
Failu apmaiņas servisā iesniedzamo statistisko datu failu formāts un struktūra 

I. Faila formāts 

1. Statistisko datu sniedzējs iesniedz statistiskos datus failu veidā ANSI (windows-1257 

kodu tabula) vai UTF-8 ar baitu secības marķieri (BOM) kodējumā. Ja attiecīgo 

statistisko datu faila formātam nav paredzēts citādāk, lieto rakstzīmes tikai no windows-

1257 rakstzīmju kopas. 

2. Faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.txt, bet šifrēta un elektroniski 

parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.p7m, kur: 

2.1. aaa – faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgo statistisko datu faila 

sagatavošanas formātiem; 

2.2. kkk – monetārajām finanšu iestādēm – attiecīgās monetārās finanšu iestādes kods 

atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas 

lietotājiem/Saraksti" publicētajam monetāro finanšu iestāžu sarakstam (3 zīmes); 

nebankām – reģistrācijas numurs (11 zīmes); 

2.3. ggggmmdd – perioda, par kuru tiek iesniegti statistiskie dati, pēdējās dienas 

datums, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – diena; 

2.4. p7m – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums. 

II. Faila struktūra 

3. Fails sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu rādītāju, t. i., rādītāja apzīmējumu, 

vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos rādītājus, kuriem ir 

vērtība. Katrā failā obligāti norāda šādus rādītājus: 

3.1. statistisko datu sniedzēja kods (rādītāja apzīmējums – ORG_KODS, rādītāja 

vērtība – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnes 

sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Saraksti" publicētajam monetāro 

finanšu iestāžu sarakstam vai reģistrācijas numurs); 

3.2. periods (rādītāja apzīmējums – DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi 

sniegti attiecīgo statistisko datu faila sagatavošanas formāta aprakstā); 

3.3. labojums (rādītāja apzīmējums – LABOJUMS, rādītāja vērtība – labojuma kārtas 

numurs, ja statistiskie dati tiek iesniegti atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot statistiskos 

datus par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda); 

3.4. iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums – IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda 

formātā ggggmmdd, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – diena); 

3.5. izpildītājs (rādītāja apzīmējums – PERSONA, rādītāja vērtība – izpildītāja vārds, 

uzvārds); 

3.6. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums – TALRUNIS, rādītāja vērtība – izpildītāja 

tālruņa numurs); 

3.7. izpildītāja e-pasta adrese (rādītāja apzīmējums – EPASTS, rādītāja vērtība – 

izpildītāja e-pasta adrese). 

4. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību 

norādīšanai lieto mīnusa zīmi. 

5. Pārējos rādītājus norāda saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka 

attiecīgo statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību. Ja 

statistisko datu failā nav norādāmo vērtību, sniedz tikai obligātos rādītājus. 
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