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Ievads

Latvijas FinTech ekosistēmai ir spēcīgas 
saknes mūsu izglītības sistēmā un 
informācijas tehnoloģiju pakalpojumu 
izaugsmē. Lielākā daļa pakalpojumu, 
ko šodien uzskatām par pašsaprotamu 
ikdienas daļu, tika radīti 90. gados pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas. Latvija 
uzsāka savu tehnoloģiskās attīstības 
ceļu bez vēsturiskām iestrādnēm, un mēs 
radījām plašu informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju klāsu no nulles, izvirzot 
Latviju digitalizācijas priekšgalā – sākot 
no progresīviem karšu pakalpojumiem līdz 
pat banku pakalpojumiem, kas tiešsaistes 
vidē pieejami visu diennakti. Ļoti īsā laika 
posmā Latvijā ir izveidojies ievērojams 
kopums pasaules līmeņa talantu gan 
finanšu, gan inovāciju jomā. Laika gaitā, 
kad tradicionālo nozaru robežas kļūst 
pārāk šauras, mūsu talanti izplešas un 
veido finanšu tehnoloģiju uzņēmumus. 
Finanšu tehnoloģiju pirmssākumos 
jaunuzņēmumi un bankas viens otru 
uzskatīja par konkurentiem un sāncenšiem. 
Laikam ejot, šīs attiecības ir mainījušās. Lai 
gan banku klienti masveidā nepārtrauca 
sadarbību ar lielajiem tirgus spēlētājiem, 
tie kļuva daudz prasīgāki. Rezultātā radās 
digitālas platformas un citi savstarpējas 
sadarbības formāti ar augstu pievienotu 
vērtību gan partneriem, gan klientiem. 
Jāatzīst, tas ir vieglāk pasakāms nekā 
izdarāms! Tradicionālajiem spēlētājiem 
jāveic papildus izpēte, modulējot 
tehnoloģiju kopas, un, veidojot viegli 
uzstādāmas lietotājprogrammas 
saskarnes (API), kamēr FinTech 
uzņēmumiem jāpielāgojas un jāmeklē 

veidi, kā savus risinājumus integrēt jau 
esošajās tehnoloģijās. Visiem tirgus 
pārstāvjiem ir jāsadarbojas, lai radītu 
kopīgus standartus un biznesa modeļus.
Banku darbība ir nepieciešama, un bankas 
vienmēr atradīsies mums apkārt. Vadošo 
banku loma būs rādīt ceļu un palīdzēt 
izveidot platformas, kas dod iespēju 
tehnoloģiski attīstītiem pakalpojumiem 
satikt digitāli prasmīgus klientus, 
un veiksmīgākajiem pakalpojumiem 
palīdzēt strauji augt un attīstīties 
tirgū. PSD2 ir tikai pirmais pagrieziena 

punkts šajā izstrādes ceļā. PSD2 ir 
solis ceļā uz standartizētu procesu uz 
plašu informācijas un pakalpojumu 
savienojamību. Standartizācija klientiem 
sniedz bezgalīgas iespējas lietot 
brīvi pieejamas finanšu tehnoloģijas, 
bet uzņēmumiem – neierobežotas 
iespējas realizēt labākās idejas.

Ģirts Bērziņš, 
Digitālās stratēģijas un inovācijas 
jomas vadītājs, Swedbank Latvija

Finanšu tehnoloģijas jeb 
FinTech ir nozare, kuras 
mērķis ir ar inovatīvajām 
tehnoloģijām uzlabot 
finanšu pakalpojumus un 
palīdzēt uzņēmumiem, 
biznesa īpašniekiem 
un patērētājiem labāk 
pārvaldīt finanšu darījumus

Swedbank Latvija pārskats sadarbībā ar Latvijas Jaunuzņēmumu asociāciju “Startin.LV”
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Latvija faktos un skaitļos

Uzņēmējdarbības vide
Latvijai ir stratēģiski piemērota vieta rentablai uzņēmējdarbībai, kas darbojas 
kā vārti starp Skandināviju, Eiropu un Āzijas reģionu. Maza valsts dod iespēju 
nodrošināt ātrus un efektīvus risinājumus un pieeju elastīgas uzņēmējdarbības 
vides veidošanā, domājot par uzņēmumiem, kuru prioritāte ir inovācijas un 
starptautiskā konkurētspēja. 

Uzņēmējdarbības uzsākšanas Latvijā novērtējums

82,4

Procedūras

95,0

Laiks

99,2

Izmaksas

100

Min. kapitāls

Infrastruktūra
Latvijai ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi, lai tā kļūtu par izaugsmes tramplīnu 
viedo tehnoloģiju uzņēmumiem, lepojoties ar digitālu pieeju pakalpojumiem valsts 
sektorā, kā arī ar mobilo un interneta infrastruktūru. Starptautiskā lidosta Rīga, kas 
ir lielākā lidosta Baltijā, nodrošina ērtu sasniedzamību no jebkuras vietas pasaulē, 
kā arī drīzumā tiks atklāts Rail Baltic ātrgaitas vilcienu savienojums ar Eiropu.

Talantu pieejamība
Latvija var lepoties ar ambiciozu un izglītotu darbaspēku. Mums ir viens 
no augstākajiem universitāšu absolvēšanas rādītājiem pasaulē. Plašas 
svešvalodu prasmes ļauj Rīgā esošajiem uzņēmumiem veidot spēcīgas 
starptautiskas komandas, iekļaujot talantus arī no tuvējiem reģioniem.

Dzīves kvalitāte
Baltijas lielākā pilsēta Rīga ir dzīvīga kopiena ar bagātīgu kultūras, 
vēstures un mākslas mantojumu un aktīvu notikumu kalendāru. Un 
tikai īsa brauciena attālumā no galvaspilsētas Latvijā var rast saikni 
ar dabu, jo vairāk nekā pusi no Latvijas teritorijas klāj mežs.

Latvijā mīt vien 2 miljoni iedzīvotāju, bet par spīti tam, tā ir sevi pieteikusi 
kā strauji augoša jaunuzņēmumu mītnes valsts. Latvijas jaunuzņēmumu 
ekosistēma un Eiropas līmenī konkurētspējīgs uzņēmējdarbības regulējums, 
nodrošinot elastīgus nosacījumus un biznesa infrastruktūru, palīdzējis augt 
un attīstīties vietējiem uzņēmējiem, kā arī ļavis Latvijai arvien vairāk sevi 
pozicionēt kā lielisku mītni daudziem starptautiskiem jaunuzņēmumiem, 
kuri meklē piemērotāko vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

#19 
Doing Business 2020

Teritorija

64 573 km2

Galvaspilsēta

Rīga

Iedzīvotāju skaits

1,9 miljoni

Dalība starptautiskās organizācijās: 

PTO, ES, NATO, OECD

100+ tiešie reisi no  
Starptautiskās lidostas Rīga

28% nodarbināto speciālistu 
pieaugums IT nozarē

#13 
Ease-of-paying taxes

#16 
interneta ātrums pasaulē

62% iedzīvotāju pārvalda 
vismaz 2 svešvalodas  
(vecumā no 25–34 gadiem)

#4 
eGovernment Benchmark in Europe

#2 
mobilo datu izmantošana pasaulē

#2 
Zaļākā valsts Eiropā

10% 
ārvalstu studenti 
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FinTech pārskats 2020

Par pārskatu
Finanšu nozare Latvijā jau tradicionāli ir 
bijusi ļoti spēcīga vismaz pēdējos desmit 
gadus. Finanšu pakalpojumi ierindojas kā 
viena no vadošajām pakalpojumu eksporta 
nozarēm Baltijas reģionā, ieskaitot neseno 
IT nozares uzņēmumu uzplaukumu. Ņemot 
vērā, ka IT nozare apvienojas ar citām 
uzņēmējdarbības industrijām, tā darbojas 
kā izaugsmes un inovāciju katalizators.
Lai sagatavotu pirmo Latvijas FinTech 
atskatu un veiktu padziļinātu Latvijas 
aktīvo uzņēmumu apsekojumu, un 

apzinātu notikumus FinTech industrijā, 
Swedbank Latvija sadarbojās ar Latvijas 
Jaunuzņēmumu asociāciju. Pētījuma 
laikā tika atlasīti augsti kvalificēti 
jaunuzņēmumi, pamatojoties uz stingriem 
kritērijiem – šobrīd aktīvi, bāzēti Latvijā 
un koncentrēti uz FinTech nozari. 
Atskata sagatavošanā tika aptaujāti 
35 FinTech jaunuzņēmumi, kuri dalījās 
ieskatā par sava uzņēmuma pašreizējiem 
izaicinājumiem un nākotnes prognozēm. 
Viņu atbildes veido plašāku redzējumu 

par finanšu tehnoloģiju nozari Latvijā 
un tās nākotnes tendencēm. 
Ir svarīgi atzīmēt, ka pētījums tika veikts 
globālās Covid-19 pandēmijas laikā 
(aprīlī–maijā), kad pašreizējās ekonomiskās 
situācijas neskaidrības būtiski apgrūtināja 
tuvākās nākotnes novērtēšanu. 
Ņemot vērā apstākļus, informācijas 
ievākšana par šī brīža industrijas 
statusu ir ļoti svarīga, jo tā dod iespēju 
novērtēt krīzes nodarītos zaudējumus 
un apzināt izmantotās iespējas. 

Jaunuzņēmumi 
Latvijā
Latvijas jaunuzņēmumu infrastruktūru 
veido 450–500 reģistrēti 
jaunuzņēmumi, un apmēram 20% 
no tiem strādā ar produktiem un 
pakalpojumiem FinTech nozarē.
Kvalificēta, ambicioza un augoša talantu 
kopiena tradicionālajā finanšu un IT 
nozarē, pieejamais finansējums, Latvijas 
ģeogrāfiskais stāvoklis, kā arī vietējās 
inovāciju infrastruktūras ir galvenie 
faktori, kas ietekmējuši jaunuzņēmumu 
izaugsmi FinTech nozarē. Tā rezultātā, līdz 
šim FinTech nozare ir atzīta par spēcīgāko 
jaunuzņēmumu nozari Latvijā, kurā šobrīd 
ir vērojami dažādi uzņēmumi – sākot ar 
kripto aparatūras gigantiem un beidzot ar 
nelielu maksājumu sistēmu pakalpojumiem.
Jaunuzņēmumu skaits katru gadu ir stabili 
audzis, sekojot vietējās jaunuzņēmumu 
ekosistēmas pieaugumam kopumā. 
Jāpiebilst, ka pētījumā nav iekļauts liels 
skaits jaunuzņēmumu, kas piedāvā 
pakalpojumus finanšu iestādēm vai 
cieši sadarbojas ar tām, piemēram, HR, 
SaaS, AI un juridiskās platformas. 
Ņemot vērā mazu vietējo tirgu, 
uzņēmumi jau kopš to darbības sākuma 
koncentrējas uz eksporta tirgiem vai 
arī veido partnerattiecības ar finanšu 
tirgus līderiem, piemēram, bankām.

Populārākās nozares*

FinTech uzņēmumu skaits Latvijā 

* dati no www.startup.eu datubāzes

2020 91

75

66

2019

2018

AI

EnerģijaDzīvesstils

SportsVide

FinTech
Mārketings un PR

Veselības tehnoloģijas

HR  un produktivitāte
SaaS

DeepTech

http://www.startup.eu


uzņēmumi 

#91

FinTech

Aizdevumi 

Citi

Analītika un
lielie dati

Blokķēde un
kriptovalūta

Regulējums
un identitāte

Finanšu
programmatūra 

Tiešsaistes 
investīcijas 
un P2P

IT risinājumi 

Maksājumi un
 naudas pārvedumi

Latvijā



Kreditēšana, kas mijiedarbojas ar 
P2P (peer-to-peer), jau izsenis ir 
dominējošais segments Latvijas FinTech 
nozarē ar pazīstamākiem vietējā un 
starptautiskā mēroga uzņēmumiem, 
piemēram, Mintos un Twino. Maksājumi 
un naudas pārvedumi ir vēl viena 
nepārtraukti augoša joma, ko īpaši 
stimulē Baltijas patēriņa finanšu 
pieaugums. Visbeidzot, blokķēžu 
(blockchain) un kriptovalūtas segmenta 
attīstība ir palēninājusies un mainījusi 
fokusu kopš nesenā ICO buma. Šobrīd 
segmentu pārstāv ilgtermiņa spēlētāji, 
to vidū zināmākais ir BitFury – pilna 
servisa blokķēžu risinājumu gigants 
un viens no lielākajiem savas nozares 
uzņēmumiem pasaulē. Aptaujas dati 
liecina, ka lielākā daļa Latvijas FinTech 
uzņēmumu koncentrējas uz B2B nozari 
un retāks ir fokuss uz B2C segmentu.

FinTech sadalīts pēc segmenta

Biznesa modelis

Partnerības veids

ar esošiem 
ieņēmumiem

pirms 
ieņēmumiem

Uzņēmuma attīstības 
posms

27%

23%

11%

10%

10%

7%

4%

2%

6%

Aizdevumi
(MVU un korporatīvie uzņēmumi) 

Maksājumi un naudas pārvedumi

Tiešsaistes investīcijas un P2P

Finanšu programmatūra

Blokķēde un kriptovalūta

 IT risinājumi

Analītika un lielie dati

Regulējums un identitāte

Citi

Banka kā partneris35%

24%

21%

12%

9%

Finansējums

Banka kā klients

Nav ieinteresēti sadarboties ar finanšu institūciju

POC/pilotprojekts

B2B & B2C

29%

29%

21%

12%

9%

Tikai B2B

B2B2C

P2P

Tikai B2C

Latvijā reģistrētie aktīvie 
FinTech uzņēmumi

74%

26%

04
Pētījuma 
secinājumi



Darbības uzsākšana Latvijā
Latvijas labvēlīga vide uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un viens no augstākajiem 
IKP pieauguma rādītājiem ES 
pēdējos gados, zemas darbības 
izmaksas, izdevīga jaunuzņēmumu 
vīza, izglītots talantu kopums un 
citas priekšrocības ir veicinājušas 
gan ārvalstu investīciju piesaistes 
apjomu pieaugumu, gan ārvalstu 
jaunuzņēmumu dibinātāju interesi.

Šeit ir visi nepieciešamie 
priekšnoteikumi, kas kalpo par lielisku 
pamatu IT uzņēmumiem. Latvija 
var lepoties ar digitalizētiem valsts 
pakalpojumiem, konkurētspējīgu 
digitālo infrastruktūru un 
vērienīgu, talantīgu darbaspēku, 
kas Rīgā esošajiem jaunuzņēmumu 
dibinātājiem atvieglo spēcīgu 
starptautisku komandu veidošanu. 

Finansēšanas posms

Darbinieku skaits Mērķa tirgus

Izvēlas Rīgu kā galveno uzņēmuma mītni 

Galvenie iemesli FinTech uzņēmuma 
dibināšanai Latvijā

Ērta uzņēmējdarbības uzsākšana46%

34%

31%

26%

23%

Darbaspēka pieejamība

Draudzīgs regulējums

Valsts atbalsts

Darbaspēka izmaksas

20%

71%

9%

<10

>50

10–50

24% 15%18%18%18%

Pašu ieņēmumi Sākumkapitāls
Pašu investīcijas Sērija A Pims-sēklas

investīcijas

Sē
ri

ja
 B

IC
O

 

88%

6%

Eiropa

6%

 
Ziemeļamerika

Āzijas valstu/
Klusā okeāna reģions

89%

57%

FinTech uzņēmumu vadībā ir sievietes



Talanti un izaugsme

Darbinieki Latvijā ir jauni, labi izglītoti, ambiciozi un ar plašām valodu prasmēm. 
Latvija var lepoties ne tikai ar augstu universitāšu absolventu skaitu, bet arī ar 
dzimuma līdzvērtību vadošos amatos. Vienlaikus, lai arī informācijas tehnoloģiju 
un inženierzinātņu studentu skaits turpina pieaugt, darbaspēka nodrošināšanai 
un veiksmīgai inovāciju attīstībai valstī ir būtiski turpināt piesaistīt talantus 
no ārzemēm – gan potenciālos darbiniekus, gan uzņēmumu dibinātājus. 

Nākamā gada laikā 
plāno paplašināt 
komandu

Noalgoto speciālistu skaits Latvijā

Valsts atbalsta un regulējumu novērtējums

Kāda ir galvenā 
problēma?

Kādu nozaru darbiniekus ir visgrūtāk  
atrast Latvijas talantu kopumā?

9% 23% 21% 21% 11% 6% 9%
0 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 >50

Pieejamās 
smilškastes

Ļoti slikti Slikti Vidēji Varētu būt labāk Labi Ļoti labi

Inkubatori / 
akceleratori

Finansiāli 
iemesli

Jaunuzņēmumu 
vīza 

ES 
zilā karte

Jaunpienācēju 
programma 

Bezmaksas 
atbalsts no 

Startup Latvia 

15

10

5

0

IT / Programmatūru izstrāde44%

17%

12%

12%

6%

9%

Biznesa attīstība 

Normatīvie akti, regulējumi & AML 

Pārdošana

Finanses / Grāmatvedība 

Citi
15%

41%

32%

12%

Talantu nepieejamība

Nepietiekams 
zināšanu līmenis

Algas apjoma
neatbilstība

Cits

88%

Latvijas FinTech ekosistēma vēl ir tikai pašā ceļa sākumā, taču tai piemīt liels potenciālu 
izcelties Eiropas Savienības līmenī. Latvija sper nozīmīgus soļus starptautiskā talanta 
piesaistes veicināšanā, piemēram, piedāvājot jaunuzņēmumu vīzu un citas priekšrocības. 
Ja Latvija izvirzīs kā prioritāti attīstīt uz digitālajām inovācijām vērstu FinTech 
regulējumu, tas patiešām būs spēcīgs arguments, lai Latvija kļūtu par lielisku mājvietu 
tiem nākotnes FinTech uzņēmumiem, kas vēlas piedāvāt pakalpojumus ES tirgū.

Prashanth Balasubramanian, Lastbit



Nozares  
prognozes 2021
Neskatoties uz neskaidrībām, ko 
izraisījusi Covid-19 pandēmijas
radītā situācija, vairums aptaujāto 
jaunuzņēmumu uz 2021. gadu raugās 
pozitīvi. Uzņēmēji nākošajā gadā 
paredz komandas paplašināšanos, kā arī 
apgrozījuma un finansējuma pieaugumu. 
Ņemot vērā, ka šobrīd aizvien pieaug 
e-komercijas un maksājumu pakalpojumu 
nozīme tirgū, tas atspoguļojas arī 
FinTech nozares prognozēs.

Lai arī Latvijā FinTech risinājumi ir plaši ieviesti vietējā tirgū, es ļoti ceru, ka tuvākajā 
nākotnē aizvien vairāk latviešu veidotos risinājumus, kas risina globālas problēmas, 
redzēsim starptautiskajā ārēnā. Attālināto finanšu pakalpojumiem ir ļoti lielas iespējas 
gūt panākumus arī globālā mērogā. Redzam, ka Covid-19 krīze kalpo kā pārmaiņu 
katalizators, piemēram, pakalpojumu digitalizācijā un e-komercijas attīstībā.

Toms Niparts, Jeff App

Kādi izaicinājumi ir sagaidāmi 2021. gadā?

Kur Jūs saredzat  
lielākās FinTech iespējas 
2021. gadā?

Cik daudz darbiniekus 
Jūs plānojat pieņemt 
darbā 2021. gadā?

Sagaidāmais pieaugums 
2021. gadā uzņēmumiem 
ar esošiem ieņēmumiem.

Produktu / IT izstrāde29%

Pietiekama finansējuma nodrošināšana29%

Normatīva atbilstība35%

Kvalificētu un piemērotu talantu piesaiste44%
Partnerību veidošana ar pastāvīgajiem klientiem35%

Paplašināšanās starptautiskajā tirgū62%

Pielāgošanās klientam32%

Uzņēmuma reorganizācija vai pārstrukturēšana3%

Produktu portfeļa paplašināšana35%

Produkta vai tirgus piemērotība15%

Atvērtās sadarbības platforma
Ieguldījumu pārvaldības 
darījumi 
Zibmaksājumi 
Apdrošināšana
Digitālās valūtas 
Personīgās finanses 
Cits

38%

12%9%
9%

6%
6%

20%

0
0–5
5–10
10–40
Mēs plānojam samazināt 
uzņēmuma komandu 

55%

9%

24%

0
1–100% pieaugums
100–300% pieaugums
300–700% pieaugums
>700% pieaugums
Nav ieņēmumu

32%

32%

12%

9%
12%
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Pētījuma dalībnieki



Latvijas Jaunuzņēmumu datubāze
startuplatvia.eu

Informējiet mūs, ja pārstāvat FinTech 
uzņēmumu Latvijā un vēlaties būt daļa 
no Latvijas FinTech pārskata 2021. 
innovatetogether@swedbank.lv

http://startuplatvia.eu
mailto:innovatetogether%40swedbank.lv?subject=
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Infrastruktūra

“Finanšu nozare vēsturiski ir bijusi 
inovāciju avots un progresīvu tehnoloģiju 
celmlauži. Pēdējo desmit gadu laikā 
inovācijas galvenokārt bijis finanšu 
tehnoloģiju uzņēmumu nopelns, kuri 
izmantojuši elastību un ātrumu, lai 
izaicinātu tradicionālo banku modeli. 
Neskatoties uz to, šodien lielāko 
daļu finanšu nozares (gan inovatīvās 
komercbankas, gan proaktīvās centrālās 
bankas) var droši klasificēt kā FinTech. 
Likumdošanas attīstība un tehnoloģiskie 
sasniegumi ir radījuši pozitīvu 
mijiedarbību starp tirgus dalībniekiem, 
kas apvienojas ar vienu mērķi – sniegt 
klientam augsta līmeņa pakalpojumus.

Centrālās bankas spēlē būtisku lomu, 
lai nodrošinātu šo mijiedarbību un 
efektīvu finanšu sistēmas infrastruktūru. 
Pateicoties Latvijas Bankas stratēģiskajai 
un opertīvajai rīcībai, Latvija kļuva 
par pirmo eirozonas valsti, kas 
ieviesa zibmaksājumus saskaņā ar 
vienotajiem eiro zonas standartiem.
Finanšu pakalpojumi ir sarežģīts 
mehānisms, kurā katrs zobrats atbalsta 
citu, tāpēc mēs turpinām attīstību, 
koncentrējoties uz pievienotās vērtības 
pakalpojumiem, lai bagātinātu esošo 
infrastruktūru, paplašinātu finanšu tirgus 
dalībnieku iespējas un atvieglotu jaunu 
pakalpojumu un produktu izstrādi.”

Izdarīto ātro maksājumu skaits Latvijas Bankas 
veidotajā zibmaksājumu sistēmā

Harijs Ozols,  
Informācijas tehnoloģiju vadītājs, 
Latvijas Banka

2018 2019 2020
0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000



EKS

Zibsaišu reģistrs

ZIBLAB++

EKS ir Latvijas Bankas maksājumu sistēma, kas nodrošina klientu maksājuma 
rīkojumu apstrādi visā SEPA telpā (ES valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, 
Šveicē, Monako un San Marino). EKS sistēma nodrošina divus servisus – klīringa 
servisu, kas veic neto norēķinu un EKS darbadienā nodrošina vairākus klīringa ciklus 
norēķiniem eiro un zibmaksājumu servisu, kas nodrošina nepārtrauktus maksājumus, 
izpildot katru banku klientu maksājumu dažu sekunžu laikā, 24 stundas dienā, 
7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Tiešo maksājumu pakalpojums ir pirmais SCT 
pakalpojums eiro zonā, kas nodrošina tūlītējus maksājumus eiro valūtā, un ir viens 
no progresīvākajiem tūlītējo maksājumu pakalpojumiem Eiropas Savienībā.

Zibsaišu reģistrs atvieglo maksājumu iniciēšanu, izmantojot mobilā tālruņa numuru. 
Tas nodrošina kredītiestāžu klientu kontu numuru (IBAN) un mobilo tālruņu numuru 
saišu glabāšanu. Jaunuzņēmumi zibsaites var izmantot, lai ērti integrētu maksājumus 
procesa plūsmā, jo tūlītējo maksājumu un zibsaišu reģistra kombinācija ļauj veikt 
maksājumus vieglāk, ātrāk un vēl drošāk. Līdz 2020. gada jūnijam reģistrēti vairāk 
kā 150 tūkstoši zibsaišu un apstrādāti gandrīz 350 tūkstoši pieprasījumu.

Latvija ir lieliski piemērota vieta jaunuzņēmumu dibināšanai, jo tā 
piedāvā daudz priekšrocību: piemēram, jaunuzņēmumu vīzu, iespēju 
ātri reģistrēt uzņēmumu, kā arī piesaistīt investīcijas no vietējiem un 
starptautiskiem riska kapitāla fondiem. Latvija ir lieliska vieta, kur 
pārbaudīt produktu pirms tā piedāvāšanas starptautiskā mērogā, un 
tas ir pirmais solis, lai produkts veiksmīgi nonāktu visā Eiropas tirgū.

Sipyagina Alexandra, VATCOMPLIANCE

ZibLab++ ir Latvijas Bankas izveidota virtuāla platforma inovatīvu, lietotājiem 
ērtu maksājumu risinājumu radīšanai un attīstīšanai uz zibmaksājumu tehnoloģijas 
bāzes. ZibLab++ palīdz maksājumu nodrošināšanā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem 
kopīgi risināt praktiskus un tehnoloģiskus jautājumus, veidojot uz zibmaksājumiem 
un zibsaitēm balstītus produktus un pakalpojumus saviem klientiem. Laboratorijas 
mērķis ir veicināt un koordinēt sadarbspējīgu, drošu, lietotājiem draudzīgu un 
inovatīvu starpbanku maksājumu risinājumu attīstību Baltijas valstīs, izmantojot 
zibmaksājumu un zibsaišu tehnoloģijas kā infrastruktūras pamatu.



“Tehnoloģiskā attīstība visās dzīves jomās, 
ieskaitot finanšu sektoru, ir devusi iespējas 
radīt, pārbaudīt un īstenot inovatīvas 
idejas, kas izaicina tradicionālos biznesa 
modeļus, stiprina konkurenci un pāriet uz 
jauniem produktiem un pakalpojumiem, 
kas labāk atbilst patērētāju vajadzībām. 
Tomēr finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, 
kas saredz iespējas radīt jaunus finanšu 
pakalpojumus un produktus, izmantojot 
inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus, ir 
jāsaprot, ka finanšu nozare ir regulēta 
nozare. Tirgus dalībniekiem ir jāievēro 

vairākas prasības, lai nodrošinātu 
finanšu tirgus stabilitāti un attīstību.
Lai atvieglotu inovatīvu finanšu 
pakalpojumu un produktu ienākšanu 
tirgū, Finanšu un kapitāla tirgus 
komisija (FKTK) ir izveidojusi atbalsta 
mehānismu, kas palīdz FinTech 
uzņēmumiem izprast nozares regulēšanas 
un licencēšanas prasību nianses. Un, 
ja uzņēmumam ir stabils biznesa 
plāns, produktu vai pakalpojumu var 
pārbaudīt inovāciju smilškastē.”

Inovāciju 
smilškaste
Inovāciju smilškaste nodrošina procesu, 
kurā uzņēmumi var testēt vai pārbaudīt 
inovatīvus finanšu produktus, finanšu 
pakalpojumus vai uzņēmējdarbības 
modeļus. Inovāciju smilškaste ir atvērta 
inovatīviem finanšu risinājumiem, kas 
sniegtu pozitīvu pienesumu stabilai 
finanšu tirgus darbībai un attīstībai, kā 
arī uzlabotu un drošā veidā paplašinātu 
patērētāju un investoru iespējas 
izmantot finanšu pakalpojumus. 
 
Inovatīvs finanšu pakalpojums, kas 
varētu tikt testēts Inovāciju smilškastē, ir 
Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots 
elektronisko maksājumu vai elektroniskās 
naudas pakalpojums. Šim pakalpojumam 
jābūt vērstam uz acīmredzama 
pienesuma radīšanu pakalpojuma 
izmantotājiem. Uzņēmumam būtu jāspēj 
pierādīt šo pienesumu, un pakalpojumam 
būtu jābūt primāri vērstam uz Latvijas 
pakalpojumu izmantotājiem, kas neizslēdz 
iespēju pakalpojumu piedāvāt tālāk arī 
pārējās Eiropas Savienības valstīs. 

PRETENDENTA PIETEIKUMS
informācija par pretendentu un inovatīvo 
pakalpojumu detalizēts apraksts

PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANAS POSMS
FKTK izvērtē iesniegumu un sniedz viedokli par 
pretendenta inovatīvā finanšu pakalpojuma atbilstību 
Inovāciju smilškastes principiem 

TESTA PLĀNA IZSTRĀDES POSMS
FKTK sadarbībā ar pretendentu izstrādā testa 
plānu un nosaka tā darbības periodu 

TESTĒŠANAS POSMS 
(3 līdz 6 mēneši, iespēja pagarināt līdz 12 mēnešiem) – 

pretendents sniedz regulāras atskaites par plāna izpildi, 
risku izvērtējumu, informāciju par nepieciešamo (trūkstošo) 

pasākumu izstrādi un sasniegto testēšanas rezultātu

TESTA NOVĒRTĒŠANA UN TURPMĀKĀS DARBĪBAS UZSĀKŠANA
– pretendents iesniedz testa rezultātus un informāciju par izvirzītā 

mērķa sasniegšanu (riska izvērtējums, procedūras utt.);

– ja tests ir veiksmīgs, FKTK atceļ noteiktos darbības ierobežojumus 
(ja tādi bijuši), un pretendents ir tiesīgs pilnvērtīgi sniegt izvēlēto 

pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
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Jaunuzņēmumu likums
Jaunuzņēmumi Latvijā var pretendēt uz šādu atbalstu:

 ◊ atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei ar maksimālo 
atbalsta intensitāti 45% apmērā, lai uzņēmējs varētu pievērsties konkrētām 
pētniecības darbībām, tehnoloģiskām problēmām vai jaunu inovāciju izstrādei.

 ◊ Atbalsts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
fiksētā ikmēneša maksājuma veikšanai

 ◊ Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, ja jaunuzņēmuma 
darbinieks ir atbrīvots no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksas. 

Jaunuzņēmumu vīza
Jaunuzņēmumu vīzu programma Latvijā ir viena no vislabvēlīgākajām ES, 
un tā ir vērsta uz jaunuzņēmumu dibinātājiem, kas nav ES pilsoņi, bet 
vēlas īstenot savas idejas Latvijā. Uz jaunuzņēmumu vīzu var predentēt 
līdz pat pieciem dibinātājiem viena uzņēmuma ietvaros. Vīzas pieteikuma 
process ilgst vienu mēnesi un vīzu piešķir uz laiku, kas nepārsniedz trīs 
gadus, un tā attiecas arī uz dibinātāja dzīvesbiedru un bērniem.

Akcelerācijas fondi un inkubatori
Buildit

Buildit Latvia akseleratora intensīvā programma ir paredzēta 
jaunuzņēmumiem no ikvienas valsts, ja to darbības joma ir “lietu 
internets” (IoT) un “hardware”. Buildit Latvia piedāvā līdz 50 000 EUR 
akselerācijas procesā un līdz 250 000 EUR “sēklas” finansējumu.

Commercialization Reactor Fund
Commercialization Reactor Fund piedāvā akcelerācijas programmu 
zinātniskajiem jaunuzņēmumiem. Fonds investē līdz 50 000 EUR jaunos 
pirmssēklas līmeņa uzņēmumos, un līdz pat 250 000 EUR veiksmīgākajos 
uzņēmumos, kas jau būs saņēmuši pirmssēklas investīciju.

Overkill ventures
Akselerācijas fonds, kura darbība tiek īstenota sadarbībā ar Lattelecom un 
Accelerace, veiks pirms-sēklas investīcijas 40 000 eiro apmērā un sēklas 
investīcijas apjomā līdz 250 000 eiro. Primāri tiks veiktas investīcijas Centrālās 
un Austrumeiropas jaunuzņēmumos, kuri darbojas darba vides efektivitātes 
un automatizācijas jomās un jau ir guvuši sākotnējos ienākumus tirgū.

Startup wise guys
Akcelerācijas programma, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta B2B FinTech 
jaunuzņēmumiem Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā. Fonds 
jaunuzņēmuma sākumposmā iegulda līdz 30 000 eiro. Startup Wise Guys 
piedāvā arī 6 nedēļu tiešsaistes pirmsakcelerācijas programmu, kura 
laikā tiek nodrošināta palīdzība agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem. 

15 LIAA inkubatori
visā Latvijā atbalsta biznesa izveidošanai un attīstībai nepieciešamo 
vidi, piedāvājot apmācības, mentoru atbalstu, dotācijas, kā arī 
organizējot pasākumus vispārējās uzņēmējdarbības jautājumos.

Papildus atbalsts 
Inovāciju vaučeru programma ir valdības 
finansiālā atbalsta rīks Latvijā reģistrētiem 
uzņēmumiem. Inovāciju vaučeru mērķis 
ir abalstīt jaunu vai būtiski uzlabotu 
produktu vai tehnoloģiju attīstību. 
Vaučera vērtība ir no 5000 līdz 25 000 
eiro, atkarībā no programmas veida.

Jaunuzņēmumu 
ekosistēma
Latvijas Jaunuzņēmumu 
asociācija www.startin.lv
Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls www.latban.lv
Latvijas Riska kapitāla asociācija www.lvca.lv
TechChill www.techchill.com
Techhub Riga www.techhub.com

Valsts pārvalde
Latvijas Banka www.bank.lv
Finanšu un kapitāla tirgus 
komisija (FKTK) www.fktk.lv
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) www.liaa.gov.lv
Startup Latvia www.startuplatvia.eu
Valsts ieņēmumu dienests www.vid.gov.lv
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Vairāk informācijas: startuplatvia.eu
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Par Latvijas FinTech pārskatu
Latvijas FinTech vides pētījumu veido Swedbank Latvija sadarbībā ar 
Latvijas Jaunuzņēmumu asociāciju. Finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu 
vides aptaujā piedalījās 40% no visiem šobrīd Latvijā reģistrētajiem 
un aktīvajiem FinTech jaunuzņēmumiem, piedāvājot dziļāku ieskatu 
ekosistēmas datos, tendencēs un nākotnes prognozēs.

Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija apvieno latviešu jaunuzņēmumu 
kopienu, lai pārstāvētu kopīgas intereses, runātu vienā balsī un izglītotu 
sabiedrību par jaunuzņēmumu nozari Latvijā. Latvijas Jaunuzņēmumu 
asociācija sniedz informāciju, konsultācijas un palīdzību partneru, 
investoru un darbinieku piesaistei, atbalsta jaunizveidotos uzņēmumus 
un dalās ar jaunāko informāciju par jaunuzņēmumu ekosistēmu.

Kontakti:

Adrese: Kronvalda bulvāris 4a, Rīga
E-pasts: info@startin.lv
www.startin.lv

Finanšu nozare nepārtraukti attīstās, jo īpaši tagad, kad Open Banking 
jeb atvērtās sadarbības platformas ir viens no galvenajiem šo pārmaiņu 
virzītājspēkiem. Dobe ir vieta, kur banka atver savas durvis inovatīvām 
idejām, uzņēmīgiem cilvēkiem un jaunām tehnoloģijām, lai kļūtu par 
tiltu, kas savieno idejas, cilvēkus un tehnoloģijas ar pieredzi un piekļuvi 
starptautiskajiem tirgiem. Swedbank koprades telpa mērķis ir aktīvi veicināt 
nozares uzņēmumu izaugsmi, kā arī sniegt vērtīgus kontaktus, zināšanas 
un praktisku atbalstu. Tā ir sadarbības un pasākumu telpa, kas atbalsta gan 
jaunu ideju, gan visas nozares attīstību, jo īpaši finanšu tehnoloģiju jomā. 

Kontakti: 

Adrese: 5. stāvs, Balasta dambis 15, Rīga
E-pasts: dobe@swedbank.lv
www.swedbank.lv

Dāvis Kurēns
Swedbank Latvija Jaunuzņēmumu 

koprades telpas vadītājs
davis.kurens@swedbank.lv

Diāna Lāce-Davidova
Latvijas Startup asociācijas izpilddirektore

diana.lace@startin.lv
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