
KONFERENCES REFERENTI, DISKUSIJU DALĪBNIEKI UN MODERATORI

KONFERENCES ATKLĀŠANA

Zoja Razmusa ir Latvijas Bankas prezidenta vietniece kopš 2014. gada, un 
kopš 2011. gada viņa ir Latvijas Bankas padomes locekle. Z. Razmusa sāka 
darbu Latvijas Bankā 1993. gadā kā Monetārās politikas pārvaldes vadītāja 
vietniece. Pirms tam viņa strādāja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas 
institūtā par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci un nodaļas vadītāju, kā arī Rīgas 
Tehniskajā universitātē par vecāko pasniedzēju. Z. Razmusa absolvējusi Viteb-
skas Vieglās rūpniecības tehnoloģijas institūtu (ekonomista specialitāte). Viņa 
ir ieguvusi ekonomikas doktora grādu Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomi-
kas institūtā.

IEVADREFERĀTS

Īvs Meršs (Yves Mersch) ir ECB Valdes loceklis un ECB Padomes loceklis kopš 
2012. gada, pirms tam kopš 1998. gada viņš bijis Banque centrale du Luxembourg 
prezidents. Pirms tam viņš pārstāvēja savu valsti Starptautiskajā Valūtas fondā, 
Pasaules Bankā, Eiropas Investīciju bankā un citās starpvalstu organizācijās, kā 
arī privātos uzņēmumos, ieņemot nozīmīgus amatus finanšu un ražošanas jomā.  
Ī. Meršs ieguvis pēcdiploma izglītību politiskajās zinātnēs un tiesībās Univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Viņš ir visilggadējākais ECB Valdes loceklis.

I PANEĻDISKUSIJA. KĀDI IR MAKSĀJUMU PĀRMAIŅU VIRZIENI PASAULĒ?

Moderators Andris Strazds ir Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un ko-
munikācijas pārvaldes padomnieks kopš 2014. gada. Pašlaik viņš ir arī Eiropa-
domes starptautisko attiecību jautājumos loceklis un nepilna laika pasniedzējs 
Rīgas Ekonomikas augstskolā. Pirms tam viņš bija Nordea Bank Finland Plc. 
Latvijas filiāles galvenais ekonomists, PricewaterhouseCoopers SIA darījumu 
vadītājs un SIA "Lattelekom" stratēģijas attīstības vadītājs. A. Strazds iegu-
vis maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā Stokholmas 
Ekonomikas augstskolā.



Mārtiņš Kazāks ir Latvijas Bankas padomes loceklis kopš 2018. gada 
1. augusta. No 2014. gada līdz 2018. gadam M. Kazāks bija Fiskālās disciplīnas 
padomes biedrs. No 2006. gada līdz 2011. gadam viņš bija Latvijas Valsts 
prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas biedrs. Kopš 2005. gada M. Kazāks 
bija "Swedbank" AS galvenais ekonomists Latvijā, bet kopš 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. M. Kazāks ieguvis bakalaura 
grādu ekonomikā Latvijas Universitātē (1995), diplomu ekonomikā 
Kembridžas Universitātē (1996), maģistra grādu (1997; ar izcilību) un doktora 
grādu (2005) ekonomikā Londonas Universitātē.

Heiss Litldžons (Hays Littlejohn) ir EBA CLEARING izpilddirektors kopš 
2015. gada. Pirms tam viņš ieņēma vadošus amatus globālajā banku darījumu 
uzņēmumā UBS AG, kur kopš 1991. gada strādāja Union Bank of Switzer-
land (UBS) un bija atbildīgs par plašu jautājumu loku, t.sk. par informācijas 
tehnoloģijām, darījumiem, tirdzniecības finansēšanu, produktu vadību, sadar-
bības vadību, pārdošanu, komercdarbības attīstību un tirgus infrastruktūru. 
Viņš bija arī CLS valdes loceklis un – vairāk nekā 10 gadu – EBA CLEARING 
valdes loceklis. 

Tepo Tapio Pāvola (Teppo Tapio Paavola) ir augsta līmeņa vadošais darbi-
nieks FinTech un digitalizācijas jomā. Pašlaik viņš ir 3 Step IT Oy (Somija) 
direktors. Pirms tam viņš bija Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) 
galvenais attīstības vadītājs un vadīja Jauno digitālo uzņēmumu nodaļu. 

Pirms darba uzsākšanas BBVA 2014. gadā T. T. Pāvola bija PayPal vice-
prezidents un vadīja uzņēmumu apvienošanu un pārņemšanu, kā arī globā-
lo uzņēmējdarbības attīstību. Viņš ieņēmis vairākus vadošus amatus Nokia 
(2004–2012) un GE Capital (1996–1999). Viņš bijis arī GE Capital Somijas 
biroja ģenerāldirektors.

T. T. Pāvola ir daudzu vairākās nozarēs izveidotu jaunuzņēmumu dibinātājs un 
izpilddirektors un atzīts finanšu tehnoloģiju celmlauzis. The Digital Banking 

Club viņam piešķīris nosaukumu "2016. gada personība". Viņš bijis arī vairāku uzņēmumu (t.sk. Nokia 
Mobile Financial Services India, INdT (Brazīlija), Simple Finance (ASV), Atom Bank (Apvienotā Ka
raliste), Holvi (Somija), Propel Venture Partners (ASV) un BBVA Open Platform (ASV)) valdes loceklis. 

T. T. Pāvola ieguvis maģistra grādu ekonomikā Helsinku Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu 
uzņēmējdarbības vadībā INSEAD.  



II PANEĻDISKUSIJA. KAS MAKSĀJUMU JOMĀ DRĪZUMĀ BŪS AKTUĀLS EIROPĀ UN LATVIJĀ?

Moderators un ievadprezentācijas autors Deniss Fiļipovs darbu Latvijas Bankā 
uzsāka 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. D. Fiļipova darba pie nākumos ir arī FinTech attīstības tendenču 
monitorings un jaunu tehnoloģiju ietekmes uz finanšu tirgus infrastruktūru 
analīze. Viņš piedalās Latvijas Bankas zib maksājumu projektā. D. Fiļipovs ir 
eksperts virtuālo valūtu jomā un veicina dis kusijas par blokķēdes tehnoloģijas 
potenciālu. Viņš ieguvis maģistra grādu Rīgas Tehniskās universitātes 
uzņēmējdarbības ekonomikas programmā.

Pēteris Zilgalvis ir Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un 
tehnoloģiju ģenerāldirektorāta Digitālā vienotā tirgus direktorāta Digitālo 
inovāciju un blokķēdes nodaļas vadītājs un Eiropas Komisijas FinTech darba 
grupas vadītājs. Viņš tika izvirzīts CoinDesk's Most Influential People in 
Blockchain apbalvojumam 2017. gadā. No 2013. gada līdz 2014. gadam 
ES vieszinātnieku programmas ietvaros P. Zilgalvis kā asociētais pētnieks 
darbojās Oksfordas Universitātes Sv. An tonija koledžas finanšu tirgu 
politiskās ekonomijas programmā. No 1997. gada līdz 2005. gadam viņš 
bija Eiropas Padomes Juridisko lietu ģenerāldirektorāta Bioētikas nodaļas 
vadītāja vietnieks. Viņš strādāja vairākās Latvijas valsts iestādēs, bet pēc tam 
bija vecākais padomnieks ārvalstu vides tiesību jautājumos Pasaules Bankas  

Krievijas Federācijas vides vadības projektā un Baltijas valstu reģionālais vides speciālists Pasaules 
Bankā. P. Zilgalvis ir Kalifornijas Advokātu kolēģijas biedrs kopš 1991. gada, ieguvis Juris Doctor 
grādu Dienvidkalifornijas Universitātē, bakalaura grādu politikas zinātnē (ar izcilību) Kalifornijas 
Universitātē, kā arī apguvis Daudzsološo līderu apmācību programmu (High Potentials Leadership 
Programme) Hārvarda Biznesa skolā.

Vladislavs Mironovs ir AS "Citadele banka" valdes loceklis un privātpersonu 
klientu apkalpošanas direktors. Viņa pārziņā ir grupas uzņēmējdarbības 
stratēģijas ieviešana un uzņēmējdarbības attīstība. Darbu AS "Citadele banka" 
V. Mironovs uzsāka 2015. gadā kā Stratēģisko projektu vadības daļas vadītājs. 
Viņa iepriekšējā darba pieredze ietver dažādus amatus AS "GE Money Bank". 
Pēdējos divus gadus pirms pievienošanās AS "Citadele banka" viņš pildīja 
stratēģiskās iniciatīvas līdera funkcijas GE Capital galvenajā birojā ASV, vadot 
projektus un līdzdarbojoties globālās tirdzniecības finansēšanas stratēģiju 
izstrādē. V. Mironovs bija uzņēmējdarbības attīstības vadītājs GE Capital 
Apvienotajā Karalistē (2012–2013) un pārdošanas un mārketinga direktors AS 
"GE Money Bank" Latvijā (2010–2012). V. Mironovs ieguvis maģistra grādu 
uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Biznesa skolā.



Marilīsa Mia Topa (Mariliis Mia Topp) ir Paytailor OÜ līdzdibinātāja un 
uzņēmējdarbības attīstības vadītāja kopš 2017. gada. Kopš 2017. gada beigām 
viņa ir arī uzņēmumu konsultante komunikācijas, uzņēmējdarbības attīstības 
un zīmola veidošanas jautājumos. Pirms karjeras uzsākšanas uzņēmējdarbības 
jomā viņa no 2011. gada līdz 2016. gadam bija vadoša biržā kotēta 
ūdensapgādes uzņēmuma AS Tallina Vesi Komunikācijas pārvaldes vadītāja 
un strādāja uzņēmuma augstākā līmeņa vadības sastāvā. No 2009. gada 
līdz 2010. gadam viņa bija klientu komunikācijas projektu vadītāja, bet no 
2008. gada līdz 2009. gadam – klientu kontaktu administratore AS Tallina Vesi. 
M. M. Topa ieguvusi pēcdiploma izglītību sabiedriskajās attiecībās Londonas 
Sabiedrisko attiecību institūtā (2014–2015), maģistra grādu uzņēmējdarbības 

vadībā Tallinas Tehnoloģiju universitātē (2009–2014) un bakalaura grādu psiholoģijā ar specializāciju 
personāla vadībā Igaunijas Uzņēmējdarbības lietišķo zinātņu universitātē (2004–2009). 

Dainis Bērziņš ir SIA "Rimi Baltic" IT direktors un Baltijas vadības gru-
pas loceklis un ir atbildīgs par IT stratēģiju, attīstību un operācijām vienā no 
Baltijas vadošajiem pārtikas preču mazumtirgotājiem. No 2007. gada līdz 
2009. gadam viņš bija "Swedbank" AS valdes loceklis un informācijas direk-
tors un no 2007. gada līdz 2016. gadam ieņēma dažādus vadošus amatus IT 
jomā Swedbank grupā. Pirms tam D. Bērziņš strādāja par vadītāju un konsul 
tantu, palīdzot uzņēmumiem efektīvi izmantot tehnoloģijas uzņēmējdarbības 
mērķu sasniegšanai. 

Madiss Millers (Madis Müller) ir Eesti Pank prezidenta vietnieks kopš 
2011. g a da un pārrauga galvenokārt ar finanšu sektoru saistīto centrālās 
bankas darbību, t.sk. Eesti Pank darbu maksājumu sistēmu, finanšu stabilitātes 
un monetārās politikas operāciju jomā un skaidrās naudas apgrozības koor-
dinēšanu Igaunijā. Viņš pārrauga arī Eesti Pank finanšu aktīvu un nekustamā 
īpašuma pārvaldību. M. Millers ir Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes, 
Igaunijas Noguldījumu apdrošināšanas fonda un ECB Vienotā uzraudzības 
mehānisma (banku uzraudzība) Uzraudzības valdes loceklis. Pirms darba 
uzsākšanas Eesti Pank M. Millers strādāja Starptautiskajā Finanšu korporācijā 
un Pasaules Bankā (2003–2011), bija Igaunijas Republikas premjerministra 
padomnieks ekonomiskās politikas jautājumos (2002–2003), Igaunijas Re-

publikas Finanšu ministrijas padomnieks (1999–2002) un PricewaterhouseCoopers Tallinn konsultants 
(1998–1999). M. Millers ieguvis maģistra grādu finansēs Džordža Vašingtona Universitātē un bakalaura 
grādu uzņēmējdarbības vadībā Igaunijas Biznesa skolā. Viņš ir arī sertificēts finanšu risku vadītājs un 
sertificēts finanšu analītiķis.


