DACE PELĒKĀ
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora pienākumus pilda no 2018.gada
13.marta. Savas karjeras laikā VID ieņēmusi vairākus amatus – 2002.gadā uzsāk
darbu VID kā galvenā nodokļu inspektore, bet laika periodā no 14.12.2006. līdz
01.11.2009. veiksmīgi darbojoties savā nozarē, Dace Pelēkā ieņem VID Galvenās
nodokļu pārvaldes Nodokļu grāmatvedības daļas priekšnieces amatu. 2015.gadā
ieņem pašreizējo amatu – VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā.
Ieguvusi profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā, sākotnējo
izglītību ieguvusi Rīgas Tehniskajā universitātē, apgūstot ekonomista kvalifikāciju
uzņēmējdarbības vadībā. Zināšanas papildinājusi Latvijas Universitātē, iegūstot
jurista kvalifikāciju. Savas karjeras laikā Dace Pelēkā saņēmusi vairākus VID,
Finanšu ministrijas un Ministru kabineta apbalvojumus.

MĀRIS KUČINSKIS
Ieņem Latvijas Republikas Ministru prezidenta amatu no 2016.gada 11.februāra.
Pirms tam bijis vairāku Saeimu deputāts (8.-12. Saeima), Saeimā bijis arī
Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs. Vairākus gadus kā izpilddirektors
vadījis Latvijas Lielo pilsētu asociāciju. Laikā no 1996.gada līdz 2003.gadam ieņēmis
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja amatu, bijis arī reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs.
Ieguvis ekonomista kvalifikāciju Latvijas Valsts Universitātes Vadības un
ekonomiskās informācijas fakultātē.

DANA REIZNIECE-OZOLA
No 2016.gada februāra ir Latvijas Republikas Finanšu ministre. Pirms tam bijusi
vairāku Saeimu deputāte (10.-12. Saeima), Saeimā bijusi arī Juridiskās komisijas un
Eiropas lietu komisijas locekle; Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas
parlamentārā sekretāre; Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja;
līdz pašreizējā amata ieņemšanai bija ekonomikas ministre. Līdz savas politiskās
karjeras uzsākšanai, ieņēmusi vadošus amatus vairākos privātā sektora uzņēmumos.
Ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Starptautiskajā Kosmosa
universitātē (International Space University) Francijā, kā arī profesionālo maģistra
grādu tulkošanā un terminoloģijā Ventspils augstskolā. Dana Reizniece-Ozola ir
pazīstama arī kā šaha lielmeistare.

VITĀLIJS GAVRILOVS
Ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents no 1996.gada. Savas
karjeras laikā Vitālijs Gavrilovs ir aktīvi piedalījies vairāku Latvijas sabiedrisko
organizāciju (nodibinājumu) darbībā un vadīšanā. Ilgstoši darbojies arī Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, bijis Latvijas Jātnieku federācijas prezidents.
Ieguvis ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Rīgas Politehniskajā
institūtā 1969.gadā ieguvis inženiera-mehāniķa diplomu, bet 1973.gadā sekmīgi
noslēdza mācības RPI Inženierekonomiskajā fakultātē.
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AIGARS ROSTOVSKIS
Kopš 2015.gada marta ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK)
prezidents un LTRK Zināšanu ekonomikas padomes vadītājs. Pieredzējis izglītības
nozares profesionālis un uzņēmējs. SIA “Biznesa augstskola “Turība”” līdzīpašnieks
un Attīstības padomes priekšsēdētājs, biznesa izglītības biedrības “Junior
Achievement Young Enterprise Latvija” padomes priekšsēdētājs. Vienlaikus ir
kapitāla pārvaldīšanas nozares uzņēmumu SIA “AZR” un SIA “BBRC” valdes loceklis,
nekustamo īpašumu un veselības biznesa SIA “Nature Cure Baltics” īpašnieks un
Stratēģiskās attīstības komisijas Augstākā līmeņa ekspertu grupas loceklis. Aigars
Rostovskis vairāk kā 10 gadus aktīvi iesaistījies Latvijas uzņēmējdarbības vides
pilnveidošanā, darbojoties uzņēmēju intereses pārstāvošajās nevalstiskajās
organizācijās.
Maskavas Darba un sociālo attiecību akadēmijā (Krievijā) ieguvis socioloģijas doktora
grādu un ekonomista kvalifikāciju.

AGITA KALVIŅA
Ieņem Valsts administrācijas skolas direktora amatu no 2017.gada jūnija. Agitai
Kalviņai ir pieredze cilvēkresursu vadībā un profesionālās attīstības jomā. Viņa ir
konsultējusi publiskā un privātā sektora organizācijas stratēģiskajā plānošanā,
pārmaiņu vadībā, procesu efektivizācijā un citur. Tāpat Agita Kalviņa ir maģistra
studiju programmas "Personāla vadība" zinātniskā vadītāja Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskolā "RISEBA".
Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu angļu filoloģijā, bet šobrīd studē
Latvijas Universitātes Vadībzinātnes doktora studiju programmā.

KLĀVS SEDLENIEKS
Sociālantropologs, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāta loceklis, docents, RSU
maģistrantūras programmas "Sociālā antropoloģija" vadītājs, viens no Latvijas
Antropologu biedrības dibinātājiem, kā arī ir Eiropas sociālantropologu biedrības
biedrs. Kopš 2016.gada ir vadošais pētnieks Apvārsnis 2020 projektā INFORM
"Formālo un neformālo institūciju tuvināšanās Balkānu valstīs", kurā vada zinātnieku
grupu, kas veic izpēti Melnkalnē. Vairāku pētījumu autors, tajā skaitā par
tehnoloģijām, tēva lomu ģimenē, valsts antropoloģiju un korupciju.
Klāvs Sedlenieks ieguvis bakalaura grādu Vītauta Dižā universitātē, maģistra grādu
Kembridžas universitātē un doktora grādu Tallinas universitātē.

IVARS NEIDERS
Rīgas Stradiņa universitātes filozofs, bioētikas un medicīnas ētikas speciālists. Ivars
Neiders ir Eiropas medicīnas filozofijas un veselības aprūpes biedrības (European
Society for Philosophy of Medicine and Healthcare) biedrs, pielietojamās filozofijas
biedrības (Society for Applied Philosophy) biedrs un Latvijas Zinātnes padomes
loceklis. 2011.gadā Latvijas Universitātē ieguvis filoloģijas doktora zinātnisko grādu,
turpat ieguvis humanitāro zinātņu maģistra un bakalaura grādu filoloģijā.
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AGNESE CIMDIŅA
Maģistra un doktora grādu sociālantropoloģijā ieguvusi Bergenas Universitātē
Norvēģijā, specializējusies biznesa antropoloģijā. Padziļināti pētījusi reģionālo
attīstību, lauku saimniecības, mazās inovācijas, ziemeļvalstu uzņēmumus un
uzņēmējdarbību starpkultūru kontekstos. Ilgus gadus bijusi pasniedzēja Norvēģijas
un Latvijas augstskolās un padomniece Norvēģijas vēstniecībā Rīgā. Patlaban strādā
pie pēcdoktorantūras pētījuma par Ziemeļvalstu uzņēmumiem Tuvajos Austrumos un
ir valdes locekle Norvēģijas Tirdzniecības Kamerā Latvijā.

EDMUNDS BEĻSKIS
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos. Edmunds Beļskis ir
elektronisko sakaru nozares profesionālis ar ilggadēju pieredzi valsts pārvaldē
dažāda līmeņa vadošos amatos. Vadot Satiksmes ministrijas Sakaru departamentu,
viņš ir nodrošinājis elektronisko sakaru nozares politiku, kā arī nepieciešamo politikas
plānošanas dokumentu un tiem pakārtoto normatīvo aktu izstrādi. Edmunds Beļskis
savā līdzšinējā profesionālajā darbībā ir sevi apliecinājis kā nozares profesionālis.
Latvijas Universitātē ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu Sabiedrības vadībā, kā
arī Inženierzinātņu maģistra grādu mašīnbūves tehnoloģijās Rīgas Tehniskajā
universitātē.

PETRA JAKOBSENA (PETRA JACOBSEN)
Zviedrijas nodokļu administrācijas Nodokļu direktore un nodaļas vadītāja
Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju pārvaldē. Savu karjeru Zviedrijas nodokļu
administrācijā Petra Jakobsena uzsāka 2009.gadā.
Maģistra grādu ieguvusi Stokholmas Universitātē Zviedrijā.

JĀNIS SĀRTS
NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors sākot ar 2015.gada
7.jūliju. Savu karjeru Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā uzsāka 1994. gadā
pēc Latvijas Universitātes absolvēšanas, trīs gadu laikā kļuva par Aizsardzības
politikas departamenta vadītāju un bija atbildīgs par Latvijas ikgadējo nacionālo
plānu līdzdalībai NATO izstrādi un realizāciju. Viņš ir vadījis arī Aizsardzības nodaļu
Latvijas delegācijai NATO un ES, kā arī darbojies kā īpašais padomnieks Gruzijā
aizsardzības reformu un integrācijas NATO jautājumos. Kā Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas Valsts sekretārs Jānis Sārts ir vadījis aizsardzības sektora
reformu realizāciju, piedalījies jauna valsts aizsardzības koncepta izstrādē, kā arī
veicinājis reģionālo sadarbību aizsardzības jautājumos NATO un ES ietvaros. Viņš ir
arī darbojies kā Nacionālās kiberdrošības padomes priekšsēdētājs un bijis atbildīgs
par Latvijas kiberdrošības politikas formulēšanu un realizācijas uzraudzību.
Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura grādu vēsturē, absolvējis NATO aizsardzības
koledžu un stažējies Zviedrijas aizsardzības pētījumu institūtā.
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IEVA TETERE
Akciju sabiedrības “SEB banka” valdes priekšsēdētāja, prezidente, asociācijas ACCA
(The Association of Charted Certified Accountant) locekle un biedre. Savu
profesionālo karjeru Ieva Tetere uzsāka 1993.gadā uzņēmumā “Elva-Color”, kā
grāmatveža asistente, laika periodā no 1995. līdz 2005.gadam Ieva Tetere strādāja
uzņēmumā SIA “PricewaterhouseCoopers”, un ieņēma dažādus amatus - sākot ar
audita asistentes/audita vadītājas amatu, līdz pat audita un apdrošināšanas
pakalpojumu vecākās vadītājas amatam. Ieva Tetere darbu SEB Unibankas grupā
sāka 2005. gadā, kļūstot par Iekšējā audita pārvaldes vadītāju.
Ieva Tetere Latvijas Universitātē ir ieguvusi maģistra grādu ekonomikā.

MĀRIS KRASTIŅŠ
Ministru prezidenta biroja vadītājs. Savu karjeru valsts pārvaldē Māris Krastiņš
uzsāka 1998.gadā. Viņš ir bijis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
parlamentārais sekretārs, kā arī vairākus gadus ieņēmis Valsts reģionālās attīstības
aģentūras direktora amatu. Līdz sava pašreizējā amata ieņemšanai, Māris Krastiņš
bija Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes loceklis.
Māris Krastiņš 2000. gadā ir ieguvis Latvijas Universitātes (LU) sociālo zinātņu
maģistra grādu sabiedrības vadībā, 1998.gadā ieguvis LU politikas zinātnes
bakalaura grādu Vēstures un Filozofijas fakultātē , bet 2000.gadā Juridiskajā
fakultātē ieguvis jurista kvalifikācija.

KASPARS PODIŅŠ
VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors. Kasparam Podiņam ir 26 gadu
pieredze valsts pārvaldē, tajā skaitā 16 gadu pieredze vadošā amatā VID, no kuriem
vairāk kā 2 gadi Finanšu policijas pārvaldes vadīšanā. No 2016.gada maija Kaspars
Podiņš vadījis Muitas policijas pārvaldi, bet kopš 01.01.2018. vada apvienoto Nodokļu
un muitas policijas pārvaldi. Biznesa augstskolā "Turība" ieguvis profesionālo
maģistra grādu tiesību zinātnēs

INGRĪDA GULBE-OTAŅĶE
VID ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora pienākumu
izpildītāja. Savu karjeru VID Ingrīda Gulbe-Otaņķe uzsāka 1998.gadā, kā Muitas
pārvaldes Muitas modernizācijas vadības daļas Programmas vadības nodaļas
priekšniece. Veiksmīgi darbojoties savā nozarē, Ingrīda Gulbe-Otaņķe 2010.gadā
kļuva par VID Muitas pārvaldes direktora vietnieci, bet 2016.gadā ieņēma savu
pašreizējo amatu.
Ingrīda Gulbe-Otaņķe Latvijas Universitātē 1987.gadā ir ieguvusi biologa akadēmisko
augstāko izglītību, savukārt 2000.gadā ieguvusi ekonomista otrā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību. Savas karjeras laikā VID ir saņēmusi vairākus VID un Finanšu
ministrijas apbalvojumus.
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ARNIS SAUKA
Rīgas Ekonomikas augstskolas- SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centra direktors,
asociētais profesors, un biedrības “BASE – bizness pret ēnu ekonomiku” valdes
loceklis. Arnis Sauka ir publicējies vairākos starptautiski recenzējamos zinātniskos
žurnālos, t.sk. Journal of Business Ethics, International Small Business Journal,
Journal of Comparative Economics un Baltic Journal of Economics, kā arī Springer,
Routledge, Edward Elgar, IGI Global un Blackwellizdotās grāmatās. Papildus
zinātniskajai darbībai aktīvi iesaistās pielietojamajā pētniecībā, rakstot pētījumus, ko
pasūtījušas gan starptautiskas organizācijas (OECD un Eurofound), gan bankas,
nozaru asociācijas un nevalstiskās organizācijas Latvijā un citās valstīs.
Doktora zinātnisko grādu vadības zinātnē ieguvis Zīgenas Universitātē (Vācijā), bijis
pētnieks Jenčēpingas Starptautiskajā Biznesa skolā (Zviedrijā) un Londonas
Universitātē (A.K.).

ILZE ZNOTIŅA
Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (kontroles dienesta)
vadītāju kļuva 2018.gada jūnijā . Ilze Znotiņa savulaik bijusi advokātu biroja Deloitte
Legal partnere, bet Ārvalstu investoru padomē Latvijā (FICIL) darbojusies kā
Ekonomisko un finanšu noziegumu darba grupas vadītāja.

ZLATA ELKSNIŅA-ZAŠČIRINSKA
Kopš 2013.gada ir SIA “PricewaterhouseCoopers” (PwC) Latvijas biroja vadošā
partnere. Zlata Elksniņa-Zaščirinska PwC strādā kopš 1994.gada. Līdztekus
padziļinātām zināšanām par vietējo tirgu, viņa ir ieguvusi arī plašu starptautisko
pieredzi, piedaloties dažādos nodokļu konsultāciju projektos, kur vērtējusi klientu
nodokļu riskus un konsultējusi par biznesa iegādes vai pārdošanas darījumu
veikšanu. Zlata ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Latvijas Nodokļu
konsultantu asociācijas un Starptautiskās profesionālo sertificēto grāmatvežu
asociācijas (ACCA) biedre, kā arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes
priekšsēdētāja. Zlata ir atbildīga par PwC Latvijas biroja un administrācijas vadību,
īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai dažādu PwC nodaļu starpā.

KRISTAPS KLAUSS
Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors, Finanšu ministres padomnieks un
vairāk kā 10 gadus ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidents.
Kristaps Klauss vairāk kā desmit gadus vada federāciju, kas apvieno Latvijas
eksportspējīgākās nozares vadošos uzņēmumus. Ir aktīvs uzņēmējdarbības
ekosistēmas vides veidotājs, eksperts, padomdevējs un viedokļu līderis.
Kristaps Klauss ir ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Ventspils
Augstskolā.
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GUNDARS BĒRZIŅŠ
Gundars Bērziņš ir Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes
dekāns un asociētais profesors. Ieguvis doktora grādu vadības zinātnē un kā vadošais
pētnieks piedalījies daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko
publikāciju autors. Vienlaikus viņš ir arī "SSE Rīga Foundation" valdes loceklis un LU
studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis Latvijas
Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā. Viņa kaislība
ir stratēģijas un stratēģiskā domāšanas nozīme biznesā. Ar aizrautību lasa
studentiem lekcijas par "Vadības teorijas", "Uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas
vadība" un "Stratēģiskā un operatīvā plānošana"

VITA NARNICKA
VID ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore. Savu karjeru VID
Vita Narnicka uzsāka 2012.gadā kā VID Informātikas pārvaldes direktora vietniece,
vēlāk VID Informātikas pārvaldes direktore un kopš 2016.gada jūnija ir VID
ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore. Vitai Narnicka ir
spēcīga komandas līdere, ar vairāk kā 10 gadu pieredzi inovatīvo e-pārvaldes
risinājumu izveides vadībā.
Vita Narnicka 2003.gadā ieguvusi Rīgas Tehniskās universitātes maģistra grādu
inženierzinātnēs. 2015.gadā apbalvota ar VID Atzinības rakstu par augstu darba
kvalitāti un profesionalitāti, radošu, elastīgu pieeju un iniciatīvu VID noteikto
uzdevumu veikšanā un 2016.gadā apbalvota ar VID 3. pakāpes goda zīmi.

RENĀRS ĀBOLS
Starptautiskās tirdzniecības vadītājs uzņēmumā “SIA Pēterkoks”, kas nodarbojas ar
palešu ražošanu un piegādi Eiropā.
Ventspils augstskolā ieguvis maģistra grādu uzņēmuma vadībā.

LAUMA TUMAŠOVA
Tikko beigusi vidusskolu Preiļos, studēs medicīnu.
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