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ziņas par autoriem

Mārtiņš Bitāns
Dzimis 1975. gada 30. janvārī Līvānos. 1997. gadā ieguvis ekonomikas bakalaura 
grādu Latvijas Universitātē, pēc tam – starptautiskās ekonomikas maģistra grādu 
Dienviddānijas Universitātē Odensē. 1998. gadā M. Bitāns sāka darbu Latvijas Bankā, 
bija ekonomists Monetārās politikas pārvaldē, vēlāk – ekonomists un Monetārās 
izpētes un prognozēšanas daļas vadītājs, pēc tam – Monetārās politikas pārvaldes 
padomnieks un Latvijas Bankas prezidenta vietnieka padomnieks monetārajos un 
finanšu jautājumos. 2007.–2009. gadā M. Bitāns bija Latvijas pārstāvis SVF, pildot 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas izpilddirektora padomnieka pienākumus. 
Darba pieredze galvenokārt saistīta ar starptautiskās konkurētspējas un ilgtspējīgas 
izaugsmes problēmjautājumu pētniecību. Vairāku publikāciju un daudzu komentā-
ru autors. 

Kristīne Ducmane
Dzimusi 1946. gada 28. aprīlī Bejas pagastā. Beigusi Latvijas Valsts universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultāti (vēstures specialitāte) un 1974.–1976. gadā studēju-
si aspirantūrā Valsts Ermitāžas Numismātikas nodaļā Sanktpēterburgā. 1980. gadā 
ieguvusi vēstures zinātņu kandidāta grādu, 1992. gadā – vēstures doktora zinātnis-
ko grādu. 
Strādājusi par laboranti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Arheo-
loģijas nodaļā, bijusi zinātniskā darbiniece Latvijas vēstures muzeja Numismātikas 
nodaļā, 1987.–2010. gadā – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Numismātikas no-
daļas vadītāja, pēc tam turpinot pētniecības darbu. 1992. un 1993. gadā bijusi Lat-
vijas Republikas Augstākās padomes Naudas zīmju sižetiskā risinājuma komisijas 
locekle, 1992.–2002. gadā – Latvijas vēstures zinātņu nacionālās komitejas ģenerāl-
sekretāre, kopš 1993. gada – Valsts Heraldikas komisijas locekle. 
Grāmatas "Apbalvojumi Latvijas Republikā, 1918–1940" (1993), enciklopēdijas 
"Nauda" (2004), enciklopēdijas "Triju Zvaigžņu gaismā" (1997) vēsturiskās apceres 
autore, grāmatu "Nauda Latvijā" (1995), "Cēsu pils dārgumi" (2006) un "Latvija Ei-
ropā. Monētu depozīti 1.–20. gadsimtā" (2009) līdzautore, daudzu zinātnisku un 
zinātniski izglītojošu rakstu un naudas vēsturei veltītu izstāžu autore. Uzstājusies 
daudzās starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Viesturs Pauls Karnups
Dzimis 1946. gada 30. maijā Ekenfordē (Vācija). Studējis Monaša universitātē Mel-
burnā, Austrālijā (1973–1975; socioloģijas un antropoloģijas specialitāte, bakalaura 
grāds; 1976; diploms pedagoģijā; 1977; socioloģijas specialitāte, bakalaura grāds 
(Honours)), Kanberas Universitātē Austrālijā (1980–1982; profesionālais diploms 
lietišķajā ekonomikā), Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
Starptautisko attiecību institūta maģistrantūrā (1997–1999; ekonomikas zinātņu 
maģistrs), Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūrā 
(1999–2004; ekonomikas zinātņu doktors). Līdz 1990. gadam dzīvojis Austrālijā, 
bijis Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē viceprezidents Kanberā, Latvijas 
jaunatnes apvienības Austrālijā valdes priekšsēdētājs. Kopš 1991. gada dzīvo Latvi-
jā. Bijis 5. Saeimas deputāts, Pilsonības un imigrācijas departamenta direktors.
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko 
attiecību katedras asociētais profesors, profesionālās bakalaura studiju programmas 
"Starptautiskās ekonomiskās attiecības" direktors, ekonomikas vēstures, Baltijas 
valstu ekonomikas, ekonomikas antropoloģijas, biznesa ētikas docētājs. 2008. gada 
Fulbraita stipendiāts Vašingtonā (ASV), 2012. gadā – viesprofesors Rijekas Univer-
sitātē (Horvātija). Pētījis Latvijas ārējo tirdzniecību ar Skandināvijas valstīm (1920–
1940), publicējis vairākus rakstus par Latvijas tautsaimniecības vēsturi un 
starptautisko ekonomiku. Pēta un sagatavo Latvijas vēsturiskos nacionālos kontus. 
Piedalījies daudzās starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Gatis Krūmiņš 
Dzimis 1973. gada 15. augustā. Studējis Latvijas Mūzikas akadēmijā (1992–1996; 
mākslas bakalaurs) un Latvijas Universitātē (1998–2000; humanitāro zinātņu ma-
ģistrs vēsturē). 2002.–2007. gadā studējis Latvijas Universitātes Vēstures un filozo-
fijas fakultātes Latvijas vēstures katedras doktorantūrā, 2007. gadā iegūstot vēstures 
doktora zinātnisko grādu. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 
lasījis lekciju kursu "Latvijas tautsaimniecība 1940–1991" un vadījis kursa un baka-
laura darbus. Veicis pētniecisko darbu Komisijā PSRS totalitārā komunistiskā oku-
pācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par 
represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzī-
votājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (2006–2008; pētījums "PSRS okupāci-
jas režīma nodarītie zaudējumi Latvijas lauksaimniecībai 1944.–1959. gadā") un 
pētniecisko darbu Latvijas Vēsturnieku komisijā ("Latvijas lauksaimniecība 1985–
1990", "Teritorijas pārvaldes organizēšana un vadošo darbinieku atlases politika 
Latvijā 1944.–1947. gadā"). Kopš 2010. gada – Latvijas Zinātnes padomes loceklis. 
Piedalījies vairākās starptautiskās zinātniskajās konferencēs. Latvijas Jauno zināt-
nieku apvienības valdes priekšsēdētājs un Latvijas Zinātnieku savienības valdes lo-
ceklis (kopš 2011. gada). Publicējis zinātniskus rakstus žurnālos "Latvijas Vēsture", 
"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" u.c. izdevumos. 

Vita Pilsuma
Dzimusi 1956. gada 18. martā Rīgā. Studējusi Latvijas Valsts universitātes Finanšu 
un tirdzniecības fakultātē (finanšu un kredīta specialitāte; 1974–1979), 1979. gadā 
iegūstot profesionālās augstākās izglītības ekonomista diplomu. 2000.–2003. gadā 
V.  Pilsuma bija Latvijas Universitātes sociālo zinātņu maģistrante, bet 2003.– 
2007. gadā – Latvijas Universitātes ekonomikas zinātnes apakšnozares "finanses un 
kredīts" doktorante. 2003. gadā viņai piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds ekono-
mikā, bet 2010. gadā viņa ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu. V. Pilsu-
ma papildinājusi zināšanas SVF, Pasaules Bankas, Banca d'Italia, Bank of England, 
Banque de France un Oesterreichische Nationalbank organizētajos kursos un semi-
nāros, kā arī stažējoties ASV Indiānas pavalsts bankās un Seđlabanki Íslands un 
Sveriges Riksbank Ziemeļvalstu Ministru padomes stipendijas ietvaros.
V. Pilsuma strādājusi Latvijas banku sistēmā, no 1991. gada 9. oktobra – Latvijas 
Bankas Ārējo sakaru pārvaldes vadītāja. 1993. gada 31. martā Latvijas Republikas 
Augstākā padome apstiprināja V. Pilsumu par Latvijas Bankas padomes locekli. 
Latvijas Republikas Saeima 1999. gada 4. martā, 2005. gada 17. martā un 2011. gada 
17. februārī V. Pilsumu atkārtoti apstiprināja par Latvijas Bankas padomes locekli. 
2005.–2010. gadā V. Pilsuma bija Latvijas Bankas pārstāve Eiropas Banku uzraugu 
komitejā, bet kopš 2011. gada ir Latvijas Bankas pārstāve EBI Padomē. V. Pilsumas 
pētījumi publicēti vairākos recenzētos izdevumos, un viņa piedalījusies Latvijas un 
starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Āris Puriņš
Dzimis Rīgā 1943. gada 5. janvārī Rīgā. Beidzis Latvijas Valsts universitātes Vēstu-
res un filozofijas fakultāti 1974. gadā (vēstures specialitāte). Pētniecības darbā kopš 
1973. gada. Beidzis aspirantūru Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā 
1986. gadā un ieguvis vēstures zinātņu kandidāta grādu. Strādājis Latvijas Valsts 
bibliotēkā, pasniedzēja un zinātnisko darbu veicis Latvijas Valsts universitātes Vēs-
tures un filozofijas fakultātes PSRS vēstures katedrā un Latvijas vēstures katedrā, 
1995.–2005. gadā strādājis Latvijas Bankas Publikāciju nodaļā un Lietu pārvaldē. 
Publicējis zinātniskus pētījumus par Latvijas bibliotēku vēsturi, arodbiedrību kul-
tūras darbu un Latvijas Valsts universitātes Latvijas Komunistiskās partijas biedru 
organizācijas vēsturi 1944.–1991. gadā. Vairāku publicistisku rakstu autors par Lat-
vijas valsts dibināšanu u.c. tematiem. 2005. gadā izdota viņa grāmata par Andrievu 
Niedru "Četri gadi un viss mūžs".

Vilnis Purviņš
Dzimis 1958. gada 6. janvārī Rīgā. 1981. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes 
Finanšu un tirdzniecības fakultāti (finanšu un kredīta specialitāte) un līdz 1991. ga-
dam strādājis PSRS Valsts bankā. 1991. gadā viņš sāka darbu Latvijas Bankā, bija 
galvenais ekonomists Monetārās politikas pārvaldē, vēlāk – Makroekonomikas ana-
līzes daļas vadītājs un vadītāja vietnieks, pēc tam – galvenais ekonomists. V. Purviņš 
līdzdarbojies nacionālās valūtas ieviešanā, banku un monetārās statistikas pilnvei-
dē, makroekonomiskās analīzes darba izveidē un daudzveidošanā. Viņš veic naudas 
piedāvājuma un banku darbības analīzi. Vairāku publikāciju un daudzu komentāru 
autors. 

Pauls Raudseps 
Dzimis 1963. gadā Kolumbusā, Ohaio, ASV, audzis Bostonā. Hārvarda universitātē 
ieguvis grādu Krievijas un padomju studijās. Kopš 1990. gada dzīvo Latvijā, pievie-
nojās Latvijas Tautas frontei, kas vadīja cīņu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
Viens no Latvijas vadošajiem žurnālistiem un komentētājiem. Viens no laikraksta 
Diena dibinātājiem, arī tā redaktors un komentāru lapas redaktors. Piedalījies ne-
dēļas ziņu žurnāla Ir izveidē un strādā par komentētāju. 

Laila Rūse
Dzimusi 1940. gada 26. aprīlī Jelgavā. Studējusi Latvijas Valsts universitātes Ekono-
mikas un juridiskajā fakultātē (1965–1970; finanšu un kredīta specialitāte; profesio-
nālā maģistra grāds) un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta 
aspirantūrā (1973–1975). L.  Rūse strādājusi par grāmatvedi PSRS Valsts bankas 
Gulbenes un Limbažu nodaļā un par ekonomisti un vecāko ekonomisti Celtniecī-
bas bankas Latvijas republikāniskajā kantorī, pēc tam bijusi Latvijas Zinātņu akadē-
mijas Ekonomikas institūta ekonomiste un zinātniskā līdzstrādniece, pētījusi 
tautsaimniecības plānošanas jautājumus. 1992.–2001. gadā strādājusi Latvijas Bankā 
par Monetārās politikas pārvaldes vadītāju un vadītāja vietnieci, izveidojot monetā-
rās politikas lēmumu sagatavošanas un īstenošanas mehānismu. 2002.–2006. gadā 
strādājusi par Saeimas deputāta palīdzi, kopš 2006. gada – Rīgas domes Revīzijas 
komisijas locekle. Papildinājusi zināšanas SNB, SVF, Ziemeļvalstu Ministru pado-
mes, Bank of England, Oesterreichische Nationalbank, Šveices Nacionālās bankas 
organizētos kursos un semināros. Vairāku publikāciju autore.
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