
 

 
Liene Dubava 
Biržas Nasdaq Riga valdes locekle,  
Vērtspapīru tirdzniecības un emitentu pakalpojumu departamenta 
vadītāja, Baltijas biržas emitentu pakalpojumu daļas vadītāja 
 
 

Kopš 2012.gada aprīļa Liene Dubava ir kļuvusi par Baltijas biržas Emitentu pakalpojumu daļas 
vadītāju, uzņemoties jaunus pienākumus starptautiskā līmenī un organizējot pakalpojumu 
sniegšanu biržā kotētiem uzņēmumiem visā Baltijā. 
 
Liene Dubava biržā Nasdaq Riga sāka strādāt 2003.gadā, kad kļuva par Emitentu attiecību 
speciālisti, un ikdienā nodarbojās ar Biržas emitentu informācijas atklāšanas prasību 
uzraudzību, emitentu izglītošanu investoru attiecību jomā, kā arī korporatīvās pārvaldības 
rekomendāciju ieviešanu. 2006. gadā Liene Dubava kļuva par Vērtspapīru tirdzniecības un 
emitentu pakalpojumu departamenta vadītāju un viņas pārziņā nonāca ne vien ar Biržā 
kotētajiem uzņēmumiem saistītie jautājumi, bet arī Biržas tirdzniecības joma – Biržas biedru 
– banku un brokeru sabiedrību - apkalpošana, tirdzniecības datu izplatīšana un citi jautājumi. 
2007.gadā Liene tika ievēlēta par Biržas valdes locekli.  
 
Liene Dubava aktīvi ir iesaistījusies sabiedrības izglītošanas iniciatīvās – regulāri lasa 
vieslekcijas par Baltijas vērtspapīru tirgu un ar to saistītajiem jautājumiem Latvijas 
augstskolās, kā arī dažādu organizāciju organizētajos semināros un konferencēs Latvijā un 
ārvalstīs. 
 
Liene Dubava ar izcilību ir ieguvusi maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, 
kā arī ieguvusi maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē. Stažējusies informācijas 
atklāšanas un Korporatīvās pārvaldības jautājumos Zagrebā, Horvātija. 2007. gadā Liene 
Dubava ir saņēmusi Rīgas Ekonomikas augstskolas diplomu par dalību „Strategic 
management program”. 2008.gadā stažējusies Vašingtonā, ASV Vērtspapīru tirgus attīstības 
institūta organizētajā programmā par vērtspapīru tirgus attīstību un regulējumu.  
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