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Complete Payment Systems 

• Liela skaita finanšu datu apstrādes 

pieredze kopš 1999. gada 

• Pieredze reāla laika risku vadības 

sistēmas izstrādē un uzturēšanā  

• PCI DSS Level 1 sertificēts uzņēmums 

kopš 2008. gada 

• Ilggadēja sadarbība ar vadošajām 

Latvijas bankām 



Metodes maiņa 
no  

Subsīdiju izmaksas tirgotājam, par viņa 

sniegtajiem pakalpojumiem/precēm, 

balstoties uz paša tirgotāja sagatavotajām 

atskaitēm 

uz 

Pabalstu izmaksu pakalpojumu/preču 

saņēmējam, pamatojoties uz reāli 

notikušiem darījumiem 



Aktuālās problēmas 

• Skaidra nauda skolnieku rokās - risks bērnam un 

nedrošība vecākiem 

• Neprecīza subsīdiju piemērošana 

• Novēloti norēķini ar piegādātājiem 

• Ir nepieciešams izmaksu efektīvs bezskaidras naudas 

norēķinu risinājums 

• Bankām/tirgotājiem/patērētājiem nepieciešams 

izmaksu efektīvs un ērts risinājums sīkmaksājumiem 



• Pašvaldība definē atbalstāmo personu 

loku un pilnvaro bankas izsniegt 

pilsētas noteiktā dizaina apliecības - 

bezkontakta maksājumu kartes, kas 

dod tiesības saņemt pabalstus 

• Pašvaldība definē pakalpojumu 

sniedzējus, pie kuriem ir iespējams 

norēķināties ar šo maksāšanas līdzekli 

• Bankas identificē personas, atver 

kontus skolniekiem un sociāli 

atbalstāmiem pilsētas iedzīvotājiem un 

izsniedz bezkontakta maksājumu kartes 

skolās, sociālajos centros vai bankas 

filiālēs 

Risinājums  

(Jelgavas piemērs)  



• Skolnieki un sociāli atbalstāmie pilsētas 

iedzīvotāji norēķinās par pabalstāmajiem 

pakalpojumiem izmantojot bankas 

nodrošināto infrastruktūru.  

• Pamatojoties tikai uz reāli veiktajiem 

darījumiem, pabalsti tiek aprēķināti 

saskaņā ar pašvaldības noteiktām 

formulām (fiksētas summas, % no 

darījuma, utt) un noteiktajos limitos 

(darījuma, dienas, mēneša, utt.) 

• Bankas saskaņā ar pašvaldības 

pilnvarojumu veic pabalstu maksājumus 

no pašvaldības konta atvieglojuma 

saņēmējam, kā arī veic norēķinus starp 

piegādātāju un pakalpojuma saņēmēju 

Risinājums  

(Jelgavas piemērs)  



Izmaksas  
(Jelgavas piemērs) 

• Visu augšminēto pakalpojumu izmaksas ir iekļautas komisijas 

maksā, ko pakalpojumu sniedzēji maksā bankām par maksājumu 

karšu pieņemšanu 

• Maksājumu karšu - apliecību 

izdošanas/atsaukšanas process 

pašvaldībai tiek nodrošināts bez 

maksas 

• Pabalstu definīciju un aprēķinu 

sistēma pašvaldībai tiek 

nodrošināta bez maksas 

• Pārskaitījumi no pašvaldības uz 

atvieglojuma saņēmēja kontu tiek 

nodrošināti bez maksas 



Ieguvumi 
• Tiek būtiski samazināts skolnieku rīcībā  esošās skaidrās naudas apjoms 

• Vecāki kontrolē līdzekļu izlietojumu 

• Tiek ievērota skolnieka sociālā statusa konfidencialitāte - visi norēķinās līdzīgi, 

pabalstāmajiem skolniekiem tiek “nemanāmi” piemēroti attiecīgie atvieglojumi 

• Pakalpojumu sniedzējs saņem savā kontā pilnu samaksu par pakalpojumu 

nākamajā darba dienā 

• Pabalsts tiek piemērots tikai pamatojoties uz reāli veiktiem darījumiem un tiek 

ieskaitīta pakalpojuma saņēmēja bankas kontā 

• Pakalpojuma saņēmējs ir informēts par darījuma pilno cenu un pašvaldības 

sniegto atbalstu 

• Risinājums ir izmaksu efektīvs, jo norēķini tiek veikti tikai starp bankas kontiem un 

izmantojot eksistējošu banku infrastruktūru. Darījumiem nav starpnieku 

• Tiek izslēgti finansiālie riski, jo visi līdzekļi atrodas tikai Noguldījumu garantiju 

fonda dalībnieku kontos - bankās  

• Laika ekonomija, ātrāka apkalpošana, jo risinājums ir integrēts ar kases sitēmu 
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