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Piedalās:
Dr.habil.oec. Inna Šteinbuka kopš 2011. gada ir Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā vadītāja. Eiropas Komisijā strādā kopš 2005.
gada, bijusi Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat
Ekonomiskās un reģionālās statistikas departamenta un Sociālās un
informācijas sabiedrības statistikas departamenta direktore. Pirms
tam vadījusi Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju,
bijusi Starptautiskā Valūtas fonda Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
direktorāta izpilddirektora vecākā padomniece Vašingtonā, kā arī
ieņēmusi dažādus amatus Finanšu ministrijā. Darbojas "Ekonomistu
apvienībā 2010". Innai Šteinbukai ir doktora grāds ekonomikā, viņa ir
profesore Latvijas Universitātē un Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājlocekle. 2008. gadā par izciliem sasniegumiem finanšu
un ekonomikas jomā Innai Šteinbukai piešķirts III šķiras Triju
Zvaigžņu ordenis.
Jānis Platais kopš 2014. gada 25. februāra ir Fiskālās disciplīnas
padomes priekšsēdētājs (LR Saeimā apstiprināts 2013. gada 19.
decembrī). Jānis Platais strādā kā valdības finanšu konsultants
Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas valsts finanšu
pārvaldības un valdības finanšu statistikas projektiem. Viņš iepriekš
strādāja par Finanšu ministra padomnieku, kā arī viņam ir vairāk
nekā 15 gadu starptautiska konsultanta pieredze SVF un Pasaules
Bankas attīstot valdības finanšu institūcijas. 1990.tos gados J. Platais
strādāja vadošos amatos Finanšu ministrijā un Labklājības ministrijā,
veidojot šo iestāžu pamatus atjaunotajā Latvijas Republikā. Jānis
Platais ir absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti un
viņam ir maģistra grāds ekonomikā.
Mortens Hansens ir Fiskālās disciplīnas padomes biedrs kopš 2014.
gada 1. janvāra (LR Saeimā apstiprināts 2013. gada 19. decembrī).
Mortens Hansens ir Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas
departamenta vadītājs, viņš ir ekonomikas slejas autors žurnālā ir.lv,
kā arī Ekonomistu inteliģences vienības biedrs un MHansen
Consulting direktors.
Mortens Hansens ir no Dānijas, un dzīvo Latvijā kopš 1993.gada. Viņš
iepriekš strādāja Latvijas Universitātes Eirofakultātē.
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Nils Sakss ir Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta
direktors. Finanšu ministrijā strādājis kopš 2011. gada, veidojot
Fiskālās disciplīnas likumu, nodarbojoties ar fiskālās disciplīnas
jautājumiem Eiropas Savienībā un atbildot par Latvijas fiskālās
politikas izstrādi.
Nils Sakss strādājis arī Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī pildījis
eksperta un vadošus pienākumus dažādos Eiropas Savienības un
Eiropas Ekonomikas zonas fondu projektos. Nils Sakss Latvijas
Universitātē ieguvis maģistra grādus ekonomikā un fizikā.

Ingrid Toming ir ekonomiste Eiropas Komisijas Ekonomikas un
finanšu lietu ģenerāldirektorātā. Ingrīda Eiropas Komisijai pievienojās
2007. gadā un pašlaik strādā Fiskālās pārvaldības nodaļā. Šīs nodaļas
mērķis ir atbalstīt nacionālās fiskālās pārvaldes sistēmas Eiropas
Savienībā, izstrādājot indikatorus, kas mēra nacionālo nosacījumu un
ietvaru, izvērtējot nacionālo fiskālo ietvaru darbību un to
savietojamību ar Eiropas Savienības fiskālajiem nosacījumiem,
uzsverot nepieciešamību pēc fiskālās statistikas uzticamības un
caurspīdības, kā arī koordinējot statistiku ar Eurostat publisko
finanšu jomā.
Pirms pievienošanās Fiskālās pārvaldības nodaļai Ingrīda Tominga
bija atbildīga par budžeta un makroekonomiskās attīstības
monitoringu un prognozēšanu Igaunijā (2007.-2010.) un Latvijā
(2011.-2014.). Latvijas makroekonomiskās korekcijas programmas
laikā viņa bija iesaistīta pārrunās par nacionālā fiskālā ietvara
stiprināšanu.
Pirms pievienošanās Eiropas Komisijai Ingrīda Tominga ieņēma
dažādus amatus Igaunijas Bankā, tai skaitā pildot bankas pārstāvja
pienākumus Igaunijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas
Savienībā (2003.-2007).
Edgars Putra ir Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Parlamentārais
sekretārs. Viņš no 2014. līdz 2016. gadam bija Ekonomikas ministrijas
Parlamentārais sekretārs. Viņš ir ievēlēts 12. Saeimā un šobrīd strādā
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
No 2013. līdz 2014. gadam Edgars Putra bija Durbes novada deputāts
un Durbes novada Domes Priekšsēdētāja vietnieks. Pirms tam viņš
arī strādāja kā Konsultatīvās Padomes loceklis Zemnieku Saeimā. No
2010. līdz 2014. gadam viņš bija iesaistīts vairāk nekā 40 Eiropas
Savienības projektu vadībā, kas bija saistīti ar investīcijām
lauksaimniecības nozarē, ēku siltināšanu un ar lauksaimniecību
nesaistītajām investīcijām lauku teritorijās.
Edgars Putra ir absolvējis Liepājas Universitāti, un viņam ir sociālo
zinātņu bakalaura grāds (uzņēmuma un iestādes vadītājs).
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Mārtiņš Bitāns ir Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes
vadītāja vietnieks. Mārtiņam Bitānam ir starptautiskās ekonomikas
maģistra grāds no Dienviddānijas Universitātes Odensē. Darbu
Latvijas Bankā uzsāka 1998. gadā kā ekonomists Monetārās politikas
pārvaldē, vēlāk kļūstot par Monetārās izpētes un prognozēšanas
daļas vecāko ekonomistu. Galvenokārt pēta ar starptautisko
konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi saistītus problēmjautājumus
un ir vairāku Latvijas bankas publikāciju autors. No 2007. gada līdz
2009. gadam bija Starptautiskā Valūtas fonda Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu direktorāta izpilddirektora padomnieks.

Andžs Ūbelis ir Fiskālās disciplīnas padomes biedrs. Apstiprināts LR
Saeimā 2015. gada 3. septembrī. Andžs Ūbelis ir eksperts publisko
finanšu jomā ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi Latvijas Republikas
valsts pārvaldes iestādēs un starptautiskās institūcijās. Viņš iepriekš
ir strādājis Finanšu ministrijā par valsts sekretāra vietnieku ārvalstu
finanšu palīdzības jautājumos un fiskālās politikas jautājumos, kā arī
Pasaules Bankā par Baltijas un Ziemeļu valstis pārstāvošā valdes
locekļa padomnieku. Andžs Ūbelis ir ieguvis bakalaura grādu politikas
zinātnē un starptautiskajās attiecības (Latvijas Universitāte), kā arī
maģistra grādus Eiropas tiesības un politikā (Nansi 2. Universitāte,
Francijā) un starptautiskajā ekonomikā un rīcībpolitikā (Kārdifas
Universitāte, Lielbritānijā).
Andrus Alber kopš 2014. gada ir Igaunijas Fiskālās padomes
priekšsēdētaja vietnieks. Viņš bija investoru attiecību direktors
Trigon Capital, un no 2007. līdz 2013. gadam viņš bija NASDAQ OMX
biržas Tallinā vadītājs. Pirms tam viņš desmit gadus strādājis Eesti
Pank. Viņš ir strādājis arī Starptautiskajā Valūtas fondā un Eiropas
Komisijā un bijis Igaunijas prezidenta padomnieks. Andrus Alber
beidzis Tallinas Tehnoloģijas universitātes Ekonomikas fakultāti, un
viņam ir maģistra grāds starptautiskajās attiecībās no Flečera
jurisprudences un diplomātijas skolā Amerikas Savienotajās Valstīs.

Saulė Iždonaitė-Karalevičienė ir dzimusi 1985. gadā, Viļņā. Viņa
2008. gadā ieguva grādu statistikā Viļņas Universitātē,
specializējoties ekonometrijā. Pēc viena gada Finanšu ministrijā
Saule turpināja studijas ISM Vadzinību un Ekonomikas universitātē,
kur viņa 2011. gadā ieguva maģistra grādu ekonomikā. 2014. gada
rudenī viņa pievienojās Valsts kontroles nodaļai, kas pilda
neatkarīgās fiskālās iestādes pienākumus.
Saule Iždonaitė-Karalevičienė ir novērotāja nesen dibinātajā
Pretcikliskas politikas un publisko finanšu komisijā, kuras mandāts ir
dot padomu Finanšu ministram par fiskālo pozīciju un Lietuvas
ekonomikas pozīciju biznesa ciklā.
Saule Iždonaitė-Karalevičienė civildienestā strādā kopš 2008. gada.
Viņa ir bijusi atbildīga par nodokļu ieņēmumu prognozēm, politikas
iniciatīvu izmaksu novērtējumu un likumprojektu izstrādi, kuru
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mērķis bija transponēt Eiropas Savienības direktīvas un vienošanās
vietējā likumdošanā saistībā ar fiskālo disciplīnu. Viņai ir plašas
zināšanas par Eiropas Savienības budžetu un viņa bija komandā, kas
vadīja Lietuvas Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2013. gadā.
Seppo Orjasniemi ir Somijas Valsts kontroles galvenais ekonomists,
kurš iestādei pievienojās 2015. gadā pēc vairāku gadu darba
pieredzes Somijas bankā, kurš viņš bija ekonomists. Dr. Orjasniemi ir
pieredze ekonomikas analīzē, makroekonomikas modelēšanā un
prognozēšanā.
Seppo Orjasniemi ir doktora grāds ekonomikā un maģistra grāds
matemātikā. Viņa pētījumi galvenokārt saistīti ar monetārās un
fiskālās politikas attiecībām atvērtās ekonomikas.

Māris Zanders ir dzimis 1970.gadā. Mācījies LU Vēstures Filozofijas vēstures fakultātē. Strādā masu medijos kopš 1993.gada. Šobrīd laikraksts Diena, portāls satori.lv, TVRīga 24.

Jānis Hermanis ir Latvijas Darba devēju konfederācijas
tautsaimniecības attīstības eksperts. Jānis Hermanis ieguvis
ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Iepriekšējā darba
pieredze ietver 7 gadus biznesa konsultāciju jomā un 13 gadus banku
sektorā. Jāņa Hermaņa darba pienākumi ietver tautsaimniecības
nozaru analīzi, darba devēju pozīcijas veidošanu par
tautsaimniecības politikas dokumentiem un likumdošanas aktu
projektiem, dalību trīspusējā dialogā starp darba ņēmējiem, darba
devējiem un valsts institūcijām. Jānis Hermanis aktīvi darbojas
dažādās ekspertu darba grupās par nodokļu jautājumiem. Regulāri
pauž viedokli medijos par dažādiem tautsaimniecības jautājumiem.

Ieskats saturā
Fiskālā disciplīna un atbildīga fiskālā politika ir jautājumi, kas apskatīti Piecu prezidentu ziņojumā.
Publiska konference par Fiskālās disciplīnas likuma un fiskālās disciplīnas ietekmi un nozīmi, kurā
iekļauta arī sabiedrībai atvērta apaļā galda diskusija, varētu uzlabot sabiedrības izpratni par
minētajiem jautājumiem. Diskusija notiks pirms Valdība sāks darbu pie budžeta projekta 2016.
gadam. Konferences nolūks ir piesaistīt plašākas sabiedrības daļas uzmanību šiem jautājumiem.
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