar indikatoru – DBIT 
(2.79).  

2.76  [0..n] ++Entry <Ntry>  Bloks netiek attēlots, ja kontā nav bijis apgrozījuma.  
Piezīme: Maksājumu uzskaites sadaļā (Entry details) katrs 
maksājums uzskaitās atsevišķi.  

2.77  [0..1] +++EntryReference <NtryRef> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

2.78  [1..1] +++Amount <Amt Ccy="AAA"> ActiveOrHist
oricCurrency
AndAmount 

Summa konta valūtā.  

2.79  [1..1] +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> Code Norāda kredīta vai debeta pozīciju 
CRDT=kredīts;  
DBIT=debets. 

2.80  [0..1] +++ReversalIndicator <RvslInd> Indicator Norāda uz to vai maksājums ir reverss.   
Maksājums ir reverss, ja <RvslInd> vērtība ir 'true':   
ja <CdtDbtInd> ir 'DBIT', tad orģinālais maksājums ir bijis 
kredītā; 
ja <CdtDbtInd> ir 'CRDT', tad orģinālais maksājums ir bijis 
debetā. 

2.81  [1..1] +++Status <Sts> Code Maksājuma statusa kods. 
Izmantotā vērtība:  
BOOK – maksājums iegrāmatots; 
PDNG – maksājums atrodas apstrādē. 

2.82  [0..1] +++BookingDate <BookgDt>  Maksājuma grāmatojuma datums. 

4.1.0  [1..1] ++++Date <Dt> ISODate GGGG- MM-DD, piemēram: 2012-11-21. 

2.83  [0..1] +++ValueDate <ValDt>  Maksājuma valutācijas datums. 

4.1.0  [1..1] ++++Date <Dt> ISODate GGGG- MM-DD, piemēram: 2012-11-21. 

2.84  [0..1] +++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> Max35Text Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators 
(references nr.). 

2.91  [1..1] +++BankTransactionCode <BkTxCd>  Elementu kopums, kas detalizēti ataino maksājuma tipu. 
Vismaz vienam (Domain/Proprietary) jābūt izmantotam 
Skatīt iespējamo kodu sarakstu 
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2.92  [0..1] ++++Domain <Domn>   

2.93  [1..1] +++++Code <Cd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page no 
saraksta Bank Transaction Code sets description 

2.94  [1..1] +++++Family <Fmly>   

2.95  [1..1] ++++++Code <Cd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
no saraksta Bank Transaction Code sets description 

2.96  [1..1] ++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
no saraksta Bank Transaction Code sets description 

2.135  [0..n] +++EntryDetails <NtryDtls>  Katram Entry (elements 2.76) ir tikai viens elements 
EntryDetails. 

2.142  [0..n] ++++TransactionDetails <TxDtls>  Katram EntryDetails (elements 2.135) ir tikai viens elements 
TransactionDetails. 

2.143  [0..1] +++++References <Refs>   

2.144  [0..1] ++++++MessageIdentification <MsgId> Max35Text Ziņojuma elements 1.1 no pain.001.001.03. 

2.145  [0..1] ++++++AccountServicerReference  <AcctSvcrRef> Max35Text Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators 
(references nr.).  

2.146  [0..1] ++++++PaymentInformationIdentificati
on 

<PmtInfId> Max35Text Ziņojuma elements 2.1 no pain.001.001.03. 

2.147  [0..1 ] ++++++InstructionIdentification <InstrId> Max35Text Maksājuma numurs. Klienta piešķirts  maksājuma numurs  
iekšējiem, iekšzemes, SEPA, ārvalstu  un tehniskajiem 
maksājumiem (izņemot dotācija, valūtas svārstības, 
atlikumu pārcelšanas un atlikumu uzlikšanas dokumentiem). 
Ziņojuma elements 2.29 no pain.001.001.03. 

2.148  [0..1] ++++++EndToEndIdentification  <EndToEndId> Max35Text Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators (maksātāja 
reference), kas tiek nodots caur visu maksājuma ķēdi 
nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos. 
Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-
klients posmā identificētu maksājumu. Ja netiek padots 
pain.001.001.03, tad atpakaļ padod NOT PROVIDED. Ne - 
SEPA maksājumos šis elements tiek ignorēts. 
Ziņojuma elementa numurs 2.30 no pain.001.001.03. 

2.149  [0..1] ++++++TransactionIdentification <TxId> Max35Text Maksātāja bankas piešķirts identifikators. Maksātāja bankas 
piešķirts unikāls maksājuma identifikators no bankas 
ienākošiem maksājumiem.  



17 
 

2.156  [0..1] +++++AmountDetails <AmtDtls>   

2.1.0  [0..1] ++++++InstructedAmount  <InstdAmt>   

2.1.1  [1..1] +++++++Amount <Amt Ccy="AAA"> ActiveOrHist

oricCurrency

AndAmount 

Summa maksājuma valūtā. 

2.1.9  [0..1] ++++++TransactionAmount <TxAmt>   

2.1.10  [1..1] +++++++Amount <Amt Ccy="AAA"> ActiveOrHist

oricCurrency

AndAmount 

Maksājuma summa konta valūtā. 

2.1.11  [0..1] +++++++CurrencyExchange <CcyXchg>   

2.1.12  [1..1] ++++++++SourceCurrency  <SrcCcy> Code Konta valūta. 

2.1.13  [0..1] ++++++++TargetCurrency  <TrgtCcy> Code Maksājuma valūta. 

2.1.14  [0..1] ++++++++UnitCurrency  <UnitCcy> Code Nacionālā valūta – EUR. 

2.1.15  [1..1] ++++++++ExchangeRate  <XchgRate> BaseOneRate Ja elementā 2.1.1 norādītā maksājuma summas valūta 
atšķiras no elementā 2.1.10 norādītās konta valūtas un kāda 
no šo elementu valūtām nav EUR, tad šajā elementā norāda 
kross kursu. 

2.199  [0..1] +++++RelatedParties  <RltdPties>  Maksājumā  iesaistītās puses. 
Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta 
ietvaros. 

2.201  [0..1] ++++++Debtor <Dbtr>  Ienākošajiem maksājumiem: Nosaukums, adrese un 
identifikators tiek norādīti, ja ir pieejami. 
Izejošajiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek 
parādīta blokā Owner (elements 1.2.13)). 

9.1.0  [0..1] +++++++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas identificē pretējo 
darījuma pusi. 

9.1.1  [0..1] +++++++PostalAddress <PstlAdr>  Pasta adreses identifikācijas bloks 

9.1.2  [0..1] ++++++++AddressType <AdrTp> Code Izmantoto adrešu tipu kodu saraksts: 
ADDR - Postal; 
BIZZ - Business; 
DLVY - DeliveryTo; 
HOME - Residential; 
MLTO - MailTo; 
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PBOX - POBox. 
Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.3  [0..1] ++++++++Department <Dept> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.4  [0..1] ++++++++SubDepartment <SubDept> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.5  [0..1] ++++++++StreetName <StrtNm> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.6  [0..1] ++++++++BuildingNumber <BldgNb> Max16Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.7  [0..1] ++++++++PostCode <PstCd> Max16Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.8  [0..1] ++++++++TownName <TwnNm> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.9  [0..1] ++++++++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.10  [0..1] ++++++++Country <Ctry> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 

9.1.11  [0..7] ++++++++AddressLine <AdrLine> Max70Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.12  [0..1] +++++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

9.1.13 {Or [1..1] ++++++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

9.1.14  [0..1] +++++++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

9.1.15  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs). 

9.1.17  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.18 {{Or [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code. 

9.1.19 Or}} [1..1] +++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā. 

9.1.20  [0..1] ++++++++++Issuer <Issr> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķīrējs. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.22  [0..1] +++++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth>   

9.1.23  [1..1] ++++++++++BirthDate <BirthDt> ISODate GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21. 

9.1.24  [0..1] ++++++++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> Max35Text  

9.1.25  [1..1] ++++++++++CityOfBirth <CityOfBirth> Max35Text  

9.1.26  [1..1] ++++++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 
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9.1.27  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).  

9.1.29  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.30 {{Or [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

9.1.31 Or}} [1..1] +++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā. 

9.1.32  [0..1] ++++++++++Issuer <Issr> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķīrējs. 

2.202  [0..1] ++++++DebtorAccount <DbtrAcct>  Ienākošajiem maksājumiem: konts tiek norādīts, ja ir 
pieejams.  
Izejošajiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek 
parādīta elementā 1.2.1). 

1.1.0  [1..1] +++++++Identification <Id>   

1.1.1 {Or [1..1] ++++++++IBAN <IBAN> Identifier Konta numurs IBAN formātā.  

1.1.2 Or} [1..1] ++++++++Other <Othr>   

1.1.3  [1..1] +++++++++Identification <Id> Max34Text Konta numurs ne-IBAN formātā. 

1.1.4  [0..1] +++++++++SchemeName <SchmeNm>  Bloks šobrīd netiek izmantots 

1.1.5  [1..1] ++++++++++Code <Cd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalAccountIdentification1Code. 

2.203  [0..1] ++++++UltimateDebtor <UltmtDbtr>  Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja 
saņemts ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis 
izejošajā maksājumā (pain.001.001.03 elements 2.70 vai 
2.23). 

9.1.0  [0..1] +++++++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija. 

9.1.1  [0..1] +++++++PostalAddress  <PstlAdr>  Pasta adreses identifikācijas bloks. 

9.1.2  [0..1] ++++++++AddressType <AdrTp> Code Izmantoto adrešu tipu kodu saraksts: 
ADDR - Postal; 
BIZZ - Business; 
DLVY - DeliveryTo; 
HOME - Residential; 
MLTO - MailTo; 
PBOX - POBox. 
Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.3  [0..1] ++++++++Department <Dept> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 
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9.1.4  [0..1] ++++++++SubDepartment <SubDept> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.5  [0..1] ++++++++StreetName <StrtNm> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.6  [0..1] ++++++++BuildingNumber <BldgNb> Max16Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.7  [0..1] ++++++++PostCode <PstCd> Max16Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.8  [0..1] ++++++++TownName <TwnNm> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.9  [0..1] ++++++++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.10  [0..1] ++++++++Country <Ctry> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 

9.1.11  [0..7] ++++++++AddressLine <AdrLine> Max70Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.12  [0..1] +++++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

9.1.13 {Or [1..1] ++++++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

9.1.14  [0..1] +++++++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

9.1.15  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).  

9.1.17  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums 

9.1.18  [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikators. 

9.1.22  [0..1] +++++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth>   

9.1.23  [1..1] ++++++++++BirthDate <BirthDt> ISODate GGGG-MM-DD 

9.1.24  [0..1] ++++++++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> Max35Text  

9.1.25  [1..1] ++++++++++CityOfBirth <CityOfBirth> Max35Text  

9.1.26  [1..1] ++++++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 

9.1.27  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods) 

9.1.29  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>   

9.1.30  [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
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ExternalPersonIdentification1Code. 

9.1.33  [0..1] +++++++CountryOfResidence <CtryOfRes> Code Saņēmēja rezidences valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lis
ts/country_names_and_code_elements.htm 

2.204  [0..1] ++++++Creditor <Cdtr>  Ienākošiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek 
parādīta blokā Owner (elements 1.2.13)).  
Izejošiem maksājumiem norāda klienta doto informāciju par 
maksājuma saņēmēju (t.sk. ziņojuma elements 2.79 no 
pain. 001.001.03). 

9.1.0  [0..1] +++++++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas identificē pretējo 
darījuma pusi. 

9.1.1  [0..1] +++++++PostalAddress <PstlAdr>  Pasta adreses identifikācijas bloks. 

9.1.10  [0..1] ++++++++Country <Ctry> Code Saņēmēja valsts Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 

9.1.11  [0..7] ++++++++AddressLine <AdrLine> Max70Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.12  [0..1] +++++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

9.1.13 {Or [1..1] ++++++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

9.1.15  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).  

9.1.17  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.18 {{Or [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code. 

9.1.19 Or}} [1..1] +++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.22  [0..1] +++++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth>   

9.1.23  [1..1] ++++++++++BirthDate <BirthDt> ISODate GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21 

9.1.24  [0..1] ++++++++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> Max35Text  

9.1.25  [1..1] ++++++++++CityOfBirth <CityOfBirth> Max35Text  

9.1.26  [1..1] ++++++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 

9.1.27  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 



22 
 

9.1.28  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).  

9.1.29  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.30 {{Or [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page  sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

9.1.31 Or}} [1..1] +++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā.  

9.1.32  [0..1] ++++++++++Issuer <Issr> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķīrējs. 

9.1.33  [0..1] +++++++CountryOfResidence <CtryOfRes> Code Saņēmēja rezidences valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 

2.205  [0..1] ++++++CreditorAccount <CdtrAcct>  Ienākošiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek 
parādīta elementā 1.2.1). 
Izejošiem maksājumiem norāda klienta doto informāciju 
(ziņojuma elements 2.80 no pain.001.001.03). 

1.1.0  [1..1] +++++++Identification <Id>  Konta identifikācijas bloks. 

1.1.1 {Or [1..1] ++++++++IBAN <IBAN> Identifier Konta numurs IBAN formātā.  

1.1.2 Or} [1..1] ++++++++Other <Othr>   

1.1.3  [1..1] +++++++++Identification <Id> Max34Text Konta numurs ne-IBAN formātā. 

1.1.4  [0..1] +++++++++SchemeName <SchmeNm>  Bloks šobrīd netiek izmantots 

1.1.5  [1..1] ++++++++++Code <Cd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalAccountIdentification1Code. 

2.206  [0..1] ++++++UltimateCreditor <UltmtCdtr>  Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja 
saņemts ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis 
izejošajā maksājumā (elements 2.81 no pain.001. 001.03, ja 
norādīts). 

9.1.0  [0..1] +++++++Name <Nm> Max140Text Izejošiem maksājumiem informācija no elementa 1.2.14. 

9.1.12  [0..1] +++++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

9.1.13 {Or [1..1] ++++++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

9.1.14  [0..1] +++++++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

9.1.15  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).  

9.1.17  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 
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9.1.18  [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.22  [0..1] +++++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth>   

9.1.23  [1..1] ++++++++++BirthDate <BirthDt> ISODate GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21 

9.1.24  [0..1] ++++++++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> Max35Text  

9.1.25  [1..1] ++++++++++CityOfBirth <CityOfBirth> Max35Text  

9.1.26  [1..1] ++++++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 

9.1.27  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods. 

9.1.29  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.30  [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

9.1.33  [0..1] +++++++CountryOfResidence <CtryOfRes> Code Saņēmēja rezidences valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lis
ts/country_names_and_code_elements.htm 

2.211  [0..1] +++++RelatedAgents <RltdAgts>  Maksājumā iesaistītā banka. Bloks netiek attēlots 
tehniskiem maksājumiem viena konta ietvaros. 

2.212  [0..1] ++++++DebtorAgent <DbtrAgt>  Izmanto tikai ienākošajiem maksājumiem, lai norādītu 
maksātāja banku. Izejošiem maksājumiem informāciju 
norāda elementā 1.2.56. 

6.1.0  [1..1] +++++++FinancialInstitutionIdentificati
on 

<FinInstnId>  Finanšu instirūcijas identifikācijas bloks. 

6.1.1  [0..1] ++++++++BIC <BIC> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

6.1.7  [0..1] ++++++++Name <Nm> Max140Text Finanšu institūcijas nosaukums. 

2.213  [0..1] ++++++CreditorAgent <CdtrAgt>  Izmanto tikai izejošajiem maksājumiem, lai norādītu 
saņēmējbanku (ja maksājums iesūtīts ar pain.001.001.03 
atbilst elementā 2.77 norādītajai informācijai). Ienākošajiem 
maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56. 
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6.1.0  [1..1] +++++++FinancialInstitutionIdentificati
on 

<FinInstnId>  Finanšu instirūcijas identifikācijas bloks. 

6.1.1  [0..1] ++++++++BIC <BIC> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

6.1.2  [0..1] ++++++++ClearingSystemMemberIdent
ification 

<ClrSysMmbId>  Klīringa sistēmas identifikācijas bloks 

6.1.3  [0..1] +++++++++ClearingSystemIdentificatio
n 

<ClrSysId>   

6.1.4 [Or [1..1] ++++++++++Code <Cd> Code Klīringa sistēmas identifikators no 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta 
ExternalClearingSystemIdentification1Code. 

6.1.5 Or] [1..1] ++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text  Norāda klīringa sistēmas kodu, kurš nav iekļauts ISO 
sarakstā (piemēram, MFO) 

6.1.6  [1..1] +++++++++MemberIdentification <MmbId> Max35Text  

6.1.7  [0..1] ++++++++Name <Nm> Max140Text Finanšu instirūcijas nosaukums. 

6.1.8  [0..1] ++++++++PostalAddress <PstlAdr>  Pasta adreses identifikācijas bloks. 

6.1.17  [0..1] +++++++++Country <Ctry> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists
/country_names_and_code_elements.htm 

6.1.18  [0..7] +++++++++AddressLine <AdrLine> Max70Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

6.1.19  [0..1] ++++++++Other <Othr>  Bloks šobrīd netiek izmantots 

6.1.20  [1..1] +++++++++Identification  <Id> Max35Text  

6.1.21  [0..1] +++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

6.1.22 {Or [1..1] ++++++++++Code  <Cd>  Code  

6.1.23 Or} [1..1] ++++++++++Proprietary <Prtry>   

6.1.24  [0..1] +++++++++Issuer <Issr> Max35Text  

2.224  [0..1] +++++Purpose <Purp>  Izejošiem maksājumiem elements netiek izmantots. 
Ienākošiem maksājumiem var tikt norādīts maksājuma 
mērķa kods. 

2.225 {Or [1..1] ++++++Code <Cd> Code Maksājuma mērķa kods no 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta 
ExternalPurpose1Code. 

2.234  [0..1] +++++RemittanceInformation <RmtInf>  Ienākošiem/izejošiem maksājumiem oriģinālais maksājuma 
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mērķis un budžeta klasifikācijas kodu dalījums. 

2.235  [0..n] ++++++Unstructured <Ustrd> Max140Text Elements tiek atkārtots ne vairāk kā 13 reizes. 
Izmanto, lai atspoguļotu nestrukturēto VAI strukturēto 
informāciju, kā arī, informāciju par budžeta klasifikācijas 
kodu dalījumu. 
Ja ienākošā/izejošā maksājumā informācija norādīta 
strukturētā veidā, tad to attēlo šajā elementā pierakstā 
/RFB/XXXXX, kur X ir vērtība no pain.001 elementa 
2.126 
Ja ienākošā/izejošā maksājumā informācija norādīta 
nestrukturētā veidā, tad to attēlo šajā elementā pierakstā 
XXXXX, kur X ir vērtība no pain.001 elementa 2.99 
Katru Budžeta klasifikācijas kodu dalījumu attēlo atsevišķā 
elementā <Ustrd>: 
/EKKACC/CRDT/ – Saņēmēja EKK konta valūtā; 
/EKKACC/DBIT/ – Maksātāja EKK konta valūtā; 
/EKKPMT/CRDT/ – Saņēmēja EKK maksājuma valūtā; 
/EKKPMT/DBIT/ – Maksātāja EKK maksājuma valūtā; 
/EKKLOC/CRDT/ – Saņēmēja EKK lokālajā valūtā; 
/EKKLOC/DBIT/ – Maksātāja EKK lokālajā valūtā. 
Skatīt izmantošanas piemēru 

2.266  [0..1] +++++RelatedDates  <RltdDts>  Norāda citus ar darījumu saistītos datumus. 

2.273  [0..1] ++++++TransactionDateTime  <TxDtTm> ISODateTime Laiks un datums, kad maksājuma informācija pieejama 
klientam (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-
21T09:10:49). 

2.293  [0..1] +++++ReturnInformation <RtrInf>  Norāda informāciju, kas saistīta ar maksājuma atgriešanu. 

2.304  [0..1] ++++++Reason <Rsn>   

2.305 {Or [1..1] +++++++Code <Cd> Code Kodi no http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
sadaļā ExternalReturnReason1Code. 

2.306 Or} [1..1] +++++++Proprietary  <Prtry> Max35Text Maksājuma atgriešanas iemesls brīvā tekstā. 

2.307  [0..n] ++++++AdditionalInformation <AddtlInf> Max105Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 
Tiek attēlots pretējā maksājuma Valsts kases piešķirts 
unikāls maksājuma identifikators (references nr.):  
reversējošajam/ atceļošajam maksājumam – oriģinālā 
maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma 
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identifikators (references nr.); 
oriģinālajam MR – reversējošā/ atceļošā MR reference. 
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EKK kodu lietošanas piem ērs Valsts kas ē 
<RmtInf> 

<Ustrd>/RFB/RF0243256216</Ustrd> 
<!-- ja no PAIN 001 ienāk kā Strd, tad CAMT attēlo Ustrd --> 
<Ustrd>šeit tiek ierakstīts maksājuma mērķis nestrukturētā veidā</Ustrd> 
<!-- ja no PAIN 001 ienāk kā Ustrd, tad CAMT attēlo Ustrd --> 
<Ustrd>/EKKACC/DBIT/1119/2.27/1150/5.67/2231/4.54/2279/6.81/F22010020/3.40/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKACC/DBIT/2222/2.27/1227/5.67/2219/4.54/2311/6.81/2242/3.40/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKACC/CRDT/21499/2.27/21351/5.67/21389/4.54/21383/6.81/21384/3.40/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKACC/CRDT/21352/2.27/21359/5.67/21382/4.54/21381/6.81/21379/3.40/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKPMT/DBIT/1119/2.00/1150/5.00/2231/4.00/2279/6.00/F22010020/3.00/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKPMT/DBIT/2222/2.00/1227/5.00/2219/4.00/2311/6.00/2242/3.00/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKPMT/CRDT/21499/2.00/21351/5.00/21389/4.00/21383/6.00/21384/3.00/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKPMT/CRDT/21352/2.00/21359/5.00/21382/4.00/21381/6.00/21379/3.00/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKLOC/DBIT/1119/2.00/1150/5.00/2231/4.00/2279/6.00/F22010020/3.00/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKLOC/DBIT/2222/2.00/1227/5.00/2219/4.00/2311/6.00/2242/3.00/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKLOC/CRDT/21499/2.00/21351/5.00/21389/4.00/21383/6.00/21384/3.00/</Ustrd> 
<Ustrd>/EKKLOC/CRDT/21352/2.00/21359/5.00/21382/4.00/21381/6.00/21379/3.00/</Ustrd> 

</RmtInf> 
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Debeta/Kred īta ziņojums camt.054.001.02 
Ind. Or. Mult.  Ziņojuma elements <XML Tags>  Tips  Komentāri par element ā ievadāmo in formāciju  

1.0  [1..1] +GroupHeader <GrpHdr>   

1.1  [1..1] ++MessageIdentification <MsgId> Max35Text Reference, kuru piešķir Valsts kase un, kas tiek nosūtīta konta 
īpašniekam vai pilnvarotai personai, un kam ir nepārprotami 
jāidentificē ziņojums.  

1.2  [1..1] ++CreationDateTime <CreDtTm> ISODateTime Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG- MM-
DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 
00:00:00 = dienas sākums; 
24:00:00 = dienas beigas. 

1.3  [0..1] ++MessageRecipient <MsgRcpt>  Jānorāda, ja ziņojuma saņēmējs ir konta īpašnieka pilnvarotā 
puse.  
Piezīme: Izmanto tikai gadījumā, ja ziņojuma saņēmējs nav 
konta īpašnieks. 

9.1.0  [0..1] +++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas neapšaubāmi 
identificē ziņojuma iniciatoru.  

9.1.12  [0..1] +++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

9.1.13 {Or [1..1] ++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

9.1.14  [0..1] +++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11.  

9.1.15  [0..n] +++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++Identification <Id> Max35Text Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs. 

9.1.17  [0..1] ++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.18  [1..1] +++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
Izmantotais kods –TXID no saraksta 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.27  [0..n] +++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas personas kods.  

9.1.29  [0..1] ++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.30  [1..1] +++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
Izmantotais kods – NIDN no saraksta 
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http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

1.4  [0..1] ++MessagePagination <MsgPgntn>  Bloks šobrīd netiek izmantots. 

8.1.0  [1..1] +++PageNumber <PgNb> Max5Numeri
cText 

 

8.1.1  [1..1] +++LastPageIndicator <LastPgInd> Indicator Identificē pēdējo lapu (Yes/No). 

2.0  [1..n] +Notification <Ntfctn> 2.0 Šobrīd bloks tiek norādīts vienu reizi. 

2.1  [1..1] ++Identification <Id> Max35Text Unikāls ziņojuma identifikators, ko piešķir Valsts kase.  

2.4  [1..1] ++CreationDateTime <CreDtTm> ISODateTime Laiks un datums, kad ziņojums izveidots (GGGG- MM-
DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49). 

2.5  [0..1] ++FromToDate <FrToDt>  Laiks un datums, par kuru sagatavots paziņojums (GGGG- 
MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 
00:00:00 = dienas sākums; 
24:00:00 = dienas beigas. 

5.1.0  [1..1] +++FromDateTime <FrDtTm> ISODateTime Datums un laiks, no kura ziņojumā ir ietverti dati. 

5.1.1  [1..1] +++ToDateTime <ToDtTm> ISODateTime Datums un laiks, līdz kuram ziņojumā ir ietverti dati. 

2.10  [1..1] ++Account <Acct>  Informācija par kontu. 

1.2.0  [1..1] +++Identification <Id>   

1.2.1  [1..1] ++++IBAN <IBAN> Identifier Konta numurs IBAN formātā. 

1.2.11  [0..1] +++Currency <Ccy> Code Konta valūta. 

1.2.13  [0..1] +++Owner <Ownr>  Konta īpašnieka identifikācijas bloks. 

1.2.14  [0..1] ++++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas neapšaubāmi 
identificē konta īpašnieku. 

1.2.26  [0..1] ++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks 

1.2.27 {Or [1..1] +++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

1.2.28  [0..1] ++++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

1.2.29  [0..n] ++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

1.2.30  [1..1] +++++++Identification <Id> Max35Text Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs.  

1.2.31  [0..1] +++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

1.2.32  [1..1] ++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
Izmantotais kods –TXID no saraksta 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
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ExternalOrganisationIdentification1Code. 

1.2.3 Or} [1..1] +++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

1.2.41  [0..n] ++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

1.2.42  [1..1] +++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas personas kods.  

1.2.43  [0..1] +++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

1.2.44  [1..1] ++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
Izmantotais kods –NIDN no  
saraksta http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
sarakstā ExternalPersonIdentification1Code. 

1.2.56  [0..1] +++ Servicer <Svcr>  Norādāma informācija par pusi, kura apkalpo kontu - pārvalda 
reģistrāciju un grāmatošanu, seko konta bilancei, kā arī sniedz 
informāciju par kontu. 

1.2.57  [1..1] ++++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId>  Finanšu institūcijas identifikācijas bloks. 

1.2.58  [0..1] +++++BIC <BIC> Identifier Atļautā vērtība – TRELLV22XXX 

1.2.64  [0..1] +++++Name <Nm> Max140Text Atļautā vērtība - Valsts kase.  

2.23  [0..1] ++TransactionsSummary <TxsSummry>   

2.29  [0..1] +++TotalCreditEntries <TtlCdtNtries>  Kopējā kredīta ierakstu summa un skaits. 

2.30  [0..1] ++++NumberOfEntries <NbOfNtries> Max15Nume
ricText 

Ierakstu skaits. Tiek izrēķināts, saskaitot Entry blokus (2.56) ar 
indikatoru - CRDT. 

2.31  [0..1] ++++Sum <Sum> DecimalNum
ber 

Kopējā ierakstu summa. Rēķina saskaitot Entry blokos(2.56) 
norādītās Amount (2.58) vērtības ar indikatoru – CRDT (2.59). 

2.32  [0..1] +++TotalDebitEntries <TtlDbtNtries>  Kopējā debeta ierakstu summa un skaits 

2.33  [0..1] ++++NumberOfEntries <NbOfNtries> Max15Nume
ricText 

Ierakstu skaits. Rēķina, saskaitot Entry blokus (2.56) ar 
indikatoru – DBIT (2.59).  

2.34  [0..1] ++++Sum <Sum> DecimalNum
ber 

Kopējā ierakstu summa. RēķinA saskaitot Entry blokos (2.56) 
norādītās Amount vērtības (2.58) ar indikatoru – DBIT (2.59).  

2.56  [0..n] ++Entry <Ntry>   

2.57  [0..1] +++EntryReference <NtryRef> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots. 

2.58  [1..1] +++Amount <Amt Ccy="AAA"> ActiveOrHist
oricCurrency
AndAmount 

Summa konta valūtā.  

2.59  [1..1] +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> Code Norāda kredīta vai debeta pozīciju 
CRDT=kredīts;  
DBIT=debets. 
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2.60  [0..1] +++ReversalIndicator <RvslInd> Indicator Norāda uz to vai maksājums ir reverss.   
Maksājums ir reverss, ja <RvslInd> vērtība ir 'true':   
ja <CdtDbtInd> ir 'DBIT', tad orģinālais maksājums ir bijis 
kredītā; 
ja <CdtDbtInd> ir 'CRDT', tad orģinālais maksājums ir bijis 
debetā. 

2.61  [1..1] +++Status <Sts> Code Maksājuma statusa kods. 
Izmantotā vērtība  
BOOK – maksājums iegrāmatots; 
PDNG – maksājums atrodas apstrādē. 

2.62  [0..1] +++BookingDate <BookgDt>  Maksājuma grāmatojuma datums. 

4.1.0  [1..1] ++++Date <Dt> ISODate GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21. 

2.63  [0..1] +++ValueDate <ValDt>  Maksājuma valutācijas datums. 

4.1.0  [1..1] ++++Date <Dt> ISODate GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21. 

2.64  [0..1] +++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> Max35Text Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators 
(references nr.).   
Piezīme: kad viens un tas pats ieraksts tiek parādīts gan 
camt.052, gan camt.054 šī reference sakrīt. 

2.71  [1..1] +++BankTransactionCode <BkTxCd>  Elementu kopums, kas detalizēti ataino maksājuma tipu. 
Vismaz vienam (Domain/Proprietary) jābūt izmantotam 
Skatīt iespējamo kodu sarakstu 

2.72  [0..1] ++++Domain <Domn>   

2.73  [1..1] +++++Code <Cd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page no 
saraksta Bank Transaction Code sets description. 

2.74  [1..1] +++++Family <Fmly>   

2.75  [1..1] ++++++Code <Cd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
no saraksta Bank Transaction Code sets description. 

2.76  [1..1] ++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
no saraksta Bank Transaction Code sets description. 

2.115  [0..n] +++EntryDetails <NtryDtls>  Katram Entry (elements 2.76) ir tikai viens elements 
EntryDetails. 

2.122  [0..n] ++++TransactionDetails <TxDtls>  Katram EntryDetails (elements 2.135) ir tikai viens elements 
TransactionDetails. 

2.123  [0..1] +++++References <Refs>   
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2.124  [0..1] ++++++MessageIdentification <MsgId > Max35Text Ziņojuma elements 1.1 no pain.001.001.03. 

2.125  [0..1] ++++++AccountServicerReference  <AcctSvcrRef> Max35Text Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma identifikators 
(references nr.).  

2.126  [0..1] ++++++PaymentInformationIdentificati
on 

<PmtInfId> Max35Text Ziņojuma elements 2.1 no pain.001.001.03. 

2.127  [0..1 ] ++++++InstructionIdentification <InstrId> Max35Text Maksājuma numurs. Klienta piešķirts maksājuma numurs  
iekšējiem, iekšzemes, SEPA, ārvalstu  un tehniskajiem 
(izņemot dotācija, valūtas svārstības, atlikumu pārcelšanas un 
atlikumu uzlikšanas dokumentiem) maksājumiem. 
Ziņojuma elements 2.29 no pain.001.001.03. 

2.128  [0..1] ++++++EndToEndIdentification  <EndToEndId> Max35Text Maksātāja piešķirts maksājuma identifikators (maksātāja 
reference), kas tiek nodots caur visu maksājuma ķēdi 
nemainīts. Tiek pārsūtīts tālāk tikai SEPA maksājumos. 
Elementā norādītais identifikators paredzēts, lai klients-klients 
posmā identificētu maksājumu. Ja netiek padots 
pain.001.001.03, tad atpakaļ padod NOT PROVIDED. Ne- SEPA 
maksājumos šis elements tiek ignorēts. 
Ziņojuma elementa numurs 2.30 no pain.001.001.03. 

2.129  [0..1] ++++++TransactionIdentification <TxId> Max35Text Maksātāja bankas piešķirts identifikators. Maksātāja bankas 
piešķirts unikāls maksājuma identifikators no bankas 
ienākošiem maksājumiem. 

2.136  [0..1] +++++AmountDetails <AmtDtls>   

2.1.0  [0..1] ++++++InstructedAmount  <InstdAmt>   

2.1.1  [1..1] +++++++Amount <Amt Ccy="AAA"> ActiveOrHist
oricCurrency
AndAmount 

Norāda summu maksājuma valūtā. 

2.1.9  [0..1] ++++++TransactionAmount <TxAmt>   

2.1.10  [1..1] +++++++Amount <Amt Ccy="AAA"> ActiveOrHist
oricCurrency
AndAmount 

Norāda maksājuma summu konta valūtā. 

2.1.11  [0..1] +++++++CurrencyExchange <CcyXchg>   

2.1.12  [1..1] ++++++++SourceCurrency  <SrcCcy> Code Konta valūta. 

2.1.13  [0..1] ++++++++TargetCurrency  <TrgtCcy> Code Maksājuma valūta. 

2.1.14  [0..1] ++++++++UnitCurrency  <UnitCcy> Code Nacionālā valūta – EUR. 
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2.1.15  [1..1] ++++++++ExchangeRate  <XchgRate> BaseOneRate Ja elementā 2.1.1 norādītā maksājuma summas valūta atšķiras 
no elementā 2.1.10 norādītās konta valūtas un kāda no šo 
elementu valūtām nav EUR, tad šajā elementā norāda kross 
kursu. 

2.179  [0..1] +++++RelatedParties  <RltdPties>  Maksājumā iesaistītās puses 
Bloks netiek attēlots tehniskiem maksājumiem viena konta 
ietvaros. 

2.181  [0..1] ++++++Debtor <Dbtr>  Ienākošajiem maksājumiem: Nosaukums, adrese un 
identifikators tiek norādīti, ja ir pieejami. 
Izejošajiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek 
parādīta blokā Owner (elements 1.2.13)). 

9.1.0  [0..1] +++++++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas identificē pretējo 
darījuma pusi. 

9.1.1  [0..1] +++++++PostalAddress <PstlAdr>  Pasta adreses identifikācijas bloks. 

9.1.2  [0..1] ++++++++AddressType <AdrTp> Code Izmantoto adrešu tipu kodu saraksts: 
ADDR - Postal; 
BIZZ - Business; 
DLVY - DeliveryTo; 
HOME - Residential; 
MLTO - MailTo; 
PBOX - POBox. 
Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.3  [0..1] ++++++++Department <Dept> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.4  [0..1] ++++++++SubDepartment <SubDept> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.5  [0..1] ++++++++StreetName <StrtNm> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.6  [0..1] ++++++++BuildingNumber <BldgNb> Ma16Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.7  [0..1] ++++++++PostCode <PstCd> Max16Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.8  [0..1] ++++++++TownName <TwnNm> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.9  [0..1] ++++++++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.10  [0..1] ++++++++Country <Ctry> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

9.1.11  [0..7] ++++++++AddressLine <AdrLine> Max70Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.12  [0..1] +++++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 
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9.1.13 {Or [1..1] ++++++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

9.1.14  [0..1] +++++++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

9.1.15  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs). 

9.1.17  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>   

9.1.18 {{Or [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code.  

9.1.19 Or}} [1..1] +++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā. 

9.1.20  [0..1] ++++++++++Issuer <Issr> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķīrējs. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.22  [0..1] +++++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth>   

9.1.23  [1..1] ++++++++++BirthDate <BirthDt> ISODate GGGG- MM-DD, piemēram: 2012-11-21. 

9.1.24  [0..1] ++++++++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> Max35Text  

9.1.25  [1..1] ++++++++++CityOfBirth <CityOfBirth> Max35Text  

9.1.26  [1..1] ++++++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

9.1.27  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).  

9.1.29  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.30 {{Or [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

9.1.31 Or}} [1..1] +++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā. 

9.1.32  [0..1] ++++++++++Issuer <Issr> Max35Text  

2.182  [0..1] ++++++DebtorAccount <DbtrAcct>  Ienākošajiem maksājumiem: konts tiek norādīts, ja ir 
pieejams.  
Izejošajiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek 
parādīta elementā 1.2.1). 

1.1.0  [1..1] +++++++Identification <Id>  Konta identifikācijas bloks. 

1.1.1 {Or [1..1] ++++++++IBAN <IBAN> Identifier Konta numurs IBAN formātā.  
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1.1.2 Or} [1..1] ++++++++Other <Othr>   

1.1.3  [1..1] +++++++++Identification <Id> Max34Text Konta numurs ne-IBAN formātā. 

1.1.4  [0..1] +++++++++SchemeName <SchmeNm>  Bloks šobrīd netiek izmantots 

1.1.5  [1..1] ++++++++++Code <Cd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalAccountIdentification1Code. 

2.183  [0..1] ++++++UltimateDebtor <UltmtDbtr>  Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts 
ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis izejošajā 
maksājumā (pain.001.001.03 elements 2.70 vai 2.23). 

9.1.0  [0..1] +++++++Name <Nm> Max140Text Nosaukums. 

9.1.1  [0..1] +++++++PostalAddress  <PstlAdr>   

9.1.2  [0..1] ++++++++AddressType <AdrTp> Code Izmantoto adrešu tipu kodu saraksts: 
ADDR - Postal; 
BIZZ - Business; 
DLVY - DeliveryTo; 
HOME - Residential; 
MLTO - MailTo; 
PBOX - POBox. 
Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.3  [0..1] ++++++++Department <Dept> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.4  [0..1] ++++++++SubDepartment <SubDept> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.5  [0..1] ++++++++StreetName <StrtNm> Max70Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.6  [0..1] ++++++++BuildingNumber <BldgNb> Ma16Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.7  [0..1] ++++++++PostCode <PstCd> Max16Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.8  [0..1] ++++++++TownName <TwnNm> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.9  [0..1] ++++++++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> Max35Text Elements šobrīd netiek izmantots 

9.1.10  [0..1] ++++++++Country <Ctry> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

9.1.11  [0..7] ++++++++AddressLine <AdrLine> Max70Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.12  [0..1] +++++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

9.1.13 {Or [1..1] ++++++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

9.1.14  [0..1] +++++++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

9.1.15  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 
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9.1.16  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Uzņēmuma identifikators(reģistrācijas numurs).  

9.1.17  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.18  [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.22  [0..1] +++++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth>   

9.1.23  [1..1] ++++++++++BirthDate <BirthDt> ISODate GGGG-MM-DD. 

9.1.24  [0..1] ++++++++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> Max35Text  

9.1.25  [1..1] ++++++++++CityOfBirth <CityOfBirth> Max35Text  

9.1.26  [1..1] ++++++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

9.1.27  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods). 

9.1.29  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.30  [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

9.1.33  [0..1] +++++++CountryOfResidence <CtryOfRes> Code Saņēmēja rezidences valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/
country_names_and_code_elements.htm 

2.184  [0..1] ++++++Creditor <Cdtr>  Ienākošiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek 
parādīta blokā Owner (elements 1.2.13)).  
Izejošiem maksājumiem norāda klienta doto informāciju par 
maksājuma saņēmēju (t.sk.ziņojuma elements 2.79 no 
pain.001.001.03). 

9.1.0  [0..1] +++++++Name <Nm> Max140Text Vārds/nosaukums vai cita informācija, kas identificē pretējo 
darījuma pusi. 

9.1.1  [0..1] +++++++PostalAddress <PstlAdr>  Pasta adreses identifikācijas bloks. 

9.1.10  [0..1] ++++++++Country <Ctry> Code Saņēmēja valsts Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

9.1.11  [0..7] ++++++++AddressLine <AdrLine> Max70Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 
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9.1.12  [0..1] +++++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

9.1.13 {Or [1..1] ++++++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācija bloks. 

9.1.15  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Uzņēmuma identifikators(reģistrācijas numurs).  

9.1.17  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.18 {{Or [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code.  

9.1.19 Or}} [1..1] +++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.22  [0..1] +++++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth>   

9.1.23  [1..1] ++++++++++BirthDate <BirthDt> ISODate GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21. 

9.1.24  [0..1] ++++++++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> Max35Text  

9.1.25  [1..1] ++++++++++CityOfBirth <CityOfBirth> Max35Text  

9.1.26  [1..1] ++++++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

9.1.27  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).  

9.1.29  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

9.1.30 {{Or [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

9.1.31 Or}} [1..1] +++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukums brīvā tekstā. 

9.1.32  [0..1] ++++++++++Issuer <Issr> Max35Text Identifikācijas shēmas nosaukuma piešķīrējs. 

9.1.33  [0..1] +++++++CountryOfResidence <CtryOfRes> Code Saņēmēja rezidences valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

2.185  [0..1] ++++++CreditorAccount <CdtrAcct>  Ienākošiem maksājumiem: netiek lietots (informācija tiek 
parādīta elementā 1.2.1). 
Izejošiem maksājumiem norāda klienta doto informāciju 
(ziņojuma elements 2.80 no pain.001.001.03). 

1.1.0  [1..1] +++++++Identification <Id>  Konta identifikācijas bloks. 
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1.1.1 {Or [1..1] ++++++++IBAN <IBAN> Identifier Konta numurs IBAN formātā.  

1.1.2 Or} [1..1] ++++++++Other <Othr>  Konta numurs ne-IBAN formātā.  

1.1.3  [1..1] +++++++++Identification <Id> Max34Text  

1.1.4  [0..1] +++++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 
Bloks šobrīd netiek izmantots 

1.1.5  [1..1] ++++++++++Code <Cd> Code http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalAccountIdentification1Code. 

2.186  [0..1] ++++++UltimateCreditor <UltmtCdtr>  Tikai SEPA maksājumiem. Tiek norādīts gadījumos, ja saņemts 
ienākošajā maksājumā, vai Maksātājs norādījis izejošajā 
maksājumā (elements 2.81 no pain.001.001.03, ja norādīts). 

9.1.0  [0..1] +++++++Name <Nm> Text Izejošiem maksājumiem informācija no elementa 1.2.14. 

9.1.12  [0..1] +++++++Identification <Id>  Identifikācijas bloks. 

9.1.13 {Or [1..1] ++++++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijas bloks. 

9.1.14  [0..1] +++++++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

9.1.15  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.16  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Uzņēmuma identifikators (reģistrācijas numurs).  

9.1.17  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>   

9.1.18  [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalOrganisationIdentification1Code. 

9.1.21 Or} [1..1] ++++++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

9.1.22  [0..1] +++++++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth>   

9.1.23  [1..1] ++++++++++BirthDate <BirthDt> ISODate GGGG-MM-DD, piemēram: 2012-11-21. 

9.1.24  [0..1] ++++++++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> Max35Text  

9.1.25  [1..1] ++++++++++CityOfBirth <CityOfBirth> Max35Text  

9.1.26  [1..1] ++++++++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

9.1.27  [0..n] +++++++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

9.1.28  [1..1] ++++++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas identifikators (piemēram, personas kods).  

9.1.29  [0..1] ++++++++++SchemeName <SchmeNm>   

9.1.30  [1..1] +++++++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
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http://www.iso20022.org/external_code_list.page sarakstā 
ExternalPersonIdentification1Code. 

9.1.33  [0..1] +++++++CountryOfResidence <CtryOfRes> Code Saņēmēja rezidences valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/
country_names_and_code_elements.htm 

2.191  [0..1] +++++RelatedAgents <RltdAgts>  Maksājumā iesaistītā banka. Bloks netiek attēlots tehniskiem 
maksājumiem viena konta ietvaros. 

2.192  [0..1] ++++++DebtorAgent <DbtrAgt>  Izmanto tikai ienākošajiem maksājumiem, lai norādītu 
maksātāja banku. Izejošiem maksājumiem informāciju norāda 
elementā 1.2.56. 

6.1.0  [1..1] +++++++FinancialInstitutionIdentificatio
n 

<FinInstnId>  Finanšu institūcijas identifikācijas bloks. 

6.1.1  [0..1] ++++++++BIC <BIC> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

6.1.7  [0..1] ++++++++Name <Nm> Max140Text Finanšu institūcijas nosaukums. 

2.193  [0..1] ++++++CreditorAgent <CdtrAgt>  Izmanto tikai izejošajiem maksājumiem, lai norādītu 
saņēmējbanku (ja maksājums iesūtīts ar pain.001.001.03 
atbilst elementā 2.77 norādītajai informācijai). Ienākošajiem 
maksājumiem informāciju norāda elementā 1.2.56. 

6.1.0  [1..1] +++++++FinancialInstitutionIdentificatio
n 

<FinInstnId>  Finanšu institūcijas identifikācijas bloks. 

6.1.1  [0..1] ++++++++BIC <BIC> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

6.1.2  [0..1] ++++++++ClearingSystemMemberIdenti
fication 

<ClrSysMmbId>  Klīringa sistēmas identifikācijas bloks. 

6.1.3  [0..1] +++++++++ClearingSystemIdentification <ClrSysId>   

6.1.4 [Or [1..1] ++++++++++Code <Cd> Code Klīringa sistēmas identifikators no 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta 
ExternalClearingSystemIdentification1Code.  

6.1.5 Or] [1..1] ++++++++++Proprietary <Prtry> Max35Text Norāda klīringa sistēmas kodu, kurš nav iekļauts ISO sarakstā 
(piemēram, MFO) 

6.1.6  [1..1] +++++++++MemberIdentification <MmbId> Max35Text  

6.1.7  [0..1] ++++++++Name <Nm> Max140Text  

6.1.8  [0..1] ++++++++PostalAddress <PstlAdr>   
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6.1.17  [0..1] +++++++++Country <Ctry> Code Valsts kods no 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/c
ountry_names_and_code_elements.htm 

6.1.18  [0..7] +++++++++AddressLine <AdrLine> Max70Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi.  

6.1.19  [0..1] ++++++++Other <Othr>  Bloks šobrīd netiek izmantots 

6.1.20  [1..1] +++++++++Identification  <Id> Max35Text  

6.1.21  [0..1] +++++++++SchemeName <SchmeNm>   

6.1.22 {Or [1..1] ++++++++++Code  <Cd>  Code  

6.1.23 Or} [1..1] ++++++++++Proprietary <Prtry>   

6.1.24  [0..1] +++++++++Issuer <Issr> Max35Text  

2.204  [0..1] +++++Purpose <Purp>  Izejošiem maksājumiem elements netiek izmantots. 
Ienākošiem maksājumiem var tikt norādīts maksājuma mērķa 
kods. 

2.205 {Or [1..1] ++++++Code <Cd> Code Maksājuma mērķa kods no 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page saraksta 
ExternalPurpose1Code. 

2.214  [0..1] +++++RemittanceInformation <RmtInf>  Ienākošiem/izejošiem maksājumiem oriģinālais maksājuma 
mērķis un budžeta klasifikācijas kodu dalījums. 

2.215  [0..n] ++++++Unstructured <Ustrd> Max140Text Elements tiek atkārtots ne vairāk kā 13 reizes. 
Izmanto, lai atspoguļotu nestrukturēto VAI strukturēto 
informāciju, kā arī, informāciju par budžeta klasifikācijas kodu 
dalījumu. 
Ja ienākošā/izejošā maksājumā informācija norādīta 
strukturētā veidā, tad to attēlo šajā elementā pierakstā 
/RFB/XXXXX, kur X ir vērtība no pain.001.001.03 elementa 
2.126.  
Ja ienākošā/izejošā maksājumā informācija norādīta 
nestrukturētā veidā, tad to attēlo šajā elementā pierakstā 
XXXXX, kur X ir vērtība no pain.001.001.03 elementa 2.99 
Katru Budžeta klasifikācijas kodu dalījumu attēlo atsevišķā 
elementā: 
/EKKACC/CRDT/ – Saņēmēja EKK konta valūtā; 
/EKKACC/DBIT/ – Maksātāja EKK konta valūtā; 
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/EKKPMT/CRDT/ – Saņēmēja EKK maksājuma valūtā; 
/EKKPMT/DBIT/ – Maksātāja EKK maksājuma valūtā; 
/EKKLOC/CRDT/ – Saņēmēja EKK lokālajā valūtā; 
/EKKLOC/DBIT/ – Maksātāja EKK lokālajā valūtā; 
Skatīt izmantošanas piemēru 

2.246  [0..1] +++++RelatedDates  <RltdDts>  Norāda citus ar darījumu saistītos datumus. 

2.253  [0..1] ++++++TransactionDateTime  <TxDtTm> ISODateTime Laiks un datums, kad maksājuma informācija pieejama 
klientam (GGGG- MM-DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-
21T09:10:49). 

2.273  [0..1] +++++ReturnInformation <RtrInf>  Norāda informāciju, kas saistīta ar maksājuma atgriešanu. 

2.284  [0..1] ++++++Reason <Rsn>   

2.285 {Or [1..1] +++++++Code <Cd> Code Kodi no http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
sadaļā ExternalReturnReason1Code. 

2.286 Or} [1..1] +++++++Proprietary  <Prtry> Max35Text Maksājuma atgriešanas iemesls brīvā tekstā. 

2.287  [0..n] ++++++AdditionalInformation <AddtlInf> Max105Text Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 
Tiek attēlots pretējā maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls 
maksājuma identifikators (references nr.):  
reversējošajam/ atceļošajam maksājumam – oriģinālā 
maksājuma Valsts kases piešķirts unikāls maksājuma 
identifikators (references nr.); 
oriģinālajam MR – reversējošā/ atceļošā MR reference. 
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Konta p ārskata zi ņojuma un Debeta/Kred īta ziņojuma piepras ījuma zi ņojums camt.060.001.03 
Ind. Or Mult.  Ziņojuma elements <XML Tags>  Tips  Komentāri par element ā ievadāmo 

inform āciju  
1.0  [1..1] +GroupHeader <GrpHdr>   

1.1  [1..1] ++MessageIdentification <MsgId> Max35Text Reference, kuru piešķir ziņojuma sūtītājs, un kas 
nepārprotami identificē ziņojumu.  

1.2  [1..1] ++CreationDateTime <CreDtTm> ISODateTime Laiks un datums, kad dziņojums izveidots (GGGG- MM-
DDThh:mm:ss, piemēram: 2012-11-21T09:10:49) 
00:00:00 = dienas sākums; 
24:00:00 = dienas beigas. 

2.0  [1..n] +ReportingRequest <RptgReq>  Elementu kopums, ko izmanto, lai sniegtu papildu 
informāciju par pārskata pieprasījumu 
Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

2.1  [0..1] ++Identification <Id> Max35Text Unikāls identifikators, kuru piešķir ziņojuma sūtītājs, lai 
nepārprotami identificētu ziņojuma pieprasījumu.  

2.2  [1..1] ++RequestedMessageNameIdentificatio
n 

<ReqdMsgNmId> Max35Text Norāda pieprasītā ziņojuma veidu. Atļautās vērtības: 
camt.052.001.02; 
camt.054.001.02. 

2.3  [0..1]  ++Account  <Acct>  Informācija par konta numuru, par kuru tiek pieprasīts 
ziņojums. 

  [1..1] +++Identification <Id>  Konta identifikācijas bloks. 

  [1..1] ++++IBAN <IBAN> Identifier Klienta konta numurs IBAN formātā.  

2.4  [1..1]  ++AccountOwner <AcctOwnr>  Netiek apstrādāts. 

  [1..1] +++Party  <Pty>   

  [0..1] +++Name <Nm> Max140Text  

  [0..1] +++Identification <Id>  Identifikācijs bloks. 

 {Or [1..1] ++++OrganisationIdentification <OrgId>  Uzņēmuma identifikācijs bloks. 

  [0..1] +++++BICOrBEI <BICOrBEI> Identifier Bankas Identifikācijas kods – BIC. 
Atļauts izmantot tikai BIC11. 

  [0..n] +++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

  [1..1] ++++++Identification <Id> Max35Text Nodokļu maksātāja (uzņēmuma) reģistrācijas numurs. 

  [0..1] ++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

  [1..1] +++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods.  
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Izmantotais kods –TXID no saraksta 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
sarakstā ExternalOrganisationIdentification1Code. 

 Or} [1..1] ++++PrivateIdentification <PrvtId>  Privātpersonas identifikācijas bloks. 

  [0..n] +++++Other <Othr>  Elementu atkārto ne vairāk kā vienu reizi. 

  [1..1] ++++++Identification <Id> Max35Text Privātpersonas personas kods.  

  [0..1] ++++++SchemeName <SchmeNm>  Shēmas nosaukums. 

  [1..1] +++++++Code <Cd> Code Identifikācijas shēmas kods. 
Izmantotais kods – NIDN no  
saraksta 
http://www.iso20022.org/external_code_list.page 
sarakstā ExternalPersonIdentification1Code. 

2.8  [0..1] ++ReportingPeriod <RptgPrd>  OBLIGĀTI aizpildāms elements. 

  [1..1] +++FromToDate <FrToDt>  Datums, par kuru pieprasa pārskata datus (GGGG-MM-
DD) 
FromToDate vērtības pieprasījumā drīkst būt tikai viena 
kalendārā gada ietvaros. 

  [1..1] ++++FromDate <FrDt> ISODate Datuma vērtība nedrīkst būt lielāka par ToDate vērtību. 
Datuma un gada vērtība nedrīkst  būt mazāka kā divu 
kalendāro gadu ietvaros, skaitot no pieprasījuma 
veikšanas datuma un gada. 

  [0..1] ++++ToDate <ToDt> ISODate Datuma un gada vērtība nedrīkst būt mazāka par 
FromDate vērtību. 
Gada vērtība nedrīkst būt lielāka par FromDate gada 
vērtību. 

  [1..1] +++FromToTime <FrToTm>  Laika formāts - hh:mm:ss. 

  [1..1] ++++FromTime <FrTm> ISOTime 00:00:00 = dienas sākums. 

  [0..1] ++++ToTime <ToTm> ISOTime Elementā norādītā vērtība netiek apstrādāta  

2.9  [1..1] +++Type <Tp> Code Atļautā vērtība: 
ALLL – pieprasa visus ierakstus norādītajā periodā. 

  [0..1] ++RequestedTransactionType <ReqdTxTp>   

  [1..1] +++Status  <Sts> Code Maksājuma statusa kods. 
Izmantotā vērtība  
BOOK – maksājums iegrāmatots; 
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PDNG – maksājums atrodas apstrādē. 

  [1..1] +++CreditDebitIndicator  <CdtDbtInd> Code Norāda kredīta vai debeta pozīciju. 
CRDT=bilances atlikums palielinās;  
DBIT=bilances atlikums samazinās.  

2.11  [0..n] ++RequestedBalanceType <ReqdBalTp>  Šobrīd netiek izmantots 

  [1..1] +++CodeOrProprietary <CdOrPrtry>   

  [1..1] ++++Code <Cd> Code  

eprasījuma ziņojums  
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Bank transaction code izmantoto kodu saraksts 

Apraksts 

Domain 

Code 

Family 

Code 

Subfamily 

Code Domain Name Family Name Subfamily Name 

FidaVista 

kods 

Kredīta/debeta 

pazīme 

Skaidras naudas iemaksa PMNT CNTR CDPT Payments Counter Transactions Cash Deposit CHIN CRDT 

Skaidras naudas izmaksa PMNT CNTR CWDL Payments Counter Transactions Cash Withdrawal OTHR DBIT  

Izejošais iekšzemes 

maksājums PMNT ICDT DMCT Payments Issued Credit Transfers Domestic Credit Transfer OUTP DBIT 

Izejošais SEPA maksājums PMNT ICDT ESCT Payments Issued Credit Transfers SEPA Credit Transfer OUTP DBIT 

Izejošais ārvalstu maksājums PMNT ICDT XBCT Payments Issued Credit Transfers Cross-Border Credit Transfer OUTP DBIT 

Izejošais iekšējais maksājums PMNT ICDT BOOK Payments Issued Credit Transfers Internal Book Transfer INTR DBIT 

Ienākošais iekšējais 

maksājums PMNT RCDT BOOK Payments Received Credit Transfer Internal Book Transfer INTR CRDT 

Ienākošais SEPA maksājums PMNT RCDT ESCT Payments Received Credit Transfer SEPA Credit Transfer INP CRDT  

Ienākošais iekšzemes 

maksājums PMNT RCDT DMCT Payments Received Credit Transfer Domestic Credit Transfer INP CRDT 

Ienākošais ārvalstu 

maksājums PMNT RCDT XBCT Payments Received Credit Transfer Cross-Border Credit Transfer INP CRDT  

Pamatbudžeta 

ieņēmumu/budžeta iestāžu 

ieņēmumu maksājumu 

reversēšana 

 

PMNT 

 

MCOP 

 

RIMB 

 

Payments 

Miscellaneous Credit 

Operations 

 

Reimbursements 

 

INTR 

 

DBIT 

Kodu labošana PMNT OTHR NTAV Payments Other Not available INTR CRDT 
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Darījuma pārgrāmatošana 
(ienākoša) 

 PMNT MCOP ADJT Payments Miscellaneous Adjustments INTR CRDT 

Darījuma pārgrāmatošana 
(izejoša) 

 PMNT MDOP ADJT Payments Miscellaneous Debit Operations Adjusments INTR DBIT  

Izejošās valūtas svārstības ACMT MDOP ERTA 

Account 

Management 

Miscellaneous Credit 

Operations Exchange Rate Adjustment INTR CRDT  

Ienākošās valūtas svārstības ACMT MDOP ERTA 

Account 

Management Miscellaneous Debit Operations Exchange Rate Adjustment INTR DBIT  

Manuāli vai automātiski 

atcelts/atsaukts darījums PMNT RCDT PRCR Payments Received Credit Transfer 

Reversal due to Payment 

Cancellation Request MEMC CRDT 

Dotācija/ Gada atlikuma 

uzstādīšana ACMT MCOP OTHR 

Account 

Management 

Miscellaneous Credit 

Operations Other OTHR CRDT  

Dotācijas noņemšana/Gada 

atlikuma noņemšana ACMT MDOP OTHR 

Account 

Management Miscellaneous Debit Operations Other MEMD DBIT  

Neatpazīts ienākošais 

maksājums PMNT RCDT OTHR Payments Received Credit Transfer Other INP CRDT 
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Nosl ēguma jaut ājumi 

Atzīt par spēku zaudējušu Valsts kases 2016.gada 9.jūnija apstiprināto dokumentu Nr.66 “ Valsts kases maksājumu datu apmaiņas 
formāta apraksts datu apmaiņai ISO 20022 XML ziņojumiem "klients – banka“ un “banka – klients" posmā CAMT.052, CAMT.054, 
CAMT.060”. 
 

 

Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta direktors  M. Prikulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunska 67094390 


