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Svarīgākie notikumi 

Godātie kolēģi, klienti un sadarbības 
partneri!

2021. gadā nozīmīgākā attīstība Swedbank Latvija darbā 
ilgtspējas jomā raksturojama kā gatavošanās biznesa modeļa 
pielāgošanai, lai pārorientētu kapitāla plūsmu uz ilgtspējīgiem 
ieguldījumiem un labāk pārvaldītu ilgtspējas riskus.

Aktīvi un aktivitātes banku aizdevumu un investīciju portfeļos 
rada CO2 emisijas, savukārt Swedbank Grupas saistības un 
regulatora prasības uzliek pienākumu emisijas mērīt un mazi-
nāt. Swedbank portfeļu emisijas ir vairākkārtīgi lielākas nekā 
darbības tiešās emisijas. Tāpēc mēs nevaram runāt par ban-
kas klimatneitralitāti, ja nerisinām portfeļu emisiju jautājumu. 
Swedbank ir pievienojusies Science Based Targets iniciatīvai 
(SBTi) un izmanto tās metodes, lai izstrādātu kredītportfeļu 
emisiju noteikšanas un samazināšanas mērķus saskaņā 
ar Parīzes vienošanos. Esam apņēmušies 2022. gada laikā 
pabeigt emisiju aprēķinu bankas kredītportfeļiem.

ESG novērtējums jau šodien ir daļa no kredītu izvērtēšanas 
procesa, šobrīd tas kļūst arvien detalizētāks. Tas ir pamats 
dialogam ar klientu par ilgtspējas pārmaiņu vadību, daļa 
no kredītriska izvērtējuma un līdzīgi kā finanšu rādītāji var 
ietekmēt procentu likmi, aizņēmuma apjomu un nosacījumus. 
Aizvadītajā gadā esam uzsākuši darbu pie jauna modeļa, 
kas ir balstīts starptautiskos ietvaros un identificē nozarei 
specifiskos ESG riskus un novērtē to pārvaldības prakses. 
Līdztekus modeļa attīstībai, esam sākuši jauno pieeju skaid-
rot klientiem.

Šajā darbā mums ir ļoti aktuāls jautājums par dažādu uzņē-
mējdarbības ilgtspēju raksturojošu datu pieejamību. Bez tiem 
mūsu mērķi virzīt finanšu plūsmas ilgtspējīgos darījumos, 
iezīmēt kredītportfeļu transformācijas soļus un pilnveidot 
publisku atskaitīšanos jeb pārredzamību ir apgrūtināti.

Bankas pakalpojumu jomā, kas atbalsta klientu ilgtspējīgas 
izvēles, 2021. gadā uzsākām Swedbank Robur investīciju 
fondu piedāvājumu ar ilgtspējīgu ieguldījumu stratēģiju, to-
starp Swedbank Robur Global Impact fondu, kas galvenokārt 
iegulda uzņēmumos, kas sniedz ieguldījumu ANO 17 globālo 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Joprojām nozīmīga ir sabiedrības un darbinieku izglītojošana, 
īpaši biznesa ilgtspējas jautājumus, lai mēs spētu identifi-

cēt gaidāmo, novērtēt riskus, efektīvi vadīt pārmaiņas un 
ieraudzīt izaugsmes iespējas, kas izriet no vides, sociāliem 
un korporatīvās pārvaldības (ESG) aspektiem. Šīs pārmaiņas 
uzņēmumu vadības komandām prasa jaunas zināšanas, lai 
noturētu uzņēmuma konkurētspēju. Ļoti priecājamies būt 
kopā ar 13 dažādu nozaru vadošo uzņēmumu augstākā 
līmeņa vadītājiem Biznesa ilgtspējas padomē, apvienojot 
zināšanas pārejā uz ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem 
tā, lai labumu gūtu arī plašāka biznesa kopiena.

Mūsu līdzšinējā pieredze liecina, biznesa modeļa pārveide 
prasa laiku, resursus, meklējumus, sākumā varbūt pietrūkst 
zināšanas, dati, risinājumi – tas procesu padara ļoti pakāpe-
nisku. Tāpēc jāsāk jau šodien. Sākt domāt par pielāgošanos 
tikai tad, kad to jau prasīs likumi, nozīmēs lielākas izmaksas 
un sasteigtu rīcību, kas nenovedīs pie optimāla rezultāta. To 
turam prātā mēs un uz to aicinām visu Latvijas uzņēmēju 
sabiedrību!

Lauris Mencis, 
Swedbank AS valdes priekšsēdētāja p. i. 
2022. gada aprīlī
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Stratēģiskie jautājumi

Ilgtspēja Swedbank
Ilgtspēja ir bankas stratēģiskā virziena pamatā
Nesen atjauninātā mūsu organizācijas vīzija ir balstīta uz 
pārliecību, ka mēs kopā ar mūsu lielo klientu bāzi varam tur-
pināt virzīt un būtiski ietekmēt mūsu sabiedrību. Mūsu vīzija 
ir sabiedrība, kas ir ilgtspējīga, tai skaitā vides, sociālos, fi-
nansiālos un ētiskos aspektos. Ilgtspēja ir svarīga Swedbank 
pamatdarbības sastāvdaļa, un Swedbank turpinās uzņemties 
vadošu lomu ilgtspējas pārveidē.

Mūsu darbības pamati

Kopā mēs
attīstām

 Pievilcīgu darba vidi ar iekšējo 
kultūru, kas ir iekļaujoša un 
veicina atbildības uzņemšanos

Efektīvu, pelnošu un prasībām 
atbilstošu banku un finanšu 
pakalpojumu platformu

Standartizētu un 
stabilu infrastuktūru

Finansiāli stabila un
ilgtspējīga sabiedrība Mēs padarām finanšu

darījumus vienkāršus 
un ērtus

  

Mēs palīdzam cilvēkiem
un uzņēmumiem veidot
labāku nākotni

 
Mūsu misija

Mūsu solījums
klientiem

Mūsu vīzija

Mūsu vērtības

Atvērti
Vienkārši
Atbildīgi

 

Stratēģiskais
virziens

● Sniedzam lietderīgus padomus
● Palīdzam būt ilgtspējīgiem
● Aktīvi atbalstām viens otru
● Sarežģīto padarām vienkāršu

Mēs esam identificējuši četras stratēģiskās jomas, uz kurām 
koncentrējam savus centienus: pamatbizness, vērtības radī-
šana klientiem, darbības efektivitāte un pamatprincipi. Par 
katru no jomām lasiet Swedbank mājaslapā.

https://swedbank.com/about-swedbank/strategic-direction/focus-areas.html
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Stratēģiskie jautājumi

Swedbank ilgtspējas darbs
Grupas līmenī ir izstrādāts piecu gadu plāns, kas vērsts uz 
ilgtspējas pilnveidošanu prioritāri un stratēģiski būtiskās 
jomās. Izvēlētās jomas ir identificējušas bankas iesaistītās 
puses, tās ir atlasītas, izmantojot ietekmes analīzi, tās izriet 
no brīvprātīgām saistībām un likumdošanas, definīcijas par 
to, ko bankai ilgtspēja nozīmē, kā arī biznesa stratēģijas, 
kuras pamatā ir ilgtspēja.

Grupas mēroga aktivitāšu plāns, KPIs, 
metrikas un investīciju plāns

1  
Palīdzēt klientiem izdarīt 

ilgtspējīgas izvēles 

Dati un analītika ilgtspējas 
jomā

Darbinieku kompetences 
celšana un iesaiste

ESG jomas pārvaldība 
un attīstība

Ieviest jaunas finanšu 
sakarības

 

2  

3  4  5  

Brīvprātīgās saistības, tostarp UNGC, PRB, SBTi, 1,5 Business Ambition

Atbilstība regulējumam, tostarp ES Ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanā

Būtiskuma un ietekmes analīze

Stratēģiskais virziens un ilgtspējas definīcija

Finansiāli stabila 
un ilgtspējīga 

sabiedrība
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Stratēģiskie jautājumi

Kas ir ilgtspēja Swedbank
Darīt lietas pareizi nozīmē ilgtspējas integrēšanu Swedbank 
darbībā, un tās pamatā ir bankas pārvaldības sistēma. Darīt 
pareizās lietas ietver Swedbank netiešo ietekmi caur mūsu 
klientiem, produktiem un sabiedriskajām iniciatīvām. Par 
katru mūsu pieejas aspektu lasiet vairāk Grupas Ilgtspējas 
ziņojuma 24. lpp.

Ilgtspējas vadība
Ilgtspējas vadības pamatā ir ilgtspējas politikas, instrukcijas, 
nostājas paziņojumi un nozaru vadlīnijas, kuras banka ievēro. 
Visas bankas ilgtspējas politikas ir balstītas uz Ētikas kodek-
su, kas nosaka standartu Swedbank ilgtspējas darbam. Papil-
dus Ētikas kodeksam vistiešāk ar ilgtspēju saistītās politikas 
ir: Kukuļošanas un korupcijas novēršanas politika, Ilgtspējas 
politika, Vides politika, Cilvēktiesību politika, Piegādātāju 
rīcības kodekss, Dažādības politika, kā arī jomām specifiskas 
politikas un vadlīnijas, kas integrē ilgtspējas aspektus.
Valdei ir galvenā atbildība par Swedbank ilgtspējas vadību. 
Ilgtspējas politikā ir uzskaitītas visas ilgtspējas pārvaldības 
lomas un pienākumi.

Vides ilgtspēja
● Strādājam videi nekaitīgi
● Parīzes klimata mērķus atbalstoša finansē-

šana un investēšana

Sociālā ilgtspēja
● Dažādība, iekļaušana, ilgtspēja darba vidē
● Finanšu noziegumu apkarošana

Pārvaldība & ētika
● Atbildīga korporatīvā pārvaldība un ētika, tai 

skaitā piegādes ķēdēs
● Atbilstība un caurskatāmība

Finansiālā ilgtspēja
● Pelnošs un finansiāli stabils uzņēmums
● Droša, pieejama un stabila infrastruktūra

Darīt lietas pareizi
Mūsu pašu ilgtspējas sniegums

Darīt pareizās lietas
Mūsu ietekme caur klientiem

Radīt iespējas, kas ļauj klientiem 
izdarīt ilgtspējīgas izvēles

Palīdzēt uzņēmumiem veikt 
labākai nākotnei nepieciešamās pārmaiņas

Konsultācijas, 
produkti un 
pakalpojumi

Sabiedriskās 
iniciatīvas

https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/corporateGovernance?language=LAT
https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/corporateGovernance?language=LAT
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Stratēģiskie jautājumi

Dalība, saistības, atzinības
 ● Baltijas Finanšu konsultantu asociācija
 ● Finanšu nozares asociācija
 ● Ārvalstu investoru padome
 ● Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 ● Latvijas Darba devēju konfederācija
 ● Zviedrijas Tirdzniecības palāta
 ● Latvijas Apdrošinātāju asociācija
 ● Publiskās un Privātās Partnerības Asociācija
 ● Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
 ● Latvijas Dažādības harta
 ● Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts
 ● Junior Achievement Latvia
 ● Latvijas Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā

Par ilgtspējas sniegumu Swedbank AS saņēmusi šādus 
novērtējumus:

 ● Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējums;
 ● Ģimenei draudzīga darbavieta – statuss;
 ● Sustainable Brand Index™ novērtējums: INDUSTRY WIN-

NER 2021; 4. vieta TOP 50;
 ● Mīlētākais Zīmols Latvijā;
 ● Fontes balva “Taisnīgākā atalgojuma maksātājs “, 2.vieta;
 ● CV-Online TOP darba devējs;
 ● CV-Online TOP darba devējs FINANŠU sektorā;
 ● LGTB Changemaker Award;
 ● “Dažādībā ir spēks” balva kategorijā “Mūsu tirgus attiecī-

bas”

Swedbank būtiskie ESG jautājumi

Prioritārā secībā: Skatīt šī ziņojuma sadaļu:

Drošas un stabilas IT sistēmas S7

Biznesa ētika S7, S10

Finansiāli stabila bankas darbība S8

Finanšu noziegumu apkarošana S7

Atbildīga pārvaldība S7, S10

Bankas pakalpojumu plaša pieejamība S1

Labs darba devējs S6

Ilgtspējīgas ieguldīšanas veicināšana S2, S9

Zaļās pārejas sekmēšana S2, S3, S4, S5

Atbalsts sabiedrībai S8

Ilgtspējīgas finansēšanas veicināšana S3, S9

Swedbank Grupas papildu 
saistības, kas attiecas arī uz 
Swedbank AS, ir uzskaitītas 
Grupas Ilgtspējas ziņojuma 
22. lpp.

Par būtisko jautājumu noteik-
šanas pieeju lasiet Grupas 
Ilgtspējas ziņojuma 20.lpp.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Stratēģiskie jautājumi

Mērķi un snieguma monitorēšana
Ilgtspējas snieguma operatīvās kontroles ietver Swedbank stratēģiju un mērķus Grupas un Baltijas organizācijas līmeņos, kā 
arī ar ilgtspēju saistītie KPI ir iekļauti Swedbank AS biznesa un darbības plānā un darbības mērķos. Gada laikā bankas vadības 
komanda un valde seko līdzi Swedbank būtisko jautājumu mērķiem un rādītājiem.
Svarīgākie (bet ne visi) mērķi un tos raksturojošie rādītāji ir parādīti zemāk redzamajā modelī. Rezultāti ir atspoguļoti šī ziņojuma 
nākamajās sadaļās.

 

 

Vide

MĒRĶI
● 2022. gadā izstrādāt un 

apstiprināt zinātniski pamatotus 
klimata mērķus visām aktīvu 
grupām, kam ir pieejamas SBTi 
metodoloģijas 

● Samazināt Swedbank tiešās SEG 
emisijas par 60% (2019.–2030.) un 
samazināt enerģijas patēriņu bankas 
telpās par 15% (2017.–2025.)

METRIKAS
● SEG emisijas
● Ar enerģiju saistītās emisijas un enerģijas patēriņš
● Atkritumu apsaimniekošana
● Ūdens patēriņš
● Digitālās sapulces
● Papīra patēriņš

Ilgtspējīga ieguldīšana

MĒRĶI
● Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības 

pārvaldītais kapitāls līdz 2025. gadam būs 
ieguldīts, lai izpildītu Parīzes nolīguma kritērijus 
un līdz 2040. gadam – oglekļa neitrālos 
ieguldījumos.

METRIKAS
● Pārvaldībā esošo aktīvu apjoms 

ieguldījumos ar ESG novērtējumu
● Ieguldījumu CO2 pēda
● Īpašnieka ietekmes piemērošana 
● Izslēgšanas principu 

piemērošana

MĒRĶI
● Finanšu pratības celšana 
sabiedrībā, īpaši bērnu un 

jauniešu vidū

METRIKAS
● Sabiedrības izglītošana par 
personīgajām finansēm

● Digitālā iekļaušana
● Sociālās investīcijas un iesaiste

Finanšu noziegumu apkarošana   Sabiedriskās
iniciatīvas

MĒRĶI
● Nodrošināt labāko praksi finanšu noziegumu 

apkarošanas jomā.

METRIKAS
● Grupas rīcības plāna iniciatīvu izpilde 
● Ziņojumi par aizdomām par naudas 

atmazgāšanu
● Apmācība un izglītība 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma 

finansēšanas 
novēršanas jomā

Labs darba devējs

MĒRĶI
● Darbinieku drošība, veselība 

un labbūtība darba vietā
● Nulles tolerance diskriminācijai, 

aizskaršanai vai iebiedēšanai darba vietā
● Vienāds atalgojums par vienādu darbu
● Dzimumu līdzsvars 

METRIKAS
● Dzimumu līdzsvars vadības 

komandas līmenī un vadītāju vidū
● Iekšējā apmācība un izglītība
● Darbinieku aptauju rezultāti

Ilgtspējīga
finansēšana

MĒRĶI
● Palielināt ilgtspējīga finansējuma 
apmērus, mazinot klimata pārmaiņas 

un sekmējot resursu efektivitāti.

METRIKAS
● Ilgtspējīgu finanšu produktu pārdošanas apjomi

● Ilgtspējas analīze uzņēmumu finansēšanā
● Nekustamā īpašuma kredītportfeļa energoefektivitāte

E

S

S

S
ESG

ESG

Dalība, saistības, atzinības
 ● Baltijas Finanšu konsultantu asociācija
 ● Finanšu nozares asociācija
 ● Ārvalstu investoru padome
 ● Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 ● Latvijas Darba devēju konfederācija
 ● Zviedrijas Tirdzniecības palāta
 ● Latvijas Apdrošinātāju asociācija
 ● Publiskās un Privātās Partnerības Asociācija
 ● Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
 ● Latvijas Dažādības harta
 ● Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts
 ● Junior Achievement Latvia
 ● Latvijas Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā

Par ilgtspējas sniegumu Swedbank AS saņēmusi šādus 
novērtējumus:

 ● Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējums;
 ● Ģimenei draudzīga darbavieta – statuss;
 ● Sustainable Brand Index™ novērtējums: INDUSTRY WIN-

NER 2021; 4. vieta TOP 50;
 ● Mīlētākais Zīmols Latvijā;
 ● Fontes balva “Taisnīgākā atalgojuma maksātājs “, 2.vieta;
 ● CV-Online TOP darba devējs;
 ● CV-Online TOP darba devējs FINANŠU sektorā;
 ● LGTB Changemaker Award;
 ● “Dažādībā ir spēks” balva kategorijā “Mūsu tirgus attiecī-

bas”

Swedbank būtiskie ESG jautājumi

Prioritārā secībā: Skatīt šī ziņojuma sadaļu:

Drošas un stabilas IT sistēmas S7

Biznesa ētika S7, S10

Finansiāli stabila bankas darbība S8

Finanšu noziegumu apkarošana S7

Atbildīga pārvaldība S7, S10

Bankas pakalpojumu plaša pieejamība S1

Labs darba devējs S6

Ilgtspējīgas ieguldīšanas veicināšana S2, S9

Zaļās pārejas sekmēšana S2, S3, S4, S5

Atbalsts sabiedrībai S8

Ilgtspējīgas finansēšanas veicināšana S3, S9

Swedbank Grupas papildu 
saistības, kas attiecas arī uz 
Swedbank AS, ir uzskaitītas 
Grupas Ilgtspējas ziņojuma 
22. lpp.

Par būtisko jautājumu noteik-
šanas pieeju lasiet Grupas 
Ilgtspējas ziņojuma 20.lpp.1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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Swedbank būtiskie ESG jautājumi

S1 Bankas pakalpojumu pieejamība

Bankas pakalpojumu lietošanā arvien vairāk 
klientu kombinē sev ērtākās dažādu apkalpoša-
nas kanālu priekšrocības – filiāles apmeklējumu, 
attālinātas konsultācijas, digitālu bankas pakalpo-
jumu izmantošanu un izbraukuma pakalpojumu 
saņemšanu.

NOVĒRSTA
NABADZĪBA

LABA
VESELĪBA

KVALITATĪVA
IZGLĪTĪBA 

DZIMUMU
LĪDZTIESĪBA 

TĪRS ŪDENS UN
PIEMĒROTI
SANITĀRIE APSTĀKĻI

DZĪVĪBA
UZ ZEMES

PLANĒTAS
AIZSARDZĪBA 

DZĪVĪBA
ŪDENĪ

MIERS UN 
TAISNĪGUMS

SADARBĪBA
MĒRĶU
ĪSTENOŠANAI

MAZINĀTA
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Pārdošanas daļa digitālajos kanālos 76%
Pieejami bankas pakalpojumi
Swedbank ir banka plašam cilvēku un uzņēmumu lokam, 
tāpēc pakalpojumu plašas pieejamības aspekts mums ir 
augsta prioritāte. Mēs cenšamies nodrošināt ērtu piekļuvi 
bankas pakalpojumiem un konsultāciju saņemšanai digitālā 
veidā, izmantojot dažādas platformas, kā arī fiziski jebkurā no 
bankas kontakta punktiem.
Apmierinoša pieredze, pakalpojumu pieejamība un nepār-
trauktība ir nepieciešama vairāk nekā 914 000 privātperso-
nām un 74 000 uzņēmumiem, lai saņemtu ikdienā nepiecieša-
mos pakalpojumus.
2021. gadā mēs piedzīvojām vairākus incidentus bankas 
pakalpojumu nepārtrauktībā, pēc kuriem tika atjaunināta 
IT noturības programma, lai nodrošinātu konkurētspējīgus 
digitālos pakalpojumus arī turpmāk.
2021. gadā esam parakstījuši sadarbības memorandu ar 
Latvijas Banku par skaidras naudas pieejamības nodrošināša-
nu Latvijas iedzīvotājiem, definējot kritērijus skaidras naudas 
pieejamībai sabiedrības interesēs, īpaši reģionos dzīvojoša-
jiem un strādājošajiem.
Mēs spējam nodrošināt apkalpošanu klientiem ar invaliditāti 
visās mūsu filiālēs, kam ir pielāgots telpu dizains vai apkalpo-
šanas standarti. Mēs regulāri pielāgojam savu pakalpojumu 
standartus dažādu sociālo grupu vajadzībām, piemēram, 
sociālās aprūpes iestāžu iemītniekiem vai personām ar bēgļa 
statusu. Mūsu jaunajā investīciju ciklā mēs uzlabojam savus 
bankomātus, lai personām ar invaliditāti būtu vieglāk tiem 
piekļūt un tos izmantot.

Digitālā iekļaušana
Digitālais ir nostiprinājies bankas pakalpojumu saņemšanas 
veids un padara banku pakalpojumus pieejamākus, ietaupa 
laiku, samazina izmaksas un vienkāršo klientu ikdienu.
Nozīmīgākie notikumi 2021. gada laikā šajā jomā ir inter-
netbankas virtuālā asistenta pakalpojuma attīstība un laba 
integrācija ar darbinieku sniegto pakalpojumu. Šobrīd 30% 
no rakstveida komunikācijas starp klientu un banku notiek ar 
virtuālā asistenta starpniecību. COVID pandēmijas apstākļos 
ieviesām video konsultācijas un apkalpošanu pēc pieraksta. 
Digitāli ieplānotu tikšanos īpatsvars gada beigās sasniedza 
37%, tomēr mēs vienmēr ņemam vērā mūsu klientu vēlmes, ja 
runa ir par klātienes tikšanās reizēm.
Vēl viens gada jaunievedums ir digitāls hipotēkas līguma 
parakstīšanas process, kā arī biometriskās autentifikācijas 
ieviešana klientu pieteikumiem internetbankā, proti, ar pirkstu 
nospiedumu vai sejas atpazīšanu.
Mūsu plašajai klientu bāzei ir nepieciešama augsta pieeja-
mība dažādos veidos. Tāpēc esam ieviesuši mobilo pakal-
pojumu vienību, kas apmeklē reģionālās pašvaldības vai 
uzņēmumus, lai sniegtu finanšu konsultācijas, pakalpojumus 
un izglītojošus seminārus klātienē – bet tikpat labi arī tieš-
saistē – par tādiem tematiem kā uzkrājumi, pensijas kapitāla 
palielināšana, atbildīga aizņemšanās, apdrošināšana, finanšu 
drošība digitālajā vidē un internetbankas pamati auditorijai ar 
minimālām datoriemaņām. Mobilo pakalpojumu komanda ir 
nodrošinājusi 90 šādus apmeklējumus, lai apkalpotu vairāk 
nekā 4000 klientu.
Tomēr pašreizējā digitālā transformācija iet kopsolī ar noteik-
tiem informācijas drošības apdraudējumiem, tai skaitā kiber-
risku un ārējās krāpšanas risku bankai un bankas klientiem, 
uz ko 2021. gadā tika vērsta gan bankas, gan citu finanšu 
sektora dalībnieku un valsts institūciju īstenotā koordinēta 
klientu brīdināšanas un izglītošanas kampaņa, kas norisinājās 
dažādos informatīvajos kanālos un veidos, informējot klien-
tus, kā pasargāt sevi no krāpnieku aktivitātēm digitālajā telpā. 
Vienlaikus banka ir veikusi virkni ar aktivitātēm, pārskatot 
savus produktus un pakalpojumus un stiprinot iekšējos pro-
cesus un sistēmas, piemēram, uzlabojot maksājumu monito-
ringu ar mērķi identificēt un apturēt vai atgriezt krāpnieciskus 
maksājumus, papildinot informāciju un brīdinājumus, kas tiek 
uzrādīta klientiem, kad tie veic maksājumu apstiprināšanu 
bankas digitālajos kanālos, ieviešot pārskaitījumu limitus, kas 
neapgrūtina klientu ikdienas maksājumus, taču limitē būtisku 
zaudējumu iespēju. Svarīgi piebilst, ka krāpnieki meklē arvien 
jaunus uzbrukuma veidus banku klientiem, un arī bankā darbs 
turpinās, lai identificētu un novērstu iespējamos krāpšanas 
riskus nākotnē.

https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2021/09/Sadarbibas-memorands-par-skaidras-naudas-pieejamibas-nodrosinasanu-Latvijas-iedzivotajiem.pdf
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Klientu pieredze
Mūsu dažādajos apkalpošanas kanālos tiecamies uz augstu 
pakalpojumu kvalitāti, piemēram: spējam nodrošināt 98% sū-
dzību izskatīšanu 14 dienu laikā, 76% hipotekāro kredītu kon-
sultāciju tiek sniegtas vienas dienas laikā kopš pieteikuma 
iesniegšanas, mūsu zvanu centrs laikā atbild uz 77% zvanu.

Citi svarīgākie raksturlielumi 2021 2020

Karšu pirkumu skaits, miljoni 207 200

Filiāles 21 22

Pārstāvības punkti 25 26

Bankomāti 365 367

Digitāli aktīvi klienti 1) 658 000 630 000

Pieejamība digitālajos kanālos, inter-
netbankā (%)

99,8% 99,8%

Pieejamība digitālajos kanālos, mobila-
jā lietotnē (%)

99,7% 99,5%

Pārdošanas daļa digitālajos kanālos, 
(%) 2)

76% 75%

1) klientu skaits, kuri vismaz 3 reizes ienāca digitālajā kanālā pēdējā 
mēneša laikā (2021. gada decembris)

2) no visiem privātpersonu produktiem (ikdienas pakalpojumi, finansē-
šana, apdrošināšana, ieguldījumi un uzkrājumi).
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S2 Ilgtspējīgi ieguldījumi

Esam paplašinājuši ilgtspējīgu ieguldījumu iespē-
jas saviem klientiem, piedāvājot 19 investīciju 
fondus, ko pārvalda Zviedrijas lielākais aktīvu 
pārvaldītājs Swedbank Robur.
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90% no Swedbank pensiju plānu aktīvu ieguldī-
jumiem ir saņēmuši ESG novērtējumu no vienas 
no pasaulē vadošajām reitingu aģentūrām. Tie ir 
ieguldījumi uzņēmumos un fondos, kas ir pasau-
les TOP 10% labāko ESG pārvaldības prakšu ziņā.

Top10%
Swedbank uzskata, ka atbildīga un ilgtspējīga investēšana 
veicina ilgtspējīgu attīstību pasaulē un nodrošina ilgtermiņa 
atdevi.
Saskaņā ar ES Ar ilgtspēju saistītās finanšu informācijas 
atklāšanas regulu (SFDR), kas stājās spēkā 2021. gadā, 
Swedbank lika pamatus ESG principu integrācijai aktīvu 
analīzes un ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos, kā 
arī veica turpmākus sagatavošanās darbus ilgtspējas riska 
pārvaldības, ziņošanas un ieguldījumu konsultāciju prakses 
uzlabošanai.
2021. gadā Swedbank Latvijā turpināja veicināt uzkrāšanas 
un ieguldīšanas kultūru sabiedrībā. Klientu skaits ar pašu 
veidotiem ilgtermiņa uzkrājumiem gada laikā palielinājies par 
12%, bet investoru skaits par 27%.

Ilgtspējīgi ieguldījumu produkti
2021. gadā saviem klientiem sākām piedāvāt Swedbank 
Robur ieguldījumu fondus ar ilgtspējīgu ieguldījumu stratēģiju, 
tostarp Swedbank Robur Global Impact fondu, kas galve-
nokārt iegulda uzņēmumos, kas strādā uz ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanu. ROBUR fondu portfelis līdz 
gada beigām sasniedza 14 miljonus eiro.
Swedbank Robur vīzija ir būt par globālo līderi ilgtspējīgas 
vērtības radīšanā. Stratēģija, lai to panāktu, ir piedāvāt ilgt-
spējīgus, vienkāršus un inovatīvus produktus, kas rada vērtību 
klientiem. Swedbank Robur Atbildīgu ieguldījumu politika ir 
pamats ilgtspējas darbam visos fondos un šodien ir neatņe-
mama aktīvu pārvaldīšanas sastāvdaļa.
Swedbank Robur piedāvā gan gaiši zaļos fondus, kas veicina 
vides un sociālos aspektus, gan tumši zaļos fondus, kuriem ir 
ilgtspējīgi ieguldījumu mērķi – atbilstoši SFDR klasifikācijai.

Ilgtspējīga aktīvu pārvaldība
2021. gadā Swedbank paplašināja piedāvājumu ar diviem 
jauniem indeksēto pensiju plāniem: pensiju 2. līmeņa plānu 
un 3. līmeņa plānu “Dinamika Indekss”. Ilgtspēja ir visu 

Swedbank pensiju plānu ieguldījumu stratēģijas neatņemama 
sastāvdaļa.
Swedbank Robur izslēgšanas stratēģija ir saistoša arī Swed-
bank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrībai. Plašāku informāciju 
par šo Swedbank darbības aspektu skatiet Swedbank Grupas 
Ilgtspējas ziņojuma 210. lpp.
Turklāt, ieguldot pensiju līdzekļus valsts obligācijās vai valsts 
uzņēmumu emitētās obligācijās, tiek ņemtas vērā politiskās 
tiesības un brīvības, balstoties uz Freedom House nodrošinā-
to indeksu. Valstis un valstu uzņēmumi ar statusu “Nav brīvi” 
tiek izslēgti no potenciālajiem ieguldījumiem. Šādas valstis ir, 
piemēram, Turcija, Krievija un Kazahstāna. Pārvaldot Latvijas 
pensiju aktīvus, Swedbank ir atturējusies no jebkādiem tieša-
jiem ieguldījumiem Krievijā (ne obligācijās, ne akcijās) kopš 
pirmā Krievijas iebrukuma Ukrainā 2014. gadā.
Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība ir aktīva akcio-
nāre uzņēmumos Baltijā, kuros tā ir ieguldījusi pārvaldīto 
pensiju plānu līdzekļus. Swedbank aktīvi piedalās akcionāru 
sapulcēs un veido dialogu ar sava portfeļa uzņēmumiem. 
Piemēram, stingri mudinot īstenot ilgtspējīgu ieguldījumu 
politiku uzņēmumos, kam šādas politikas vēl nav, vai vēršot 
uzmanību uz dzimumu līdztiesības un darba samaksas atšķi-
rību jautājumiem.
2021. gada ceturtā ceturkšņa beigās veiktā analīze liecina, 
ka SEG emisijas Latvijas pārvaldītajam pensiju kapitālam 
2021. gada laikā samazinājušās par 33% un vidējais svērtais 
rādītājs 1. un 2. tvēruma SEG emisijām ir 103 t CO2 uz miljonu 
eiro apgrozījuma.

Citi svarīgākie raksturlielumi 2021 2020

Swedbank pensiju plānu aktīvi,  
miljardi EUR

2,79 2,34 

Swedbank pensiju plānu dalībnieku 
skaits

735 942 710 155

Swedbank apdrošināšana
2021. gadā Swedbank apdrošināšanas organizācijas veidoja 
ilgtspējas ietvaru un integrēja ilgtspēju savā pamatdarbībā, 
iekļaujot ilgtspējas riska pārvaldību ieguldījumu lēmumu pie-
ņemšanas procesā saskaņā ar SFDR, gatavojoties ilgtspējīga 
piedāvājuma attīstībai, kā arī klientu informēšanas uzlaboša-
nai par ilgtspēju apdrošināšanas pakalpojumos.

Ilgtspējas politikas aktīvu pārvaldības jomā
Atbildīgu ieguldījumu politika
Ilgtspējas politikas ieviešana pensiju plānos
Negatīvās ietekmes uz ilgtspēju pārvaldības process
Instrukcija par ilgtspējas risku iekļaušanu ieguldījumu lēmu-
mu pieņemšanas procesā
Pensiju un ieguldījumu plānu vides un/ vai sociālie principi
Informācija par atalgojuma politikas pamatnostādnēm, kas 
saistītas ar ilgtspējas risku iekļaušanu

Ilgtspējas politikas ieguldījumu produktu jomā
Paziņojums par svarīgāko negatīvo ietekmi 
Paziņojums par ilgtspējas risku integrāciju un ietekmi 
Ilgtspējas risku integrācijas politika
Atalgojums Swedbank

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
https://www.swedbank.lv/private/pensions/funds
https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/corporateGovernance?language=LAT
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S3 Ilgtpējīga finansēšana

Padziļināts ilgtspējas novērtējums 607 finansē-
tām uzņēmumu grupām
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Swedbank Grupas Zaļo obligāciju seguma reģistrā 
iekļautais  Swedbank AS aizdevumu apjoms

38 mEUR
Mājsaimniecību kreditēšana
Atbildīga kreditēšana ir daļa no Swedbank pamatdarbības. 
Atbildīga mājsaimniecību kreditēšana nozīmē klientu finan-
siālās situācijas un maksātspējas pienācīgu izvērtēšanu, kā 
arī risku identificēšanu un analizēšanu konsultāciju procesā.
Galvenie noteikumi mājsaimniecību finanšu stabilitātes 
sekmēšanai:

 ● regulēta maksimālā aizdevuma summa pret nodrošināju-
ma vērtību;

 ● regulēts mājsaimniecības kopējo saistību/maksājumu 
apjoms pret ienākumiem, ņemot vērā iespējamas ekono-
mikas svārstības;

 ● klientu atgriešana pilnvērtīgā ekonomiskā apritē, turpinot 
norakstīt 2008. gada krīzes neatgūstamos parādus; 

 ● maksātspējas atbalsta procesa uzturēšana pandēmijas 
apstākļos;

 ● finanšu pratības vairošana sabiedrībā – skatīt sadaļu 
Sabiedriskās iniciatīvas;

 ● dalība valstiskās mājokļu pieejamības programmās.

Uzņēmējdarbības kreditēšana
Daļa no ES ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanas stratēģijas ir 
virzīt banku kapitālu ilgtspējīgos darījumos un finanšu sektora 
riska pārvaldības procesos integrēt vides, klimata un sociālos 
riskus. Šo mērķi sekmē ilgtspējas faktoru novērtējums uzņē-
mumu kreditēšanas procesā, kas tiek pielāgots atkarībā no 
biznesa sarežģītības, darījuma veida un riska pakāpes. 
Uzņēmumiem vai uzņēmumu grupām, kam finansējuma 
apjoms pārsniedz 0,8 miljonus EUR, tiek veikts padziļināts 
ilgtspējas novērtējums – tāda ir Swedbank standartprak-
se jau ilgus gadus. Tas ir pamats dialogam ar klientu par 
ilgtspējas pārmaiņu vadību, daļa no kredītriska izvērtējuma 
un līdzīgi kā finanšu rādītāji var ietekmēt procentu likmi, 
aizņēmuma apjomu un nosacījumus. Vienlaikus ilgtspējas jeb 
ESG novērtējums kļūst arvien detalizētāks. Aizvadītajā gadā 
esam uzsākuši darbu pie jauna modeļa, kas ir balstīts starp-
tautiskos ietvaros – SASB Standards un UNEP FI Corporate 
impact analysis tool – un identificē nozarei specifiskos riskus 
un novērtē to pārvaldības prakses. Novērtējuma mērķis ir 
gūt labāku izpratni par bankas klientu ilgtspējas riskiem, 
palīdzēt tos laicīgi identificēt un sekmēt uzņēmumu nākotnes 

konkurētspēju. Darbs pie jaunā novērtējuma rīka izstrādes 
turpināsies 2022. gadā.
Korporatīvo klientu ilgtspējas analīzes ietvaru papildina 13 no-
zaru vadlīnijas, bankas nostāja klimata pārmaiņu jautājumos 
un nostāja attiecībā uz aizsardzības aprīkojuma finansēšanu, 
kā arī izslēgšanas saraksts ar starptautiskiem uzņēmu-
miem, kurus Swedbank Grupa nefinansē minēto nostāju 
vai cilvēktiesību pārkāpumu sakarā. Par neviennozīmīgiem 
jautājumiem sadarbībā ar klientiem ilgtspējas kontekstā 
tiek lemts Swedbank AS vai Swedbank Grupas Ilgtspējas 
komitejās. Swedbank AS Ilgtspējas komitejā 2021. gadā tika 
skatītas 3 sadarbības situācijas, kas skar biznesa ētikas un/
vai ilgtspējas jautājumus. 
Tāpat arī 2021. gadā tika pārskatītas gan kreditēšanas, gan 
uzņēmuma riska pārvaldības stratēģijas un procesi, īpašu 
uzmanību pievēršot klimata riskiem, lai nodrošinātu ilgtspējī-
gu piedāvājumu, atbilstību regulatora prasībām un Swedbank 
Grupas starptautiskajām saistībām. Cits paralēls nozīmīgs 
darba virziens ir klientu un bankas aktīvu vides ietekmi rak-
sturojošu datu uzkrāšanas uzsākšana un tai nepieciešamās 
iestrādes, piemēram, finansētā nekustamā īpašuma ener-
goefektivitāti raksturojošie rādītāji vai transporta enerģijas 
patēriņa dati, uzņēmumu emisiju rādītāji u. tml.

Zaļās obligācijas
Zemākas aizdevumu procentu likmes projektiem, kam ir 
pozitīva ietekme uz vidi un klimatu, (piemēram, nekustamais 
īpašums, atjaunojamie enerģijas avoti, videi draudzīgs trans-
ports, mežsaimniecība un atkritumu apsaimniekošana) mēs 
nodrošinām ar finansējumu, kas kapitāla tirgos tiek piesais-
tīts ar Swedbank Grupas emitētajām Zaļajām obligācijām. 
Plašāku izklāstu skatīt Swedbank Grupas Ilgtspējas pārskata 
213. lpp.

Produkti videi draudzīgu izvēļu finansēšanai, 
biznesam un mājsaimniecībai 2021 2020

Līzings automašīnām, mEUR 18,5 3,8

Aizdevumi atjaunojamās enerģijas ražošanai, 
mEUR 

0,3 0,0

Aizdevumi mājokļa energoefektivitātei – pri-
vātmāju renovācijai, mEUR

2,0 0,1

Aizdevumi daudzdzīvokļu māju renovācijai, 
mEUR

6,7 5,3

Aizdevumi, kas sekmē citus valsts 
 ilgtspējīgas attīstības mērķus 2021 2020

Mājokļa kredīts ar valsts atbalstu Ģimenēm 
ar bērniem un Jauniem speciālistiem, mEUR 

150,4 115,1

Valsts garantēti aizdevumi mācību maksai un 
ikmēneša izdevumiem, mEUR

18,5 16,9

Aizdevumu produktu mērķus un nosacījumus skatīt 
www.swedbank.lv attiecīgajās sadaļās.
No 2021. gada uzņēmējiem Swedbank ir pieejams jauns 
finansējuma formāts – ar ilgtspēju saistītais aizdevums 
(sustainability-linked-loan), kam aizdevuma nosacījumi ir pie-
saistīti aizņēmēja ilgtspējas mērķu un stratēģijas sniegumam, 
kur pie noteiktu atskaites rādītāju sasniegšanas tiek uzlaboti 
aizdevuma nosacījumi.

http://www.swedbank.lv
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S4 Iepirkumi

Swedbank piegādātājiem ir saistošs Piegādātāju 
rīcības kodekss, kas ir daļa no mūsu iepirkumu 
procesa.
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Bankas piegādātāju skaits Latvijā 980
Sniegumu un vērtības, kas ilgtspējas jomā ir svarīgi mums 
pašiem, mēs sagaidām arī no saviem piegādātājiem. Mēs 
uzskatām, ka ir svarīgi sadarboties ar piegādātājiem, kam ir 
līdzīgas vērtības un kuri veic atbildīgu komercdarbību, cienot 
apkārtējo vidi un sabiedrību. Mēs arvien ciešāk sadarboja-
mies ar saviem piegādātājiem, lai mazinātu riskus, vairotu 
pozitīvu ietekmi biznesa vidē, kā arī sekmētu inovācijas. Mēs 
apzināmies nepieciešamību pilnveidot partnerattiecības pie-
gādes ķēdēs, tās sekmē sabiedrības transformāciju saskaņā 
ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes nolīgumu 
par klimata pārmaiņām.
Mums ir nozīmīga ietekme, tā kā Swedbank Latvijā strādā ar 
980 aktīviem piegādātājiem, ik gadu iepērkot preces un pakal-
pojumus 26 mEUR vērtībā, vienlaikus daļa Latvijā nepiecieša-
mo preču un pakalpojumu tiek nodrošinātas Grupas mērogā. 
Swedbank ir koordinēta iepirkumu funkcija, kuras mērķis ir 
optimizēt izmaksas un pārvaldīt riskus biznesa attiecībās ar 
jauniem vai esošiem piegādātājiem. Pēc bankas pieprasīju-
ma piegādātājiem pirms līguma parakstīšanas ir jāapliecina 
gatavība strādāt atbilstoši principiem, kas aprakstīti Piegā-
dātāju rīcības kodeksā. Piegādātāju novērtējums ir daļa no 
iepirkuma procesa, izmantojot anketēšanu un trešo pušu 
datus, novērtējot vides, cilvēktiesību, darba apstākļu, biznesa 
ētikas un piegādes ķēžu vadības jautājumus.Pamatojoties uz 
saņemtajām atbildēm, tiek noteikts riska līmenis, ar augsta 
riska piegādātājiem tiek izstrādāts tālākās rīcības plāns un 
veikta regulāra uzraudzība. Mūsu stratēģija ir censties uzla-
bot piegādātāju sniegumu tā vietā, lai izbeigtu attiecības ar 
tiem piegādātājiem, kas sākotnēji pilnā mērā neatbilst mūsu 
gaidām.

2021. gadā iepirkumu joma pārorientējās uz iepirkumu pro-
cesa digitalizāciju, kas nodrošina arī labāku pārskatāmību un 
uzskaiti attiecībā uz piegādātāju ilgtspējas risku novērtējumu. 
Jaunā pieeja stājas spēkā 2022. gada aprīlī. 
2021. gadā tika paplašināti ilgtspējas kritēriji, vērtējot 
piegādātāju izcelsmes valstu riskus saskaņā ar Environmen-
tal Performance Index vides riskam un Amfori BSCI index 
sociālajam riskam.

2021

Iepirkto preču un pakalpojumu vērtība, mEUR 26,93

Piegādātāju skaits 980

Piegādātāju īpatsvars no valstīm ar zemu vides risku 100%

Piegādātāju īpatsvars no valstīm ar zemu sociālo risku 100%

Piegādātāju dialogu skaits, vietējie un Grupas piegā-
dātāji Latvijā 1)

24

1) Piegādātāju dialogi ir strukturētas tikšanās pēc Swedbank iniciatī-
vas, kuras dienaskārtībā ir ilgtspējas jautājumi

https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/corporateGovernance?language=LAT
https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/corporateGovernance?language=LAT
https://epi.yale.edu/
https://epi.yale.edu/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjr76D58X2AhVkAhAIHfdfDbkQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amfori.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Famfori-2020-11-12-Country-Risk-Classification-2021_0.pdf&usg=AOvVaw0qu03TsPOl4E8bp1yvxdoz
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S5 Ietekme uz vidi

Esam ieviesuši jaunas kategorijas savas vides ie-
tekmes ziņošanā – par finansētajām emisijām un 
ES Taksonomijai atbilstošo aktīvu īpatsvaru.
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Tuvākais bankas tiešo SEG emisiju 
mazināšanas mērķis  
(periodam 2019.–2030. gads)

60%
Finanšu institūciju uzdevums ir virzīt finanses ilgtspējīgos 
projektos, kas spēj samazināt oglekļa emisijas, un savlaicīgi 
izstrādāt risinājumus, kas palīdz sabiedrībai novērst klimata 
pārmaiņas un to sekas.
Swedbank Latvija ietekmi uz vidi veido tieša ietekme no tās 
darbības un netieša ietekme caur tās klientiem un piegādā-
tājiem. Mēs esam pieņēmuši visas Grupas klimata mērķus, 
saskaņā ar kuriem laikposmā no 2019. līdz 2030. gadam 
mūsu darbības radītās (tiešās) siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ir jāsamazina par 60%, sasniedzot nulles emisiju līmeni līdz 
2040. gadam. Turklāt esam izvirzījuši mērķi panākt, lai ban-
kas tiešās un netiešās emisijas būtu neitrālas klimatam (neto 
nulles emisijas) līdz 2050. gadam. Citi vides mērķi atspoguļo-
ti šī ziņojuma 9. lpp.

Bankas darbības tiešā ietekme uz vidi
2021. gadā Swedbank Latvija radīto tiešo CO2 emisiju apjoms 
bija par 34% mazāks nekā 2019. gadā, kas ir atskaites gads 
emisiju mazināšanai. 
Ceļošanas ierobežojumi turpinājās arī 2021. gadā, īpaši 
aviācijas jomā, un līdz ar to bankas otrās nozīmīgākās tiešo 
SEG emisiju jomas – komandējumu radītās CO2 emisijas – 
samazinājās vēl par 44% (jeb par 69% salīdzinājumā ar 
2019. gadu), paralēli uzlabojoties darbinieku digitālā darba 
pieredzei, un modernizētiem virtuālo sapulču rīkiem. 
Mēs turpinājām mūsu telpu apgaismojuma sistēmu mo-
dernizāciju, kas gada laikā ļāva samazināt elektroenerģijas 
patēriņu par 11%. Sev piederošās telpās mēs 100% apmērā 
iegādājamies Latvenergo elektroenerģiju ar sertifikātu Powe-
red by Green. Turklāt 2021. gadā tika pabeigts saules paneļu 
uzstādīšanas projekts Swedbank piederošajā ēkā Valmierā, 
pievienojot papildu jaudu 19,5 kWh apmērā, kas kompensē 
daļu no ēkas elektroenerģijas patēriņa. Tikmēr galvenajā 
biroja ēkā tika pabeigts ventilācijas sistēmas modernizācijas 
projekts, pielietojot racionālāku pieeju resursu pārvaldībā. 
Gada laikā turpinājām arī savus pastāvīgos centienus labāk 
šķirot atkritumus.

Citi svarīgākie raksturlielumi 2021 2020

Emisijas saskaņā ar SEG Protokolu, 
kopā tCO2e 1)

1594 1735

1. tvērums 108 125

2. tvērums 994 1006

3. tvērums 2) 491 605

Kompensēto emisiju apjoms 3) 1594 1735

Emisijas uz darbinieku, tCO2e 0,849 0,923

Emisijas uz kv.m, tCO2e 0,043 0,046

Emisiju sadalījums pa kategorijām, 
tCO2e

Biroji 1245 1156

Komandējumi 200 361

Uzņēmuma transports 136 156

Citas 13 62

Citi vides raksturlielumi

Enerģijas patēriņš birojos, MWh 10316 10391

t. sk. elektrības patēriņš, 5185 5806

Atjaunīgās elektrības īpatsvars, % 77% 78%

Ūdens patēriņš, m3 12374 16927

Papīra patēriņš, t 21 26

Atkritumu apjoms, t 146 144

t. sk. pārstrādei nodotie atkritumi, t 50 19

1) Market-based jeb aprēķins pēc tirgus datiem
2) CO2 uzskaitei Swedbank izmanto verificētu uzņēmuma Ecometrica 

izstrādātu programmatūru jeb sistēmu Our Impacts, kuru apkalpo 
Zviedrijā bāzēts konsultāciju uzņēmums “U&We”. Izmantojot šo 
platformu, visos Swedbank Grupas uzņēmumos tiek uzskaitītas 1. 
un 2. tvēruma emisijas, kā arī 3. tvēruma emisijas, iekļaujot tādas 
kategorijas kā darījumu braucieni, drošības transports, papīra patē-
riņš, ūdens patēriņš un atkritumi.

3) Emisijas Swedbank kompensē ar “Vi Agroforestry” projekta starp-
niecību. Šis ir agromežsaimniecības jomas projekts, kur koki tiek 
stādīti klimata pārmaiņu visvairāk skartajos reģionos Āfrikā tā, lai 
uzlabotu lauksaimniecībā un lopkopībā izmantojamu zemi. Šis pro-
jekts ir sertificēts “Verified Carbon Standard (VERRA)” programmā.
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Finansētās emisijas 
Swedbank ir apņēmusies spert nākošo soli uzņēmuma 3. tvē-
ruma SEG emisiju pārvaldībā – noskaidrot bankas kredītport-
feļu emisiju apjomus. Portfeļa emisiju aprēķins nepieciešams 
arī, lai izstrādātu zinātniski pamatotus emisiju samazināša-
nas mērķus saskaņā ar SBTi. Aizvadītajā gadā Swedbank 
atlasīja PCAF metodoloģiju kā piemērotāko kredītportfeļu 
emisiju aprēķināšanai. Pirmo soli portfeļu emisiju mērīšanā 
mēs speram, fokusējoties uz nekustamā īpašuma aizdevumu 
portfeļiem — hipotēkām un komerciālajiem nekustamajiem 
īpašumiem, jo tie ir gan nozīmīgi tautsaimniecības klimatneit-
ralitātes kontekstā, gan kā bankas aktīvu daļa. Plašāku infor-
māciju par šo aktivitāti var izlasīt Swedbank Grupas Ilgtspējas 
ziņojuma 217. lpp., bet līdzšinējie Swedbank Latvija aizdevu-
mu portfeli raksturojošie aprēķini pieejami tabulā zemāk. 

Eiropas Centrālās bankas vadlīnijas klimata un vides 
risku pārvaldībā
2020. gadā Eiropas Centrālā banka (ECB) izdeva vadlīnijas, 
lai nodrošinātu, ka banku sektors pienācīgi pārvalda klimata 
un vides riskus. 2021. gadā Swedbank visās Baltijas valstīs 
veica pašnovērtējumu un izstrādāja rīcības plānu nepilnīgo 

prakšu uzlabošanai. 2022. gadā ECB veiks pilnu bankas pār-
baudi šajā jomā. Saskaņā ar ECB gaidām, bankai ir jāizprot ar 
klimatu un vidi saistītie riski, to ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā dažādu scenāriju 
analīzes ceļā; jāintegrē ar klimatu un vidi saistītus riskus ban-
kas biznesa stratēģijā, riska pārvaldības sistēmā un darbības 
mērķos un jāziņo par indikatoriem, kas raksturo emisijas. Daži 
no šiem uzstādījumiem sakrīt ar TCFD rekomendācijām. Tā 
kā banka jau atklāj informāciju saskaņā ar TCFD rekomendā-
cijām (skatīt Swedbank Grupas Ilgtspējas ziņojuma 206. lpp.), 
dažas nepieciešamās prakses jau ir ieviestas, kamēr dažas 
vēl ir jāattīsta.

ES Taksonomijas ieviešana
ES ir izveidojusi ekoloģiski ilgtspējīgas saimnieciskās 
darbības klasifikācijas sistēmu, ko sauc par Taksonomiju. 
2021. gada jūlijā Eiropas Komisija publicēja Taksonomijas 
sākotnējās ziņošanas prasības. Bankai obligātais ES Tak-
sonomijas pārskats ir publicēts par konsolidētiem Grupas 
kopējiem aktīviem Swedbank Grupas Ilgtspējas ziņojuma 
204.–205. lpp., bet pārskata brīvprātīgais papildinājums – 
216. lpp.

Aktīvu kategorija
Aizdevumu  

apjoms, mEUR

1. un 2. tvēruma 
SEG emisijas, 

tCO2e

Emisiju  
intensitāte,  
tCO2e/kv.m

Datu kvalitātes  
novērtējums saskaņā ar 

PCAF metodoloģiju 
(1 – augsts, 5 – zems)

Hipotēkas 1578 28026 8,17 4

Komerciālais nekustamais īpašums 817 49662 14,64 4
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S6 Darbinieki

Darbinieku aptauja People Pulse 2021. gadā 
uzrāda stabilus un pozitīvus rezultātus darbinie-
kiem Latvijā neskatoties uz ieilgušo pandēmiju un 
mainīgo darba vidi.
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7 punktu
pieaugums darbinieku iesaistes indeksā

Mūsu darbinieku iesaiste ir ārkārtīgi nozīmīga mūsu izaugs-
mei un panākumiem. Tāpēc mēs tiecamies veidot iekļaujošu 
un ilgtspējīgu darba vidi saviem darbiniekiem, izmantojot 
elastīgumu, ko sniedz ergonomiska darba vide, darba un pri-
vātās dzīves līdzsvars, kā arī sniegtās sadarbības, pilnveido-
šanās, mācīšanās un pašlīderības attīstības iespējas.

Darbinieku drošība, veselība un labbūtība darba 
vietā
Lai veicinātu mūsu darbinieku izaugsmi, uzsvars tiek likts uz 
izpratnes veidošanu par darba un privātās dzīves integrēšanu 
un ilgtspējīgas labbūtības nozīmi, īpaši Covid-19 periodā, kad 
daļa mūsu darbinieku pilnībā vai daļēji turpina strādāt attāli-
nāti. Arodveselība un darba drošība ir stratēģiskas prioritātes 
neatkarīgi no mūsu darbinieku darba vietas. Šogad darbinie-
kiem tika sagatavotas mācības par attālinātā darba tēmām, 
kā arī gada laikā darbiniekiem birojā tika nodrošināta ērta 
iespēja vakcinēties pret Covid-19.
Darbinieku drošību, veselību un labbūtību darba vidē mēs sau-
cam par darbinieku ilgtspēju, un to raksturo virkne rādītāju:

 ● Darbinieku pašvērtējums un darba vidi raksturojošā sta-
tistika attiecībā uz: darba slodzi, darba un privātās dzīves 
līdzsvaru, atbalstošu un iekļaujošu darba vidi.

 ● Nulles tolerance diskriminācijai, aizskaršanai vai iebiedē-
šanai darba vidē.

Iekšējā apmācība un izglītība
Mēs nodrošinām darbiniekiem nepārtrauktas mācīšanās 
un attīstības iespējas. Mūsu mērķis ir nodrošināt darbinie-
kiem izpratni par darbu Swedbank ar ilgtermiņa perspektīvu, 
kā arī nodrošināt stratēģisko kompetenču nepārtrauktību. 
2021. gadā galvenā uzmanība tika pievērsta šādām kompe-
tencēm – atbilstība, naudas atmazgāšanas novēršana un “pa-
zīsti savu klientu” (AML/KYC), konsultēšana, datu analīze un 
IT, kā arī tika nodrošinātas vairākas mācību programmas šo 
kompetenču pilnveidošanai. Visa gada garumā mēs turpinā-
jām organizēt seminārus un mācību programmas, lai vairotu 
izpratni par mentālās un fiziskās labbūtības tēmām. 
Swedbank uzskatām, ka visi tās darbinieki ir līderi paši sev. 

Tāpēc līderības joma ir būtiska mūsu darbinieku pilnveido-
šanās prasme. 2021. gadā Swedbank Latvijā ieviesa jaunus 
līderības principus un ietvaru. Lai to atbalstītu, gada laikā tika 
izstrādātas un ieviestas divas mācību programmas, atbalsta 
materiāli un rīki.
Visiem Swedbank darbiniekiem ir pieeja LinkedIn Learning 
mācībām, kur katrs var meklēt sev atbilstošāko saturu. 
Darbiniekiem tiek sagatavoti ieteikumi mācībām, kas izveidoti 
balstoties uz bankas definētajām stratēģiskajām kompeten-
cēm, bankas jomas ekspertiem atlasot piemērotu saturu. 
2021. gadā LinkedIn Learning mācību iespējas izmantoja 
954 darbinieki, vidēji šajā platformā mācoties 1 stundu un 
23 minūtes mēnesī.

Darbinieku apmācību stundas gadā 
(e-mācības un klātienes mācības), 
neskaitot LinkedIn Learning 2021 2020

Kopā 75 331h 75 524 h

Vidēji uz vienu darbinieku, dienas gadā 4,8 5,4 

Vienlīdzība un dažādība
Swedbank mērķis ir no diskriminācijas brīva darba vieta, 
kas piedāvā vienlīdzīgas iespējas ikvienam, pamatojoties uz 
viņa unikālajām vajadzībām un potenciālu. Lai nodrošinātu 
iekļaujošu darba vidi un kultūru, kurā ikviens jūtas cienīts un 
ir spējīgs uz savu labāko sniegumu, ir svarīgi, lai dzimumu 
līdztiesība, dažādība un iekļaušana būtu dabiski integrēta 
katrā darbības aspektā. 
Mēs pastāvīgi strādājam pie atalgojuma atšķirību mazināša-
nas starp sievietēm un vīriešiem, un lielākas atklātības par 
darba samaksas noteicošajiem faktoriem, padarot pieejamu 
informāciju par visiem darba samaksas intervāliem (“algu 
šķērēm”) mūsu organizācijā. 
Plašs šo Swedbank darbības aspektu raksturlielumu uz-
skaitījums pieejams Swedbank Grupas Ilgtspējas ziņojuma 
221. lpp. 
Savukārt, lai panāktu dzimumu līdzsvaru, sekojam rādītājiem 
organizācijā dažādos tvērumos:

Dzimumu līdzsvars; 
vīrieši / sievietes 1) 2021 2020

Bankas vadības komandā 40% / 60% 54,5% / 45,5%

Vadītāju vidū 26,28% / 73,72% 28,19% / 71,81%

Darbinieku vidū 16,38% / 83,62% 20,36% / 79,64 %

1) Dati par Swedbank AS
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Darbinieku un sabiedrības aptauju rezultāti
Mums ir svarīgi regulāri noskaidrot un izvērtēt, ko darbinieki 
domā par savu darbu un darba vidi. Swedbank darbinieku 
aptauja saucas People Pulse un 2021. gadā tika veikta 3 rei-
zes. People Pulse mērķis ir iedrošināt darbiniekus saprast un 
paust, kā viņi jūtas, strādājot Swedbank, un uzzināt, cik labi 
viņi izprot un ievēro bankas stratēģiskos uzstādījumus, kā arī 
veidot aktīvu dialogu ar darbiniekiem katras struktūrvienības 
mērogā. Plašāku informāciju par šo Swedbank darbības as-
pektu skatiet Swedbank Grupas Ilgtspējas ziņojuma 220. lpp.

Darbinieku aptauju rezultāti  
Swedbank Latvijā 1) 2021 2) 2020

Iesaistes indekss 3) 89 82

Ilgtspējīga darbinieka indekss 4) 86 81

Rekomendēšanas indekss (eNPS) 5) 66 60

Līderības indekss 6) 91 89 [2019]

1) Dati par Swedbank AS
2) Dati no pēdējās katra gada aptaujas
3) Iesaistes indekss parāda, cik darbinieki šobrīd ir iesaistīti, kā šobrīd 

jūtas, kas ilgtermiņā ietekmē to motivāciju, produktivitāti un kvalita-
tīvu darbu. Šie jautājumi aptver tēmas par sadarbību komandā un 
ārpus tās, iespēju attīstīties, būt novērtētam, pašsajūtu un iespēju 
ietekmēt to, ko darām.

4) Ilgtspējīgā darbinieka indekss palīdz noteikt darbinieku viedokli par 
sev vēlamo darba un privātās dzīves līdzsvaru, spēju tikt galā ar 
uzticētiem darbiem un iespēju saņemt atbalstu palielinātās slodzes 
gadījumos.

5) Cik lielā mērā darbinieks ir gatavs ieteikt Swedbank kā darba vietu. 
Indekss tiek izteikts no -100 līdz 100 punktiem.

6) Līderības indekss parāda, kā komanda uztver vadītāja (līderības) 
prasmes saistībā ar mūsu līderības principiem un vadlīnijām, 
gaidām par vadītāju kā līderi citiem (komandai), un to, cik lielā mērā 
vadītājs rada iespējas darbiniekiem attīstīties. 

Jau trešo gadu pēc kārtas tiešsaistes darba meklētāju vidū 
esam nosaukti par TOP darba devēju Latvijā un devīto reizi – 
par TOP darba devēju finanšu sektorā. Trešo vietu saņēmām 
arī jaunā nominācijā – TOP darba devējs starptautisko 
biznesa pakalpojumu sektorā. Papildus, citā aptaujā, kas 
padziļināti pēta darba devēju pievilcību iespējamo darbinieku 
vidū, Swedbank spontāni tika minēta kā labākais darba devējs 
nodarbināto vidū un kā otrs labākais darba devējs IT jomā 
nodarbināto vidū. Studentu vidū esam nozīmīgi uzlabojuši sa-
vas pozīcijas kā “iespējamais vispiemērotākais darba devējs”. 
Aptaujā studenti spontāni minēja Swedbank kā labāko darba 
devēju, bet IT studenti – kā otro labāko darba devēju.

Palīdzam jauniešiem uzsākt darba gaitas 
Turpinājām jauno līderu attīstības programmu, kā arī mūsu 
jauno talantu programmu, nodrošinot iespēju ārējiem kandi-
dātiem kļūt par Swedbank darbiniekiem jaunāko speciālistu 
vai praktikantu statusā, un piedaloties Swedbank grupas mē-
roga jauno talantu programmā. Aptuveni ceturtā daļa jauno 
talantu šogad sāka strādāt pastāvīgā amatā bankā.

2021 2020

Jauno talantu programmā uzņemtie 
praktikanti 131 95
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S7 Biznesa ētika, finanšu noziegumu novēršana un informācijas drošība

Swedbank visās savās aktivitātēs ievēro augstākos 
biznesa ētikas standartus. Esam apņēmušies būt 
finanšu noziegumu apkarošanas priekšgalā un 
cenšamies būt labākie šajā jomā.
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Darbinieki, kas saņēmuši biznesa 
ētikas apmācības, tostarp korupcijas 
novēršanas tēmā

98%

Biznesa ētika
No visiem Swedbank darbiniekiem tiek prasīti augstākie 
iespējamie profesionalitātes un rīcības ētikas standarti. Mūsu 
mērķis ir saglabāt savu reputāciju kā organizācijai, kas rīkojas 
atbildīgi, atvērti un godīgi, ievērojot likumus un normatīvos 
aktus, kā arī starptautiski atzītus standartus attiecībā uz atbil-
dīgu biznesa ētiku, pienācīgi ņemot vērā tradīcijas un kultūru 
valstīs, kurās strādājam. 
Swedbank Ētikas kodekss, kurš ir publiski pieejams mūsu 
mājas lapā, paredz, ka pieņemot lēmumus, ikvienam Swed-
bank ir jāvadās ne tikai no tā, kas ir atļauts un likumīgs, bet 
arī no tā, kas ir ētiski pareizs un pienācīgs. Swedbank īsteno 
godprātīgu rīcību un piemēro efektīvas procedūras interešu 
konfliktu pārvaldīšanai. Swedbank darbiniekiem, uzņemoties 
papildu darbu, ir jāsaņem atļauja, lai novērstu Swedbank repu-
tācijas kaitējumu un uzticēšanās zuduma risku. 
Mēs nosodām ļaunprātīgu uzticēto pilnvaru izmantošanu 
personiska labuma gūšanai vai iesaistīšanos aktivitātēs, kas 
saistītas ar jebkāda labuma piedāvāšanu, došanu, saņemša-
nu, līdzdalību attiecīgos pasākumos vai šāda labuma piepra-
sīšanu. Swedbank darbinieki nedrīkst rīkoties tā, lai rastos 
jebkāda veida aizdomas par personas ietekmēšanu.
Swedbank darbiniekiem ir mērķtiecīgi jāsargā Banka no kuku-
ļošanas, korupcijas, citiem finanšu noziegumiem un pārējām 
aktivitātēm, kas rada apdraudējumu mūsu darbībai, kā arī 
mūsu klientiem. Mēs apzināmies, ka korupcija, finanšu nozie-
gumi un tamlīdzīgas darbības kopumā apdraud sabiedrības 
ilgtspēju un finanšu sistēmas integritāti un stabilitāti. Līdz ar 
to Swedbank ir apņēmusies visos tirgos un visās komercattie-
cībās darboties caurskatāmi, uzticami un godprātīgi, ievērojot 
visus piemērojamos kukuļošanas un korupcijas novēršanas 
tiesību aktus. Turklāt šādas pieejas ievērošanu Swedbank 
prasa visām ar Banku saistītajām pusēm. Bankas Kukuļoša-
nas un korupcijas novēršanas politika, kas pieejama arī mūsu 
mājas lapā, nosaka vienotu standartu ar mērķi nodrošināt 
Bankas pilnīgu neiecietību attiecībā uz jebkāda veida kuku-
ļošanu vai korupciju. Šajā Politikā ir noteikts vienots augsta 
līmeņa riska vadības principu un minimālo prasību kopums, 

kas ieviešams, uzturams un nodrošināms visā Bankā.
Svarīgs faktors, lai nodrošinātu darbinieku rīcību atbilstoši 
Swedbank vērtībām, praksēm un sabiedrības izaicinājumiem, 
ir darbinieku pietiekamas zināšanas šajās jomās. Tās no-
drošina jauno darbinieku apmācības un atkārtotas ikgadējas 
mācības visiem Bankas darbiniekiem ētiskas rīcības, informā-
cijas drošības, naudas atmazgāšanas un terorisma finansē-
šanas novēršanas jomās.
Lai atbalstītu Swedbank valdi efektīvā ilgtspējas jomas 
pārvaldībā un vadībā, kā arī lai sekmētu organizācijā ētiskus 
standartus, taisnīgumu un mūsu vērtības, Bankā darbojas 
Ilgtspējas komiteja.

Finanšu noziegumu novēršana
Swedbank vēlas dot aktīvu ieguldījumu ilgtspējīgākas sabied-
rības veidošanā. Finanšu noziegumi apdraud sabiedrības 
ilgtspēju, un Swedbank strādā, lai tos apkarotu. Mūsu mērķis 
ir tiekties uz starptautiski labāko praksi.
Tas ir viens no Swedbank nozīmīgākajiem pienākumiem – 
novērst, lai Banka netiktu izmantota noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
vai terorisma finansēšanai paredzētu līdzekļu virzīšanai. Šajā 
ziņā mēs neesam banka visiem un rūpīgi strādājam, lai nepie-
ļautu noziedzīgus darījumus. Tas iet roku rokā ar Swedbank 
vīziju par finansiāli stabilu un ilgtspējīgu sabiedrību, jo finanšu 
noziegumu novēršanas neveiksmei būtu negatīvas sociālās 
sekas. Tāpat kā visas finanšu institūcijas, arī Swedbank ir 
pakļauta riskam tikt izmantotai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un terorisma finansēšanai (jeb finanšu noziegu-
miem). Ir ieviesti iekšējie noteikumi, procesi un atbalsta funk-
cijas, izveidotas sadarbības, lai novērstu bankas maksājumu 
sistēmu izmantošanu noziedzīgām darbībām.
Swedbank Latvijā ievēro tirgus regulatoru noteiktos ārējos no-
teikumus, kā arī iekšējo Swedbank grupas regulējuma ietvaru 
un ir izveidojusi starptautiski labākajā praksē balstītu iekšējās 
kontroles sistēmu, kas tiek nepārtraukti pilnveidota, nodro-
šinot spēcīgu struktūru bankas risku pārvaldībai. To veicina 
integrētas sistēmas, dati un infrastruktūra, kas rada stabilu un 
pārskatāmu pamatu finanšu noziegumu novēršanas darbam 
bankā. Swedbank visas grupas mērogā ir definējusi zema 
riska profilu.
Cīņā ar finanšu noziegumiem Swedbank ir aktīvs Finanšu 
nozares asociācijas biedrs – gan darbā pie atbilstošu 
izmaiņu veikšanas normatīvajos aktos, gan kopīgi iniciatīvu 
veidošanā.
Swedbank arī aktīvi sadarbojas ar Finanšu izlūkošanas 
dienestu un iesaistās Finanšu izlūkošanas dienesta koordinē-
tajās aktivitātēs finanšu noziegumu apkarošanai publiskās un 
privātās partnerības ietvaros. Attiecīgās partnerības ietva-
ros, piesaistot izmeklēšanas institūcijas, ir analizētas gan 
praktiskas situācijās, gan arī kopīgi izstrādāti dokumenti un 
vadlīnijas, piem. “Koruptīvu noziegumu nodarījumu indikatori 
un analīze”.
Finanšu izlūkošanas dienests par sadarbību ar Swedbank ir 
sniedzis atzinīgus komentārus.

https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/corporateGovernance?language=LAT
https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/corporateGovernance?language=LAT
https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/corporateGovernance?language=LAT
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Svarīgākie raksturlielumi 2021 2020

Ziņojumu skaits, MAR1) 11 10

Ziņojumu skaits, SAR1) 748 591

1) Market Abuse Regulation (MAR), Suspicious Activity Report 
(SAR) – bankām ir pienākums ziņot par aizdomām par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu: iekšējās informācijas ļaunprātīgu izman-
tošanu, tirgus manipulācijām un iekšējās informācijas nelikumīgu 
izpaušanu (MAR). Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizā-
cijas novēršanas likumu Swedbank ir arī pienākums nekavējoties 
ziņot par aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai 
terorisma finansēšanu (SAR).

Informācijas drošība
Informācijas drošība ir viens no bankas vissvarīgākajiem jau-
tājumiem. Swedbank pastāvīgi strādā, lai izprastu draudu sce-
nārijus un noteiktu, vai un kur pastāv ievainojamība, ko varētu 
izmantot, lai kaitētu bankai un netieši arī sabiedrībai. Papildus 
informāciju par šo Swedbank darbības aspektu skatiet arī šī 
ziņojuma sadaļā Bankas pakalpojumu pieejamība.
2021. gadā tika atjaunināta Swedbank informācijas drošības 
stratēģija, ņemot vērā jauno bankas stratēģiskās darbības 
virzienu, mainīgo draudu un risku fonu un jaunas prasības. 
Bankas elektroniskie pakalpojumi tiek pasargāti pret piekļu-
ves lieguma uzbrukumiem (DDoS) ar vienu no tirgū labākiem 
mākoņu aizsardzības risinājumiem. 

Trauksmes celšanas process
Swedbank ir svarīgi, lai visi riski un neatbilstības tiktu konsta-
tētas un risinātas pēc iespējas drīzāk. Mēs ticam problēmu 
risināšanai un izpratnes vairošanai, izmantojot atvērtas un 
atklātas diskusijas, tāpēc mēs veicinām tādu darba vidi, kurā 
darbinieki var nebaidoties runāt par pārkāpumiem. Tai pašā 
laikā Swedbank ir izveidojusi trauksmes celšanas procesu, 
kas sniedz iespēju darbiniekiem un arī citām ieinteresēta-
jām pusēm ziņot par jebkādām iespējamām un faktiskām 
atkāpēm no Swedbank Ētikas kodeksa, ārējiem un iekšējiem 
noteikumiem vai normatīvajiem aktiem. Ziņojumi ir anonīmi 
un saņēmēju loks ir ļoti ierobežots, tādejādi nodrošinot ziņo-
tāja aizsardzību.
Kopš 2020. gada Swedbank neatkarīgais ārējais ziņošanas 
kanāls ir pieejams ikvienam – arī ārējiem sadarbības partne-
riem un klientiem. Klienti un sadarbības partneri savas bažas 
var paust arī izmantojot Finanšu un kapitāla komisijas trauk-
smes celšanas rīku un Finanšu nozares asociācijas kanālu.

Svarīgākie raksturlielumi 2021 2020

Saņemtie ziņojumi trauksmes celšanas 
kanālos 6 3

Ziņojumi, kas kvalificējas kā trauksmes 
celšanas ziņojumi 0 1

https://www.swedbank.lv/about/swedbank/group/group
https://www.swedbank.lv/about/swedbank/group/group
https://www.fktk.lv/par-mums/trauksmes-celsana
https://www.fktk.lv/par-mums/trauksmes-celsana
https://www.financelatvia.eu/celtrauksmi
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S8 Sabiedriskās iniciatīvas

Neskatoties uz COVID19 pandēmijas radītajiem 
izaicinošajiem apstākļiem, Swedbank kopā ar 
partneriem turpināja īstenot sabiedrībai būtiskus 
projektus jomās, kas risina 21. gadsimta aktu-
ālākās problēmas – finanšu pratība, kvalitatīvas 
izglītības pieejamība, jauniešu garīgās veselības 
uzlabošana un mobinga mazināšana, daudzveidī-
bas un iekļaušanas veicināšana, demokrātiskas 
un atvērtas sabiedrības veidošana, ilgtspējīgas un 
atbildīgas uzņēmējdarbības attīstīšana, – īpašu 
uzmanību pievēršot digitālajām aktivitātēm un 
tiešsaistes klātbūtnei.
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Vairāk kā 30 000 skolēnu
“Dzīvei gatavs” Swedbank stundu un materiālu 
sasniegtā auditorija 

Mūsu sabiedriskie projekti ir palīdzējuši ne tikai uzlabot 
dzīvi tūkstošiem cilvēku Latvijā, bet arī saņēmušas pozitīvas 
atsauksmes un novērtējumu no citiem uzņēmumiem, valsts 
institūcijām, mūsu klientiem un plašākas sabiedrības. Swed-
bank joprojām ir Mīlētākais un Cilvēcīgākais zīmols Baltijā, kā 
liecina “Brand Capital” pētījums. 

Finanšu pratība. Viena no mūsu galvenajām fokusa jomām 
ir finanšu izglītība. Mēs izglītojam sabiedrību un pilnveido-
jam klientu zināšanas, lai viņi būtu kompetenti savu finanšu 
mērķu sasniegšanai, saprātīgi tērētu, labāk veidotu finanšu 
uzkrājumus neparedzētām situācijām, kā arī veidotu pensijas 
uzkrājumus, izvairītos no krāpnieku slazdiem un izvēlētos 
savām vajadzībām atbilstošākos finanšu risinājumus. Gada 
spilgtākie notikumi:

 ● Mēs turpinām savu dalību skolu programmā “Dzīvei 
gatavs”, attīstot attālinātos formātus. Līdztekus bankas 
speciālistu vieslekcijām, papildus nodrošinājām finanšu 
izglītības un ilgtspējas nodarbību un aktivitāšu materiālus 
skolotājiem, ko izmantoja vairāk nekā 1200 skolotāju un 
30 000 skolēnu visā Latvijā.

 ● Swedbank Finanšu institūts izdeva finanšu pratības 
grāmatu bērniem un ģimenēm “Nauda un citas Cīruļu 
ģimenes lietas”, kas tika izplatīta visās Latvijas bibliotē-
kās. Tās digitālā un audio versija tika publicēta Swedbank 
saziņas kanālos, sasniedzot vairāk nekā 50 000 Latvijas 
iedzīvotājus.

 ● Swedbank finanšu pratības satura lasītāju skaits turpi-
na pieaugt. Līdztekus blogam privātpersonām, biznesa 

blogam un finanšu pratības Facebook grupai 2021. gada 
pavasarī tika izveidota jauna Facebook grupa “Ieguldām 
gudri”, kuras dalībnieku skaits šobrīd ir gandrīz 2000. 
2021.gadā tika publicētas arī 8 jaunas ilgtspējas raidie-
raksta epizodes, kas runā gan par finanšu pratību, gan 
ilgtspējīgām izvēlēm. Raidierakstu “Tērējam gudri” regulāri 
klausās vairāk nekā 1100 iedzīvotāju, un 2021. gada laikā 
tā epizodes noklausījās vairāk nekā 4600 reižu.

 ● Junior Achievement skolēnu mācību uzņēmumu izglī-
tības programma ar Swedbank atbalstu ir pieejama jau 
296 skolās, kurās mācās vairāk nekā 170 000 skolēnu visā 
Latvijā. Ir reģistrēti 902 skolēnu mācību uzņēmumi. Junior 
Achievement ikgadējā konference “Uzdrīkstēties uzvarēt!” 
ar Swedbank atbalstu sasniedza desmitiem tūkstošu 
jauniešu visā Latvijā.

Uzņēmējdarbības veicināšana. “Uzņēmēju pieredzes dienas” 
ir pārbaudīts formāts, kas veicina uzņēmējdarbībā svarīgu 
zināšanu apmaiņu veiksmīgākai biznesa attīstībai. Inicia-
tīvas ceturtajā gadā vairāk nekā 100 dalībnieku (uzņēmēji, 
privātpersonas, organizāciju pārstāvji) piedalījās 44 pieredzes 
apmaiņas sesijās. 
2021. gadā Swedbank Latvijā aizsāka nacionālo atlasi Pasau-
les kausam uzņēmējdarbībā, kas ir pasaulē vadošā inovatīvās 
uzņēmējdarbības ekosistēma un notiek vairāk nekā 200 val-
stīs. Tika saņemti 85 pieteikumi un 25 no tiem tika iekļauti 
Nacionālajā finālā. Latvijas uzvarētājs – HyMet.eu – veiksmī-
gi pievienojās globālajam TOP 100 uzņēmumu sarakstam un 
vēlāk iekļuva to 25 inovatīvāko uzņēmumu skaitā, kas savu 
biznesa ideju pārstāvēja lielajā finālā Rijādā, Saūda Arābijā. 
Swedbank veicināja uzņēmējdarbību arī jauniešu vidū – kopā 
ar Junior Achievement Latvija tika īstenots biznesa plānu 
konkurss vidusskolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem 
“Biznesa skices”. Kopā tika iesniegti 82 biznesa plāni, un pē-
dējā – pūļa finansēšanas – kārtā 9 no 10 finālistiem izdevās 
savākt vairāk nekā 16 000 EUR. Pūļa finansēšanas kampaņās 
piedalījās vairāk nekā 35 000 cilvēku, papildus 3 konkursa 
uzvarētāji saņēma Swedbank naudas balvas.
Ilgtspējas zināšanu vairošana joprojām bija viens no svarī-
gākajiem pīlāriem Swedbank darbā 2021. gadā, kā mērķis 
bija veicināt uzņēmumu plašāku interesi par ilgtspējīgiem 
risinājumiem, kā arī nodrošināt, lai Swedbank darbiniekiem 
būtu pietiekamas zināšanas par uzņēmējdarbības ilgtspēju, 
īpaši klimata pārmaiņām, lai proaktīvi ar konsultāciju palīdzī-
bu palīdzētu klientiem samazināt viņu ietekmi uz vidi. Svarīgi 
atskaites punkti šajā jomā ir Swedbank izstrādātais “Ilgtspē-
jas ceļvedis uzņēmējiem”, kas sniedz vispusīgu apskatu par 
uzņēmējdarbības ilgtspējas tēmu, kā arī Swedbank iniciētais 
uzņēmumu vadītāju tīkls Biznesa ilgtspējas padome, kurā 
13 dažādu nozaru vadošo uzņēmumu augstākā līmeņa 
vadītāji pilnveido zināšanas pārejā uz ilgtspējīgiem uzņēmēj-
darbības modeļiem. Sadarbībā ar raidījumu “Izziņas impulss” 
mēs izveidojām video stāstu sēriju par Latvijas uzņēmumu 
pieredzi ar ilgtspējas risinājumu praktisku ieviešanu un sais-
tītājiem ieguvumiem. “Delfi” portālā šīs 10 epizodes kopumā 
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skatītas gandrīz 25 tūkstošus reižu un ir joprojām apskatā-
mas Swedbank biznesa blogā.
Gada sākumā ar tiešu Swedbank atbalstu darbību uzsāka 
jauna akseleratora programma “Future Hub”. Programmas 
mērķis ir koprades formātā starp Eiropas “zaļo” tehnoloģiju 
jaunuzņēmumiem un vietējiem dažādu tautsaimniecības 
nozaru līderiem radīt risinājumus ilgtspējas iedzīvināšanai 
tautsaimniecībā.

Ilgtspējīgas sabiedrības jomā Swedbank turpināja strādāt ar 
līdzšinējiem partneriem, cenšoties radīt jēgpilnas aktivitātes 
un vēstījumus, kas iedvesmotu sabiedrību kopīgi darboties 
labākai nākotnei:

 ● Sarunu festivāls LAMPA, ko ik gadu līdzorganizē arī 
Swedbank, šogad Cēsīs norisinājās ar daudziem klātienes 
pasākumiem, kā arī ar lielu tiešsaistes dalībnieku skaitu. 
Tika sarīkots vairāk nekā 200 pasākumu, tajos piedalī-
jās 6000 klātienes dalībnieku, tika sasniegti vairāk nekā 
450 000 cilvēku liela auditorija tiešsaistē. Swedbank bija 
labi pamanāma loma festivālā, rīkojot 14 pasākumus 
uz mūsu Ilgtspējas skatuves, kā arī īstenojot Swedbank 
jauniešu ilgtspējas programmu “Beelievers”.

 ● Swedbank bija Baltic Pride 2021 & Baltic Business Diver-
sity Forum galvenais partneris un atbalstītājs. Dažādības 
forums sasniedza vairāk nekā 6000 cilvēku auditoriju 
tiešsaistē, Baltic Pride kopumā sasniedza vairāk nekā 
30 000 iedzīvotāju. Swedbank saņēma arī LGTB Pārmaiņu 
nesēja balvu – apbalvojumu, kas tiek piešķirts organizāci-
jām, uzņēmumiem, aktīvistiem un ieinteresētajām pusēm, 
lai atzītu to pūles un ieguldījumu līdztiesības un dažādības 
veicināšanā plašākā sabiedrībā. 

 ● Swedbank joprojām ar lepnumu atbalsta Dziesmu un deju 
svētku kustību. Šā gada Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki Covid-19 ierobežojumu dēļ tika daļēji atcelti, un 
pārējie pasākumi notika tiešsaistē un attālināti. 30 pa-
sākumus bija iespējams vērot televīzijā, tajos piedalījās 
30 000 dalībnieku. Šajos sarežģītajos laikos Swedbank 
atbalstīja svētkus, īstenojot kampaņu “Dziesmā, dejā līdz 
ausīm – un to arī svinam!“ – stāstu kampaņu par aktīviem 
svētku dalībniekiem, parādot, kā Dziesmu un deju svētku 
kustība pastāv tādu cilvēku dēļ kā viņi. Swedbank kampa-
ņa sasniedza vairāk nekā 700 000 iedzīvotāju.

Darbinieku iesaiste. 2021.gadā ar nosaukumu “Darām kopā!” 
radījām arī vienojošu ietvaru, kas apvieno kolēģus, lai brīvprā-
tīgajā darbā ziedotu sava darba stundas 10 bankas sabiedris-
kajās iniciatīvās (kā iekšējie treneri, lektori, žūrijas locekļi, ēnu 
devēji, asins donori u. c.). 

Citi svarīgākie raksturlielumi 2021 2020

Finansiālais ieguldījums sabiedrībai 
būtiskos projektos un iniciatīvās, EUR

877 840 585 105

Darbinieku skaits, kas iesaistās 
“Darām kopā” bankas sociālajās 
iniciatīvās 

710 -

Darbinieku brīvprātīgā darba stundas 
“Darām kopā”

2100 -

Swedbank nodarbības skolu program-
mas “Dzīvei gatavs” ietvaros

134 218

Unikālo lasītāju skaits Swedbank 
privātpersonu blogam, miljoni

1,3 1,2

Unikālo lasītāju skaits Swedbank 
biznesa blogam

230 000 314 000

Finanšu pratības Facebook grupas 
“Tērējam gudri” dalībnieku skaits

13 000 12 000
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S9 Cilvēktiesības

Cilvēktiesības ir svarīgs aspekts bankas pamat-
procesu — ieguldījumu, kreditēšanas un iepirku-
mu — ilgtspējas analīzē.

2021. gadā Swedbank Latvija saņēma LGTB Chan-
gemaker balvu – balvu, kas tiek piešķirta organi-
zācijām, uzņēmumiem, aktīvistiem un ieintere-
sētajām pusēm, lai novērtētu viņu centienus un 
ieguldījumu vienlīdzīgu tiesību un cieņas veicinā-
šanā ikvienam.

NOVĒRSTA
NABADZĪBA

LABA
VESELĪBA

KVALITATĪVA
IZGLĪTĪBA 

DZIMUMU
LĪDZTIESĪBA 

TĪRS ŪDENS UN
PIEMĒROTI
SANITĀRIE APSTĀKĻI

DZĪVĪBA
UZ ZEMES

PLANĒTAS
AIZSARDZĪBA 

DZĪVĪBA
ŪDENĪ

MIERS UN 
TAISNĪGUMS

SADARBĪBA
MĒRĶU
ĪSTENOŠANAI

MAZINĀTA
NEVIENLĪDZĪBA 

ILGSTPĒJĪGAS 
PILSĒTAS UN 
KOPIENAS 

ATBILDĪGS
PATĒRIŅŠ 

INOVĀCIJAS UN
INFRASTRUKTŪRA 

ATJAUNOJAMĀ
ENERĢIJA

LABS DARBS UN
EKONOMIKAS
IZAUGSME 

NOVĒRSTS
BADS

Darbinieku skaits, kas piedalījies 
padziļinātās dažādības apmācībās 69

Saskaņā ar Bankas nostāju cilvēktiesību jomā mēs cenša-
mies:

 ● Ar mūsu pašu darbībām izvairīties izraisīt vai veicināt ne-
gatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām un novērst šādu ietekmi, 
ja tā notiek.

 ● Novērst vai mazināt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēktiesībām, 
kas ir tieši saistītas ar mūsu darbību, produktiem vai pa-
kalpojumiem vai ar mūsu darījumu attiecībām, pat ja mēs 
neesam veicinājuši šo ietekmi.

 ● Izmantot savu ietekmi cilvēktiesību stiprināšanai uzņēmēj-
darbībā. 

 ● Iekļaut cilvēktiesību ievērošanu kā Swedbank vīzijas un 
vērtību neatņemamu sastāvdaļu un mudināt mūsu darbi-
niekus ievērot cilvēktiesības.

Ar cilvēktiesībām saistītie riski tiek nepārtraukti izvērtēti 
procesos un biznesa lēmumos. Tas cita starpā nozīmē, 
ka bankas pamatprocesos – ieguldot, kreditējot un veicot 
iepirkumus – tiek veikta ilgtspējas analīze, kurā cilvēktiesības 
ir viens no pamatjautājumiem. Detalizētu aprakstu par šo 
Swedbank darba aspektu skatīt Swedbank Grupas Ilgtspējas 
ziņojuma 226. lpp.

Piekļuve banku pakalpojumiem visām sociālajām 
grupām
Plašāku informāciju par šo Swedbank darbības aspektu ska-
tiet šī ziņojuma sadaļā Bankas pakalpojumu pieejamība.

Vienlīdzība un dažādība bankas darbībā un ārpus tās
Dzimumu vienlīdzība un dažādība ir svarīgas bankas darba 
vidē un korporatīvajā kultūrā. Visi bankas darbinieki iziet 
obligātās ilgtspējas apmācības par tādiem tematiem kā 
dzimumu vienlīdzība, dažādība un cilvēktiesības. Padziļinātas 
apmācības par dažādību ir obligātas visiem vadītājiem un pie-
ejamas arī ieinteresētajiem darbiniekiem. Plašāku informāciju 
par šo Swedbank darbības aspektu skatiet šī ziņojuma sadaļā 
Darbinieki.
Fontes rīkotajā Top 10 “Taisnīgas darba samaksa” balvu 
pasniegšanā 2021. gadā Swedbank Latvija ierindojās 2. vietā, 
iegūstot atzinību par darbu dzimumu vienlīdzības jomā.
Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas dažādām darbinieku 
grupām ietvaros turpinājām viena bēgļa statusu saņēmuša 
kolēģa integrāciju Swedbank darbā Latvijā, dedzīgi apspriežot 
dažādību gan organizācijā, gan ārpus tās, veidojot izpratni par 
dažādības un iekļaušanas tematiem. Mēs esam nacionālās 
Dažādības hartas dalībnieki un 2021. gadā mēs bijām Baltic 
Pride 2021 un Baltic Business Diversity Forum galvenais 
partneris un atbalstītājs.
Balstoties uz detalizētu bankas darba izvērtējumu dažādības 
un iekļaušanas jomā, esam saņēmuši Sabiedrības integ-
rācijas fonda un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka fonda 
piešķirto balvu nominācijā “Mūsu tirgus attiecības”.

Privātuma tiesības
Mēs apņemamies aizsargāt personas datus un ar tiem saistī-
tās tiesības, arī ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 
Swedbank pastāvīgi atjaunina iekšējos procesus, lai tie 
atbilstu ne tikai normatīvo aktu prasībām, bet arī mūsu klientu 
un uzraugošo institūciju prasībām. Ir svarīgi, lai mūsu klienti 
justos droši par to, kā tiek apstrādāti un aizsargāti viņu per-
sonas dati. Swedbank ir liela pieredze klientu un darbinieku 
datu un citas informācijas apstrādē. Klientu personas, kontu, 
noguldījumu un darījumu noslēpuma pienākums aizsargā arī 
mūsu klientu datus un integritāti. 2021. gada laikā klientiem 
tika nodrošināta lielāka kontrole pār savām datu aizsardzības 
tiesībām, nodrošinot lielāku pārskatāmību un detalizētākas 
kontroles iespējas, tādējādi uzlabojot lietotāju pieredzi un 
nodrošinot vērtīgus darījumus vispiemērotākajā laikā.

http://www.thinkdiversity.eu/dazadibas-harta/
http://www.thinkdiversity.eu/dazadibas-harta/
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S10 Nodokļi un ekonomiskā ietekme

Nodokļu nomaksa ir nozīmīgs pārvaldības jautā-
jums, un mēs cenšamies īstenot labi pārskatāmu 
atskaitīšanos par nodokļu nomaksu un skaidru 
saziņu ar nodokļu administrāciju valsts pārvaldē.

NOVĒRSTA
NABADZĪBA

LABA
VESELĪBA

KVALITATĪVA
IZGLĪTĪBA 

DZIMUMU
LĪDZTIESĪBA 

TĪRS ŪDENS UN
PIEMĒROTI
SANITĀRIE APSTĀKĻI

DZĪVĪBA
UZ ZEMES

PLANĒTAS
AIZSARDZĪBA 

DZĪVĪBA
ŪDENĪ

MIERS UN 
TAISNĪGUMS

SADARBĪBA
MĒRĶU
ĪSTENOŠANAI

MAZINĀTA
NEVIENLĪDZĪBA 

ILGSTPĒJĪGAS 
PILSĒTAS UN 
KOPIENAS 

ATBILDĪGS
PATĒRIŅŠ 

INOVĀCIJAS UN
INFRASTRUKTŪRA 

ATJAUNOJAMĀ
ENERĢIJA

LABS DARBS UN
EKONOMIKAS
IZAUGSME 

NOVĒRSTS
BADS

Atbildīga nodokļu nomaksa un ekonomiskais ieguldījums 
vietējā tautsaimniecībā ir būtiska uzņēmuma ilgtspējas darba 
sastāvdaļa. Atbilstoši Swedbank vīzijai un vērtībām, mums ir 
svarīgi nodokļu jautājumus risināt atbildīgi, ētiski un pārska-
tāmi.
Kopš 2008. gada Swedbank piemēro Grupas mēroga nodokļu 
politiku, kas tiek atjaunināta katru gadu. Swedbank ievēro vie-
tējos un starptautiskos nodokļu likumus, noteikumus un stan-
dartus, atklāti ziņo par darbības peļņu, aktīviem un nodokļu 
izmaksām. Ar nodokļu administrāciju valsts pārvaldē mēs 
veidojam attiecības, kuru pamatā ir atklātība un uzticēšanās. 
Mūsu nostājas, pieejas un prakses šajos jautājumos detali-
zēti apraksta Swedbank Grupas Gada pārskata un ilgtspējas 
ziņojuma sadaļa 227. lpp.
Ilgtspējas novērtējums, ko banka veic saistībā ar uzņēmumu 
aizdevumu pieteikumiem (papildus informāciju par šo Swed-
bank darbības aspektu skatiet šī ziņojuma sadaļā Ilgtspējīga 
finansēšana), prasa aizņēmējam pārskatāmi ziņot par no-
dokļu maksājumiem. Swedbank ir spēkā iekšējie procesi, lai 
mazinātu risku, ka bankas pakalpojumi tiek izmantoti nodokļu 
maksājumu apiešanai.
Swedbank nesniedz nodokļu optimizācijas konsultācijas un 
neslēdz vienošanās ar mērķi izvairīties no nodokļu maksāša-
nas. Darījumi, kas saistīti ir nodokļu maksāšanu, tiek rūpīgi 
pārbaudīti. Sarežģītās situācijās darījumu novērtējumus 
iespējams virzīt uz Ilgtspējas komiteju. 
Swedbank neveic agresīvu nodokļu plānošanu, kuras galve-
nais mērķis ir nodokļu izmaksu samazināšana. Bankā spēkā 
ir trauksmes celšanas process, lai darbinieki un citas ieinte-
resētās personas varētu ziņot par aizdomīgiem darījumiem, 
kas neatbilst bankas vērtībām, politikai vai ētikas normām, 
tostarp nodokļu politikai.

Swedbank ekonomiskais ieguldījums
Papildus uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanai Swed-
bank ir nozīmīgs darba devējs un nodrošina darba vietas 
1972 cilvēkiem, tostarp reģionos. Maksājot darbaspēka 
nodokļus, banka sniedz ieguldījumu sociālajā labklājībā. 
Līdztekus citiem nodokļu maksājumiem, no kuriem nozī-
mīgu apjomu veido PVN, Swedbank veic finanšu iestādēm 
raksturīgos maksājumus kā iemaksa vienotā noregulējuma 
fondā, maksājums noguldījumu garantiju fondā, stabilitātes 
nodeva, kas sniedz ieguldījumu sabiedrības finanšu stabilitā-
tes nodrošināšanā. 

Svarīgākie raksturlielumi 2021 2020

Swedbank Grupas uzņēmu-
mu Latvijā 1) nodrošināto 
darbavietu skaits 2) 

1972 1892

t.sk. reģionos 314 287

Swedbank Grupas uzņē-
mumu Latvijā1) samaksātie 
nodokļi, EUR, t. sk.:

24 052 8903) 32 253 191

Darbaspēka nodokļi 16 734 073 23 244 218

PVN 4 329 727 4 181 468

UIN 2 707 730 4 535 554

Citi nodokļi 281 361 291 951

Maksājumi finanšu 
sistēmas stabilitātes 
uzturēšanai EUR, t.sk.: 

12 199 311 9 554 310

Iemaksa vienotā 
 noregulējuma fondā 1 364 520 1 684 748

Maksājums noguldījumu 
garantiju fondā 8 051 684 6 781 674

Stabilitātes nodeva 2 783 107 1 087 888

1)  Iekļautie uzņēmumi: Swedbank AS, Swedbank Baltics AS, Swed-
bank Līzings SIA, Swedbank AB (publ) Latvijas filiāle, Swedbank 
Atklātais Pensiju Fonds AS, Swedbank IPS AS, Swedbank Life 
Insurance SE Latvijas filiāle, Swedbank P&C Insurance SE Latvijas 
filiāle

2) ieskaitot pilnas un daļējas slodzes darbavietas
3) 2021. gadā samaksāto nodokļu apmērs ir samazinājies, jo izmanto-

ti iepriekšējos gados veiktie nozīmīga apmēra nodokļu avansa 
maksājumi

https://www.swedbank.com/sustainability/strategy-and-framework/policies/tax-policy.html
https://www.swedbank.com/sustainability/strategy-and-framework/policies/tax-policy.html
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