
KONFERENCES REFERENTI, DISKUSIJU DALĪBNIEKI UN MODERATORI 

KONFERENCES ATKLĀŠANA 

Mārtiņš Kazāks kopš 2019. gada decembra ir Latvijas Bankas prezidents; pirms 
tam no 2018. gada augusta viņš bija Latvijas Bankas padomes loceklis. Kā Latvijas 
Bankas prezidents viņš ir Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes un 
Ģenerālpadomes loceklis. Mārtiņš Kazāks ir Latvijas pilnvarotais Starptautiskajā 
Valūtas fondā (SVF).  

Mārtiņš Kazāks bija Fiskālās disciplīnas padomes loceklis (2014–2018) un 
Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas biedrs (2006–2011). No 
2005. gada Mārtiņš  Kazāks bija "Swedbank" AS galvenais ekonomists Latvijā, bet 
no 2010. gada – arī Swedbank grupas galvenā ekonomista vietnieks. Mārtiņš 
Kazāks bija pasniedzējs Rīgas Ekonomikas augstskolā (1996–2008), Londonas 

Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Biznesa skolā. Mārtiņš Kazāks ir autors un līdzautors 
daudzām publikācijām par finanšu tirgiem, finanšu krīzēm, fiskālo politiku un ekonomisko konkurētspēju. 

Mārtiņš Kazāks ieguvis doktora grādu (2005) un maģistra grādu (1997; ar izcilību) ekonomikā Londonas 
Universitātē, diplomu ekonomikā Kembridžas Universitātē (1996) un bakalaura grādu ekonomikā Latvijas 
Universitātē (1995). 

UZRUNA 

Foto: Ieva Ābele, Saeima. 

IEVADREFERĀTS 

Arturs Krišjānis Kariņš kopš 2019. gada ir Latvijas Republikas Ministru 
prezidents. No 2009. gada līdz 2019. gadam viņš bija Eiropas Parlamenta deputāts. 
2007. un 2008. gadā Arturs Krišjānis Kariņš bija partijas "Jaunais laiks" 
priekšsēdētājs, 2004.–2006. gadā – Latvijas Republikas ekonomikas ministrs, 
2002.–2009. gadā – Saeimas deputāts.  

Arturs Krišjānis Kariņš Pensilvānijas universitātē 1988. gadā ieguvis bakalaura 
grādu un 1996. gadā – doktora grādu lingvistikas specialitātē. 

Benuā Kerē (Benoît Cœuré) ir Starptautisko norēķinu bankas (SNB) Inovāciju 
centra vadītājs. Viņš ir SNB Izpildu komitejas loceklis. 2012.–2019. gadā Benuā 
Kerē bija ECB Valdes loceklis. No 2013. gada līdz 2020. gadam viņš bija SNB 
Maksājumu un tirgus infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs.  

Pirms tam viņš ieņēmis dažādus amatus Francijas Valsts kasē un Francijas Parādu 
pārvaldības birojā. 2007.–2009. gadā viņš bijis Francijas Daudzpusējo lietu, 
tirdzniecības un attīstības sekretāra palīgs, Parīzes kluba līdzpriekšsēdētājs, kā arī 
G8 un G20 samita sagatavošanas Francijas grupas speciālists finanšu jautājumos. 
2009.–2011. gadā viņš bija Francijas Valsts kases ģenerāldirektora vietnieks un 
galvenais ekonomists.  

Benuā Kerē ir maģistra grāds ekonomikas analīzē un politikā (1992; École des hautes études 
en sciences sociales, Parīze). Viņš ir daudzu rakstu un grāmatu autors par ekonomikas politiku, 
starptautisko monetāro sistēmu un Eiropas integrācijas ekonomiku. 



I PANEĻDISKUSIJA. MAKSĀJUMU SISTĒMAS: IZAICINĀJUMI ĒRTI PIEEJAMU 
ZIBENĪGU MAKSĀJUMU LAIKMETĀ 

Moderators Nilss Henriks Bīnemanis (Niels Henrik Bünemann) ir neatkarīgs 
konsultants ar specializāciju komunikācijas stratēģiju izstrādē un īstenošanā. Viņš 
Dānijā pievēršas dažādiem komunikācijas jautājumiem galvenokārt ekonomikas 
un finanšu jomā, kā arī politikā un kultūrā. Pirms tam viņš bijis viena no Dānijas 
populārākajiem mākslas muzejiem Komunikācijas un pārdošanas nodaļas vadītājs. 

Nilss Henriks Bīnemanis bijis ECB galvenais preses pārstāvis (1999–2014), kas 
cieši iesaistīts ECB komunikācijas stratēģijas izstrādē un īstenošanā. Viņš vadījis 
daudzus ECB projektus un lasījis lekcijas par centrālo banku darbību dažādos 
Eiropas forumos. 2008. gadā viņš bija norīkots darbā SVF Plašsaziņas līdzekļu 
attiecību nodaļā Vašingtonā, kur bija atbildīgs par attiecībām ar plašsaziņas 

līdzekļiem Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Centrālāzijā. Pašlaik viņš ir iekļauts SVF ārējo speciālistu 
sarakstā.  

Iepriekš Nilss Henriks Bīnemanis bijis Dānijas uzņēmējdarbības dienas laikraksta Børsen, bet vēlāk Dānijas 
sabiedriskās televīzijas kanāla TV2 žurnālists finanšu jomā un ārzemju korespondents. Viņam ir Orhūsas 
Universitātes (Dānija) maģistra grāds ekonomikā.  

IEVADPREZENTĀCIJA 

Deniss Fiļipovs darbu Latvijas Bankā sāka 2011. gadā kā maksājumu un finanšu 
tirgus analītiķis, īpašu uzmanību pievēršot maksājumu politikai, attīstībai un 
inovācijām. Kopš 2015. gada viņš vada Maksājumu sistēmu pārvaldes Maksājumu 
sistēmu politikas daļu, kuras atbildībā ir maksājumu sistēmu un instrumentu 
pārraudzība Latvijā un Eiropā. Denisa Fiļipova darba pienākumos ir arī fintech 
attīstības tendenču monitorings un jaunu tehnoloģiju ietekmes uz finanšu tirgus 
infrastruktūru analīze. Viņš piedalās Latvijas Bankas zibmaksājumu projektā. 
Deniss Fiļipovs ir eksperts virtuālo valūtu jomā un veicina diskusijas par 
blokķēdes tehnoloģijas potenciālu. Viņš ieguvis maģistra grādu Rīgas Tehniskās 
universitātes uzņēmējdarbības ekonomikas programmā. 

DISKUSIJAS DALĪBNIEKI 

Harijs Ozols kopš 1997. gada ir Latvijas Bankas Informācijas sistēmu pārvaldes 
(kopš 2020. gada – Informācijas tehnoloģiju pārvalde) vadītājs un ir atbildīgs par 
Latvijas Bankas darbībai nepieciešamo informācijas sistēmu un telekomunikāciju 
infrastruktūras izveides, funkcionēšanas un attīstības nodrošināšanu. No 
2002. gada līdz 2020. gada februārim viņš bija Latvijas Bankas valdes loceklis, 
pārraudzīja maksājumu sistēmu un Kredītu reģistra darbību un darbības risku 
pārvaldības jomu un vadīja nozīmīgus attīstības projektus, t.sk. Kredītu reģistra 
izveidi un attīstību un Zibmaksājumu servisa ieviešanu. No 1994. gada līdz 
1997. gadam Harijs Ozols bija Informācijas sistēmu pārvaldes vadītāja vietnieks. 
No 1992. gada līdz 1994. gadam viņš strādāja Latvijas Bankā par vadošo 
programmētāju un bija Programmēšanas un sistēmas ieviešanas grupas vadītājs. 

Harijs Ozols pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālo banku sistēmas Informācijas tehnoloģiju komitejā. 
Harijs Ozols ieguvis inženiera programmētāja profesionālo maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē.  



Jānis Sārts ir NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors. Centrs 
ir starptautiska organizācija, kas veic analītisko darbu un sniedz padomus NATO 
dalībvalstīm un tās sadarbības valstīm stratēģiskās komunikācijas jautājumos. 
Jānis Sārts gandrīz astoņus gadus bijis Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, 
īstenojot aizsardzības sektora reformu ekonomiskās krīzes apstākļos, veidojot 
jaunu valsts aizsardzības koncepciju un veicinot reģionālo sadarbību NATO un ES 
ietvaros. Nacionālās kiberdrošības padomes vadītāja amatā viņš ir bijis atbildīgs 
par Latvijas kiberdrošības politikas izstrādi un tās ieviešanas pārraudzību, t.sk. 
pārraugot Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju 
CERT.LV. 

Karstens Biltofts (Karsten Biltoft) strādā Danmarks Nationalbank kopš 
1998. gada un pašlaik ir tās prezidenta palīgs un Finanšu stabilitātes departamenta 
vadītājs (kopš 2015. gada). Karstens Biltofts bijis Danmarks Nationalbank 
Administratīvā departamenta vadītājs (2007–2015), Sekretariāta vadītājs (2004–
2007) un Maksājumu sistēmu daļas vadītājs (2000–2004). Vienlaikus viņš 
strādājis arī par ārējo ekspertu maksājumu sistēmu un vērtspapīru norēķinu 
jautājumos SVF misijās Slovēnijā, Maltā un Krievijā (2000–2004), savulaik bijis 
administrators un ekonomists OECD (1994–1997). Karstens Biltofts ir Dānijas 
Finanšu uzraudzības iestādes Valdes loceklis, Dānijas Sistēmiskā riska padomes 
locekļa aizstājējs, Dānijas finanšu sektora operacionālās noturības foruma 
priekšsēdētājs un ECB Tirgus infrastruktūras valdes loceklis. 

Karstens Biltofts mācījies Eiropas biznesa augstskolā INSEAD (augstākā līmeņa vadības programma; 
2003), ieguvis maģistra grādu ekonomikā Kopenhāgenas Universitātē (1988), mācījies arī Londonas 
Ekonomikas un politisko zinātņu augstskolā (1987) un Kalifornijas Universitātē (1980–1981). 

Dr.oec. Francs Zeics (Franz Seitz) ir ekonomikas profesors Veidenes Lietišķo 
zinātņu tehniskajā universitātē (Vācija) un lekcijās īpaši pievēršas monetārajai 
politikai un finanšu tirgiem. Viņš ir daudzu vietējos un starptautiskos žurnālos 
publicētu rakstu autors. Viņa galvenie pētījumu virzieni ir monetārā teorija un 
politika, finanšu tirgi, banku darbība un maksājumu tirgi, īpaši skaidrā nauda 
apgrozībā. Francs Zeics jau daudzus gadus pilda konsultanta pienākumus dažādos 
centrālo banku un komercbanku, kā arī finanšu un nefinanšu sabiedrību projektos. 

II PANEĻDISKUSIJA. CITA RĪTDIENA – DIGITĀLA NAUDA DIGITĀLOS MACIŅOS 

Moderators Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks 

IEVADPREZENTĀCIJA 

Tommazo Mančīni-Grifoli (Tommaso Mancini-Griffoli) ir SVF Maksājumu, 
valūtu un infrastruktūras nodaļas vadītājs. Viņa darbs vērsts uz digitālajām 
valūtām un fintech, monetāro politiku, valūtas intervencēm, modelēšanu, kā arī 
centrālo banku darbību un komunikāciju. Viņš par šiem jautājumiem konsultējis 
valstu iestādes un ir daudzu publikāciju autors. Pirms darba SVF Tommazo 
Mančīni-Grifoli bijis Šveices Nacionālās bankas Pētniecības un monetārās 
politikas nodaļas vecākais ekonomists, kura pienākumos ietilpa Valdes 
konsultēšana par ceturkšņa monetārās politikas lēmumiem. Vēl pirms tam viņš 
strādājis privātajā sektorā – Goldman Sachs, Boston Consulting Group un tehnoloģiju 
jaunuzņēmumos Silīcija ielejā. Viņš ieguvis doktora grādu Ženēvas Institūtā un 
iepriekšējos grādus Londonas Ekonomikas augstskolā un Stenforda 
Universitātē. 



PĀRĒJIE DISKUSIJAS DALĪBNIEKI 

Ulrihs Bindseils (Ulrich Bindseil) kopš 2019. gada novembra ir ECB Tirgus 
infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Pirms tam viņš 
bijis ECB Tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors (no 2012. gada) un 
ģenerāldirektora vietnieks (no 2009. gada) un Riska vadības nodaļas vadītājs 
(2005–2008). Ulrihs Bindseils darbu centrālo banku jomā sācis 1994. gadā 
Deutsche Bundesbank Ekonomikas pārvaldē. Viņa publikācijas ietver Monetary 
Policy Operations and the Financial System (2014) un Central Banking before 
1800 – A Rehabilitation (2019). 

Marjus Jurgils (Marius Jurgilas) kopš 2013. gada ir Lietuvos bankas Valdes 
loceklis, kura atbildības sfērā ietilpst uzraudzība, maksājumu sistēmas un 
pētniecība. Marjus Jurgils ir speciālists inovāciju un regulējuma, Eiropas fintech 
ekosistēmas un Lietuvas fintech jomā. Viņš bijis ekonomists Norges Bank (2011–
2013) un Bank of England (2008–2011), asociētais profesors Elonas Universitātē 
(2007–2008), pētnieks un zinātniskais līdzstrādnieks Konektikutas Universitātē 
(2001–2007), kā arī kopš 2006. gada ir ECB pētnieks. Viņš ir Vadības un 
ekonomikas universitātes (Lietuva) Senāta loceklis, uzstājies starptautiskos 
pasākumos un intervijās plašsaziņas līdzekļiem sniedzis ieskatu fintech nākotnē. 

Marjus Jurgils ieguvis doktora grādu (2007) un maģistra grādu (2003) ekonomikā 
Konektikutas Universitātē un bakalaura grādu ekonomikā Viļņas Universitātē  
(2001).

Liza Aizupiete ir SIA "Fintelum" valdes locekle (kriptokapitāla tirgu nozari 
apkalpojošas kopfinansēšanas platformas rīkotājdirektore). Pirms tam viņa bijusi 
viena no kriptovalūtu tirdzniecības platformas Globitex dibinātājiem un 
AS "Globitex Holding" valdes priekšsēdētāja un padomes locekle, kā arī Lietuvas 
e-naudas iestādes UAB "NexPay" ģenerāldirektore. Liza Aizupiete mācījusies
Ženēvas Universitātē, specializējoties filozofijā. Viņa ir uzņēmēja, kas guvusi
pieredzi finanšu jomā, t.sk. tirdzniecībā un fondu un ieguldījumu portfeļu vadībā.
Kopš 2012. gada viņa atbalstījusi bitmonētu ieviešanu un vēlāk arī kriptovalūtas
nozari kopumā, aizstāvot decentralizētu un stabilu monetāro sistēmu.




