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Pamatprincipi
Finanšu nozares asociācijas līdzdalībai
likumdošanas procesā
Lai nodrošinātu vienotu izpratni par Finanšu nozares asociācijas (turpmāk arī –
Asociācija) nostāju darbībai likumdošanas procesā, informētu likumdošanas procesa
dalībniekus par to, Asociācijas Padome nosaka šādus pamatprincipus līdzdalībai
likumdošanas procesā:
1. Finanšu nozares asociācijas līdzdalība likumdošanas procesā ir atklāta un balstīta uz:
a. attīstību (veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša
klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju
vienotajā ES tirgū);
b. tehnoloģijām (pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā
ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem);
c. atbilstību (veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu).

2. Asociācijas dalība likumdošanas procesā balstās uz pieeju, ka Asociācija veido pēc
iespējas vienotu platformu un kvalitatīvas diskusijas par aktuāliem jautājumiem.

3. Asociācija likumdošanas procesā darbojas institucionālajā ietvarā saskaņā ar
Ministru kabineta kārtības rulli un Saeimas kārtības rulli (piemēram, sadarbība ar
priekšlikumu iesniedzējiem un attiecīgo frakciju vadītājiem, komisijas referentiem, Saeimas
atbildīgās komisijas amatpersonām un Saeimas institūcijām).
4. Asociācija likumdošanas procesā ir politiski neitrāla. Tā vienādi izturas pret visiem
politiskajiem spēkiem.
5. Asociācija izvērtē politiķu lūgumus, kas vērsti uz finanšu sektora iespējamu darbības
uzlabošanu visas sabiedrības interesēs, to nesaistot ar citām Asociācijas darbībām vai
priekšlikumiem.
6. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām ir atklāta, un tajā tiek ievērots
vienlīdzīgas attieksmes princips.

7. Priekšlikumu sagatavošanas laikā tiek uzklausītas un saskaņotas intereses,
izmantojot Asociācijas komitejas, apakškomitejas un darba grupas. Ja tās saduras,
valde un padome nosaka Asociācijas pozīciju. Ja jautājums ir tik steidzams, ka
saskaņošanu iepriekšminētajā veidā nav iespējams pilnvērtīgi īstenot, jautājumu
saskaņo ar Asociācijas atbildīgās komitejas līdzpriekšsēdētājiem vai viņu
pilnvarotām personām.
8. Asociācija ar atbilstošo komiteju, apakškomiteju un darba grupu starpniecību
informē Asociācijas biedrus un asociētos biedrus par asociācijas dalību un pausto
viedokli (pozīciju) valsts institūcijās par likumdošanas priekšlikumiem un
priekšlikumu

apspriešanas gaitu.

Par būtiskākajiem jautājumiem informē

Asociācijas padomi un biedru, un asociēto biedru izpildinstitūciju vadītājus.

9. Asociācijas mērķis ir pēc iespējas saskaņot virzāmos priekšlikumus ar valsts
institūcijām, tādēļ pamatoti kompromisi ir pieļaujami, lai nodrošinātu jautājuma
virzību pēc būtības.

10. Asociācija pārstāv biedru un asociēto biedru kopējās intereses, kas saskaņotas
iepriekšējos punktos noteiktā kārtībā. Asociācijai nav saistoši biedru atsevišķie
viedokļi, tostarp, ja biedri vai asociētie biedri likumdošanas procesā izmanto citus
pārstāvības kanālus.

11. Asociācija nesniedz priekšlikumus, kas nav izvērtēti un skaidri pamatojami.
Asociācija neiesniedz un nepārstāv neaizstāvamus priekšlikumus. Neaizstāvama
priekšlikuma virzīšana un aizstāvēšana neattaisno kaitējumu Asociācijas reputācijai
un uzticama sadarbības partnera statusam. Pēdējā brīža labojumi, kas kaitē
Asociācijas kā uzticama sadarbības partnera statusam, netiek sniegti.

12. Asociācija fokusējas uz būtisko (būtība pāri formai). Tehnisku jautājumu risināšana
ir attaisnojama tikai tad, ja tā ietekmē rezultātu pēc būtības. Asociācija tiesību aktu
projektam sniedz priekšlikumus tikai par svarīgāko un būtiskāko.

13. Priekšlikumus Saeimai iesniedz pēc iespējas formulētus kā normatīva rakstura
tekstus, pievienojot pamatojumu, apzinoties, ka gari un aprakstoši priekšlikumi
parasti negūst tālāku virzību.
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