PĀRĒJIE DISKUSIJAS DALĪBNIEKI
Meri Obstbauma (Meri Obstbaum) kopš 2018. gada novembra ir Suomen
Pankki – Finlands Bank Prognozēšanas daļas vadītāja. Pirms tam viņa bijusi
vecākā padomniece Suomen Pankki – Finlands Bank un Somijas Finanšu
ministrijā. Meri Obstbaumas darba pienākumos ietilpa plašs jomu klāsts,
t.sk. darba tirgus makroekonomikas un algu veidošanās analīze, makroeko
nomiskā modelēšana, prognozēšana, kā arī fiskālās un strukturālās politikas
sagatavošana. Viņa publicējusi vairākus rakstus par dažādām darba tirgus
tēmām, t.sk. darbaspēka novecošanu un darba tirgus polarizāciju. Viņa bijusi
Somijas Ekonomistu asociācijas prezidente (2016–2017) un pašlaik ir makro
ekonomikas teorijas vieslektore Helsinku Universitātē.

KONFERENCES REFERENTI, DISKUSIJU DALĪBNIEKI UN MODERATORI
IEVADVĀRDI
Ilmārs Rimšēvičs ir Latvijas Bankas prezidents kopš 2001. gada; pirms tam
viņš bija Latvijas Bankas prezidenta vietnieks. Kā Latvijas Bankas prezidents
viņš kopš 2014. gada ir Eiropas Centrālās bankas Padomes loceklis, bet kopš
2004. gada – Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes loceklis. 20. gs.
90. gados viņš bija Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Ilmārs Rimšēvičs ir
Latvijas pilnvarotais Starptautiskajā Valūtas fondā; pirms tam viņš bija piln
varotā vietnieks.
Ilmārs Rimšēvičs ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un starptautiskajās tirdz
niecības attiecībās Rīgas Tehniskajā universitātē un maģistra grādu uzņēmēj
darbības vadībā Klārksona Universitātē (ASV).

Meri Obstbauma ieguvusi ekonomikas zinātņu doktora grādu Ālto Universitātē Helsinkos.
Maksims Jegorovs ir informācijas tehnoloģiju (IT) nozares profesionālis
un eksperts ar nozīmīgu pieredzi starptautiskajos IT projektos. Nozarē
viņš darbojas kopš 1997. gada un kopš 2007. gada ir vadošā IT uzņēmuma
Accenture Latvijas filiāles vadītājs (uzņēmums ir lielākais IT programmatūras
un pakalpojumu eksportētājs). Viņš ir nozīmīgā Start (IT) projekta (bezmaksas
programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās) pamatlicējs.
Maksims Jegorovs ir apbalvots ar Atzinības krustu (2018; III šķira). Viņš ir
RTU Padomnieku konventa loceklis un Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS
valdes priekšsēdētājs.
Absolvējis Latvijas Universitātes Datorzinību fakultāti, ir LU Goda biedrs un
LU Datorikas fakultātes Alumni asociācijas prezidents.
Igns Mačeika (Ignas Mačeika) kopš 2018. gada ir SBA Group Resursu depar
tamenta vadītājs. Karjeru viņš sāka SEB bank Lietuvā, strādājot ar starptau
tiskām finanšu iestādēm un lielākajiem uzņēmumiem. No 2008. gada līdz
2010. gadam viņš turpināja savu karjeru SEB bank galvenajā mītnē Stokholmā,
strādājot Lielo uzņēmumu apkalpošanas departamentā. No 2010. gada līdz
2013. gadam, strādājot SEB bank Lietuvā, viņš sniedza konsultācijas finanšu
jautājumos lielajiem Lietuvas un ārvalstu uzņēmumiem. No 2014. gada līdz
2017. gadam Igns Mačeika vadīja Nordea Bank Lietuvas Lielo uzņēmumu ap
kalpošanas pārvaldi un bija bankas Kredītkomitejas loceklis. Veidojot karjeru
finanšu sektorā, Igns Mačeika guva vērtīgu pieredzi korporatīvās pārvaldības,
darījumu strukturēšanas un risku pārvaldības jomā, t.sk. darījumos ar nekusta
majiem īpašumiem.
Igns Mačeika ieguvis maģistra grādu finanšu tiesībās Mīkola Romera Universitātē (studējot vienu
gadu apmaiņas programmā Bergenas Universitātē; 2006) un bakalaura grādu tiesībās un vadībā Mīkola
Romera Universitātē (2004).

IEVADREFERĀTS
Andrea Basanini (Andrea Bassanini) ir OECD Nodarbinātības, darba un
sociālo lietu direktorāta Nodarbinātības un ienākumu nodaļas vecākais eko
nomists un kopš 2017. gada – nodarbinātības apskata OECD Employment
Outlook redaktors. Pirms tam viņš bijis vairāku OECD projektu un ziņojumu
sagatavošanas vadītājs (t.sk. nodarbinātības stratēģijas pārvērtēšanas projekts
un ziņojumi par konkurenci un darba tirgiem, apmācību darba vietā, diskriminā
ciju darba tirgū, nodarbinātības aizsardzības tiesību aktiem, darba līgumiem, kā
arī bruto darba plūsmām un darba ražīgumu). No 2012. gada līdz 2019. gadam
viņš bijis atbildīgs par OECD nodarbinātības aizsardzības tiesību aktu datubāzi.
Andrea Basanini ir arī Darba lietu un ekonomikas institūta (Bonnā, Vācijā)
zinātniskais līdzstrādnieks. Iepriekš viņš bija asociētais ekonomikas profesors
Parīzes Ziemeļu universitātē un viespētnieks Parīzes Panteona universitātē, Stenfordas Universitātē un
Vīnes Starptautiskajā pielietojamo sistēmu analīzes institūtā (IIASA).
Andrea Basanini ieguvis ekonomikas doktora grādu Romas "La Sapienza" universitātē un maģistra
grādu Oksfordas Universitātē.
I PANEĻDISKUSIJA. KĀ NODROŠINĀT VESELĪGU DARBA TIRGU: POLITIKAS
PERSPEKTĪVAS BALTIJAS VALSTĪS
Moderators Mārtiņš Kazāks ir Latvijas Bankas padomes loceklis kopš
2018. gada 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
Mārtiņš Kazāks bija "Swedbank" AS galvenais ekonomists Latvijā, bet kopš
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 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).

IEVADPREZENTĀCIJA
Uldis Rutkaste ir Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs.
Viņa darba pienākumos ietilpst plašs risināmo jautājumu loks, t.sk. makro
ekonomiskās analīzes un pētniecības organizēšana, kā arī priekšlikumu iz
strāde ekonomiskās politikas jomā un dalība ekonomiskās politikas debatēs
ar Latvijas un starptautiskajām institūcijām. Uldis Rutkaste sāka darbu Lat
vijas Bankā 2002. gadā, bija ekonomists Monetārās politikas pārvaldē, vēlāk –
vecākais ekonomists un galvenais ekonomists, kā arī Latvijas Bankas pre
zidenta padomnieks ekonomikas jautājumos. Pirms tam viņš strādājis Latvijas
Republikas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas depar
tamentā. No 2013. gada līdz 2015. gadam Uldis Rutkaste pildīja Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu grupas izpilddirektora vecākā padomnieka pienākumus
Starptautiskajā Valūtas fondā.
Uldis Rutkaste ieguvis ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē un diplomu Eiropas studijās
Dienviddānijas Universitātē Odensē.
PĀRĒJIE DISKUSIJAS DALĪBNIEKI
Ilo Kāziks (Ülo Kaasik) kopš 2011. gada ir Eesti Pank prezidenta vietnieks.
Viņa pārziņā ir monetārās politikas lēmumu sagatavošana, ekonomisko
pētījumu vadība un finanšu grāmatvedības un pārskatu sniegšanas jautājumi.
Viņa atbildības joma ir arī informācijas tehnoloģiju darba vide un statistikas
sagatavošanas un publiskošanas pārraudzība. Ilo Kāziks sāka darbu Eesti Pank
1999. gadā kā analītiķis. 2003.–2005. gadā viņš bija Igaunijas Republikas
Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos. Vēlāk viņš bija
Eesti Pank Ekonomiskās politikas daļas vadītājs (2005–2007) un Ekonomikas
departamenta vadītājs (2007–2011). Viņš ir gan Igaunijas, gan arī Latvijas
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis.
Ilo Kāziks ieguvis maģistra grādu ekonomikā Tallinas Tehniskajā universitātē (2003) un bakalaura grādu
uzņēmējdarbības vadībā Tartu Universitātē (1999).
Borha Grasija (Borja Gracia) sācis strādāt Starptautiskajā Valūtas fondā
2005. gadā pēc ekonomikas studijām Varvikas Universitātē un Jeila Univer
sitātē. Viņš ir SVF vecākais ekonomists, strādājis SVF Fiskālo lietu departa
mentā un Eiropas departamentā, nodarbojoties ar Tuvo Austrumu, Vidusāzijas,
Latīņamerikas, Ziemeļāfrikas un Eiropas jautājumiem. Kopš 2017. gada viņš
vada SVF misiju Lietuvā, bet pirms tam bija SVF Eiropas departamenta
direktora palīgs.

Arvils Ašeradens ir partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētājs un Latvijas Re
publikas 13. Saeimas deputāts. Viņš bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts,
Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedrs un ekonomikas ministrs. Pirms
darbības politikā Arvils Ašeradens bija uzņēmējs, preses izdevējs, mediju
grupas "Diena" valdes priekšsēdētājs (1992–2009) un Latvijas Preses izdevēju
asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks (līdz 2010. gadam).
Arvils Ašeradens ieguvis maģistra grādu ekonomiskajā ģeogrāfijā Latvijas
Universitātē.

Andris Vanags ir AS "SAKRET HOLDINGS" padomes priekšsēdētājs. Izman
tojot uzkrāto pieredzi celtniecības materiālu ražošanas nozarē, 2003. gadā viņš
ar domubiedriem iegādājās SAKRET licenci, izveidojot uzņēmumu, kas kļuvis
labi pazīstams Ziemeļeiropā un kam ir rūpnīcas arī Lietuvā un Igaunijā. Andris
Vanags bijis Latvijas Republikas Ministru prezidenta padomnieks, darbojas
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdē un ir Domnīcas CERTUS
padomes priekšsēdētājs un Biznesa augstskolas Turība, Rīgas Tehniskās uni
versitātes (RTU) un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Pa
domnieku konventa loceklis.
Andris Vanags ieguvis doktora grādu vadības zinībās Biznesa augstskolā
Turība.
II PANEĻDISKUSIJA. MĀKSLĪGAIS INTELEKTS, AUTOMATIZĀCIJA UN
NODARBINĀTĪBAS NĀKOTNE: IZAICINĀJUMS VAI IESPĒJA BALTIJAS VALSTĪM?
Moderators Andris Strazds kopš 2014. gada ir Latvijas Bankas Starptautisko
attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks. 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 un PricewaterhouseCoopers SIA
darījumu vadītājs.
Andris Strazds ieguvis maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmēj
darbībā Stokholmas Ekonomikas augstskolā.

IEVADPREZENTĀCIJA
Anderss Sērensens (Anders Sørensen) ir Kopenhāgenas Biznesa skolas Ekono
mikas fakultātes profesors un kopš 2010. gada pasniedz empīrisko ekonomiku.
Viņa galvenais pētniecības virziens ir inovāciju un uzņēmējdarbības ekono
mika, cilvēkkapitāls, firmas darbība, kā arī empīriskā ekonomika. Anderss
Sērensens ir Kopenhāgenas Biznesa skolas Inovāciju centra direktors. Viņš
bijis pasniedzējs Džona Hopkinsa Universitātes Starptautisko progresīvo pētī
jumu skolā (SAIS) Vašingtonā (ASV; 2002–2004) un asociētais profesors
Kopenhāgenas Biznesa skolā (2004–2010), kā arī Dānijas Produktivitātes
komisijas loceklis (2012–2014).
Anderss Sērensens ieguvis doktora grādu ekonomikā Kopenhāgenas Biznesa
skolā (1997) un maģistra grādu ekonomikā Orhūsas Universitātē, Dānijā (1993). Doktorantūras laikā
viņš bijis viesstudents Kalifornijas Universitātē Bērklijā.

IEVADPREZENTĀCIJA
Uldis Rutkaste ir Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs.
Viņa darba pienākumos ietilpst plašs risināmo jautājumu loks, t.sk. makro
ekonomiskās analīzes un pētniecības organizēšana, kā arī priekšlikumu iz
strāde ekonomiskās politikas jomā un dalība ekonomiskās politikas debatēs
ar Latvijas un starptautiskajām institūcijām. Uldis Rutkaste sāka darbu Lat
vijas Bankā 2002. gadā, bija ekonomists Monetārās politikas pārvaldē, vēlāk –
vecākais ekonomists un galvenais ekonomists, kā arī Latvijas Bankas pre
zidenta padomnieks ekonomikas jautājumos. Pirms tam viņš strādājis Latvijas
Republikas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas depar
tamentā. No 2013. gada līdz 2015. gadam Uldis Rutkaste pildīja Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu grupas izpilddirektora vecākā padomnieka pienākumus
Starptautiskajā Valūtas fondā.
Uldis Rutkaste ieguvis ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē un diplomu Eiropas studijās
Dienviddānijas Universitātē Odensē.
PĀRĒJIE DISKUSIJAS DALĪBNIEKI
Ilo Kāziks (Ülo Kaasik) kopš 2011. gada ir Eesti Pank prezidenta vietnieks.
Viņa pārziņā ir monetārās politikas lēmumu sagatavošana, ekonomisko
pētījumu vadība un finanšu grāmatvedības un pārskatu sniegšanas jautājumi.
Viņa atbildības joma ir arī informācijas tehnoloģiju darba vide un statistikas
sagatavošanas un publiskošanas pārraudzība. Ilo Kāziks sāka darbu Eesti Pank
1999. gadā kā analītiķis. 2003.–2005. gadā viņš bija Igaunijas Republikas
Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos. Vēlāk viņš bija
Eesti Pank Ekonomiskās politikas daļas vadītājs (2005–2007) un Ekonomikas
departamenta vadītājs (2007–2011). Viņš ir gan Igaunijas, gan arī Latvijas
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis.
Ilo Kāziks ieguvis maģistra grādu ekonomikā Tallinas Tehniskajā universitātē (2003) un bakalaura grādu
uzņēmējdarbības vadībā Tartu Universitātē (1999).
Borha Grasija (Borja Gracia) sācis strādāt Starptautiskajā Valūtas fondā
2005. gadā pēc ekonomikas studijām Varvikas Universitātē un Jeila Univer
sitātē. Viņš ir SVF vecākais ekonomists, strādājis SVF Fiskālo lietu departa
mentā un Eiropas departamentā, nodarbojoties ar Tuvo Austrumu, Vidusāzijas,
Latīņamerikas, Ziemeļāfrikas un Eiropas jautājumiem. Kopš 2017. gada viņš
vada SVF misiju Lietuvā, bet pirms tam bija SVF Eiropas departamenta
direktora palīgs.

Arvils Ašeradens ir partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētājs un Latvijas Re
publikas 13. Saeimas deputāts. Viņš bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts,
Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedrs un ekonomikas ministrs. Pirms
darbības politikā Arvils Ašeradens bija uzņēmējs, preses izdevējs, mediju
grupas "Diena" valdes priekšsēdētājs (1992–2009) un Latvijas Preses izdevēju
asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks (līdz 2010. gadam).
Arvils Ašeradens ieguvis maģistra grādu ekonomiskajā ģeogrāfijā Latvijas
Universitātē.

Andris Vanags ir AS "SAKRET HOLDINGS" padomes priekšsēdētājs. Izman
tojot uzkrāto pieredzi celtniecības materiālu ražošanas nozarē, 2003. gadā viņš
ar domubiedriem iegādājās SAKRET licenci, izveidojot uzņēmumu, kas kļuvis
labi pazīstams Ziemeļeiropā un kam ir rūpnīcas arī Lietuvā un Igaunijā. Andris
Vanags bijis Latvijas Republikas Ministru prezidenta padomnieks, darbojas
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdē un ir Domnīcas CERTUS
padomes priekšsēdētājs un Biznesa augstskolas Turība, Rīgas Tehniskās uni
versitātes (RTU) un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Pa
domnieku konventa loceklis.
Andris Vanags ieguvis doktora grādu vadības zinībās Biznesa augstskolā
Turība.
II PANEĻDISKUSIJA. MĀKSLĪGAIS INTELEKTS, AUTOMATIZĀCIJA UN
NODARBINĀTĪBAS NĀKOTNE: IZAICINĀJUMS VAI IESPĒJA BALTIJAS VALSTĪM?
Moderators Andris Strazds kopš 2014. gada ir Latvijas Bankas Starptautisko
attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks. 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 un PricewaterhouseCoopers SIA
darījumu vadītājs.
Andris Strazds ieguvis maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmēj
darbībā Stokholmas Ekonomikas augstskolā.

IEVADPREZENTĀCIJA
Anderss Sērensens (Anders Sørensen) ir Kopenhāgenas Biznesa skolas Ekono
mikas fakultātes profesors un kopš 2010. gada pasniedz empīrisko ekonomiku.
Viņa galvenais pētniecības virziens ir inovāciju un uzņēmējdarbības ekono
mika, cilvēkkapitāls, firmas darbība, kā arī empīriskā ekonomika. Anderss
Sērensens ir Kopenhāgenas Biznesa skolas Inovāciju centra direktors. Viņš
bijis pasniedzējs Džona Hopkinsa Universitātes Starptautisko progresīvo pētī
jumu skolā (SAIS) Vašingtonā (ASV; 2002–2004) un asociētais profesors
Kopenhāgenas Biznesa skolā (2004–2010), kā arī Dānijas Produktivitātes
komisijas loceklis (2012–2014).
Anderss Sērensens ieguvis doktora grādu ekonomikā Kopenhāgenas Biznesa
skolā (1997) un maģistra grādu ekonomikā Orhūsas Universitātē, Dānijā (1993). Doktorantūras laikā
viņš bijis viesstudents Kalifornijas Universitātē Bērklijā.

PĀRĒJIE DISKUSIJAS DALĪBNIEKI
Meri Obstbauma (Meri Obstbaum) kopš 2018. gada novembra ir Suomen
Pankki – Finlands Bank Prognozēšanas daļas vadītāja. Pirms tam viņa bijusi
vecākā padomniece Suomen Pankki – Finlands Bank un Somijas Finanšu
ministrijā. Meri Obstbaumas darba pienākumos ietilpa plašs jomu klāsts,
t.sk. darba tirgus makroekonomikas un algu veidošanās analīze, makroeko
nomiskā modelēšana, prognozēšana, kā arī fiskālās un strukturālās politikas
sagatavošana. Viņa publicējusi vairākus rakstus par dažādām darba tirgus
tēmām, t.sk. darbaspēka novecošanu un darba tirgus polarizāciju. Viņa bijusi
Somijas Ekonomistu asociācijas prezidente (2016–2017) un pašlaik ir makro
ekonomikas teorijas vieslektore Helsinku Universitātē.

KONFERENCES REFERENTI, DISKUSIJU DALĪBNIEKI UN MODERATORI
IEVADVĀRDI
Ilmārs Rimšēvičs ir Latvijas Bankas prezidents kopš 2001. gada; pirms tam
viņš bija Latvijas Bankas prezidenta vietnieks. Kā Latvijas Bankas prezidents
viņš kopš 2014. gada ir Eiropas Centrālās bankas Padomes loceklis, bet kopš
2004. gada – Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes loceklis. 20. gs.
90. gados viņš bija Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Ilmārs Rimšēvičs ir
Latvijas pilnvarotais Starptautiskajā Valūtas fondā; pirms tam viņš bija piln
varotā vietnieks.
Ilmārs Rimšēvičs ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un starptautiskajās tirdz
niecības attiecībās Rīgas Tehniskajā universitātē un maģistra grādu uzņēmēj
darbības vadībā Klārksona Universitātē (ASV).

Meri Obstbauma ieguvusi ekonomikas zinātņu doktora grādu Ālto Universitātē Helsinkos.
Maksims Jegorovs ir informācijas tehnoloģiju (IT) nozares profesionālis
un eksperts ar nozīmīgu pieredzi starptautiskajos IT projektos. Nozarē
viņš darbojas kopš 1997. gada un kopš 2007. gada ir vadošā IT uzņēmuma
Accenture Latvijas filiāles vadītājs (uzņēmums ir lielākais IT programmatūras
un pakalpojumu eksportētājs). Viņš ir nozīmīgā Start (IT) projekta (bezmaksas
programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās) pamatlicējs.
Maksims Jegorovs ir apbalvots ar Atzinības krustu (2018; III šķira). Viņš ir
RTU Padomnieku konventa loceklis un Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS
valdes priekšsēdētājs.
Absolvējis Latvijas Universitātes Datorzinību fakultāti, ir LU Goda biedrs un
LU Datorikas fakultātes Alumni asociācijas prezidents.
Igns Mačeika (Ignas Mačeika) kopš 2018. gada ir SBA Group Resursu depar
tamenta vadītājs. Karjeru viņš sāka SEB bank Lietuvā, strādājot ar starptau
tiskām finanšu iestādēm un lielākajiem uzņēmumiem. No 2008. gada līdz
2010. gadam viņš turpināja savu karjeru SEB bank galvenajā mītnē Stokholmā,
strādājot Lielo uzņēmumu apkalpošanas departamentā. No 2010. gada līdz
2013. gadam, strādājot SEB bank Lietuvā, viņš sniedza konsultācijas finanšu
jautājumos lielajiem Lietuvas un ārvalstu uzņēmumiem. No 2014. gada līdz
2017. gadam Igns Mačeika vadīja Nordea Bank Lietuvas Lielo uzņēmumu ap
kalpošanas pārvaldi un bija bankas Kredītkomitejas loceklis. Veidojot karjeru
finanšu sektorā, Igns Mačeika guva vērtīgu pieredzi korporatīvās pārvaldības,
darījumu strukturēšanas un risku pārvaldības jomā, t.sk. darījumos ar nekusta
majiem īpašumiem.
Igns Mačeika ieguvis maģistra grādu finanšu tiesībās Mīkola Romera Universitātē (studējot vienu
gadu apmaiņas programmā Bergenas Universitātē; 2006) un bakalaura grādu tiesībās un vadībā Mīkola
Romera Universitātē (2004).

IEVADREFERĀTS
Andrea Basanini (Andrea Bassanini) ir OECD Nodarbinātības, darba un
sociālo lietu direktorāta Nodarbinātības un ienākumu nodaļas vecākais eko
nomists un kopš 2017. gada – nodarbinātības apskata OECD Employment
Outlook redaktors. Pirms tam viņš bijis vairāku OECD projektu un ziņojumu
sagatavošanas vadītājs (t.sk. nodarbinātības stratēģijas pārvērtēšanas projekts
un ziņojumi par konkurenci un darba tirgiem, apmācību darba vietā, diskriminā
ciju darba tirgū, nodarbinātības aizsardzības tiesību aktiem, darba līgumiem, kā
arī bruto darba plūsmām un darba ražīgumu). No 2012. gada līdz 2019. gadam
viņš bijis atbildīgs par OECD nodarbinātības aizsardzības tiesību aktu datubāzi.
Andrea Basanini ir arī Darba lietu un ekonomikas institūta (Bonnā, Vācijā)
zinātniskais līdzstrādnieks. Iepriekš viņš bija asociētais ekonomikas profesors
Parīzes Ziemeļu universitātē un viespētnieks Parīzes Panteona universitātē, Stenfordas Universitātē un
Vīnes Starptautiskajā pielietojamo sistēmu analīzes institūtā (IIASA).
Andrea Basanini ieguvis ekonomikas doktora grādu Romas "La Sapienza" universitātē un maģistra
grādu Oksfordas Universitātē.
I PANEĻDISKUSIJA. KĀ NODROŠINĀT VESELĪGU DARBA TIRGU: POLITIKAS
PERSPEKTĪVAS BALTIJAS VALSTĪS
Moderators Mārtiņš Kazāks ir Latvijas Bankas padomes loceklis kopš
2018. gada 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
Mārtiņš Kazāks bija "Swedbank" AS galvenais ekonomists Latvijā, bet kopš
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 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).

