Finanšu nozares asociācija
Finanšu nozares asociācija - atvērta un uz sadarbību vērsta organizācija plašai finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru
pārstāvniecībai Latvijā, Baltijā un Eiropā.
Šī gada maijā asociācijas padome pieņēma lēmumu par Finanšu nozares asociācijas turpmāko stratēģiskās attīstības
virzienu, kas paredz atvērtību un sadarbību, veidojot vienotu platformu finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru
uzņēmumiem, kā arī no tā izrietošo nosaukuma un vizuālās identitātes maiņu.

Asociācijas vīzija
o Latvijas finanšu nozare ir sadarbības un inovāciju piemērs Eiropai
Asociācijai arī turpmāk ir trīs prioritārie virzieni – attīstība, tehnoloģijas un atbilstība – atklāti, atbildīgi un uz sadarbību
vērsti, definējot organizācijas pozīciju un sasniedzamos rezultātus.

2018. gada asociācijas darba plāna prioritātes un to misijas
o Attīstība - veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu
pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū
o Tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem
digitālajiem pakalpojumiem
o Atbilstība - veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu

Īstais laiks pārmaiņām
Pārmaiņas kā loģisks nākamais solis asociācijas attīstībā, kas likumsakarīgi izriet no nozares globālajām un vietējām
tendencēm, piedāvājot vienotu sadarbības platformu finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumiem.
Jau šobrīd vērojama sinerģija starp saistītajām nozarēm, kas veicina diskusiju, sadarbību un ceļ rezultātu kvalitāti.
Tendences Eiropā rāda banku asociāciju atvērtību un paplašināšanos, tādējādi nostiprinot un paplašinot
pārstāvniecību.
Jau šobrīd, Open Banking ietvaros, asociācijas biedri parāda savu atvērtību sadarbībai ar finanšu tehnoloģiju
uzņēmumiem, īpaši jaunuzņēmumiem.

Ieguvumi esošam biedram
Pēdējo gadu laikā ir izveidota veiksmīga sadarbība ar finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumiem un
asociācijām, tādējādi jau šobrīd tiek veicināta kvalitatīvas finanšu nozares diskusijas un kopīgs darbs pie konkrētu
jautājumu risināšanas.
Iekļaujoša un strukturēta sadarbība ar dažādajiem nozares uzņēmumiem veicinās kvalitatīvu diskusiju, mērķtiecīgu
asociācijas darbu un sinerģiju starp saistītajām nozarēm.
Atvērtība jaunu biedru uzņemšanai ir saistīta ar pārliecību, ka nepieciešams attīstīt un izvērst asociācijas piedāvāto
nozares uzņēmumu satikšanās un sadarbības platformu.

Ieguvumi asociētam biedram
Iesaiste komitejās, apakškomitejās un darba grupās.
Kopīgs darbs pie aktuālo normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes.
Aktīva iesaiste nozares problēmu jautājumu kopīgā risināšanā, sadarbībā ar citām asociācijām un publiskā sektora
partneriem.
Iespēja iesaistīties Eiropas Banku federācijas darba grupās, tikšanās un pasākumos.
Informācijas saņemšana par sev aktuālajiem nozares jautājumiem un aktualitātēm.
Nodrošināta platforma informācijas sniegšanai, pieredzes apmaiņai un sadarbības veidošanai starp visiem biedriem.
Asociācijas telpu izmantošana nozares pasākumiem un individuālajām tikšanās.
Dalība asociācijas rīkotajos pasākumos.

Kā kļūt par asociēto biedru?
Par asociēto biedru, iesniedzot rakstveida pieteikumu, var kļūt uzņēmums, kas sniedz finanšu pakalpojumus Latvijā,
tostarp finanšu tehnoloģiju vai konsultāciju pakalpojumus, izņemot bankas.
Asociētais biedrs pievienojas asociācijas pašregulācijas dokumentiem - Sociālai hartai un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politikai un vadlīnijām.
Asociētā biedra mērķi, intereses un vērtības sakrīt ar Finanšu nozares asociācijas uzstādījumiem un pamatprincipiem.

Pārmaiņu ceļš
2017. gada 9. martā asociācijas padomes sēdē tika uzdots
2017. gada 5. jūnijā deviņas Latvijas finanšu un saistīto
nozaru asociācijas EK priekšsēdētāja vietniekam
V. Dombrovskim iesniedza “Finanšu nozares asociāciju
priekšlikumi kopējai pozīcijai par ES un Latvijas finanšu

gatavot konsultāciju papīru, ko jūnijā iesniegt EK
priekšsēdētāja vietniekam V. Dombrovskim, lemjot
atbalstīt Fintech Regulatory sandbox memoranda izstrādi,
pozicionējot asociācijas biedrus kā inovāciju virzītājus.

tirgus nākotni, par tehnoloģiskajām inovācijām finanšu
pakalpojumu jomā”.

2017. gada 7. decembrī asociācijas padome apstiprināja
asociācijas Open Digital Finance Framework, kas paredz
sadarbības platformas izveidi un ciešāku darbu ar finanšu,

2018. gada 7. martā, asociācijas biedru sapulcē,
apstiprināja statūtu grozījumus, kas paredz - par
asociācijas asociēto biedru var kļūt jebkurš finanšu un
kapitāla tirgus dalībnieks, kā arī finanšu tehnoloģiju un

tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumiem. Asociācijas
padome uzdod izvērtēt iespējas paplašināt asociēto
biedru loku un piedāvāt turpmāko asociācijas stratēģiskās
attīstības vīziju.

saistīto nozaru uzņēmums.
Asociācijas padome 2018. gada 17. maijā konceptuāli
Asociācijas padome, neklātienes balsojumā 21. jūnijā,
apstiprināja asociācijas komunikācijas komitejas ierosināto
priekšlikumu nosaukumu maiņai:

atbalstīja sagatavoto piedāvājumu par stratēģiskajām
pārmaiņām asociācijā - paplašināšanos - un no tā izrietošo
nosaukuma un pozicionējuma maiņu.

Finanšu nozares asociācija;
Finance Latvia Association.
12. jūlijā biedru sapulcē apstiprināja nosaukuma maiņu

