
ASOCIĀCIJAS 
PAVEIKTAIS
2020. gada 1. pusgads

28biedri, 

13 asociētie 
biedri

ATTĪSTĪBA TEHNOLOĢIJAS

Darbības virzieni

ATBILSTĪBA

Paplašināta partnerība 

■ Latvijas Darba devēju 
   konfederācija 
■ Rīgas Biznesa skola 
■ Igaunijas banku asociācija 
■ Lietuvas banku asociācija 
■ Ziemeļvalstu finanšu nozares 
   asociācijas 
■ ACAMS Baltijas nodaļa  
■ Eiropas Banku federācija

Ombuds

■ Par pārējām 
   klientu 
   sūdzībām 
   sniegti 
   skaidrojumi

■ Saņemtas 
   22 klientu 
   sūdzības

■ Ierosinātas 
   10 pārbaudes 
   lietas, 
   izskatītas - 8

Mācības

no 
tiem 

■ Asociācijas organizētajās mācībās un semināros par AML un ilgtspējīgu finanšu jautājumiem 

   piedalījušies vairāk nekā 500 Asociācijas biedru pārstāvju. 



ATTĪSTĪBA

PRIEKŠLIKUMI UN INTEREŠU 
PĀRSTĀVNIECĪBA

Izglītošana
  Organizēta nacionāla līmeņa viktorīna skolēniem 
 “European Money Quiz” - 7000 skolēni viktorīnu   
 izspēlējuši 3500 reizes.

Sabalansēta un atbildīga 
kreditēšana
  Sniegti priekšlikumi 2008.gada krīzes parādu 
 dzēšanas likumprojektam. 
  Izstrādāta pozīcija izmaiņām par patērētāju  
 kreditēšanas reklāmu.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana
  Izstrādāta pozīcija par izmaiņām tiesiskas   
 aizsardzības procesa regulējumā.     
  Nodrošināta pārstāvība kopīpašuma regulējuma  
 reformā, lai pasargātu labticīgus īpašniekus/kre-
 ditorus.

TEHNOLOĢIJAS

ATBILSTĪBA 

Kapitāla tirgus attīstība 
un pensiju sistēmas pilnveide
  Sniegti priekšlikumi Segto obligāciju likumpro-  
 jektam un to pavadošajiem likumiem 
 (10 likumprojekti).

  Organizēta diskusija ar FKTK, FM, LB, piedaloties  
 pensiju plānu pārvaldniekiem, par grozī-
 jumiem Valsts fondēto pensiju likumā, lai   
 varētu pilnvērtīgāk turpināt veikt ieguldīju  
 mus publiski nekotētos instrumentos.

  Izstrādāta pozīcija “Ilgtspējīgas finanses”.

  Sabiedrības izglītošana e-drošības jautājumos.
  Sadarbība ar FKTK, PMLP, VID un citām valsts  
 pārvaldes iestādēm informācijas apmaiņas  
 kanālu starp valsti un privāto sektoru   
 pilnveidošanā, papildināšanā un drošības  
 stiprināšanā.

  50 euro kā bezkontakta maksājumu limita   
 ieviešana.
  E-zīmoga nostiprināšana likumā banku    
 pakalpojumiem. 
  Atbalsts bankām Pārrobežu maksājumu regulas  
 ieviešanai. 

Covid-19 krīzes pārvarēšana
  Izstrādāti moratoriji par aizdevuma pamatsum- 
 mas atmaksas atlikšanu:
   juridiskajām personām līdz 6 mēnešiem;
   privātpersonām līdz 12 mēnešiem
     hipotekārajiem kredītiem, līdz 6 mēnešiem  
     līzingam un patēriņa kredītiem.

  Sniegti priekšlikumi likumprojektam “Covid-19   
 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku  
 novēršanas un pārvarēšanas likums”.         
  Sniegti priekšlikumi FM, EM un citām valsts 
 institūcijām par tautsaimniecības izaugsmes 
 atjaunošanu un attīstību.

  Sniegti priekšlikumi valsts atbalsta programmu  
 pilnveidei, izvērtējot Baltijas valstu pieredzi.

  Sagatavoti skaidrojumi nepārtrauktai AML/CFT 
 prasību ievērošanai Covid-19 krīzes apstākļos 
 sadarbībā ar FKTK.

  Līdzdalība pašregulācijas dokumentu AML/CFT jomā pilnveidošanā.      
  Priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem Shared KYC Utility ieviešanai un atbilstošam nekustamo  
 īpašumu darījumu starpnieku regulējumam.      
  Rekomendācijas administratīvā sloga mazināšanai AML/CFT ietvaros veicamajām pārbaudēm -   
 informācijas no PMLP saņemšanas procesa uzlabošana/vienkāršošana un paralēlās aizdomīgu darījumu  
 ziņošanas sistēmas (VID/FID) atcelšana.   
  Priekšlikumi FM regulējuma pilnveidošanai par AML/CFT risku mazinošo pasākumu iniciēšanu   
 publisko iepirkumu jomā, kā arī informatīvo materiālu par banku un iestāžu veiktajām pārbaudēm  
 Eiropas fondu projektu ietvaros publicēšana.

  Līdzdalība pašregulācijas dokumentu AML/CFT jomā pilnveidošanā.      
  Priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem Shared KYC Utility ieviešanai un atbilstošam nekustamo  
 īpašumu darījumu starpnieku regulējumam.      
  Rekomendācijas administratīvā sloga mazināšanai AML/CFT ietvaros veicamajām pārbaudēm -   
 informācijas no PMLP saņemšanas procesa uzlabošana/vienkāršošana un paralēlās aizdomīgu darījumu  
 ziņošanas sistēmas (VID/FID) atcelšana.   
  Priekšlikumi FM regulējuma pilnveidošanai par AML/CFT risku mazinošo pasākumu iniciēšanu   
 publisko iepirkumu jomā, kā arī informatīvo materiālu par banku un iestāžu veiktajām pārbaudēm  
 Eiropas fondu projektu ietvaros publicēšana.



uzņēmumu noguldījumi

6,52 miljardi EUR

FINANŠU NOZARES ASOCIĀCIJAS 
BIEDRU DATI /31.03.2020./

Kapitāls 
un rezerves

1,9 
miljardi 

EUR

Neauditētā 
peļņa

24,97 
miljoni 

EUR

Aktīvu 
vērtība 

20,23 
miljardi 

EUR Izsniegto
kredītu
apjoms

12,39
miljardi 

EUR

t.sk.  privātpersonām

5,16 
miljardi EUR

no tā mājokļa iegādei 

4,17 
miljardi EUR

uzņēmumiem 

7,03 
miljardi EUR

Noguldījumi

15,99 
miljardi 

EUR

t.sk. privātpersonu 

noguldījumi 8,77 miljardi EUR

Datu avots: 
Finanšu nozares asociācija

www.financelatvia.eu.

PENSIJU PLĀNU DATU 
APKOPOJUMS /31.12.2019./

Datu avots: 
Finanšu nozares asociācija

www.financelatvia.eu.
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Aktīvu vērtība EUR 
4 511 324 199

Aktīvu vērtība EUR 

559 043 605

1 300 135
dalībnieki

324 671
dalībnieki



MAKSĀJUMU KARŠU 
STATISTIKA /31.03.2020./

Maksājumu karšu skaits kopā

2 120 381

debetkartes 

1 734 904

kredītkartes

259 258

biznesa kartes

126 219

skaidrās naudas izmaksa, izmantojot 
karšu pieņemšanas vietu termināļus 
tirdzniecības vietās EUR 1 543 500

t.sk. sadalījumā pēc 
starptautisko 

maksājumu karšu 
organizācijām

448 920

1 671 461

Datu avots: 
Finanšu nozares asociācija

www.financelatvia.eu.

Bezkontakta maksājumu karšu skaits

1 619 762
DARĪJUMU SKAITS
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DARĪJUMU APJOMS
2 677 378 722

skaidrās naudas izmaksa 
EUR 1 244 018 660

pirkumi 
EUR 1 431 816 562

VISA

MasterCard


