
Kristīne Lagarda   

Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) ir Eiropas Centrālās bankas prezidente kopš 2019. gada 
novembra. No 2011. gada līdz 2019. gadam viņa bija Starptautiskā Valūtas fonda vienpadsmitā 
izpilddirektore. Pirms tam – no 2007. gada līdz 2011. gadam – viņa bija Francijas ekonomikas 
un finanšu ministre, bet no 2005. gada līdz 2007. gadam – tirdzniecības ministre. Būdama 
juriste pēc izglītības, viņa 20 gadus strādāja starptautiskajā juridiskajā birojā Baker McKenzie un 

1999. gadā kļuva par tā globālo priekšsēdētāju. Visos šajos amatos viņa bija pirmā sieviete, kura tos ieņēma. 

2020. gadā K. Lagarda ierindojās 2. vietā žurnāla Forbes 100 pasaules ietekmīgāko sieviešu sarakstā, un žurnāls TIME 
viņu nosauca par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem pasaulē. 2012. gada aprīlī K. Lagarda kļuva par Nacionālā Goda 
Leģiona virsnieci un 2021. gada maijā – par Francijas Nacionālā Nopelnu ordeņa komandieri.

Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis ir Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks. Viņš ir atbildīgs par 
ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā, un tirdzniecību. Pirms tam viņš bija priekšsēdētāja 
vietnieks eiro un sociālā dialoga, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības jautājumos.

V. Dombrovskis bija Latvijas visilgāk amatā esošais valdības vadītājs, kurš ministru prezidenta 
pienākumus pildīja trīs pilnvaru termiņus. Viņš ir bijis finanšu ministrs, Latvijas Republikas Saeimas un Eiropas 
Parlamenta deputāts. 

Pirms iesaistīšanās politikā V. Dombrovskis bija Latvijas Bankas galvenais ekonomists, zinātniskais līdzstrādnieks 
Maincas Universitātē, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā un Merilendas Universitātē.

Mārtiņš Kazāks

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. M. 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 M. Kazāks bija “Swedbank” AS galvenais ekono mists Latvijā, bet no 2010. gada – arī 
Swedbank grupas galvenā ekonomista vietnieks. M. Kazāks bija pasniedzējs Rīgas Ekonomikas augstskolā (1996–2008), 
Londonas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Biznesa skolā. Mārtiņš Kazāks ir daudzu publikāciju par 
finanšu tirgiem, finanšu krīzēm, fiskālo politiku un ekonomisko konkurētspēju autors un līdzautors. 
Mārtiņš Kazāks ieguvis doktora grādu un maģistra grādu (ar izcilību) ekonomikā Londonas Universitātē, diplomu 
ekonomikā Kembridžas Universitātē un bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātē. 
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Fransuā Vileruā de Galo

Fransuā Vileruā de Galo (François Villeroy de Galhau) ir Banque de France prezidents kopš 
2015. gada novembra. 2021. gada novembrī viņš tika atkārtoti iecelts šajā amatā uz otro 
pilnvaru termiņu. Viņš ir Eiropas Centrālās bankas Padomes loceklis un Francijas Prudenciālās 
uzraudzības un noregulējuma iestādes priekšsēdētājs. 2022. gadā viņš tika iecelts arī par 
Starptautisko norēķinu bankas Direktoru valdes priekšsēdētāju. F. Vileruā de Galo ir absolvējis 

Francijas Nacionālo administrācijas skolu, iegūstot finanšu inspektora profesiju, un gandrīz 20 gadu strādājis Francijas 
Finanšu ministrijā (1984–2003), bet pēc tam 12 gadu BNP Paribas. Viņš ir vairāku grāmatu autors, t.sk. L’Espérance d’un 
Européen (Odile Jacob, 2014) un Retrouver confiance en l’économie (Odile Jacob, 2021).

Inese Suija-Markova

Inese Suija-Markova ir ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā un inovācijās Rīgas Tehniskajā 
universitātē (2006) un pašlaik ir doktorante šajā pašā augstskolā. Viņas pētniecības darbs 
ir saistīts ar zināšanu pārnesi un zināšanu ietilpīgu biznesa pakalpojumu vadīšanu. Kopš 
2008. gada vada Vides risinājumu institūtu – privātu pētniecības un inovāciju organizāciju, kas 
rada risinājumus ilgtspējīgai zemes izmantošanai un dabas resursu apsaimniekošanai. Kopš 

2021. gada ieņem Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieces amatu. Lasa lekcijas 
par inovāciju attīstības tehnikām un radošumu. Bijusi ASV, Kanādas valdību un UNESCO Bank Fellowship Programme 
stipendiāte. Daudzu starptautisku konferenču un semināru moderatore, dalībniece un lektore.

Grečena Deilija

Dr. Grečena Deilija (Gretchen C. Daily) ir Stenforda Universitātes Bioloģijas fakultātes vides 
zinātnes Bing profesore, Dabas aizsardzības centra direktore, Stenforda Vides mežu institūta 
vecākā pētniece, kā arī Dabas kapitāla projekta līdzdibinātāja un fakultātes direktore. Deilijas 
grupa attīsta zinātni, lai veicinātu cilvēku un dabas drošībai nepieciešamās dziļās pārmaiņas 
sabiedrībā. Viņas centieni aptver fundamentālos pētījumus un sadarbību ar lēmumu 

pieņēmējiem, un tie vērsti uz dabas novērtēšanu politikā, finansēm un darbībām visā pasaulē. G. Deilija publicējusi 
simtiem rakstu un 12 grāmatu, t. sk. Nature’s Services (1997), The New Economy of Nature (2002), Natural Capital (2011), 
The Power of Trees (2012), un Green Growth that Works (2019).  G. Deilija ir ASV Nacionālās zinātņu akadēmijas, Amerikas 
Mākslas un zinātnes akadēmijas, kā arī Amerikas Filozofu biedrības īstenā locekle.

Franks Eldersons

Franks Eldersons (Frank Elderson) ir Eiropas Centrālās Bankas (ECB) Valdes loceklis. Viņš pārrauga 
ECB Juridiskā ģenerāldirektorāta darbu un ir ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieks. 
Iepriekš F. Eldersons bijis De Nederlandsche Bank (DNB) izpilddirektors. DNB strādājis vairākos 
vadošos amatos, līdz 2011. gadā sācis darbu tās Valdē.

F. Eldersons ir Bāzeles Banku uzraudzības komitejas ar klimata pārmaiņām saistīto finanšu risku 
darba grupas līdzpriekšsēdētājs. No 2018. gada janvāra līdz 2022. gada janvārim viņš bija jaundibinātā Centrālo banku 
un uzraugu finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkla pirmais priekšsēdētājs.

F. Eldersons apguvis vairākus kursus Saragosas Universitātē (Spānija).

1994. gadā viņš absolvēja Amsterdamas Universitāti, specializējoties Nīderlandes tiesībās, un 1995. gadā ieguva 
tiesību zinātņu maģistra grādu Kolumbijas Juridiskajā augstskolā (Ņujorka). 
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Berijs Eihengrīns

Berijs Eihengrīns (Barry Eichengreen) ir Džordža Pardija un Helēnas Pardijas fonda priekšsēdētājs 
un Kalifornijas Universitātes (Bēklija) ekonomikas un politikas zinātnes goda profesors 
kopš 1987. gada. Viņš ir Nacionālā ekonomisko pētījumu biroja (Kembridža, Masačūsetsa, 
ASV) un Ekonomiskās politikas pētījumu centra (Londona, Apvienotā Karaliste) zinātniskais 
līdzstrādnieks. No 1997. gada līdz 1998. gadam viņš bija Starptautiskā Valūtas fonda vecākais 

padomnieks politikas jautājumos.

Viņa jaunākās grāmatas ir In Defense of Public Debt, kas sarakstīta ar līdzautoriem Asmaa El-Ganainy, Rui Esteves un Kris 
Mitchener (Oxford University Press, 2021), un The Populist Temptation: Economic Grievance and Political Reaction in the 
Modern Era (Oxford University Press, 2018).

Profesoram Eihengrīnam 2002. gadā piešķirta ASV Ekonomikas vēstures biedrības Jonathan R.T. Hughes balva par 
izcilību izglītošanā un 2004. gadā – Kalifornijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes balva par izcilību pedagoģijā.

Stefans Ingvess

Stefans Ingvess (Stefan Ingves) ir Sveriges Riksbank prezidents un valdes priekšsēdētājs. Viņš ir 
Starptautisko norēķinu bankas Direktoru valdes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Banku darbības 
un riska vadības komitejas priekšsēdētājs. S. Ingvess ir arī ECB Ģenerālpadomes loceklis  un 
Eiropas Sistēmisko risku padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Viņš ir arī Zviedrijas 
pilnvarotais Starptautiskajā Valūtas fondā, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu makroprudenciālā 

foruma valdes loceklis un Toronto Finanšu uzraudzības globālās līderības centra priekšsēdētājs. 

Iepriekš S. Ingvess bijis Bāzeles Banku uzraudzības komitejas priekšsēdētājs, Starptautiskā Valūtas fonda Monetāro 
un finanšu sistēmu pārvaldes direktors, Sveriges Riksbank prezidenta vietnieks un Zviedrijas Banku atbalsta iestādes 
ģenerāldirektors. Pirms tam viņš bija Zviedrijas Finanšu ministrijas Finanšu tirgu pārvaldes vadītājs.

S. Ingvesam ir doktora grāds ekonomikā.

Florānsa Disa 

Florānsa Disa (Florence Diss) ir Google Ready to Pay Partnerships vadītāja Eiropas, Tuvo Austrumu 
un Āfrikas reģionā. Darbs vairāk nekā 10 gadu laikā aptvēris vairāku Google produktu partnerību, 
sākot ar Maps un Geo un beidzot ar Shopping un Ads, palīdzot laist tirgū tik dažādus produktus kā 
Google Transit, Local Inventory Ads un nesen arī Google Pay. 

Pirms darba Google F. Disa sākusi veidot karjeru finanšu jomā Boston Consulting Group, bet pēc 
tam vadījusi partnerības iepirkumu jaunuzņēmumā, kas tagad ietilpst Capgemini.

Mārtiņš Bitāns

M. Bitāns sāka darbu Latvijas Bankā 1998. gadā, bija ekonomists Monetārās politikas pārvaldē, 
vēlāk – vecākais ekonomists un Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas vadītājs. Darba 
pieredze galvenokārt saistīta ar starptautiskās konkurētspējas un ilgtspējīgas izaugsmes 
problēmjautājumu pētniecību. Vairāku Latvijas Bankas publikāciju par šiem jautājumiem autors.
2007.–2009. gadā Mārtiņš Bitāns bija Latvijas pārstāvis Starptautiskajā Valūtas fondā, pildot 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas izpilddirektora padomnieka pienākumus.
M. Bitāns ir Latvijas Bankas pārstāvis Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) Monetārās politikas komitejā (MPC). 
M. Bitāns ieguvis starptautiskās ekonomikas maģistra grādu Dienviddānijas Universitātē Odensē.
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