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Pārmaiņu projektu vadības pieredze vairāk kā 10 gadu ilgumā izglītības un
pētniecības nozarēs ir devusi iespēju veidot un attīstīt aktuālu problēmu
risinājumus. Darba saturā primāri nepieciešami profesionāli izaicinājumi un
spēja ar inovācijām sniegt ieguldību sabiedrības izaugsmei.
Pārmaiņu vadība
Resursu vadības prasmes
Spēja nodrošināt risinājumu izstrādi
Orientācija uz rezultātu
Sadarbības modeļu izveide un ieviešana
Projektu vadītāja | Valsts izglītības satura centrs - Rīga, Latvija
10/2016 – LĪDZ ŠIM LAIKAM
Atbildīga par ESF projektu "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu
īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" un "Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai" ieviešanu, t.sk., projektu īstenošanā iesaistīto darbinieku
vadība, attīstības stratēģiju ieviešana, finanšu pārraudzība, dalība satura
izstrādē, u.c. Abu projektu īstenošana saistīta ar pārmaiņu vadību izglītības
nozarē vispārējās izglītības ietvarā.
Vieslektore un pedagogs | Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes Rīga, Latvija
01/2011 – LĪDZ ŠIM LAIKAM
Doktorantūras studiju ietvaros atbilstoši nepieciešamībai vadu lekcijas
bakalaura programmu studentiem par lēmumu pieņemšanas modelēšanu,
dažādu izglītības projektu ietvaros vadu nodarbības pedagogiem un
izglītojamajiem STEM jomā
Projektu vadītāja | LEO Pētījumu centrs - Rīga, Latvija
01/2011 - 10/2016
Pētījumu un inovāciju izstrādes projektu ieviešanas pārraudzība elektronikas,
telekomunikāciju un optikas nozarēs, administratīvā atbalsta nodrošināšana
projektu ieviešanā 15+ projektu komandām, dalība nozares attīstības
dokumentācijas izstrādē.
Projekta "Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences
centrs", kas paredzēja jaunu pieeju inovāciju izstrādes veicināšanai, veidojot
zinātnisko institūciju un komersantu partnerības un sadarbību pētniecības
projektu īstenošanā, tādējādi nodrošinot pārmaiņas nozares sadarbības struktūru
izveidē.
Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja | PPII "Attīstības centrs ģimenei" Rīga, Latvija
01/2009 - 01/2011
Pedagoģiskā darba veikšana, pedagoģiskā darba organizēšana, dalība
pedagoģisko inovāciju ieviešanā
Nodaļas vadītāja | a/s "SAF Tehnika" - Rīga, Latvija
03/2006 - 12/2008
Atbildīga par publiski līdzfinansēto inovāciju un zinātnes, uzņēmuma attīstības

un mācību projektu izstrādi un ieviešanu uzņēmumā
Nodaļas vadītāja palīgs | Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Rīga, Latvija
01/2003 - 12/2005
Atbildīga par nodaļas administratīvā darba (finanšu plānošana, iepirkumu
procedūras, sarakste, utt.) nodrošināšanu
IZGLĪTĪBA

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga
Vadībzinātne un ekonomika, doktora līmeņa studijas
Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija

07/2017

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

06/2011

Profesionālais bakalaura grāds finanšu vadībā, vadītāja kvalifikācija
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