
FINANSĒJUMA VEICINĀŠANAS 
15 PUNKTU PLĀNS 2021-2022

KREDITĒŠANA

1.  Jauni produkti “zaļās 
 pārejas” finansēšanai un 
 diskusija ar publisko sektoru 
 par atbalstu ilgtspējīgām 
 iniciatīvām ar nodokļu 
 motivācijas mehānismiem un 
 valsts atbalsta programmām. 

2. Valsts atbalsta programmu 
 pilnveide vai citu 
 starptautisko institūciju 
 produktu piesaiste,   
 paplašinot mazajiem un 
 vidējiem komersantiem 
 pieejamo atbalstu. 

3. Diskusija par plašāku aktīvu 
 klāstu izmantošanu 
 hipotekārajā kreditēšanā kā 
 nodrošinājumu samazinātajai 
 pirmajai iemaksai.  

4. Starptautiski konkurētspējīgs 
 vērtspapīrošanas tiesiskais 
 regulējums.

KAPITĀLA TIRGUS 
ATTĪSTĪBA

5. Atbalsts regulējumam, kas 
 veicina pēc iespējas plašāku 
 un diversificētāku pensiju 
 fondu līdzekļu ieguldīšanu 
 uzņēmumu emitētos finanšu 
 instrumentos,  t.sk. vidējo 
 un valsts uzņēmumu 
 kapitāla, kvazikapitāla un 
 parāda instrumentos, kuri 
 tiek iekļauti Baltijas valstu 
 regulētajā vai alternatīvajā 
 tirgū, kā arī ieguldījumu 
 (izaugsmes) fondos, 
 kas investē šādos finanšu 
 instrumentos.

6. Vadlīnijas pensiju fondu 
 līdzekļu plašākas 
 ieguldīšanas veicināšanai 
 Latvijas tautsaimniecībā.

7. Nodrošinājuma aģenta 
 ieviešana obligāciju emisijai 
 un banku sindicētajiem 
 kredītiem.

8. Ilgtspējas finansēšanas 
 platformas izveide sadarbībā 
 ar FKTK, dažādu nozaru 
 uzņēmumiem, to 
 profesionālajām organizācijām 
 un citiem sadarbības 
 partneriem (ilgtspējīgu 
 projektu izstrādes veicināšanai, 
 ES regulējuma mērķtiecīgai un 
 jēgpilnai ieviešanai).

9. Finanšu pratības veicināšanas 
 programmas izstrāde 
 skolēniem un citām vecuma 
 grupām. 

10. Pieredzes apmaiņas iespēja 
 kredītiestādēs publiskā 
 un uzņēmējdarbības sektora 
 pārstāvjiem.

11. Publiski pieejams kredītspējas 
 novērtēšanas modelis.  

FINANŠU 
PRATĪBA

ILGTSPĒJĪGAS 
FINANSES

12. Saskaņota publiskā un privātā 
 sektora ilgtspējas vērtēšanas 
 politika ilgtspējīgu investīciju 
 veikšanai atbilstoši EK 
 definētajām vadlīnijām.

13. Ne-finanšu datu apzināšana, 
 kas būtu iekļaujami ne-
 finanšu pārskatos mazo un 
 vidējo komersantu segmentā.

14. Atvērtās inovācijas 
 ilgtspējīgiem risinājumiem, 
 īpaši sadarbojoties ar 
 jaunuzņēmumiem.

15. Sadarbības memorands ar 
 FKTK un Latvijas Banku 
 ilgtspējas jomā.



1. Tiesiskuma stiprināšanas, korupcijas un 
 noziedzības novēršanas padomes efektīvas 
 darbības nodrošināšana un finanšu noziegumu 
 aktīvāka izmeklēšana, aizsargājot investorus. 

2. Ilgtspējīgas kultūras ieviešana uzņēmumos: 
 nodokļu nomaksa, caurspīdīga un ilgtspējīga 
 pārvaldība, iziešana no ēnu ekonomikas, zemi 
 korupcijas riski, adekvāts pašu kapitāls, finanšu 
 noziegumu aktīvāka izmeklēšana, investoru 
 aizsardzība. 

3. Savlaicīga komunikācija ar kredītiestādēm un 
 citām finanšu iestādēm par plānotajiem valsts 
 atbalsta mehānismiem finanšu instrumentu 
 veidā, kā arī datos balstīta tirgus nepilnību 
 identificēšana un sasniedzamu, izmērāmu mērķu 
 noteikšana.

4. Enerģijas servisa kompāniju (ESKO) 
 standartlīguma izstrāde un atbilstošu projektu 
 finansēšanas uzsākšana.

5. Ilgtspējas procesa vadītāja (atbildīgās ministrijas) 
 valstī noteikšana, tādējādi nodrošinot visu 
 nacionālo stratēģiju integritāti un mērķa 
 efektīvāku sasniegšanu.

AR SADARBĪBAS PARTNERIEM STEIDZAMI RISINĀMIE JAUTĀJUMI

6. Kvalitatīvu datu vākšana, analīze un uzturēšana 
 publiskajā sektorā, lai nodrošinātu ilgtspējas 
 mērķu sasniegšanu, un šo datu pieejamības 
 nodrošināšana privātajam sektoram izsvērtu 
 un pēc iespējas ātrāku lēmumu pieņemšanai par 
 finansējuma piešķiršanu. 

7. Efektīva, uz izmērāmu rezultātu sasniegšanu 
 orientēta publiskās un privātās partnerības (PPP) 
 sistēma, iedzīvinot aktīvu dialogu ar uzņēmējiem, 
 finansētajiem un valsts pārvaldi.

8. 2008.gada krīzes rezultātā ieviesto un joprojām 
 spēkā esošo inflāciju mazinošo pasākumu 
 pārskatīšana (piemēram, pārskatīt un samazināt 
 paaugstinātās nodevas par nekustamā īpašuma 
 īpašumtiesību reģistrāciju, t.sk. jaunbūvēm).

9. Finanšu datu, atskaišu kvalitātes uzlabošana, 
 automatizācija un ērta pieejamība par 
 lauksaimniecības uzņēmumiem.

10. Komercķīlas izlietošanas, kā arī parādu piedziņas 
 procesa efektivitātes pastāvīga paaugstināšana. 


