
 

 

 

 
IEVADREFERĀTS 

Isabela Šnābela (Isabel Schnabel) ir ECB Valdes locekle un atbildīga par tirgus 
operācijām, pētniecību un statistiku. Viņa ir arī Bonnas Universitātes finanšu 
ekonomikas profesore (atbrīvota no akadēmisko pienākumu pildīšanas). Pirms 
darba ECB viņa bija izcilības klastera ECONtribute: Markets & Public Policy 
pārstāve. No 2014. gada līdz 2019. gadam viņa bija Vācijas Ekonomikas 
ekspertu padomes ("Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung") locekle un 2019. gadā – Francijas un 
Vācijas Ekonomikas ekspertu padomes līdzpriekšsēdētāja. 2018. gadā viņa 
saņēma sociālās politikas asociācijas piešķirto Gustava Stolpera balvu. Pašlaik 
viņa ir Eiropas Ekonomikas asociācijas Padomes locekle.  

Isabela Šnābele studējusi ekonomiku Parīzes universitātē (Paris I) Sorbonnā, Kalifornijas Universitātē 
Bērklijā un Manheimas Universitātē, kur viņa 2003. gadā ieguvusi arī doktora grādu. 

 
1. PANEĻDISKUSIJA. MONETĀRĀ UN FISKĀLĀ POLITIKA – MIJIEDARBĪBA VAI CĪŅA? 

Moderators Džons O'Donels (John O'Donnell) ir Reuters galvenais 
korespondents. Viņš ziņo par ekonomikas, politikas un finanšu norisēm visā 
kontinentā – sākot ar euro zonas parādu krīzi un breksitu un beidzot ar Eiropas 
finanšu skandāliem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 

Wirecard. Iepriekš strādājot The Sunday Times Londonā, Džons O'Donels 

Reuters uzdevumā apceļojis kontinentu no Rīgas līdz Briselei un no Berlīnes līdz 
Cīrihei, lai informētu sabiedrību par galvenajiem ekonomiskajiem un 
politiskajiem notikumiem reģionā.  

 

DISKUSIJAS DALĪBNIEKI 

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 un maģistra grādu (ar izcilību) ekonomikā Londonas Universitātē, 
diplomu ekonomikā Kembridžas Universitātē un bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātē. 



 

 

Valdis Dombrovskis ir Eiropas Komisijas priekšsēdētāja izpildvietnieks un 
atbildīgs par ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā, un tirdzniecību (kopš 
2020. gada oktobra). Pirms tam viņš bija priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā 
dialoga, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības jautājumos. Latvijā 
viņš bija visilgāk valsts vēsturē amatā esošais valdības vadītājs, kurš ministru 
prezidenta pienākumus pildīja trīs pilnvaru termiņus. Viņš bija arī finanšu 
ministrs, Latvijas Republikas Saeimas deputāts un divreiz tika ievēlēts Eiropas 
Parlamentā. Pirms iesaistīšanās politikā viņš bija Latvijas Bankas galvenais 
ekonomists un pirms tam – zinātniskais līdzstrādnieks Maincas Universitātē, 
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā un Merilendas Universitātē. 
Valdis Dombrovskis ieguvis maģistra grādu gan fizikā, gan ekonomikā. 

 

Klaudio Borio (Claudio Borio) ir Starptautisko norēķinu bankas (SNB) 
Monetārās un ekonomikas pārvaldes vadītājs kopš 2013. gada. SNB Monetārajā 
un ekonomikas pārvaldē (MEP) viņš ieņēmis vairākus amatus, t.sk. bijis MEP 
vadītāja vietnieks, Pētniecības un statistikas daļas direktors, Globālās finanšu 
sistēmas komitejas un Zelta un valūtas kursa komitejas (tagadējās Tirgus 
komitejas) sekretariāta vadītājs. No 1985. gada līdz 1987. gadam viņš bija 
OECD ekonomists un strādāja Ekonomikas un statistikas pārvaldes Valstu 
pētījumu daļā. Pirms tam viņš bija Oksfordas Universitātes Brasenose koledžas 
lektors un zinātniskais līdzstrādnieks. Filozofijas doktora un filozofijas maģistra 
grāds ekonomikā, kā arī bakalaura grāds politikā, filozofijā un ekonomikā iegūts 

tajā pašā universitātē. Klaudio Borio ir daudzu publikāciju autors, kurš rakstījis par monetāro politiku, 
banku darbību, finansēm un finanšu stabilitātes jautājumiem.  

 

Hordi Gali (Jordi Gali) ir Starptautiskās ekonomikas pētniecības centra (CREI) 
vecākais pētnieks, Barselonas Pompeu Fabras universitātes profesors un 
Barselonas Ekonomikas augstskolas profesors pētnieks. No 2001. gada līdz 
2017. gadam viņš bija CREI direktors. Viņš ieņēmis akadēmiskus amatus 
Ņujorkas Universitātē un Kolumbijas Universitātē, un bijis viesprofesors 
Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā. Viņš ir CEPR zinātniskais līdzstrādnieks, 
Nacionālā ekonomisko pētījumu biroja pētniecības speciālists un 
Ekonometriskās biedrības pētnieks.  

Hordi Gali bijis Eiropas Ekonomikas asociācijas līdzredaktors un CEPR 
Starptautiskās makroekonomikas programmas līdzdirektors. 2012. gadā viņš ieņēma Eiropas Ekonomikas 
asociācijas prezidenta amatu. Viņa saņemto apbalvojumu klāstā ir Katalonijas valdības piešķirtā Nacionālā 
pētniecības balva un Yrjö Jahnsson balva, kuru viņš saņēma kopā ar citu pētnieku. Bijis ECB, ASV 
Federālo rezervju sistēmas, Sveriges Riksbank, Norges Bank, Banque de Franc un citu centrālo banku 
konsultants. Viņa pētījumu interešu jomas ir makroekonomika un monetārā teorija, un par šiem 
jautājumiem viņš publicējis rakstus vairākos zinātniskajos žurnālos. Ieguvis doktora grādu ekonomikā 
Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā. 

 

 

 



 

 

2. PANEĻDISKUSIJA. ILGTSPĒJA – CEĻĀ UZ LĪDZSVAROTU ATTĪSTĪBU 

Moderators Edvards Kušners ir Latvijas Bankas padomes padomnieks, Latvijas 
Bankas ilgtspējas virziena vadītājs. Bijis Latvijas Bankas padomes loceklis 
(2012–2018). Edvards Kušners sāka darbu Latvijas Bankā 2003. gadā Juridiskās 
pārvaldes vadītāja vietnieka amatā. No 2005. gada līdz 2012. gadam viņš bijis arī 
Latvijas Bankas prezidenta padomnieks, pirms tam – Eiropas integrācijas biroja 
direktors. 2009.–2012. gadā Edvards Kušners bija Latvijas Republikas ministru 
prezidenta ārštata padomnieks valsts pārvaldes jautājumos. 2008.–2011. gadā 
viņš bija Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas loceklis. 

Edvards Kušners ieguvis bakalaura grādu bioloģijā Latvijas Universitātē, 
starptautisko ekonomisko attiecību struktūrvienības vadītāja profesionālo kvalifikāciju Latvijas 
Universitātes Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā, kā arī bakalaura grādu tiesību zinātnē 
un jurista profesionālo kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 

DISKUSIJAS DALĪBNIEKI 

Zane Petre ir Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja. Darba gaitas 
Latvijas Ārlietu ministrijā viņa uzsāka 1997. gadā un šajā laikā strādāja dažādos 
amatos gan ministrijā, gan pārstāvniecībās, t.sk. bija Starptautisko operāciju un 
krīžu noregulējuma nodaļas vadītāja, Eiropas korespondente Politiskā direktora 
birojā, kā arī Latvijas Pastāvīgajā Pārstāvniecībā ES Briselē kā pārstāve Krīžu 
vadības civilo aspektu komitejā un Kancelejas vadītāja Moldovā. 2012. gadā viņa 
pievienojās Eiropas Ārējās darbības dienestam un bija Politikas, preses un 
informācijas nodaļas vadītāja ES Delegācijā Eritrejā (2012–2016) un pēc tam 
delegācijas vadītāja vietniece un Politikas, preses un informācijas nodaļas 
vadītāja ES Delegācijā Nepālā (2016–2020). 2020. gada septembrī viņa 

pievienojās Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta Ukrainas atbalsta 
grupai.  

 

Krista Baumane ir 13. Saeimas deputāte (Kustība PAR!, "Attīstībai/Par!" 
frakcija). Saeimā Krista Baumane strādā Ārlietu komisijā, Pilsonības, migrācijas 
un sabiedrības saliedētības komisijā, kā arī Vides un klimata apakškomisijā. 
Pirms Saeimas deputātes mandāta pieņemšanas viņa bija mārketinga speciāliste 
dabisko pļavu atjaunošanas projektā "GrassLIFE" nodibinājumā "Latvijas Dabas 
fonds". Kristas Baumanes pirmā darba vieta bija Ārlietu ministrija, bet 
ilglaicīgākā – domnīca "Providus", kur viņa vadīja sabiedriskās politikas portālu 

politika.lv. Īpaša Kristas Baumanes profesionālās un sabiedriskās darbības 
šķautne ir saistīta ar ēdienu – viņa jau 10 gadus raksta populāru kulināro blogu, 
darbojusies Āgenskalna tirgū ar sabiedrības iesaistes projektiem un vadījusi 

televīzijas raidījumu par bioloģisko lauksaimniecību.  

Krista Baumane ir studējusi uzņēmējdarbības vadību Starptautiskajā universitātē Ženēvā un politikas 
zinātni Latvijas Universitātē. 

 

 



 

 

Andris Vilks ir Latvijas Bankas padomes loceklis kopš 2020. gada 1. oktobra. 
Pirms tam strādājis Eiropas Investīciju bankas Baltijas valstu reģionālajā 
pārstāvniecībā Viļņā, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā Londonā un 
Eiropas Investīciju bankā. 2010.–2014. gadā Andris Vilks bija Latvijas 
Republikas finanšu ministrs, kā arī Latvijas Republikas pilnvarnieks Pasaules 
Bankas grupā, Eiropas Investīciju bankā, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
bankā, Ziemeļu Investīciju bankā un Eiropas Padomes Attīstības bankā. Bijis 
divu Ministru prezidentu ārštata padomnieks ekonomikas un finanšu jautājumos: 
Ivaram Godmanim (2008–2009) un Valdim Dombrovskim (2009–2010).  

Andris Vilks ieguvis dabaszinātņu maģistra grādu ģeogrāfijā Latvijas Universitātē. Zināšanas papildinājis 
vairākos investīciju, finanšu analīzes, vadības un mārketinga kursos, t.sk. Nordisk Landboskole Odensē 
(Dānija). 

 

Kristīne Černaja-Mežmale kopš 2019. gada novembra ir Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas padomes locekle. Līdzšinējā profesionālā pieredze saistīta ar 
finanšu sektoru un finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību. Darbu FKTK uzsāka 
2017. gadā, no 2018. gada vada Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu 
iestāžu darbības analīzes daļu, pirms tam bija šīs daļas vadītājas vietniece 
nozīmīgo banku uzraudzības jautājumos. No 2006. līdz 2017. gadam strādājusi 
"Swedbank" AS dažādos amatos. Kopš 2019. gada jūlija ir Eiropas Centrālās 
bankas Uzraudzības Valdes locekle.  

Kristīne Černaja-Mežmale ir ieguvusi maģistra grādu finanšu vadībā un 
bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Banku augstskolā. Zināšanas papildinājusi vairākos finanšu 
vadības un organizāciju vadības kursos, t.sk. 2020. gadā Saïd Business School, University of Oxford, 
pabeigta Oxford Leading Sustainable Corporations programma. 

 

 

 

 


