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Par maksājumu karšu pielietojumu 

 Esošā situācija Latvijā 
 

 Bezkontakta kartes pielietojuma izplatība Eiropā 
 

 Pabalstu administrēšana ar bankas starpniecību 
 

 Bezkontaktu maksājumu nākotne 
 

 SIA ”Jelgavas autobusu parks” pieredze izmantojot 
bezkontaktu maksājumu karti. 

 

 



Esošā situācija Latvijā: 

 Procesu administrē tirgotājs 

 Dotācijas saņem tirgotājs 

 Dotāciju devējs nevar kontrolēt procesu 

 Tirgotājs atrodas interešu konfliktsituācijā 

 Iespējas viltot, pavairot mēnešbiļetes, apliecības 
izziņas u.tml. 

 Tirgotājs kreditē dotāciju devēju 

 

 

 





Kā darbojas maksājumu kartes: 

 Duālās saskartnes karte (Dual Interface card) - viens čips ar divām 
saskartnēm: 

 Kontaktu maksājumu karte (Standartā lietojamās bankas čipkartes – 
MasterCard, VISA u.c.) 

 Bezkontakta maksājumu karte 

 Abu tipu maksājumu  kartēm - gan kontaktu kartei, gan bezkontakta kartei 
ir vienāds pielietojums. 

 Bezkontakta maksājumu kartes drošība ir identiska kontaktu kartem. 

 



Bezkontakta kartes pielietojuma izplatība Eiropā: 



McDonald’s kampaņa:  



VISA bezkontakta karte: Polija 



2012.g. jaunums - termināls “mobilais gatavs” 



VISA un Samsung 2012.gada sadarbība 

 

 VISA un Samsung sadarbība Londonas 
olimpisko spēļu  laikā 

 

 Jauns olimpiskais tālrunis, tālruņa 
aplikācija, kas bija pieejama Londonas 
olimpisko spēļu sportistiem un citiem 
patērētājiem 

 

 Ar telefona  palīdzību (kuram ir 
attiecīgā aplikācija) ir iespējams veikt 
bezkontakta maksājumu POS terminālā 

 

 Izplata izmantojot mobilo sakaru tīklu 
operatorus. 

 

 Ātrs un ērts  24h pielietojums 



Eiropas valstīs apstiprinātie bezkontakta kartes limiti: 



Esošā situācija Latvijā: 

 Procesu administrē tirgotājs 

 Dotācijas saņem tirgotājs 

 Dotāciju devējs nevar kontrolēt procesu 

 Tirgotājs atrodas interešu konfliktsituācijā 

 Iespējas viltot, pavairot mēnešbiļetes, apliecības 
izziņas u.tml. 

 Tirgotājs kreditē dotāciju devēju 

 

 

 



Pabalstu administrēšana ar bankas starpniecību 

 Atvērta sistēma 

 Darījumus kontrolē  banka, klients, pabalstu devējs un 
tirgotājs, kā arī FKTK 

 Drošība 

 Personu datu aizsardzība 

 Pēc pabalstu devēja noteikumiem procesu administrē 
banka 

 Tirgotājs saņem samaksu nekavējoties 

 Jebkuras preces un pakalpojumi 

 Jebkurš algoritms (pabalsta lielums, braucienu skaits 
utt.) 



Dati no SIA “Jelgavas autobusu parks” servera: 



I-bankas izdrukas:  







Kas jādara?  

   

1. 

 

2. 

 
 

3. 

 
 

4.   

Līgums 

 par datu apmaiņu, lai 
izsniegtu E-karti  

(bez maksas) 

Banka 

Institūcija,  

kas regulē kartes 
izsniegšanu un 

anulēšanu 

Līgums 

par pabalstu 
administrēšanu pēc 

algoritma (bez maksas) 

Pabalstu 
devējs 

Banka 

Līgums 

par karšu pieņemšanu, 
par POS termināli      

(par komisijas maksu) 

Tirgotājs Banka 

Līgums 

par konta atvēršanu  un 
E-kartes izsniegšanu 

Banka 
Fiziska 

persona 



Attīstības iespējas:  

 Sabiedriskais transports (Liepāja, Jūrmala, 
Ventspils, Rēzekne, Pasažieru vilciens) 

 

 Ēdināšana skolā 

 

 Ministriju pakalpojumi 

 

 Citas pakalpojumi un iespējas 



E-Karte Jelgavā:  
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