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NAUDA UN SABIEDRĪBAS DROŠĪBA
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11.30–11.40

13.30–14.00

KONFERENCES ATKLĀŠANA
Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents

PĀRTRAUKUMS

11.40–11.45
UZRUNA
Arturs Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas Ministru prezidents

11.45–12.00
IEVADREFERĀTS
Benuā Kerē (Benoît Cœuré), Starptautisko norēķinu bankas Inovāciju
centra vadītājs

12.00–13.30
I PANEĻDISKUSIJA

MAKSĀJUMU SISTĒMAS: IZAICINĀJUMI ĒRTI PIEEJAMU
ZIBENĪGU MAKSĀJUMU LAIKMETĀ

• Kādus riskus rada straujā maksājumu tehnoloģiju attīstība? Kāda ir valsts un

centrālās bankas loma, augot digitālās naudas pieejamībai un lietojumam?
Vai jaunās maksājumu tehnoloģijas ir noturīgas elektroenerģijas zuduma un datu
plūsmas pārrāvuma gadījumā? Vai iespējams nodrošināt pienācīgu personas datu
un konfidenciālu datu aizsardzību?
• Vai virzāmies uz bezskaidrās naudas tautsaimniecību? Kāda ir skaidrās naudas
kā maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzekļa loma jauno maksājumu tehnoloģiju
kontekstā? Kā atteikšanās no skaidrās naudas ietekmēs maksājumu pieejamību,
ērtumu, sabiedrības drošību un mūsu privātumu?
Moderators: Nilss Henriks Bīnemanis (Niels Henrik Bünemann), komunikācijas
speciālists un ārštata žurnālists
IEVADPREZENTĀCIJA
Deniss Fiļipovs, Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu politikas daļas vadītājs
Diskusijas dalībnieki
Harijs Ozols, Latvijas Bankas Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs
Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors
Karstens Biltofts (Karsten Biltoft), Danmarks Nationalbank prezidenta palīgs
un Finanšu stabilitātes departamenta vadītājs
Dr.oec. Francs Zeics (Franz Seitz), Veidenas Lietišķo zinātņu tehniskās
universitātes profesors

14.00–15.30
II PANEĻDISKUSIJA

CITA RĪTDIENA – DIGITĀLA NAUDA DIGITĀLOS MACIŅOS

• Kas ir digitālā nauda, ar ko tā atšķiras no citiem naudas veidiem?
Kāpēc digitālā nauda ir vajadzīga?

• Vai digitālajai naudai jābūt privātai vai valsts? Kā privātu globālu uzņēmumu

plānotā digitālās naudas radīšana var ietekmēt mūs katru – gan norēķinus, gan
tautsaimniecību, gan valsts un sabiedrības ekonomisko drošību? Digitālās naudas
emisija valsts, centrālās bankas rokās – ko tas nozīmēs uzkrāšanai, kreditēšanai,
cenu stabilitātei, krīžu risinājumiem?
• Kādi jauni riski paredzami līdz ar digitālās naudas ieviešanu, un kā mainītos esošie?
Moderators: Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents
IEVADPREZENTĀCIJA
Tommazo Mančīni-Grifoli (Tommaso Mancini-Griffoli), SVF Maksājumu, valūtu un
infrastruktūras nodaļas vadītājs
Diskusijas dalībnieki
Tommazo Mančīni-Grifoli, SVF Maksājumu, valūtu un infrastruktūras nodaļas
vadītājs
Ulrihs Bindseils (Ulrich Bindseil), ECB Tirgus infrastruktūras un maksājumu
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors
Marjus Jurgils (Marius Jurgilas), Lietuvos bankas Valdes loceklis
Liza Aizupiete, SIA "Fintelum" valdes locekle
KONFERENCES NOSLĒGUMS

