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IZGLĪTĪBA 
[2009. - 2011.] Maģistra grāds pilsētu un reģionālā plānošanā Stokholmas Universitātē (Stockholm univestity, 

Zviedrija). Diploms iekļauj papildus kursus no: 
 Stokholmas Karaliskā tehniskā institūta (Royal Technical Institute, Zviedrija) – transporta 

infrastruktūras plānošana; Eiropas telpiskās attīstības plānošana; 
 Utrehtes Universitātes (Utrecht University, Nīderlande) – Plānošanas projektu vadība; Eiropas 

plānošanas procesu izpētes metodes un teorijas, Pilsētvides plānošanas projektu ekkonomiskais 
pamatojums un inovatīvi finansēšanas modeļi u.c. . 
(Zinātniskā darba vadītāja E.Andersson, eva.andersson@humangeo.su.se; konsultants N.Balgalis, tel. 29235017, Linkedin) 

[2003. - 2007.] Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā Banku augstskolā 

DARBA PIEREDZE 
[2018. - …] Projektu vadītājs, Rīgas pilsētas arhitekta birojs (Rīgas pašvaldības aģentūra) 
 Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas darba organizēšana, kā arī tās lēmumu un ieteikumu uzraudzība. 

Rīgas pilsētas arhitekta konferences saturiskā un tehniskā organizēšana (iepriekš R.Šmēlinga 
konference) un sabiedrības izglītošanas projektu un akadēmiskas pētniecības projektu 
koordinēšana (Horizon 2020 u.c.). Aģentūras darbības virziena – Arhitektūras pakalpojumu 
attīstīšana un nodrošināšana – pārraudzīšana.  (Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis tel +371 29237475) 

[2019. - …] Vecākais eksperts, Rīgas enerģētikas aģentūra (Rīgas pašvaldības aģentūra) 
 Ekspertīze dažādos Horizon 2020, Intrereg u.c. programmu atbalstītos projektos par pilsētu 

plānošanas, sabiedrības un interešu grupu jēgpilnas iesaistes, viedpilsētu un enerģijas pozitīvu 
apkaimju, kā arī lielo datu un atvērto datu jautājumiem.  (Rīgas enerģētikas aģentūra tel +371 67012350) 

 [2011. - …] Telpiskās un ekonomiskās plānošanas speciālists, dažādu projektu komandu sastāvos 
 2017.g. - Braslas ielas biznesa kvartāla attīstības priekšlikums, transporta plūsmas risinājumi 

savienojamībā ar Rīgas Ziemeļu transporta koridoru / G.Zemgala gatves koridoru un pilsētas 
transporta infrastruktūru, kā arī projekta biznesa attīstības modeļu priekšlikums kopā ar SIA NAMS 
(pasūtītājs: REALTO)  (SIA NAMS valdes priekšsēdētājs Sergejs Ņikiforovs tel +371 29237475) 

 2017.g. – Kadagas publiskās teritorijas attīstības priekšlikums kopā ar SIA NAMS (pasūtītājs: Ādažu 
novada pašvaldība)  (SIA NAMS valdes priekšsēdētājs Sergejs Ņikiforovs tel +371 29237475) 

 [2014.02. -...] Valdes priekšsēdētājs, Urban Institute Consulting 
 Pētījumi un projekti saistībā ar komunikāciju, interešu pārstāvību, dažādiem pilsētplānošanas un 

arhitektūras jautājumiem, to vidū: Valdības un institūciju komunikācijas un interešu pārstāvības 
konsultācijas Būvniecības, transporta un veselības jomas uzņēmumiem, R.Šmēlinga konference 
2017., 2016., 2015. un 2014. gadā /Rīgas pilsētas arhitekta birojs/, Sasniegumu skates Rīgas 
arhitektūrā atlases metodoloģijas izstrāde un balvas ceremonijas organizācija 2017., 2016., 2015. 
un 2014. gadā /Rīgas pilsētas arhitekta birojs/, plānošanas projekti sadarbībā ar Rīgas pilsētas 
attīstības departamentu, Brocēnu novada pašvaldību, privātiem pasūtītājiem u.c. 

[2014.02. -2016.01.] Projektu vadītājs, Urban Institute, Riga 
 NFI un VARAM finansēts pilsētu plānošanas un reģionu attīstības projekts “Atgriežot dzīvību 

Latvijas pilsētām un reģioniem”, kas vērsts uz sabiedrības līdzdalības veicināšanu un pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšanu ar mērķi sniegt nozīmīgu ieguldījumu vietējās teritorijas attīstībā skarot 
pilsētu, pilsētvidi, pilsētniekus un veicināt līdzsvarotu attīstību Latvijas reģionos. 

 Atbildība: Projektu saturiskā un finanšu plānošana, vadība un uzraudzība, atskaišu un ziņojumu 
sagatavošana uzraugošajām Latvijas un ārvalstu institūcijām, kā arī sadarbības norosināšanā ar 
partneriem un valsts iestādēm. 

 (Valdes priekšsēdētājs Jonas Büchel tel +371 29410487 Linkedin) 

[2012.05. -...] Sociāli-politiskās lobija aktivitātes un pacientu tiesību pārstāvība, Hepatīta biedrība 
 Sociāli-politiskās lobija aktivitātes un pacientu tiesību pārstāvības kampaņa, lai mainītu nacionāla 

līmeņa likumdošanas aktus panākot 100% kompensāciju hepatīta C medikamentiem ikvienam kam 
tie nepieciešami, jo pašreizējie ikmēneša līdzmaksājumi pārsniedz minimālo mēnešalgu. Līdztekus 
minētajam aktivitātes vērstas uz jaunu un ievērojami efektīvāku terapiju ieviešanu, ārstējamo 
sabiedrības grupu paplašināšanu, plašu prevencijas un sabiedrības izglītošanas pasākumu 
kopumu. 

 Šī ir pirmā kampaņa Latvijas vēsturē, kas apvieno elektroniski un fiziski vāktus parakstus, kā arī 
pirmā kampaņa, kas izmanto šo sabiedrības demokrātiskās iesaistes instrumentu. 
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 Kampaņas rezultātā panākta starptautiska publicitāte un daļējas likumdošanas izmaiņas - bērniem 
līdz 18 gadu vecumam turpmāks tiks pilnībā segta HCV terapija, kā arī panākti grozījumu 
priekšlikumi 2014. gada budžeta pieņemšanas procedūrā, tomēr grozījumi netika pieņemti. Darbs 
tiek turpināts, lai minētā reforma tiktu īstenota 2016. budžeta gada ietvarā. 

(Direktore O.Mengote tel +371 26148836 WEB) 

[2012.05. - 2013.11.] Projektu vadītājs, IDEA PR (iepriekš Euro RSCG PR) 
 Projekta stratēģijas izstrāde, radošā un tehniskā idejas izstrāde, tirgus izpēte, darbs ar klientu, 

projekta finanšu plānošana, idejas realizācija (gan patstāvīgi, gan piesaistot trešās puses) vadoties 
pēc aktualitātēm sabiedrisko attiecību un mediju tirgū, mediju attiecības, projekta rezultātu 
apkopošana, analīze, prezentēšana.  

 Nozīmīgākie klienti: Jacobs Krönung /Kraft Foods Lietuva/, Erasmus 25 gadu jubilejas pasākumi 
/Valsts izglītības attīstības aģentūra/, Skolotāju dienas adrenalīns /E Grupa/, dažādi sociālie 
projekti /Rīgas Dome/, Tirgus un mediju izpēte /Tapflo/ u.c. 

 (Valdes locekle D.Rēķe tel. 29277999, Valdes loceklis Ģirts Ozoliņš tel. 26149168 Linkedin) 
 

[2012.02. - 2012.05.] Ministra padomnieks, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ministra birojs 

 Darbs VARAM rīcības grupas ietvaros Latgales reģiona attīstības plāna izstrādei. 
(VARAM Ministra biroja vadītāja K.Sprūdža (Pelša) tel. 28308377 Linkedin) 

[2007. -2009.] Vecākais mārketinga speciālists, AD Baltic 
 Korporatīvo mārketinga un komunikāciju mērķu un uzdevumu pielāgošana un ieviešana Latvijas 

teritorijā. Mārketinga plānu, uzdevumu un finanšu plānošana un administrēšana, paveiktā 
izvērtēšana, kā arī korporatīvo vadības ziņojumu sagatavošana un prezentācija. Projektu vadība: 
interneta lapu, e-komercijas un citu mediju projektu vadība; tirdzniecības kampaņu, klientu 
uzticības kampaņu, produktu un pakalpojumu tēla izstrāde, vadība un administrēšana; jaunu 
tirdzniecības punktu noformēšana, kā arī uzņēmuma tēla un pakalpojumu popularizēšana. 

(valdes priekšsēdētājs J.Bērziņš, tel. 67064505; vairumtirdzniecības vadītājs A.Borins, tel. 29155526) 

[2007.02. - 2007.05.] Jaunākais sabiedrisko attiecību konsultants (prakse), Saatchi & Saatchi business 
communications (Beļģija) 

(Senior PR consultant P.Finocchiaro, (+32) 475542299, Ieteikuma vēstule, Linkedin) 

[2005. - 2007.] Vairumtirdzniecības vadītāja asistents, AD Baltic 
 Nodaļas ikdienas administratīvo pienākumu veikšana. Vairumtirdzniecības reģionu snieguma 

analīze, vadības ziņojumu sastādīšana, dažāda profila tirgus izpēte ar nolūku atvieglot nodaļas 
vadītāja noslodzi un veicināt nodaļas snieguma uzlabošanu. 

(vairumtirdzniecības vadītājs A.Borins, tel. 29155526) 

[2004. - 2005.] Datorgrafika, programmēšana, projektu vadība, 321 
(direktors Gundars Kaminskis, tel. 28321333) 

[2000. - 2003.] Datorgrafika un rasēšana, Liepājas Speciālā Ekonomiskā Zona 
(teritorijas plānotāja Iveta Ansone, tel. 26425010) 

 

PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI UN LĪDZDALĪBA CITĀS ORGANIZĀCIJĀS 
2017. ELPA University 2017 dalībnieks, veselības jomas lobija un interešu pārstāvības apmacības.  
2012. Biedrības „Urban Institute Riga” biedrs  
2012. Biedrības „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” biedrs 
2011. Loģistikas speciālista sertifikāts 
2006. SPACE Eurobusiness examination (diploms) 
1998. - 2007. s/o „Debašu centrs” rīkotie debašu turnīri un semināri (diplomi un atzinības raksti), kā arī turnīru 

organizēšana un atbalsts jaunajiem debatētājiem  
 

PRASMES UN SPĒJAS 
Valodas Latviešu – dzimtā, Angļu – teicami, Krievu – viduvēji, Vācu – uzsāku mācības. 
Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība. 
Datorprasmes MS Office, Lotus Notes, SAP, Corel un Adobe mediju un grafiskā dizaina pakotnes, AutoCAD, 

ArcView, HTML, JavaScript, ActionScript, Android SDK u.c. 
Personība Analītiski domājošs un komunikabls. Varu veiksmīgi strādāt gan lielā kolektīvā, gan individuāli. 

Spēju definēt un argumentēt savu viedokli. Spēju uzņemties atbildību. Radošs, mērķtiecīgs, labprāt 
apgūstu jaunas zināšanas un uzņemos iniciatīvu. 

 

INTERESES 
 Studentu parlamentāro debašu turnīru organizēšana un dalība tajos, audio grāmatas un literatūra, 

mūzika, fotografēšana un foto apstrāde, datorgrafika, 3D modelēšana, peldēšana, velo-triāls un 
vizināšanās ar sniega un ūdens dēļiem. 
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