
Finanšu nozares 
aktualitātes



Asociācijas 
biedri un 

asociētie biedri

• Kredītiestādes (izņemot trīs)

• Pensiju fondi – otrā un trešā pensiju līmeņa 
(izņemot trīs mazākos)

• Atsevišķi kredītu devēji (Inbank)

• Atsevišķi parādu atguvēji (Intrum)

• Kredītinformācijas birojs

• Kopfinansējuma platforma (Mintos)

• Smart-ID

• Maksājumu karšu infrastruktūra (Worldline)

• Līzings (UniCredit (tagad Citadele Līzings)

Dibināta 1992.gada 23.jūlijā



Finanšu sektors aptuvenos skaitļos

Banku aktīvi kopumā Latvijā ~23 miljardi Alternatīvie ieguldījumu fondi pārvaldīja ~ 192 milj.
ieguldījumus

Izsniegto kredītu apjoms bankās ~ 13 miljardi Ieguldījumu brokeru sabiedrības tur ~ 12 miljonus
klientu aktīvus

Noguldījumu apjoms bankās ~ 17 miljardi Apdrošināšanas prēmijas gadā ~ 850 miljoni

Banku klientu skaits - ~1,9 miljoni Krājaizdevumu sabiedrību aktīvi ~ 33 miljonu

Maksājumu apjoms gadā – ~ 203 miljardi Parādu atgūšanas uzņēmumu portfelis (bez tiesu
izpildītājiem) – ap 1,7 miljardi



Ilgtspējīgs 
finansējums

Digitālie rīki Valsts reģistru datu 
pieejamība

Digitalizācijas 
pamatnostādnes

Teritorijas 
plānošana



Ilgtspējīgs finansējums (ESG tvērums)

Praktiskā iedzīvināšana

✓ Procesa saimnieks valsts pusē

✓ Svarīga dažādo nacionālo stratēģiju integritāte konkrētu pasākumu līmenī

✓ «Do not harm» principa vērtēšanas kritēriju izstrāde atbilstoši Taxonomy
regulējumam, nodrošinot publiskā un privātā sektora ieguldījumu saskaņotību

✓ Nepieciešams valsts atbalsts «zaļajiem» projektiem (piemēram, pirmās iemaksas
līdzfinansēšana elektroauto iegādei, IIN atmaksas videi draudzīgām investīcijām)

✓ Kvalitatīvu datu vākšana, analīze un uzturēšana, pieejamība privātajam sektoram 
(t.sk. publisko reģistru pieejamība kredītiestādēm)

Ne-finanšu pārskatu ieviešana



Digitālie rīki 

Oficiālā e-adrese pieejama arī starp finanšu 
iestādēm un to klientiem/revidentiem drošai 
informācijas apmaiņai 

Obligātā eMobile un eParaksts integrācija 
komersantu sistēmās. Nākotnē tam jāattiecas ne 
tikai valsts rīkiem, bet arī nacionāli reģistrētiem 
privātajiem (PMLP kā šķērslis to reģistrēšanai)

Banku autentifikācijas rīki www.latvija.lv = 
kapitālsabiedrību (ne valsts iestāžu) 
pakalpojumiem šajā portālā bankas to var 
nepiedāvāt bez maksas

http://www.latvija.lv/


Valsts reģistru datu pieejamība

Uzdevums

✓ Jānodrošina AML/CFT ietvaros nepieciešamās informācijas klienta izpētei no valsts
reģistriem pieejamība vienuviet vai atbilstoši vienotiem standartiem. FSAP
27.11.2020.

✓ VARAM + FM, IeM, TM. Kā tiks risināti ar atbildību un budžetu saistītie jautājumi?

✓ Dati no Iedzīvotāju reģistra: 01.05.2023.
✓ Dati no pārējiem reģistriem: 30.12.2024.

Termiņi

Atbildīgie



Digitalizācijas 
pamatnostādnes

Iespējamība izmantot ne tikai nacionālos, bet 
arī Eiropas Savienības kvalificētos 
paaugstinātas drošības elektroniskās 
identifikācijas rīkus pēc pakalpojuma 
sniedzēja izvēles. 

Konkrēts ar virsmērķi sasaistītu apakšmērķu 
definējums un saprotami, izmērāmi rādītāji, 
kuriem izpildoties būs iespējams pateikt, ka 
mērķis ir sasniegts. 



Teritorijas 
plānošana

Ar noteiktiem nosacījumiem ļaut 
publiski apspriest lokālplānojumus un 
detālplānojumus ārkārtējās situācijas 
laikā, lai nekavētu attīstību (būvniecību), 
tostarp tās finansēšanu. 



Maksājumu 
kavējumi (COVID-

19)

2019.gads: 84,27% bez kavējuma 
2020.gads: 86,49% bez kavējuma

Pieprasījums atlikt maksājumus: zems 
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