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DARBA PIEREDZE
05/2005–pašlaik

Projekta vadītāja
Biedrība "Radošās Idejas", Rīga, Balvi (Latvija)
Projektu izstrāde, īstenošana, atskaitīšanās. Līdz šim novadīti vismaz 20 projekti dažādām iestādēm:
ministrijām, pašvaldībām, NVO, uzņēmumiem
Kopš 2011.gada 12.oktobra Biedrības „Radošās Idejas" dibinātāja, valdes priekšsēdētāja, Projektu
vadītāja skat. www.creativeideas.lv.
▪ projektu izstrāde, īstenošana, atskaitīšanās, vadība un uzraudzība;
▪ tirgus izpētes veikšana;
▪ vietējo un starptautisko pasākumu un apmācību organizēšana.
Šobrīd Projekta vadītāja 2 starptautiskiem projektiem:
▪ Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses
apmaiņa atbalsta virziens Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā Pieredzes apmaiņas projekts
Nr. 2017-1-LV02-KA205-001502 „Creative Start-Ups in Rural Areas" Apjoms biedrībai "Radošās
Idejas" max 16 775 EUR. Projekta kopējais budžets: 44 030 EUR. Īstenošanas laiks: 01.08.2017.31.07.2018. (12 mēn.) Finansētājs: Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.
Starptautisks projekts, kur vadošais partneris: Biedrība "Radošās Idejas" un partneri: asociācija "Zaļais
zilonis" no Poijas un "Vārnavas Folkloras grupa" no Grieķijas.
Projektā notiks pieredzes, labās prakses, metožu un ideju apmaiņa ar mērķi pilnveidot jauniešu
uzņēmējdarbības izglītību un veicināt jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos.
▪ Centrālās Baltijas jūras INTERREG programmas atbalstīts projekts Nr. 652 "PRIME - Promoting
Integration for Young Migrants" Apjoms biedrībai "Radošās Idejas" max 95 159,69 EUR.
Projekta kopējais budžets: 240 634,82 EUR. Īstenošanas laiks: 01.09.2017.-30.08.2019. (24 mēn.).
Starptautisks projekts, kur vadošais partneris ir Linšēpingas pašvaldības Pētījumu un attīstības centrs
Zviedrijā un partneris biedrība "Radošās Idejas" Latvijā. Projekts veltīts jauniešu (18-30) imigrantu
sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus
integrācijas pasākumus.
Nozare Eiropas Savienības fondu projektu administrēšana

10/2005–pašlaik

Eksperts (saskaņā ar līgumiem)
Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra, Valsts izglītības attīstības
aģentūra, Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds, LR Kultūras ministrija u.c., Rīga (Latvija)
Projektu iesniegumu vērtēšana saskaņā ar atbilstības, administratīvajiem, kvalitātes, finanšu un
specifiskajiem kritērijiem. Līdz šim izvērtēti 563 projektu iesniegumi.

01/07/2008–14/12/2010

Reģionālās politikas nodaļas vadītāja vietniece
LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (Latvija)
Reģionālās un Pilsētpolitikas Latvijā līdzizstrāde, uzraudzība. ES lietu koordinācija ministrijā, nacionālo
pozīciju līdzizstrāde un līdzdalība lēmumu pieņemšanā ES Kohēzijas politikas jautājumos Latvijā un
Eiropas Komisijā; Eiropas līmeņa anketu par pilsētizplešanos, ilgtspējīgām pilsētām, teritoriālo ietekmi
u.c., saistītām ar ES Kohēzijas politiku, aizpildīšana, sniedzot situācijas analīzi Latvijā. Darbs iekļāva

12/10/17

© Eiropas Savienība, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Lapa 1 / 4

ministrijas pārstāvniecību ES līmeņa sanāksmēs un diskusijās, paužot Latvijas viedokli.
Nozare ES lietas, ES teritoriālā Kohēzijas politika, Reģionālā un pilsētpolitika
05/09/2007–30/06/2008

Informācijas un publikāciju nodaļas programmu vadītāja
Valsts aģentūra „Akadēmisko programmu aģentūra” (Latvija)
ES Mūžizglītības programmas, Tempus, EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu
grantu shēmu „Stipendiju grantu shēma” un „Akadēmisko pētījumu grantu shēma”, Eurydice un
Ziemeļvalstu (Nordplus) izglītības programmu projektu rezultātu analīze un valorizācija (izmantošana
un izplatīšana). Nacionālo un starptautisko konferenču, pasākumu organizēšana, koordinēšana un
vadīšana. Pasākumu un valorizācijas procesa kārtības izstrāde. Aģentūras ikgadējā darbības plāna
izstrāde un budžeta līdzizstrāde.
Nozare ES un Ziemeļvalstu izglītības programmas, valorizācija

17/10/2005–13/08/2007

ES fondu departaments, ES Kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja
LR Kultūras ministrija (Latvija)
EK Kultūras programma 2000 un (2007-2013) un EK programma „Eiropa pilsoņi” administrēšana
Latvijā; līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā gan nacionālā, gan ES līmenī administrēto
programmu jomā; konsultāciju nodrošināšana abu programmu projektu izstrādē un īstenošanā;
nodrošināju līguma starp Eiropas Komisiju un Kultūras ministriju kvalitatīvu vadību un īstenošanu.
Nozare ES Kultūra 2000 un 2007-2013 un "Eiropa Pilsoņiem" programmas

07/06/2004–04/12/2004

Prakse
Eiropas Informācijas Centrs SIA Exemplas Ltd, Business Link Hārtfordšē, St Albans pilsētā
(Lielbritānija)
Stažēšanās Hārtfordšes reģiona Eiropas Informācijas Centrā - palīdzības un informācijas
nodrošināšana uzņēmējiem: Informācija par ES un nacionālo finansējumu, programmām un
likmdošanu; Biznesa iespējas; Iepirkumi, tirgus informācija un ziņojumi.
Nozare ES informācija uzņēmējiem

IZGLĪTĪBA
01/09/2003–15/12/2004

Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studijās

Augstākā izglītība Maģistra grāds

Turku Universitāte
Publicum-building, Assistentinkatu 7, 20014 Turku (Somija)
Daudzdisciplīnu programma angļu valodā: ES ekonomika, sociālā politika, vadīšana, lēmumu
pieņemšana, politikas process: Vara un Politika, Pilsonība, ES kā starptautiskais spēlētājs,
Transatlantiskās attiecības, likumdošana.

01/09/1998–30/06/2002

Sociālo zinātņu bakalaura grāds Vadībzinātnē

Augstākā izglītība bakalaura grāds

Latvijas Universitāte
Aspazijas bulv. 5, Rīga, LV-LV-1050 (Latvija)
Biznesa administrācija, vadība, mārketings, mikroekonomika, makroekonomika, staptautiskās
ekonomiskās attiecības, personālvadība.

01/09/2001–30/05/2002

Baltijas jūras reģiona studiju programma

apmaiņas studente

Turku Universitāte
Horttokuja 2, 20014 Turku (Somija)
Daudzdisciplīnu programma angļu valodā: Baltijas jūras reģiona ekonomika, politika, ģeogrāfija,
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ģeopolitika, vēsture, māksla, sieviešu studijas, valodas (somu, angļu).

01/01/2001–31/08/2001

Starptautiskā biznesa un tehnoloģijas vadības programma

apmaiņas studente

Lapēnrantas Tehniskā Universitāte
P.O.Box 20 Skinnarilankatu 34, FI-53851 Lappeenranta (Somija)
Starptautiskais mārketings, biznesa vadība, ekonomika, Japāņu kultūra un tehnoloģiju vadība,
grāmatvedība, sieviešu studijas, ES likumdošana, Ziemeļkrievijas ekonomika, Somu valoda.
PRASMES
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas

RUNĀŠANA

SAPRATNE

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

angļu

C1

C1

C1

C2

C2

krievu

C1

B1

B2

B2

B1

A1

A1

somu

A1

Līmeņi: A1 un A2: Pamatlīmenis - B1 un B2: Vidējais līmenis - C1 un C2: Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

Komunikācijas prasmes

Organizatoriskās / vadības
prasmes

Starpkultūru prasmes: Studijas Somijā (3.5 gadi) un prakse Anglijā (6 mēneši) iemācija mani kā reaģēt
uz dažādām kultūrām. Man patīk atrasties starpkultūru vidē un esmu apguvusi prasmi viegli un ātri
pielāgoties jaunām situācijām.Komandas gars iegūts studējot dažādās starptautiskās vidēs un
strādājot pašvaldībās (3 gadi), valsts pārvaldē (5 gadi) un NVO (12 gadi) nacionālos un starptautiskos
projektos.
Līdz šim novadīti 20 projekti un dažādi vietēja un starptautiski pasākumi projektu ietvaros.
Viens no maniem galvenajiem pienākumiem LR Kultūras ministrijā un valsts aģentūrā "Akadēmisko
programmu aģentūra" bija nacionālu un starptautisku pasākumu un semināru organizēšana Latvijā.
Es organizēju: līdz šim vienīgo darba pieredzes semināru ES kultūras, izglītības un jauniešu
programmu koordinatoriem Latvijā;
līdz 2013.gadam vienīgo informatīvo kontaktsemināru Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības
iestādēm Latvijā (piedalījās 8 valstis);
pirmo nacionālo valorizācijas konferenci u.c.

Digitālā prasme

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Informācijas
apstrāde

Komunikācija

Augstākais līmenis Augstākais līmenis

Satura
veidošana

Drošība

Problēmrisināšana

Vidējais līmenis

Vidējais līmenis

Vidējais līmenis

Digitālās prasmes - Pašnovērtējuma tabula

Kompetenta darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PPP, Outlook);
Biznesa un tirgus izpētes;
Neatkarīga Internet lietotāja (Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Citas prasmes
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Man patīk starptautiska sadarbība un ikdienas darbs ir saistīts ar starptautisku projektu īstenošanu un
komunikāciju starp partneriem.

© Eiropas Savienība, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Lapa 3 / 4

