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LTRK Finanšu nozares attīstības politikas pamatnostādnes
Virsmērķis: Veidot starptautiski konkurētspējīgas, prognozējamas un uz izaugsmi vērstas finanšu
nozares politiku, kas attīsta stabilu, drošu un starptautiski konkurētspējīgu finanšu nozari ar inovatīvu
finanšu pakalpojumu pieejamību un stiprina Latvijas (Rīgas) kā reģionālā finanšu pakalpojumu centra
pozīcijas un nodrošina ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.
Nozares politikas veidošanā tiek ievēroti šādi principi:
a. Finanšu nozares politikas veidošana balstās uz vienlīdzību un brīvu konkurenci nozarē strādājošo
uzņēmumu starpā, kā arī uz skaidri definētiem, izmērāmiem un sasniedzamiem attīstības mērķiem,
kas pakārtoti virsmērķa sasniegšanai;
b. Nozares regulējums, tajā skaitā ES direktīvu (PSD2, AML4, AML5, u.c.) un starptautisko
organizāciju rekomendāciju pārņemšana, tiek ieviestas tādā veidā, lai radītu iespējami mazāku
administratīvo un finanšu slogu nozares uzņēmumiem, kā arī palielinot nozares konkurētspēju;
c. Konstruktīvs dialogs (īstenotās politikas ietekmes izvērtējums, nepārtraukts dialogs, tiesiskā paļāvība
un uzņēmējdarbības vides prognozējamība) starp nozares uzņēmumiem, politikas veidotājiem,
uzraugošajām iestādēm (FKTK, PTAC, DVI, utt.) un lēmumu pieņēmējiem ietver atvērtību
sadarbībai un viedokļu konsekvenci un pamatotību;
d. Uzņēmējdarbības vide ir prognozējama un veicina jaunu nodokļu maksātāju (rezidentu) t.sk. finanšu
iestāžu ārvalstu klientu izvēli reģistrācijai Latvijā;
e. Finanšu nozare savā darbībā īsteno biznesa praksi, kas ir atbildīga un caurspīdīga attiecībās ar
klientiem, uzraudzības iestādēm un trešajām personām, sniedzot sabiedrībai objektīvu informāciju
par iespējamiem riskiem, atklājot patiesu informāciju un ieviešot procedūras, kas mazina iespējamību
izmantot nozares uzņēmumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai klientu krāpšanai.
Tiek izstrādāti politikas instrumenti, kas īsteno šādus uzdevumus:
1) palielināta kreditēšana un samazināti kreditoru riski, kas saistīti ar ļaunprātīgu kreditoru interešu
neievērošanu;
2) sekmēta uzņēmumu kapitalizācija un finansējuma piesaistes iespējas caur publisko vērtspapīru
tirgu, emitējot akcijas un obligācijas;
3) mazināta ēnu ekonomika un novērsti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski ar finanšu
pakalpojumu sniedzēju starpniecību;
4) veicināta bezskaidras naudas norēķinu izmantošana, it sevišķi nozarēs, kas saistītas ar valsts un
pašvaldību budžeta līdzekļu izmantošanu;
5) palielināta ekonomisko noziegumu izmeklēšanas iestāžu kompetence un darba efektivitāte;
6) veicināta finanšu pakalpojumu nozares reputācija nacionālajā un starptautiskajā mērogā, kā viens no
galvenajiem priekšnosacījumiem nozares eksportspējas stiprināšanai. Publiskā pārvalde sniedz
atbalstu Latvijā reģistrētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem attīstot un sniedzot pakalpojumus ES
un trešo valstu tirgos;
7) sniegts atbalsts finanšu tehnoloģiju nozares starptautiskai attīstībai, nodrošinot konkurētspējīgu
finanšu tehnoloģiju nozares regulāciju vismaz Baltijas valstu, bet vēlams – ES līmenī, kā arī
izveidojot vienota regulējuma ‘smilškastes’ (fintech sandbox), kas vērsti uz finanšu sektora
uzņēmumu izaugsmi un attīstību;
8) ieviesti digitālie risinājumi Latvijas finanšu pakalpojumu sniedzēju klientu attālinātai identifikācijai
un autentifikācijai Latvijā un ārvalstīs pēc iespējas īsākos termiņos un ir ērti lietotājiem;
9) jaunu prasību ieviešanas risinājumi atbilst visaugstākajiem informācijas sistēmu drošības
standartiem, mazinot informācijas izmantošanas riskus pretēji datu apstrādes mērķiem. Tiek
izveidots tāds datu apstrādes modelis, kas paredz klientu datu un informācijas sniegšanu
kompetentām valsts institūcijām pamatojoties uz to pamatotu pieprasījumu, nevis automātisku datu
nodošanu uzglabāšanai kādas valsts kontrolējošās institūcijas rīcībā;
10) izstrādāts starptautiski konkurētspējīgs piedāvājums dalīto pakalpojumu centru un biznesa procesu
ārpakalpojumu (SSC/BPO) dinamiskai attīstīšanai Latvijā.

