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Par Fintech stratēģijas projektu 

[1] Fintech Latvija Asociācija (turpmāk – FLA) ir saņēmusi un izskatījusi Finanšu ministrijas 
sagatavoto stratēģijas dokumentu "Fintech stratēģija 2022-2023" (Stratēģija) melnrakstu 
(turpmāk – Stratēģijas projekts) un izsaka savu viedokli, priekšlikumus un iebildumus.  
 
[2] Pirmkārt, vēlamies apstiprināt, ka priecājamies redzēt Latvijas kā valsts gatavību definēt 
Fintech nozares attīstības stratēģiskos mērķus un atzinīgi vērtējam Finanšu ministrijas 
ieguldīto darbu stratēģijas izstrādē. Vienlaikus aicinām veikt precizējumus Stratēģijas projektā, 
lai no Stratēģijas būtu skaidri saprotami valsts definētie mērķi Fintech attīstībai:  

1. Stratēģijas dokumentā diezgan detalizēta veikta esošās situācijas analīze un problēmu 
konstatācija. Nepieciešams nodefinēt skaidru mērķi, ko Latvija kā valsts vēlas sasniegt 
Fintech attīstības jomā, kas būtu kā skaidrs vēstījums potenciālajiem investoriem, kā arī 
tirgus dalībniekiem, kas ir pievienotā vērtība, ko Latvija kā mītnes valsts gatava piedāvāt 
Fintech nozares dalībniekiem, kā arī, kas ir tas Fintech virziens, kuru Latvija pie sevis vēlas 
redzēt.    

2. Stratēģijas projekta ievadā pie vājajām pusēm norādīts “uzraudzības jautājumi 
patērētāju kreditēšanas jomā”, taču tālāk dokumentā par šo jautājumu nekas nav 
atspoguļots. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) dati par patērētāju 
kreditēšanas nozari 2021. gada 1.pusgadā rāda, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu 
sniedzēju skaits ir samazinājies un šobrīd darbojas vien 42 patērētāju kreditētāji 
Stratēģijas projektā norādīto 56 komersantu vietā1. Aicinām Stratēģijas dokumentā iekļaut 
valsts stratēģisko vīziju par šīs nozares attīstību.  

3. Stratēģijas dokumentā norādīts, ka Latvijas tirgū darbojas ap 20 investīciju un kolektīvās 
finansēšanas platformu, taču lielākā daļa no uzņēmumiem ir reģistrēta citās valstīs 
(Igaunija, Lietuva) un pakļaujas tās valsts uzraudzībai un likumdošanai. Vienlaikus minēts, 
ka notiek darbs pie Kopfinansēšanas platformu likuma izstrādes. Aicinām stratēģijas 
dokumentā paredzēt pasākumu, kura ietvaros tiek veikts reģiona regulatīvo režīmu 
salīdzinājums, kā arī veikta uzņēmumu aptauja, lai varētu izdarīt secinājumus par to, kāda 

 

1 https://www.ptac.gov.lv/lv/media/2620/download 
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ir Latvijas regulatīvā konkurētspēja, lai kļūtu par šādu uzņēmumu mītnes valsti, kā arī 
novērstu regulējuma un uzraudzības trūkumus, kuru dēļ lielākā daļa uzņēmumu izvēlas 
licenci iegūt kaimiņvalstīs. Protams, ja tas sakrīt ar Latvijas stratēģisko redzējumu par šādu 
uzņēmumu ienākšanas veicināšanu Latvijas tirgū.  

[3] Papildus šīs vēstules pielikumā nosūtam komentētu Stratēģijas projektu, kur ietvertas 
norādes uz faktu kļūdām un aktuālāku informāciju. Jautājumu un precizējumu gadījumā, 
lūdzam sazināties ar Asociāciju, rakstot uz e-pastu: info@fla.lv.    
 
Ar cieņu,  
  
Tīna Lūse  
Valdes locekle  
 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU!  
 


