PAVEIKTAIS

JANVĀRIS-JŪNIJS, 2019
Attīstība

Tehnoloģijas

Atbilstība

Veicināt turpmāku
Latvijas finanšu
sektora attīstību,
fokusējoties uz plaša
klāsta inovatīvu
pakalpojumu ar
augstu pievienoto
vērtību pieejamību,
un konkurētspēju
vienotajā Eiropas
Savienības tirgū

Pozicionēt Latviju kā
ES līdervalsti atvērto
finanšu pakalpojumu
jomā ar inovatīviem
digitālajiem
pakalpojumiem

Veicināt augstāko
atbilstības standartu
ieviešanu

Vīzija:
Latvijas finanšu nozare ir
sadarbības un inovāciju
piemērs Eiropai
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16.01.2019.
Asociācija un Kontroles dienests
organizēja darba semināru
“Identification of Terrorist Financing
Risks, and Better Understanding of
Systemic Vulnerabilities”

16.01.2019.
Asociācijas un Mastercard informatīvās
kampaņas “Piik un gatavs” palaišana
sadarbībā ar Maxima, Narvesen un Rimi

30.01.2019.
Asociācija sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās
pārvaldības institūtu organizēja augsta
līmeņa diskusiju “Kā uzņēmumu pārvaldība
ietekmē finansējuma piesaistīšanu?”

31.01.2019.
Asociācijai pievienojās jauns asociētais
biedrs ZAB Eversheds Sutherland Bitāns

21.02.2019.
Asociācija atbalstīja POLITICO un L’AGEFI
organizēto samitu “Future of Finance
Summit” Parīzē un Asociācijas vadītāja
piedalījās apaļajā galdā par AML tēmu
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04.03.2019.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas izbraukuma sēde Swedbank
Biznesa centrā, lai klātienē iepazītos
ar starptautisko biznesa pakalpojumu
centru būtību, to funkcijām un nozīmi
Latvijas ekonomikas attīstībā

06.03.2019.
Apvienotajā Kreditēšanas un Banku vadošo
ekonomistu komitejas sēdē Anders Larsson,
Head of Corporate Banking, SEB Baltic, dalījās
ar pieredzi un labo praksi ilgtspējīgu projektu
finansēšanā

12.-14.03.2019.
Dalība EBF organizētajā “U.S. outreach
mision” delegācijā ASV

26.03.2019.
Piedalies viktorīnā,
pārbaudi savas finanšu
prasmes un brauc
uz Briseli

Kāda ir
pašreizējā cena
par zeltu kg?

Apmēram
350.000

Apmēram
35

Apmēram
3.50

Apmēram
350

“European Money Quiz” viktorīnas
nacionālais fināls, kurā piedalījās 65
klases ar vairāk nekā 1000 skolēniem no
visas Latvijas

28.03.2019.
Asociācijas Digitālās transformācijas
komitejas līdzpriekšsēdētāja dalība
LVRTC organizētajā “e-Identitātes diena”
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28.03.2019.
Asociācija un Mastercard organizēja ekspertu
diskusiju par nākotnes maksājumiem
“Nākotnes maksājumi #2025”

28.03.2019.
Asociācija rīkoja semināru “ABC vadlīniju
ieviešanas praktiskie aspekti”, kurā runāja
eksperti no Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja, Kontroles dienesta un
Asociācijas

04.04.2019.
Asociācija sadarbībā ar Navigant organizēja
pilnas dienas praktisko semināru par
efektīvu aizdomīgu darījumu izmeklēšanu
un ziņošanu “Suspicious Transactions
Reporting”

05.04.2019.
Asociācija pievienojās ANO Vides
programmas - Finanšu iniciatīva
(UNEP FI) Atbildīgas banku darbības
principiem

08.04.2019.
Asociācijas Finanšu instrumentu tirgus
un ieguldījumu pakalpojumu komitejas
līdzpriekšsēdētāja piedalījās Latvijas Bankas
organizētajā ekspertu sarunā “Pensiju sistēma
Latvijā – vai bumba ar laika degli?”
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11.04.2019.
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu asociāciju
tikšanās par AML/CFT jautājumiem

23.04.2019.
Asociācija kopā ar Eiropas Komisiju, Nasdaq
Nordic, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un
Igaunijas Banku asociāciju, organizēja nozares
pasākumu “Impact of PEPP on EU Capital Markets
and Sustainable Pensions Income”

24.04.2019.
Finanšu nozares asociācijas biedri Rīgas
Biznesa skolas bakalaura izglītības programmai
“Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas”
pasniedza čeku 377 600 EUR vērtībā

29.04.2019.
Asociācijas, LTRK un LSA pasākums: Asociācijas
kreditēšanas indeksa privātpersonu segmentam
prezentācija un ekspertu diskusija “Studiju un
studējošo kreditēšanas sistēmas nākotne Latvijā:
izaicinājumi un iespējamie risinājumi”

07.05.2019.
Limbažu 3. vsk. 8.b. klases skolēnu –
Endija un Sofijas – dalība “European
Money Quiz” Eiropas finālā Briselē
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07.05.2019.
Asociācija un Eiropas Komisija organizēja
nozares pasākumu “EU Sustainable Finance:
Briefing by Technical Expert Group” un darba
semināru publiskā sektora pārstāvjiem

21.05.2019.
Sanda Liepiņa piedalījās Dienas Bizness foruma
paneļa diskusijā “NRA, finanšu sektora pārvaldība
un attīstība “MONEYVAL” rekomendāciju izpildes
ietvaros”

30.05.2019.
Ģirts Bērziņš (Asociācijas Digitālās
transformācijas komitejas līdzpriekšsēdētājs un
Swedbank grupas Digitālās stratēģijas vadītājs)
pārstāvēja Asociāciju VARAM organizētajā
otrajā Digitālajā forumā

29.-30.05.2019.
Asociācija organizēja darba semināru “OSINT
Internet Intelligence & Social Media Research
Training”

12.06.2019.
Asociācija sadarbībā ar Microsoft Baltics, Finance
Norway, EY Norway, Norwegian Chamber of Commerce
in Latvia un Magnetic Latvia organizēja Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu pasākumu “Various Facets of Data
Economy – Private and Public Sector Approaches to
Information Sharing, Decision Making and Execution in
the new Open Data, AI and RPA world”
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