
5 latu monēta. 
Svars: 25.00 g, diametrs: 37.00 mm, metāls: 925° sudrabs. 
Kalta 2012. gadā British Royal Mint (Lielbritānija), izmantojot oriģinālās 1929. gada 
galvanoplastikas formas, kas lietotas, šādu monētu kaļot 1929., 1931. un 1932. gadā.  
Mākslinieka Riharda Zariņa (1869–1939) veidotajam jaunavas tēlam pār plecu klājas vārpas, 
pār muguru – bieza matu pīne, bet apkaklīti un vainadziņu rotā latviešu tautastērpam raksturīgais 
ģeometriskais ornaments. Rāms skaistums, skaidrs, viegls un reizē noteikts siluets. 
Kad 2. pasaules kara laikā Latvijā viena otru nomainīja okupācijas, tika zaudēta valsts 
neatkarība un arī nauda, šī sudraba monēta kļuva par Latvijas brīvības un valstiskuma 
simbolu, okupētajā Latvijā, izsūtījumā Sibīrijā vai trimdā visā pasaulē glabātu cerības stariņu. 
Latvijas valsts nacionālās valūtas atjaunotnes 10 gadu jubilejai Latvijas Banka veltīja 
zelta monētu, ietverot vēsturiskās 5 latu sudraba monētas atveidu. 



  

Nāks jaunas dienas, darbi un notikumi. 
Krāsim tos Latvijas valsts, tautsaimniecības, Latvijas Bankas 
vēsturei un sabiedrības vērtējumam, jaunām lappusēm 
grāmatā jaunām paaudzēm.
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Pielikums

Normatīvais Nr. Pieņemšanas Latvijas Bankas padomes pieņemtā normatīvā akta nosaukums
akts   datums
Lēmums 1/3 27.08.1992. "Naudas reformas komitejas lēmums Nr. 4 "Par garantijām, pārejot uz 
   nacionālo naudas vienību latu""
Lēmums 2/4 05.11.1992. "Komercbanku un citu kredītiestāžu darbības regulēšanas ekonomiskie  
   normatīvi"
Lēmums 2/5 05.11.1992. "Par nolikuma "Par banku un citu kredītiestāžu licencēšanas kārtību"   
   apstiprināšanu
Lēmums 2/9 10.11.1992. "Par mēneša bilances statistikas ieviešanu Latvijas Republikas   
   kredītinstitūtos"
Lēmums 3/2 21.01.1993. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku 1993. gada 1. ceturksnī"
Lēmums 3/3 21.01.1993. "Par nekonvertējamās valūtas pirkšanu un pārdošanu"
Lēmums 3/4 27.01.1993. "Par vekseļu diskontēšanas kārtības apstiprināšanu"
Lēmums 3/6 21.01.1993. "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1992. gada 5. novembra sēdes   
   lēmumā Nr.2/4 "Komercbanku un citu kredītiestāžu 
   darbības regulēšanas ekonomiskie normatīvi"
Lēmums 4/1 18.03.1993. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku 1993. gada 1. un 2. ceturksnī"
Lēmums 4/3 18.03.1993. "Par papildinājumu Latvijas Bankas padomes 1992. gada 5. novembra   
   sēdes lēmumā Nr. 2/4 "Komercbanku un citu kredītiestāžu 
   darbības regulēšanas ekonomiskie normatīvi""
Lēmums 4/4 18.03.1993. "Par licences izsniegšanas kārtību kredītoperācijām ar dārgmetāliem un 
   to izstrādājumiem"
Lēmums 4/5 18.03.1993. "Par papildinājumiem un izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1992. gada  
   5. novembra sēdes lēmumā Nr. 2/5 "Par nolikuma "Par banku 
   un citu kredītiestāžu licencēšanas kārtību" apstiprināšanu""
Lēmums 4/6 19.03.1993. "Par jaundibināmo banku pamatkapitāla noteikšanu"
Lēmums 7/1 17.06.1993. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku 1993. gada 1. un 2. ceturksnī"
Lēmums 9/2 15.07.1993. "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1992. gada 5. novembra sēdes 
   lēmumā Nr. 2/4 "Komercbanku un citu kredītiestāžu 
   darbības regulēšanas ekonomiskie normatīvi"
Lēmums 9/3 15.07.1993. "Nolikuma apstiprināšana par licenču izsniegšanu bankas operāciju   
   veikšanai"
Lēmums 10/2 16.09.1993. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums 10/3 16.09.1993. "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1993. gada 15. jūlija lēmumā   
   Nr. 9/2 "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1992. gada 
   5. novembra sēdes lēmumā Nr.2/4 "Komercbanku un citu 
   kredītiestāžu darbības regulēšanas ekonomiskie normatīvi"
Lēmums  10/4 16.09.1993. "Par kooperatīvo krājaizdevumu sabiedrību paraugstatūtiem"
Lēmums  10/7 16.09.1993. "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1993. gada 15. jūlija lēmumā 
   Nr. 9/3 "Nolikuma apstiprināšana par licenču izsniegšanu 
   bankas operāciju veikšanai"
Lēmums  10/9 21.09.1993. "Par komercbanku un citu kredītiestāžu gada pārskatu, bilanču, peļņas un  
   zaudējumu aprēķinu vispārējiem principiem"
Lēmums  12/4 11.11.1993. "Par papildinājumu "Nolikumā licenču izsniegšanai bankas operāciju   
   veikšanai""
Lēmums  12/5 16.11.1993. "Par krājaizdevu sabiedrību paraugstatūtiem"
Lēmums  12/9 11.11.1993. "Par komercbanku termiņnoguldījumu piesaistīšanas noteikumiem"
Lēmums  14/2 13.01.1994. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  16/7 13.05.1994. "Par Latvijas rubļu maiņas pārtraukšanu"
Lēmums  18/3 14.07.1994. "Par kredītiestāžu darbības ekonomiskajiem normatīviem"
Lēmums  19/2 15.09.1994. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  20/3 17.11.1994. "Par izmaiņām 1994. gada 14. jūlija Latvijas Bankas padomes lēmumā 
   Nr. 18/3 "Par kredītiestāžu darbības ekonomiskajiem normatīviem""
Lēmums  20/4 22.11.1994. "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1993. gada 21. septembra   
   lēmumā Nr. 10/9 "Par komercbanku un citu kredītiestāžu gada pārskatu,
   bilanču, peļņas un zaudējumu aprēķinu vispārējiem principiem""  
Lēmums  20/5 17.11.1994. "Par komercbanku gada pārskatu pārbaudēm"
Lēmums  21/1 20.12.1994. "Par kredītiestāžu darbības licenču izsniegšanas un atsaukšanas nolikumu"

Normatīvais Nr. Pieņemšanas Latvijas Bankas padomes pieņemtā normatīvā akta nosaukums
akts   datums
Lēmums  21/2 20.12.1994. "Par nolikumu kredītiestāžu statūtu, akcionāru u.c. maiņai"
Lēmums  22/2 12.01.1995. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  23/3 16.03.1995. "Par grozījumiem "Krājaizdevu sabiedrību paraugstatūtos""
Lēmums  25/2 11.05.1995. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  27/4 13.07.1995. "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1994. gada 14. jūlija lēmumā 
   Nr. 18/3 "Par kredītiestāžu darbības ekonomiskajiem normatīviem""
Lēmums  27/5 17.07.1995. "Par izmaiņām "Nolikumā par kredītiestāžu statūtu, akcionāru u.c. maiņu""
Lēmums  28/2 14.09.1995. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  28/3 14.09.1995. "Par izmaiņām "Kredītiestāžu darbības licenču izsniegšanas un   
   atsaukšanas nolikumā""
Lēmums  29/2 16.11.1995. "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1993. gada 21. septembra   
   lēmumā Nr. 10/9 "Par komercbanku un citu kredītiestāžu gada pārskatu, 
   bilanču, peļņas un zaudējumu aprēķinu vispārējiem principiem""
Lēmums  29/3 16.11.1995. "Par izmaiņām "Nolikumā par kredītiestāžu statūtu, akcionāru u.c. maiņu""
Lēmums  29/8 16.11.1995. "Par kredītiestāžu gada pārskatu pārbaudēm"
Lēmums  30/4 17.01.1996. "Par kredītu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumiem"
Lēmums  30/5 11.01.1996. "Par "Kredītiestāžu ieņēmumu un izdevumu uzskaites noteikumiem""
Lēmums  30/6 11.01.1996. "Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1993. gada 21. septembra   
   lēmumā Nr. 10/9 "Par komercbanku un citu kredītiestāžu gada pārskatu, 
   bilanču, peļņas un zaudējumu aprēķinu vispārējiem principiem""
Lēmums  31/2 14.03.1996. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  31/3 14.03.1996. "Par "Kredītiestāžu darbības licenču (atļauju) izsniegšanas nolikumu""
Lēmums  31/4 15.03.1996. "Par "Nolikumu par kredītiestāžu statūtu, akcionāru, pamatkapitāla,   
   vadītāju, galvenā grāmatveža, juridiskās adreses, nosaukuma maiņu 
   un kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanos""
Lēmums  33/2 16.05.1996. "Par kredītiestāžu darbību regulējošo prasību noteikšanu"
Lēmums  33/3 17.05.1996. "Par "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas   
   noteikumiem""
Lēmums  33/4 17.05.1996. "Par kredītiestādes rezervju prasībām"
Lēmums  34/2 11.07.1996. "Par grozījumiem "Kredītiestāžu darbības licenču (atļauju) izsniegšanas  
   nolikumā""
Lēmums  34/11 11.07.1996. "Par "Norādījumiem par banku informācijas sistēmām""
Lēmums  36/2 14.11.1996. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  36/5 14.11.1996. "Par "Norādījumiem par kredītiestāžu gada pārskatiem""
Lēmums  36/6 14.11.1996. "Par kredītiestāžu "Mēneša bilances pārskatu""
Lēmums  36/8 14.11.1996. "Par kredītiestāžu 1996. gada pārskatu pārbaudēm"
Lēmums  39/2 13.03.1997. "Par grozījumiem Latvijas Bankas padomes 1996. gada 16. maija   
   lēmumā Nr. 33/2 "Par kredītiestāžu darbību regulējošo prasību   
   noteikšanu""
Lēmums  39/3 13.03.1997. "Par grozījumiem "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju   
   aprēķināšanas noteikumos""
Lēmums  39/4 13.03.1997. "Par grozījumiem "Kredītu un ārpusbilances saistību novērtēšanas   
   noteikumos""
Lēmums  39/5 13.03.1997. "Par grozījumiem "Kredītiestāžu ieņēmumu un izdevumu uzskaites   
   noteikumos""
Lēmums  39/6 13.03.1997. "Par grozījumiem ""Kredītiestādes rezervju prasību aprēķināšanas kārtībā""
Lēmums  39/7 13.03.1997. "Par kredītiestāžu gada pārskatu pārbaudēm"
Lēmums  41/3 17.07.1997. "Par "Ieteikumiem kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai""
Lēmums  42/2 11.09.1997. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  44/4 15.01.1998. "Par grozījumiem "Norādījumos par kredītiestāžu gada pārskatiem""
Lēmums  44/5 15.01.1998. "Par grozījumiem "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju   
   aprēķināšanas noteikumos""
Lēmums  44/6 15.01.1998. "Par "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas   
   noteikumu" apstiprināšanu"
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Normatīvais Nr. Pieņemšanas Latvijas Bankas padomes pieņemtā normatīvā akta nosaukums
akts   datums
Lēmums  45/2 12.03.1998. "Par "Bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumu noteikumu"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  45/3 12.03.1998. "Par "Bankas konta izrakstu sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  45/4 12.03.1998. "Par "Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumu"   
   apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  45/5 12.03.1998. "Par grozījumu "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas  
   noteikumos" papildinājumiem"
Lēmums  47/2 14.05.1998. "Par "Kredītiestāžu galvojumu izsniegšanas un reģistrācijas noteikumu"  
   apstiprināšanu"
Lēmums  48/5 16.07.1998. "Par "Banku informācijas tehnoloģijas drošības noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  48/6 16.07.1998. "Par "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas   
   noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  49/2 17.09.1998. "Par "Pārskatu par kredītiestādes ieguldījumiem sagatavošanas   
   noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  49/3 17.09.1998. "Par "Uzticības operāciju (trasta) veikšanas noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  49/4 17.09.1998. "Par kredītiestāžu darbību regulējošo prasību noteikšanu"
Lēmums  49/5 17.09.1998. "Par grozījumiem "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju   
   aprēķināšanas noteikumos"
Lēmums  50/1 21.09.1998. "Par grozījumu Latvijas Bankas padomes lēmumā Nr. 42/2 "Par Latvijas  
   Bankas monetāro politiku""
Lēmums  51/3 12.11.1998. "Par "Kredītiestāžu darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumu"  
   apstiprināšanu"

Lēmums  52/1 15.12.1998. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"

Lēmums  53/2 14.01.1999. "Par krājaizdevu sabiedrību paraugstatūtu atcelšanu"

Lēmums  53/3 14.01.1999. "Par kredītiestāžu gada pārskatu pārbaudēm"

Lēmums  53/4 14.01.1999. "Par grozījumiem "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju   
   aprēķināšanas noteikumos""
Lēmums  54/2 11.03.1999. "Par "Kredītiestāžu darbību reglamentējošo Latvijas Bankas atļauju   
   saņemšanas noteikumiem""
Lēmums  54/3 11.03.1999. "Par "Norādījumiem par banku konsolidētajiem gada pārskatiem""
Lēmums  54/4 11.03.1999. "Par grozījumiem "Norādījumos par kredītiestāžu gada pārskatiem""
Lēmums  54/5 11.03.1999. "Par "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumiem""
Lēmums  54/6 11.03.1999. "Par grozījumiem Latvijas Bankas padomes 1996. gada 14. novembra   
   lēmumā Nr. 36/6 "Par kredītiestāžu "Mēneša bilances pārskatu""
Lēmums  54/7 11.03.1999. "Par grozījumu "Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas   
   noteikumos""
Lēmums  57/2 13.05.1999. "Par "Kredītiestāžu maksājumu statistikas sagatavošanas noteikumiem""
Lēmums  57/3 13.05.1999. "Par "2000. gada problēmas risināšanas noteikumiem""
Lēmums  57/5 13.05.1999. "Par grozījumu Latvijas Bankas padomes lēmumā Nr. 52/1 "Par Latvijas  
   Bankas monetāro politiku""
Lēmums  58/2 15.07.1999. "Par "Pārskata par valsts risku" sagatavošanas noteikumiem""
Lēmums  58/3 15.07.1999. "Par "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumiem""
Lēmums  58/4 15.07.1999. "Par grozījumiem Latvijas Bankas padomes 1996. gada 14. novembra   
   lēmumā Nr. 36/6 "Par kredītiestāžu "Mēneša bilances pārskatu"""
Lēmums  62/2 16.09.1999.  "Par "Pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam   
   ārvalstīs" sagatavošanas noteikumiem""
Lēmums  63/5 23.09.1999. "Par Latvijas Bankas monetāro politiku"
Lēmums  65/2 17.11.1999. "Par kredītiestādes rezervju normu"
Lēmums  65/4 17.11.1999. "Par procentu likmēm"
Lēmums  65/6 17.11.1999. "Par "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem""
Lēmums  65/7 17.11.1999. "Par "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumiem""
Lēmums  69/1 10.12.1999. "Par procentu likmēm"
Lēmums  71/6 13.01.2000. "Par grozījumu "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas  
   noteikumos""
Lēmums  72/3 16.03.2000. "Par procentu likmēm"
Lēmums  72/11 16.03.2000. "Par darījumiem ar vekseļiem un čekiem"
Lēmums  73/2 24.03.2000. "Par "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumu" apstiprināšanu"

Normatīvais Nr. Pieņemšanas Latvijas Bankas padomes pieņemtā normatīvā akta nosaukums
akts   datums
Lēmums  75/3 24.05.2000. "Par procentu likmēm"
Lēmums  75/4 24.05.2000. "Par "Kredītiestāžu ieguldījumu pārskatu sagatavošanas noteikumu"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  75/5 24.05.2000. "Par "Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  75/6 24.05.2000. "Par "Likviditātes prasību izpildes noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  76/4 13.07.2000. "Par "Aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru izstrādes   
   ieteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  76/5 13.07.2000. "Par "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas   
   noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  76/6 13.07.2000. "Par "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumu"   
   apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  76/7 13.07.2000. "Par grozījumiem "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumos""
Lēmums  76/8 13.07.2000. "Par "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas   
   noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  79/4 14.09.2000. "Par grozījumu ar Latvijas Bankas padomes 2000. gada 13. jūlija lēmumu  
   Nr. 76/5 apstiprinātajos "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru 
   norēķinu sistēmas noteikumos""
Lēmums  79/5 14.09.2000. "Par "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumu"  
   apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  79/6 14.09.2000. Par ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu"  
   apstiprināšanu
Lēmums  79/7 14.09.2000. "Par grozījumiem ar Latvijas Bankas padomes 1998. gada 12. marta   
   lēmumu Nr. 45/2 apstiprinātajos "Bezskaidras naudas līdzekļu 
   kredīta pārvedumu noteikumos""
Lēmums  80/2 16.11.2000. "Par kredītiestādes rezervju normu"
Lēmums  80/6 16.11.2000. "Par grozījumu Latvijas Bankas padomes 1998. gada 17. septembra   
   lēmumā Nr. 49/4 "Par kredītiestāžu darbību regulējošo prasību noteikšanu""
Lēmums  81/5 11.01.2001. "Par grozījumu Latvijas Bankas padomes 2000. gada 24. marta lēmumā  
   Nr. 73/3 "Par ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumiem""
Lēmums  81/6 11.01.2001. "Par grozījumiem "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu   
   sistēmas noteikumos""
Lēmums  81/7 11.01.2001. "Par grozījumiem "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā   
   pieņemšanas noteikumos""
Lēmums  81/8 11.01.2001. "Par grozījumiem "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumos""
Lēmums  81/9 11.01.2001. Par grozījumiem "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas   
   noteikumos"
Lēmums  81/10 11.01.2001. "Par ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata"   
   sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  84/5 15.03.2001. "Par "Kredītriska pārvaldīšanas ieteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  84/6 15.03.2001. "Par grozījumu "Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas   
   noteikumos""
Lēmums  87/7 17.05.2001. "Par grozījumiem "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un   
   pārdošanas noteikumos""
Lēmums  87/8 17.05.2001. "Par grozījumu "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos""
Lēmums  88/4 12.07.2001. "Par grozījumiem "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu   
   sistēmas noteikumos""
Lēmums  88/5 12.07.2001. "Par grozījumiem "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumos""
Lēmums  88/6 12.07.2001. "Par grozījumu "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas   
   noteikumos""

Lēmums  88/7 12.07.2001. "Par kredītiestāžu "Mēneša bilances pārskata" apstiprināšanu jaunā redakcijā"

Lēmums  89/4 13.09.2001. "Par banku minimālajām rezervju prasībām"

Lēmums  89/6 13.09.2001. "Par "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata un prognozes  
   sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  89/7 13.09.2001. "Par ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu"  
   apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  89/8 13.09.2001. "Par ""Ārējo ieguldījumu gada pārskata" sagatavošanas noteikumu"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  89/9 13.09.2001. "Par "Rekomendāciju darījumu veikšanai ar elektroniskajiem maksāšanas  
   līdzekļiem" apstiprināšanu"
Lēmums  89/10 13.09.2001. "Par "Latvijas Bankas politikas maksājumu sistēmas jomā" apstiprināšanu"
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Lēmums  89/12 13.09.2001. "Par "Skaidrās naudas inkasācijas licenču saņemšanas noteikumu"   
   apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  90/2 15.11.2001. "Par banku rezervju normu"
Lēmums  90/4 15.11.2001. "Par procentu likmēm"
Lēmums  90/5 15.11.2001. "Par grozījumiem "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu   
   sistēmas noteikumos""
Lēmums  90/9 15.11.2001. "Par grozījumiem "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un   
   pārdošanas noteikumos""
Lēmums  90/10 15.11.2001. "Par "Aizdomīgu un neparastu finanšu darījumu identifikācijas procedūru  
   izstrādes ieteikumu valūtas maiņas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" 
   apstiprināšanu"
Lēmums  91/4 17.01.2002. "Par grozījumu "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu   
   sistēmas noteikumos""
Lēmums  91/5 17.01.2002. "Par grozījumiem "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā   
   pieņemšanas noteikumos""
Lēmums  91/6 17.01.2002. "Par grozījumiem "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas   
   noteikumos""
Lēmums  92/4 14.03.2002. "Par grozījumiem "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un   
   pārdošanas noteikumos""
Lēmums  95/3 16.05.2002. "Par procentu likmēm"
Lēmums  96/4 11.07.2002. "Par "Kredīta pārvedumu noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  97/3 13.09.2002. "Par procentu likmēm"
Lēmums  97/4 13.09.2002. "Par grozījumiem "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu   
   sistēmas noteikumos""
Lēmums  97/5 13.09.2002. "Par grozījumiem "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā   
   pieņemšanas noteikumos""
Lēmums  97/6 13.09.2002. "Par grozījumiem "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas   
   noteikumos""
Lēmums  98/4 14.11.2002. "Par banku rezervju normu"
Lēmums  98/5 14.11.2002. "Par Latvijas Bankas padomes 2001. gada 13. septembra lēmuma Nr. 89/4  
   "Par banku minimālajām rezervju prasībām" grozījumiem"
Lēmums  98/6 14.11.2002. "Par "Elektroniskās naudas izlaišanas un apkalpošanas noteikumu"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  99/4 16.01.2003. "Par "Parādnieku reģistra noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  102/3 15.05.2003. "Par "Kredītiestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumu"  
   apstiprināšanu"
Lēmums  102/4 15.05.2003. "Par "IBAN lietošanas noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  102/5 15.05.2003. "Par "Kredīta pārvedumu noteikumu" grozījumu"
Lēmums  103/1 09.06.2003. "Par Latvijas Bankas stratēģiju lata piesaistei eiro un dalībai Valūtas kursa  
   mehānismā II"
Lēmums  104/3 17.07.2003. "Par ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumu"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  104/4 17.07.2003. "Par ""Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" sagatavošanas   
   noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  104/5 17.07.2003. "Par "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas   
   noteikumu" grozījumiem"
Lēmums  104/6 17.07.2003. "Par "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumu"   
   grozījumiem"
Lēmums  104/7 17.07.2003. "Par "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumu"  
   grozījumiem"
Lēmums  104/11 17.07.2003. "Par "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  105/3 11.09.2003. "Par ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  107/4 13.11.2003. "Par "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas   
   noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  107/7 13.11.2003. "Par "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumu"  
   grozījumiem"
Lēmums  107/8 13.11.2003. "Par "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumu"   
   grozījumiem"
Lēmums  107/9 13.11.2003. "Par ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata"   
   sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā"

Normatīvais Nr. Pieņemšanas Latvijas Bankas padomes pieņemtā normatīvā akta nosaukums
akts   datums
Lēmums  107/10 13.11.2003. "Par ""Mēneša pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem   
   darbam ārvalstīs" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  107/11 13.11.2003. "Par "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas   
   noteikumu" grozījumiem"
Lēmums  107/12 13.11.2003. "Par ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu"  
   grozījumiem"
Lēmums  107/13 13.11.2003. "Par ""Ārējo ieguldījumu gada pārskata" sagatavošanas noteikumu"   
   grozījumiem"
Lēmums  109/6 15.01.2004. "Par ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju   
   pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  110/2 11.03.2004. "Par procentu likmēm"
Lēmums  110/3 11.03.2004. "Par banku obligāto rezervju prasībām"
Lēmums  110/4 11.03.2004. "Par Latvijas Bankas stratēģiju lata piesaistei eiro un dalībai Valūtas kursa  
   mehānismā II"
Lēmums  110/5 11.03.2004. "Par Latvijas Bankas padomes 2000. gada 13. jūlija lēmuma Nr. 76/8 
   "Par "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas 
   noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā" grozījumu"
Lēmums  113/3 15.07.2004. "Par banku rezervju normu"
Lēmums  114/3 09.09.2004. "Par ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu"  
   apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  114/4 09.09.2004. "Par ""Ārējo ieguldījumu gada pārskata" sagatavošanas noteikumu"   
   apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  114/5 09.09.2004. "Par "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas   
   noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  115/3 11.11.2004. "Par procentu likmēm"
Lēmums  115/4 11.11.2004. "Par "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes   
   noteikumu" grozījumiem"
Lēmums  115/5 11.11.2004. "Par lata piesaisti eiro un ārvalstu valūtu kursu noteikšanu"
Lēmums  115/6 11.11.2004. "Par "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas  
   noteikumu" nosaukuma maiņu un grozījumiem"

Lēmums  115/7 11.11.2004. "Par "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas  
   novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādes ieteikumu uzņēmējsabiedrībām 
   (komercsabiedrībām) un komersantiem, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtu 
   skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" apstiprināšanu"

Lēmums  116/6 13.01.2005. "Par ""Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" sagatavošanas   
   noteikumu" grozījumiem"

Lēmums  116/7 13.01.2005. "Par "Kredītiestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumu"  
   nosaukuma maiņu un grozījumiem"
Lēmums  116/8 13.01.2005. "Par ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumu"   
   grozījumiem"
Lēmums  116/9 13.01.2005. "Par ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju   
   pārskata" sagatavošanas noteikumu" grozījumiem"
Lēmums  116/10 13.01.2005. "Par "Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata un prognozes  
   sagatavošanas noteikumu" nosaukuma maiņu un grozījumiem"
Lēmums  116/11 13.01.2005. "Par "Latvijas Bankas naudas zīmju reproducēšanas noteikumu"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  116/12 13.01.2005. Par Latvijas Bankas padomes 2003. gada 17. jūlija lēmuma Nr. 104/11   
   "Par "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumu"  
   apstiprināšanu" atcelšanu
Lēmums  116/13 13.01.2005. "Par lata piesaisti eiro"
Lēmums  117/5 21.03.2005. "Par "Parādnieku reģistra noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  117/6 21.03.2005. "Par "Elektroniskās naudas izlaišanas un apkalpošanas noteikumu"   
   grozījumiem"
Lēmums  118/3 19.05.2005. "Par "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas   
   noteikumu" grozījumiem"
Lēmums  121/3  14.07.2005. "Par banku rezervju normu"
Lēmums  123/3 17.11.2005. "Par banku rezervju normu"
Lēmums  125/3 14.03.2006. "Par "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes   
   noteikumu" grozījumiem"
Lēmums  125/5 14.03.2006. "Par banku rezervju normu"
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Lēmums  125/6 14.03.2006. "Par "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas   
   noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā"
Lēmums  127/3 11.05.2006. "Par "Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzības politikas"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  129/3 14.07.2006. "Par procentu likmēm"
Lēmums  131/3 16.11.2006. "Par procentu likmēm"
Lēmums  131/5 16.11.2006. "Par "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas   
   noteikumu" apstiprināšanu"
Lēmums  131/6 16.11.2006. "Par "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumu"   
   apstiprināšanu"
Lēmums  131/7 16.11.2006. "Par "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes   
   noteikumu" grozījumiem"

Lēmums  131/8 16.11.2006. "Par "Noteikumu par lata naudas zīmēm" apstiprināšanu"

Lēmums  131/9 16.11.2006. "Par "Latvijas Bankas naudas zīmju apraksta" apstiprināšanu"

Lēmums  132/7 11.01.2007. "Par "Noteikumu par jubilejas un piemiņas monētām" apstiprināšanu"

Noteikumi  1. 15.03.2007. "Darījumu procentu likmes"

Noteikumi  2. 15.03.2007. "Darījumu regulatīvie noteikumi"

Noteikumi  3. 15.03.2007. ""Kredītiestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi"

Noteikumi  4. 17.05.2007. "Darījumu procentu likmes"

Noteikumi  5. 17.05.2007. "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas   
   noteikumi"
Noteikumi  6. 12.07.2007. ""Vērtspapīru īpašnieku mēneša pārskata" sagatavošanas noteikumi"
Noteikumi  7. 12.07.2007. "Lata naudas zīmju apraksts"
Noteikumi  8. 13.09.2007. "Kredītu reģistra noteikumi"
Noteikumi  9. 13.09.2007. "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu   
   apmērs un maksāšanas kārtība"
Lēmums 138/1 02.11.2007. "Par dalību Eiropas automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā   
   TARGET2"
Noteikumi  10. 15.11.2007. "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi"
Noteikumi  11. 15.11.2007. "Grozījumi Latvijas Bankas 2007. gada 13. septembra noteikumos Nr. 8  
   "Kredītu reģistra noteikumi""
Noteikumi  12. 15.11.2007. "Grozījumi Latvijas Bankas 2007. gada 13. septembra noteikumos Nr. 9  
   "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par kredītu reģistra izmantošanu 
   apmērs un maksāšanas kārtība""
Lēmums 139/6 15.11.2007. "Par līguma "Par elektronisko parakstīšanu" parauga apstiprināšanu"
Lēmums 139/6 15.11.2007. "Par "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumu" grozījumu"
Noteikumi  13. 15.11.2007. "Grozījums Latvijas Bankas 2007. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 7 "Lata  
   naudas zīmju apraksts""
Lēmums 139/19 15.11.2007. "Par atlīdzību par TARGET2-Latvija dienas kredīta maksimālā apjoma   
   nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu rezervēšanu"
Noteikumi  14. 17.01.2008. "Darījumu procentu likmes"
Noteikumi  15. 17.01.2008. "Obligāto rezervju procents"
Lēmums 141/5 17.01.2008. "Par grozījumu Latvijas Bankas TARGET2-Latvija tiesību aktos   
   apstiprināšanu"
Noteikumi  16. 13.03.2008. "Obligāto rezervju procents"
Noteikumi  17. 17.07.2008. "Grozījumi Latvijas Bankas 2007. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 7 "Lata  
   naudas zīmju apraksts""
Noteikumi  18. 11.09.2008. "Obligāto rezervju procents"
Noteikumi  19. 11.09.2008. "Noteikumi par lata naudas zīmēm"
Noteikumi  20. 13.11.2008. "Obligāto rezervju procents"
Noteikumi  21. 13.11.2008. "Obligāto rezervju procents"
Lēmums  150/4 13.11.2008. "Par "Sistēmas noteikumu dalībai SAMS" apstiprināšanu"
Lēmums  150/5 13.11.2008. Par "Sistēmas noteikumu dalībai EKS" apstiprināšanu
Noteikumi  22. 13.11.2008. "Grozījums Latvijas Bankas 2007. gada 12. jūlija noteikumos Nr. "Lata   
   naudas zīmju apraksts""
Noteikumi  23. 05.12.2008. "Darījumu procentu likmes"
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Noteikumi 24. 08.01.2009. "Grozījumi Latvijas Bankas 2007. gada 17. maija noteikumos Nr. 5   
   "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumi""

Noteikumi 25. 15.01.2009. "Darījumu procentu likmes"

Noteikumi 26. 15.01.2009. "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi"

Noteikumi 27. 15.01.2009. "Kredītu reģistra noteikumi"

Noteikumi 28. 15.01.2009. "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi" 

Noteikumi 29. 15.01.2009. "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu   
   apmērs un maksāšanas kārtība"

Noteikumi 30. 15.01.2009. "Lata naudas zīmju reproducēšanas noteikumi"

Noteikumi 31. 12.03.2009. "Darījumu procentu likmes"

Noteikumi 32. 12.03.2009. "Kredītu reģistra noteikumi"

Noteikumi 33. 12.03.2009. "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi"

Noteikumi 34. 12.03.2009. "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu   
   apmērs un maksāšanas kārtība" 
Noteikumi 166/1 20.04.2009. "Noteikumi par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā"
Noteikumi 35. 13.05.2009. "Darījumu procentu likmes"
Noteikumi 36. 13.05.2009. "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" 
Ieteikumi 37. 13.05.2009. "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas   
   novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, 
   kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas 
   pirkšanai un pārdošanai" 
Noteikumi 38. 13.05.2009. "Lata naudas zīmju apraksts"
Noteikumi 39. 16.07.2009. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 26   
   "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi""
Noteikumi 40. 16.07.2009. "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas   
   noteikumi"
Noteikumi 41. 16.07.2009. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas   
   noteikumi" 
Noteikumi 42. 10.09.2009. "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas   
   noteikumi" 
Noteikumi 43. 10.09.2009. "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi" 
Kārtība 171/5 10.09.2009. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2009. gada 20. aprīļa noteikumos   
   Nr. 166/1 "Noteikumi par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru 
   norēķinu sistēmā"" 
Noteikumi 44. 05.11.2009. ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata"  
   sagatavošanas noteikumi" 
Noteikumi 45. 05.11.2009. ""Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" sagatavošanas   
   noteikumi"
Noteikumi 46. 05.11.2009. ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi"
Noteikumi 47. 05.11.2009. "Monetāro finanšu iestāžu ilgtermiņa ārējā parāda pārskata un prognozes  
   sagatavošanas noteikumi"
Noteikumi 48. 05.11.2009. "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi"
Noteikumi 49. 05.11.2009. "Grozījumi Latvijas Bankas 2007. gada 17. maija noteikumos Nr. 5   
   "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumi""
Noteikumi 50. 05.11.2009. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 38 "Lata  
   naudas zīmju apraksts""

Noteikumi 51. 14.01.2010. "Kredītu reģistra noteikumi"

Noteikumi 52. 14.01.2010. "Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība"

Noteikumi 53. 14.01.2010. "Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku"

Noteikumi 54. 11.03.2010. "Grozījumi Latvijas Bankas 2007. gada 17. maija noteikumos Nr. 5   
   "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas 
   noteikumi""
Noteikumi 55. 11.03.2010. "Darījumu procentu likmes"
Kārtība 178/5 11.03.2010. "Grozījums Latvijas Bankas padomes 2009. gada 5. novembra kārtībā   
   Nr. 172/11 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija""
Noteikumi 56. 13.05.2010. "Par Latvijas Bankas padomes 2002. gada 11. jūlija lēmuma Nr. 96/4 
   "Par "Kredīta pārvedumu noteikumu" apstiprināšanu" atzīšanu par 
   spēku zaudējušu"
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akts   datums
Noteikumi 57. 13.05.2010. "Par Latvijas Bankas padomes 2001. gada 13. septembra lēmuma Nr. 89/9  
   "Par "Rekomendāciju darījumu veikšanai ar elektroniskajiem maksāšanas 
   līdzekļiem" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"
Noteikumi 58. 13.05.2010. "IBAN lietošanas noteikumi"
Noteikumi 59. 13.05.2010. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36   
   "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi""
Noteikumi 60. 13.05.2010. "Grozījums Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 38   
   "Lata naudas zīmju apraksts""
Noteikumi 61. 15.07.2010. "Darījumu procentu likmes"
Kārtība 183/3 09.09.2010. "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā"
Noteikumi 62. 18.10.2010. "Kredītu reģistra noteikumi"
Noteikumi 63. 18.10.2010.  "Grozījumi Latvijas Bankas 2010. gada 14. janvāra noteikumos Nr. 52   
   "Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība""
Noteikumi 64. 18.10.2010. "Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku"
Kārtība 186/4 04.11.2010. "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija"
Noteikumi 65. 04.11.2010. "Darījumu procentu likmes"
Noteikumi 66. 04.11.2010. "Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība"
Noteikumi 67. 04.11.2010. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 40   
   "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas 
   noteikumi""
Noteikumi 68. 04.11.2010. "Grozījums Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 38   
   "Lata naudas zīmju apraksts""
Kārtība 189/5 13.01.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2009. gada 20. aprīļa noteikumos   
   Nr. 166/1 "Noteikumi par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu 
   sistēmā""
Rīkojums 189/6 13.01.2011. "Par "Latvijas Bankas politiku maksājumu un vērtspapīru norēķinu   
   sistēmu jomā""
Noteikumi 69. 13.01.2011. "Grozījums Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 26   
   "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi""
Noteikumi 70. 13.01.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2007. gada 17. maija noteikumos Nr. 5   
   "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumi""
Noteikumi 71. 26.04.2011. "Par Latvijas Bankas padomes 2002. gada 14. novembra lēmuma Nr. 98/6  
   "Par "Elektroniskās naudas izlaišanas un apkalpošanas noteikumu" 
   apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"
Noteikumi 72. 12.05.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 26   
   "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi""
Noteikumi 73. 12.05.2011. "Par Latvijas Bankas padomes 1998. gada 12. marta lēmuma Nr. 45/3 
   "Par "Bankas konta izrakstu sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu" 
   atzīšanu par spēku zaudējušu"
Noteikumi 74. 12.05.2011. "Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas   
   pārskata" sagatavošanas noteikumi"
Noteikumi 75. 12.05.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 40   
   "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas 
   noteikumi""
Noteikumi 76. 12.05.2011. "Grozījums Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 38   
   "Lata naudas zīmju apraksts""
Noteikumi 77. 12.05.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36   
   "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi""
Kārtība 193/6 12.05.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtībā 
   Nr. 183/3 "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā""
Kārtība 193/7 12.05.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2009. gada 5. novembra kārtībā   
   Nr. 172/9 "Dalības kārtība Latvijas Bankas starpbanku automatizētajā 
   maksājumu sistēmā""
Kārtība 193/8 12.05.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtībā   
   Nr. 186/4 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija""
Noteikumi 78. 13.07.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 62   
   "Kredītu reģistra noteikumi""
Noteikumi 79. 13.07.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2010. gada 4. novembra noteikumos Nr. 6   
   "Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība""
Noteikumi 80. 13.07.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 64   
   "Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku""

Normatīvais Nr. Pieņemšanas Latvijas Bankas padomes pieņemtā normatīvā akta nosaukums
akts   datums
Kārtība 195/10 13.07.2011. "Dalības kārtība latu skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā"
Kārtība 196/3 15.09.2011. "Grozījums Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtībā 
   Nr. 183/3 "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā""
Kārtība 197/4 15.11.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtībā 
   Nr. 186/4 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija""
Kārtība 197/5 15.11.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2009. gada 5. novembra kārtībā   
   Nr. 172/9 "Dalības kārtība Latvijas Bankas starpbanku automatizētajā 
   maksājumu sistēmā""
Noteikumi 81. 15.11.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 62   
   "Kredītu reģistra noteikumi""
Noteikumi 82. 15.11.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 40   
   "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas 
   noteikumi""
Noteikumi 83. 15.11.2011. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 38 
   "Lata naudas zīmju apraksts’’"
Noteikumi 84. 19.01.2012. "Obligāto rezervju procents"
Kārtība 200/2 03.02.2012. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtībā   
   Nr. 183/3 "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā""
Noteikumi 85. 15.03.2012. "Darījumu procentu likmes"
Noteikumi 86. 15.03.2012. "Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi"
Kārtība 201/5 15.03.2012. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2009. gada 5. novembra kārtībā   
   Nr. 172/9 "Dalības kārtība Latvijas Bankas starpbanku automatizētajā 
   maksājumu sistēmā"”
Kārtība 203/3 25.05.2012. "Grozījums Latvijas Bankas padomes 2010. gada 9. septembra kārtībā 
   Nr. 183/3 "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā""
Kārtība 203/4 25.05.2012. "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2011. gada 13. jūlija kārtībā 
   Nr. 195/10 "Dalības kārtība latu skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā""
Noteikumi 87. 25.05.2012. "Grozījums Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 38 
   "Lata naudas  zīmju apraksts""
Noteikumi 88. 25.05.2012. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36   
   "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi""
Ieteikumi 89. 25.05.2012. "Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija ieteikumos Nr. 37   
   "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
   novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, 
   kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas 
   pirkšanai un pārdošanai""
Noteikumi 90. 12.07.2012. "Darījumu procentu likmes"
Noteikumi 91. 12.07.2012. "Grozījumi Latvijas Bankas 2010. gada 4. novembra noteikumos Nr. 66  
   "Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība""


