

Prof. Dr. oec. Inese Vaidere
Dzimusi 1952. gada 3. septembrī Jelgavā

Izglītība:
Latvijas ekonomikas doktores grāds, Latvijas Universitāte, 1992
Ekonomikas zinātņu kandidātes grāds ārvalstu ekonomikā, Latvijas Universitāte, 1978–1982
Ekonomiste–matemātiķe, Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes ekonomiskās kibernētikas specialitāte, 1970–1975

Valodas:
latviešu, angļu, vācu, krievu, franču, itāļu

Profesionālā un politiskā pieredze:
Eiropas Parlamenta deputāte kopš 2004. gada

8. Eiropas Parlamenta sasaukumā
	Budžeta komitejas locekle
	Delegācijas ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā locekle
Dalība:
– Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
– Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, un attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju
– Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā

7. Eiropas Parlamenta sasaukumā
	Ārlietu komitejas locekle
	Cilvēktiesību apakškomitejas grupas koordinatore
	Delegācijas ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, un attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju locekle
Dalība:
– Starptautiskās tirdzniecības komiteja
– Delegācija ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā
– Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
– Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

6. Eiropas Parlamenta sasaukumā
	Ārlietu komitejas locekle
	Cilvēktiesību apakškomitejas grupas koordinatore
	Priekšsēdētāja vietniece Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
	Delegācijas attiecībām ar Dienvidāfrikas Republiku locekle
Dalība:
– Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
– ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komiteja
– Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām

2002–2004
Baltijas jūras vides aizsardzības komisija (HELCOM), priekšsēdētāja
LR Saeima, deputāte, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

2001–2002
Rīgas dome, deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece

2000–2002
Vācijas Tautsaimniecības pārstāvniecības Latvijā vadītāja

2000–2001
Latvijas Hipotēku un zemes banka, Padomes priekšsēdētāja vietniece

1999–2000
LR Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas padomniece

1998–1999
LR Ministru kabinets, LR Vides valsts ministre

1997–1998
LR Ministru prezidenta padomniece

1996–1997
LR Ekonomikas ministrija, Parlamentārā sekretāre

1995–1996
Rīgas Biznesa institūta Padomes locekle
LU Eirofakultāte, docente

1993–1995
Laikraksts „Labrīt”, galvenā redaktora pirmā vietniece

kopš 1975. gada
Pasniedzēja, aspirante, vecākā pasniedzēja, docente, asociētā profesore, profesore Latvijas Universitātē

Zinātniski pētnieciskā darbība ārvalstīs:
“Vācijas Federatīvās Republikas ekonomikas struktūrpolitika”, zinātnieku apmaiņas programma
	Pasaules tautsaimniecības institūts, Ķīles Universitāte, Vācija
	“Starptautiskās finanses”, Fulbraita programma, Minesotas Universitāte, ASV
	“Valsts pārvaldes institūciju nodokļu administrācijas pamatprincipi”, “Mazo un vidējo uzņēmumu finansēšana un attīstība”, “Mazo un vidējo uzņēmumu vadība”, Sakramento, Kalifornija, ASV
	“Eiropas izaicinājumi 2000. gadu sagaidot”, Zalcburga, Austrija
	“Latvijas reģionālā politika – jaunu darba vietu radīšanas iespējas”, Rokfellera fonda programma, Belladžio, Itālija, u.c.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Latvijas Okupācijas izpētes biedrības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
	Izraēlas Eiropas draugu biedrības valdes locekle kopš 2010. gada
	Eiropas Enerģētikas foruma valdes locekle kopš 2009. gada
	Eiropas Parlamenta žurnāla “The Parliament Magazine” izdevēju padomes locekle kopš 2005. gada
	ASV un Eiropas Valsts likumdošanas līderu akadēmijas (SLLF) Eiropas valdes locekle kopš 2002. gada
	Latvijas Ekonomikas attīstības foruma prezidente kopš 1998. gada
	Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas locekle, 1999
	Latvijas Vides aizsardzības fonda viceprezidente, 1998–1999
	Latvijas Vides investīciju fonda priekšsēdētāja, 1998–1999
	Latvijas Reģionālās attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece, priekšsēdētāja, 1997–1999
	LR Akcizēto preču padomes locekle, 1996–1997

Publikācijas:
Bibliogrāfiskā informācija par sarakstītajām grāmatām un publicētajiem rakstiem atrodama 12 valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā kopkatalogs.lv un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Analītikas datubāzē lnb.lv

Apbalvojumi:
Gruzijas Valsts apbalvojums – Svētās karalienes Tamāras ordenis
	Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īstenā locekle
	Ukrainas prezidenta Trešās pakāpes ordenis “Par nopelniem”
	LU rektora atzinības raksts „Par radošu pedagoģisko un pētniecisko darbu”
	Latvijas Valsts prezidenta pateicības raksts


