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NOZARU KOMPETENČU PADOMES 

TIRDZNIECĪBAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Noris Krūzītis 
 

Amats: 
Izpilddirektors 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas Pārtikas 

Tirgotāju 
asociācija 

Mazumtirdzniecība, ka viena no 
tautsaimniecība stabilitātes un 

izaugsmes komponemtēm 
Valsts ekonomiskajā stratēģija 

Pārtikas 
mazumtirdzniecības nozares 

pārzināšana 

 

Kopš 11. 2010 Biedrība LPTA (Latvijas 
Pārtikas tirgotāju asociācija) Izpilddirektors, 

valdes loceklis 
Iepriekš strādājis Latvijas pārtikas 

uzņēmumu federācijas (LPUF) 
izpilddirektors, strādājis pārtikas 

mazumtirdzniecības nozarē kā SIA 
Iepirkumu grupa (TOP! veikali) valdes 

priekšsēdētājs un Rimi Supermārketu tīkla 
reģiona vadītājs Latvijā, kā arī privātajā 

biznesā mazumtirdzniecībā un ražošanā 
(K- Rauta, Siguldas būvmeistars) 

 

Dāvis Vītols 
 

Amats: 
Izpilddirektors 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas Alkohola 

nozares 
asociācija 

 

Būtu nepieciešama aktīva 
padomes biedru iesaiste. Lai 

katrs no padomes biedriem būtu 
atbildīgs par savu 
lauciņu.Padomes 

priekšsēdētājam sadarbojotoes 
ar LTRK un padomes biedriem 
būtu jāuzstāda, tādi kā šī gada 

mērķi, kas protams pēc 
situācijas būtu jākoriģē, 

jāpapildina. Esošajā padomē 
diemžēl bija tāda vienveidīga 

virzība pārsvarā, kas bija 
tendēta uz kases aperātu 

reformu. 
 

Akcīzes nodokļu jautājumu 
specifikas pārzināšana, kā 

arī lobija padomu sniegšana, 
labāka darba organizācija. 

Tika pabeigta Rīgas Centra humanitārā 
vidusskola, vēlāk Rīgas Juridiskā augstskola 

ar specifiku bizness un tiesības, tika gūta 
pieredze uzņēmumā 4Finance, vēlāk 

Latvijas Alkohola nozares asociācija, kur 
tiek ieņemts izpilddirektora amats. Brīvajā 
laikā spēlēju tenisu, agrāk ar to nodarbojos 

profesionāli. 

Jānis Odziņš 
 

Amats: Valdes 
loceklis, direktors 

 

LTRK biedrs: 
Siguldas 

Būvmeistars AS 

Veicināt iniciatīvas, kas uzlabot 
nozares standartus, 

regulējumus un valsts politiku, 
kas nodrošina dinamisku, 

taisnīgu un ilgtspējīgu 
ekonomiku, veicinot ilgtermiņa 

ekonomisko konkurētspēju, 
jomās kurās darbojas mūsu 

biedri. 

Šim amatam ilgtspējīga 
uzņēmuma vadības prasmes 

un tehniskās zināšanas ir 
ļoti būtiskas, kur varu 

dalīties ar savu ilggadēju 
pieredzi un zināšanām. 

 

Izglītība: 1997-2002; Latvijas Universitātes, 
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, 

Profesionālais bakalaura grāds finanšu 
vadīšanā un finanšu ekonomista 

kvalifikācijā, Finanšu menedžments. 
Darba pieredze: Kopš 2003, "Siguldas 

Būvmeistars" AS, valdes loceklis, direktors; 
Kopš 2012, "Uzņēmēju kluba Sigulda" 

Biedrība; valdes priekšsēdētājs; 
2009 - 2013, Latvijas pašvaldību vēlēšanu 

sasaukuma, Siguldas novada domes, 
ievēlēts deputāts; 1998 – 2003, "Latio" SIA; 
nekustamā īpašuma vērtētājs; 1998 gads, 
SEB Banka AS, iekšējo procesu auditors. 

 



 

TIRDZNIECĪBAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Gints 
Jaudzems 

 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
Akvedukts AS 

Padomes kompetencē 
ietilpstošu jautājumu 

izvērtēšana. LTRK biedru - 
tirdzniecības uzņēmumu 

interešu un prasību nodošana 
valsts institūcijām, trauksmes 

celšana nejēdzīgu vai LTRK 
biedriem traucējošu normatīvo 

aktu projektu gadījumā. 

25 gadu pieredze 
vairumtirdzniecības uzņēmuma 

attīstīšanā un ar to saistītu 
procesu organizācijā. Aktīvas 
darbības pieredze uzņēmēju 
viedokļa aizstāvībai valsts 
institūcijās (reversā PVN 

ieviešanas process 
būvizstrādājumu tirdzniecībā – 
PTAC, EM). Pozitīva attieksme 
pret uzņēmējdarbības kultūru. 

 

Vidējā profesionālā izglītība 1991. gadā, 
inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds 
Rīgas Tehniskajā universitātē 2015. gadā. 

Akvedukts AS no 1995. gada līdz šim 
(valdes loceklis). RTU BIF Situma, gāzes un 
ūdens tehnoloģiju institūta mācībspēks no 
2009. – 2017. gadam (docents no 2015 – 
2017. gadam). Sertificēts būvspeciālists, 
LSGŪTIS biedrs, LSGŪTIS sertificēšanas 
centra eksperts. Latviešu, krievu, angļu 

valodas zināšanas, teicamas datorprasmes. 
 

Eva Spalviņa 
 

Amats: Juridiskās 
nodaļas vadītāja 

 

LTRK biedrs: 
AS "Cēsu alus" 

Darbojoties kopā būtu jāspēj 
panākt stratēģiskāki ilgtermiņa 
Saeimas un valdības lēmumi, 
novēršot neparedzamas un 

straujas izmaiņas, 
ierobežojumus, kļūdainu un 

izrietoši dārgu tiesību normu 
pieņemšanu. 

 

Ņemot vērā mūsu, kā 
ražošanas  uzņēmuma 

pieredzi, kas tirdzniecības 
ķēdē ieņem būtisku vietu, 

varētu dalīties gan ar 
juridiskiem padomiem un 

redzējumu, gan ar 
problēmsituāciju analīzi un 

labāko risinājumu 
piedāvājumiem.celšana 

 

 

6 gadus esmu strādājusi valsts pārvaldē, 
pieredzot nepārtrauktu karjeras izaugsmi 
līdz darbam  Uzņēmumu reģistra Valsts 

notāra amatā un Kontroles nodaļas 
vadītājas amatā. Pēdējos 15 gadus aktīvi 

darbojos AS "Cēsu alus" jurista amatā, 
paralēli ciešā sadarbībā ar nozaru NVO 
iesaistos visu nozarei svarīgo valstiska 

līmeņa plānu un normatīvo aktu izstrādes un 
pieņemšanas procesā. 

 

Aivars Arums 
 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
Baltic Data SIA 

Jāpanāk tirdzniecības pilnīga 
atvēršana, pilnveidojot jau 

izveidoto drošas tirdzniecības 
modeli tā, lai tas spētu sadzīvot 

ar covid, nepalielinot 
saslimšanu 

uzņēmējdarbības 
stimulēšana balstoties uz 
godīgu konkurenci, darba 
ražīguma palielināšanu un 

eksporta paplašināšanu 

 

Izglītība: 1974.g. RTU, Automātikas un 
Skaitļošanas tehnikas fakultāt; 1998.g. 

Inženierzinātņu doktora grāds Informātikas jomā 
RTU. Darba vietas: 1978-86; programmētājs 

Latvenergo 1986-90; RTU Informācijas sistēmu 
laboratorijas vadītājs 1990-92 SWH Rīga projektu 
vadītājs 1992- BALTIC DATA, uzņēmuma vadītājs 

un īpašnieks. Profesionālā pieredze 1990-92 
Vācijas mākslinieku apdrošināšanas sistēma. 

Projekta summa 8.3miljoni DM 
1994- turpinās  LPA Informācijas sistēma. 

1995- turpinās SAGE KHK biznesa vadīšanas 
sistēmu PC-TIRGOTĀJS un OFICE LINE 
lokalizācija. 1999- turpinās    Izveidota 

programmatūra “e-bizness”, kura paredzēta 
interneta veikalu izveidošanai un uzturēšanai. Šī 
programmatūra integrēta ar biznesa vadīšanas 

sistēmu OFICE LINE. 
Izveidots 18 IT veikalu tīkls Baltic Data, kurš 

integrēts ar interneta veikalu. Darbība 8 valstīs. 
Pedaģoģiskā pieredze Mākslīgā intelekta 

risinājumi (lekcijas Rietumberlīnes Tehniskajā 
universitātē).  Lekcijas par datu bāzu izveidošanu 

RTU. 
 

 



 

TIRDZNIECĪBAS PADOME 

 
 

 

 

 

 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Juris 
Lamberts 

 

Amats: Attīstības 
direktors 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas 

Neatkarīgo 
tirgotāju 

kooperācija/AIBE 
 

 
Līdztekus mazo un vidējo 
tirdzniecības uzņēmumu 

attīstībai, būtiski pārstāvēt 
pārtikas tirdzniecības nozari, 

nosakot adekvātus un 
saprotamus regulējumus kā 
krīzes, tā ikdienas darbā, lai 

bizness varētu attīstīties, 
nodrošināt cilvēkiem kvalitatīvu 
un savlaicīgu produktu piegādi 

un iegādes iespējas. Svarīgi 
veidot dialogu ar politikas 
veidotājiem, skaidrojot un 

konsultējot par problēmām un 
piedāvājot risinājumus, lai 
likumprojekti un noteikumi 

netaptu "kabinetos", bet gan 
būtu izdiskutēti ar nozari. 

 

 

Ik dienu strādājot ar vairāk 
nekā 270 dažāda lieluma 

juridiskajiem partneriem un 
pārstāvot vairāk nekā 550 

dažāda izmēra veikalus gan 
pilsētās, gan reģionos, tāpat 

arī pārzinot iepirkuma 
procesus un likumdošanu, 

būtiski veidot pārtikas 
tirdzniecības jomu tā, lai 

iedzīvotājiem preces būtu 
pieejamas jebkurā Latvijas 

reģionā, rūpējoties par 
dažādiem sabiedrības 

slāņiem. Informācijai, kas ik 
dienu tiek uzkrāta un 
izmantota biznesam, 

identificējot problēmas, 
jānonāk līdz tiem cilvēkiem, 

kuri var piedāvāt 
risinājumus, lai tādējādi  

nodrošinātu nozares 
attīstību. 

 

Karjeru kā tirdzniecības pārstāvis uzsāku 
jau 1995.gadā, strādājot dažādos 

uzņēmumos, tostarp par tirdzniecības 
vadītāju SIA “Unifeks” un SIA “AV&D” (AS 
“Latvijas Balzams”), pēc tam kļūstot par 

attīstības direktoru tipogrāfijā AS “S&G” un 
SIA “Baltstor”. Kopš 2014.gada esmu SIA 

“Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija” 
(veikalu tīkls AIBE) attīstības direktors, 

rūpējoties par sadarbības partneriem visā 
Latvijā. Esmu ieguvis juridisko izglītību, 
specializējoties un padziļināti apgūstot 

mazo un vidējo uzņēmumu tiesisko 
reglamentāciju. 

 

Andris 
Kozlovskis 

 

Amats: Valdes 
priekšsēdētājs 

 

LTRK biedrs: 
SIA DEPO DIY 

 

 

Nodrošināt godīgas 
konkurences principu 

ievērošanu tirdzniecības nozarē. 
Panākt, ka ierēdniecība nevis 

liek šķēršļus uzņēmējdarbībai, 
bet gan sadarbojas un ar 

izpratni veicina tās attīstību 
Latvijā. 

Jāveicina sabiedrības izpratne 
par tirdzniecības svarīgo lomu 

tautsaimniecības attīstībā. 
 

Esmu gatavs aktīvi 
iesaistīties nozares 

jautājumu risināšanā, 
izmantojot savu pieredzi. 

Darba pieredze: 
SIA NELSS K līdzīpašnieks, 

direktors 1991-1995 
SIA NELSS Būvmateriālu tirdzniecības 

nozares direktors 1993-2002 
SIA DEPO DIY dibinātājs, valdes 

priekšsēdētājs no 2004.g. 



 

TIRDZNIECĪBAS PADOME 

  

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

Dace 
Goldmane 

 

Amats: 
Direktore 

 

LTRK biedrs: 
SIA Stockmann 

 

Manuprāt,  Tirdzniecības 
padomei būtu jāvar apkopot 

visu mazumtirdzniecības  nozari 
kopumā, ietverot gan mazo gan 

lielo, starptautisko un vietejo 
uzńèmumu intereses, kā arī visu 

kategoriju specifiku. 
Veiksmigas darbibas rezultātā 

ar visaptverošu redzèjumu 
Padome spétu objektīvi 

sagatvot un aktīvi lidzdarboties 
lai veicinátu šīs nozīmīgás 
tautsaimniecibas nozares 

kvalitatīvu attistibu. Vienlaikus 
uzskatu, ka Padomei būtu 

jāizveido saskares punkti ar 
citam kompetenču Padomem 

tāda veidā radot plašāku 
skatījumu un apzinoties kopumā 

savu lomu valsts ekonomiká. 
Efektivizejot procesus nozarès 
un vairak virzoties uz vienotas 
konkuretspejigas ekosistemas 

izveidi. 
 

Esmu gatava dalities ar savu 
17gadu pieredzi 

starptautiskā tirzniecības 
uznemumā, kurš darbojas 
Somijas, Igaunijas un ar 

pieredzi Krievijas tirgu līdz 
2018.gadam. Manas stiprás 
puses ir domát strategiski 
un redzet lietu, problèmu 
kopsakaru ne tikai savas 
atbildibas ietvaros bet ari 

saistošajas sfèras, 
procesos. Radošums 

meklèjot risinājumus un 
kritiská domášana 

novertejot procesus ir 
galvenie manā darbiba, kas 

virza uz mèrku 
sasniegšanu.. 

Esmu dzimusi 1971.gadá, Rīgá. Beigusi 
Rigas 25.vsk, ieguvusi Bakalauru LU 

Starptautiskajá Biznesa. Savas zinášanas 
papildinájusi Hanken Economic schools 

biznesa kursá Stratégiskā vadîbá 
2012.gada, 2020.gada Mūzizglitibas 

programmas ietvaros pabeidzu RISEBA 
programmu Jaunrades process. Párstāvu 
uzńèmumu Somijas Tirdzniecības kamerá,   

dazādos Latvijas Dizaineru projektos.  Kopš 
2003.gada stradaju uzńèmumá Stockmann, 
dazada līmeńa, kategoriju vadītája amatos 

un kopš 2014.gada esmu šī uzńèmuma 
vadītāja. Pārvaldu: latviešu, krievu, anglu un 

vácu valodas, interesjôs par mākslu, 
celojumiem, antropologiju. 



 

 RŪPNIECĪBAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Ivars Eniņš 
 

Amats: 
Padomes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
MASOC, 

Mašinbūves un 
metālapstrādes 

nozaru asociācija 

 

Jāveicina ražojošo nozaru 
sadarbība kopīgu mērķu 

sasniegšanai. Jāgūst 
maksimāls valsts atbalsts 
ražojošo nozaru attīstībai - 

konkurētspējas palielināšanai, 
inovatīvu procesu un produktu 

attīstībā, eksportspējas 
veicināšanā. Darbaspēka 

mūžizglitibas veicināšana un 
jaunatnes kvalitatīva izglītība, 

veicināt interesi par 
inženiertehniskajām nozarēm 

(pamats visos ražošanas 
procesos). 

 

Izmantot savu pieredzi un 
kompetenci, lai konsolidētu 
nozaru mērķus un intereses. 
Aktīvi pārstāvēt un aizstāvēt 
rūpniecības intereses valsts 
un pašvaldību institūcijās. 
Panākt (censties) valsts 
izpratni par rūpniecības 

lomu tautsaimniecībā un 
nepiecišamību nodrošināt 

konkurētspēju reģionā. 

Mācības: Rīgas 6.vidusskola; Rīgas 
8.arodskola, Rīgas Tehniskā universitāte 
(RPI), Baltic sea MBA (Igaunija, Somija) 

Darbs: ZA PMI specializētajā konstruktoru 
birojā (konstruktors); AS Radiotehnika , 

nestandarta ražošanas iekārtu 
konstruēšana un izgatavošana, ražotnes 

vadītājs; EJC "Forums", nestandarta iekārtu 
ražošana, grupas vadītājs; SIA "Arcus IK", 

uzņēmuma vadītājs; "Rautaruukki"Oyj, 
Latvijas un Lietuvas uzņēmumu vadītājs; AS 
Energofirma "Jauda", komercdirektors; SIA 

"Dinair", ražošanas vadītājs; MASOC 
(vēlētos amatos no 2011.gada, pilnas 

slodzes darbs no 2020.) padomes loceklis. 

Leonīds 
Jākobsons 

 

Amats: 
Izpilddirektors 

 

LTRK biedrs: 
Būvmateriālu 

ražotāju 
asociācija 

Jāapspriež un jāsagatavo 
rūpniecības uzņēmumu 

priekšlikumi ministriju, Ministru 
kabineta un Saeima virzītājiem 
normatīvajiem regulējumiem, 

kas ietekmē to darbību. 

Sniegšu savu redzējumu, 
pārstāvot būvmateriālu 

ražošanas nozari, attiecībā 
uz nozaru attīstības 

veicināšanas pasākumiem. 

 

Izglītību ieguvis RTU apgūstot perspektīvu 
specialitāti - betona ražošanas tehnoloģiju. 

Strādājis Celtniecības Zinātniskās 
pētniecības institūtā. Bijis pirmais un 

vienīgais Valsts Būvinspekcijas vadītājs no 
tās izveidošanas līdz likvidācijai 2009. gadā. 

LBS valdes loceklis kopš 2012. gada. LBS 
BSSI būvspeciālistu sertificēšanas 

institūcijas Padomes priekšsēdētāja 
vietnieks, Novērtēšanas komisijas vadītājs, - 
LR  Būvniecības padomes loceklis; Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
Rūpniecības padomes priekšsēdētāja 

vietnieks, -  RTU Padomnieku konventa 
loceklis; RTU Ekonomikas fakultātes 

Bakalauru un maģistru valsts komisijas 
loceklis, Būvmateriālu standartizācijas 

tehniskās komitejas priekšsēdētāja 
vietnieks,  Parlamentārās izmeklēšanas 

komisijas loceklis par Latvijas valsts rīcību, 
izvērtējot 2013. gada 21. Zolitūdē notikušās 

traģēdijas cēloņus 

 

 

 

 



 

 RŪPNIECĪBAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Vitālijs 
Skrīvelis 

 

Amats: 
Izpilddirektors, 
valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
Pharmidea SIA 

Uzturēt regulāru komunikāciju 
un spiedienu uz valdību, lai tiktu 

realizēts Nacionālajā 
Industriālajā Politikā 2021-2027 

definētais mērķis sasniegt 27 
miljrd. EUR eksporta 

apgrozījumu 2027. gadā no 
Latvijas rūpniecības un 

pakalpojumu nozarēm. Par 
prioritātēm izvirzot rūpnieciskās  

inovācijas un jaunu produktu 
attīstīšanu, uzņēmējdarbības 

digitalizāciju, ražošanas 
automatizāciju un cilvēkresursu 

specializēto mūžizglītību, to 
attīstīšanu Latvijas uzņēmumos 
un pacelšanu līdz līmenim, kas 
nodrošina Latvijas rūpniecisko 

uzņēmumu globālu 
konkurētspēju ar to ražojumu 
pašizmaksām un ražošanas 

jaudām. 

No 5 cilvēku komandas 2011. 
gadā esmu attīstījis Pharmidea 
SIA par zāļu ražotāju ar 9 mEUR 

apgrozījumu 2020. gadā,  
eksportu uz 53 valstīm un 90 
darbinieku kolektīvu. Esmu 

pārliecināts, ka katram Latvijas 
rūpniecības uzņēmuma ir 

iespējas atrast un attīstīt savu 
eksportspējīgu produktu nišu 

globālās konkurences 
apstākļos. Esmu aktīvi 
piedalījies Nacionālās 

Industriālās Politikas 2021-2027 
izstrādē sadarbībā ar 

Ekonomikas ministriju. Līdz ar 
to man ir liela pieredze kā 
saprātīgi riskēt ieguldot 

uzņēmuma līdzekļus inovācijās 
un jaunu produktu/servisu 

izstrādē un kādu atbalstu no EM, 
IZM, FM un valdības kopumā 

prasīt, lai virzītu Latvijas 
uzņēmējdarbības vidi no “kupi-
prodai” biznesa un lielāku daļu 

ražojoša un eksportējoša 
biznesa īpatsvaru 
tautsaimniecībā. 

Augstākā izglītība – LU, molekulārā 
bioloģija. Papildizglītība  - MBA, RTU Rīgas 

Biznesa skola. No 1985.-1993. gadam 
zinātnieks, Latvijas Molekulārās bioloģijas 

institūtā. No 1994. gada farmācijas biznesā. 
1994.-2010. dažādos vadošos amatos AS 
Grindeks. No 2011. gada Pharmidea SIA 

līdzīpašnieks un izpilddirektors. Precējies, 4 
bērnu tēvs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RŪPNIECĪBAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Andris 
Oskars 
Brutāns 

 

Amats: 
Uzraudzības 

padomes loceklis 
 

LTRK biedrs: 
A/S ‘Valmieras 
stikla šķiedra 

Apstrādes rūpniecības 
īpatsvara pieaugums IKP. 

Rūpniecībai 
nepieciešamo resursu 
problēmu risināšana. 

Izglītība – RIP(tagad Valsts 
tehnikums),RPI (RTU)-inž.mehāniķis. 

A/Svalmieras stikla šķiedra. 

 

Pēteris 
Liniņš 

 

Amats: 
Pārstāvis 

 

LTRK biedrs: 
SIA “Piebalgas 

alus” 

 

Jāidentidficē pēc iespējas 
plašāks rūpniecības nozarēm 

aktuālo jautājumu loks un 
jānodrošina maksimāli ātra, 

efektīva un sistemātiska minēto 
jautājumu pārnese uz valsts 

atbildīgajām iestādēm. 
Jānodrošina efektīva un 
operatīva sadarbība ar 
Ekonomikas ministriju. 
Jāpievērš pastiprināta 

uzmanība Latvijas rūpniecības 
nozares konkurētspējas 

izaicinājumiem un iespējām 
Covid 19 krīzes kontekstā. 

Pieredze sadarbībā ar visu 
līmeņu valsts iestādēm. 

Pieredze specifisku 
rūpniecības nozaru interešu 

aizstāvībā. Ilggadēja 
pieredze vadot Latvijas Alus 

Darītāju Savienību. Kā 
zvērināts advokāts pārzinu 

nozaru normatīvo 
regulējumu un varu sniegt 

atbalstu dažādu rūpniecības 
nozarēm būtisku jautājumu 

risināšanā. 

 

Izglītība: 2007. – 2009.  Latvijas Universitātes 
Juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu akadēmiskā 

maģistrantūras programma. Iegūts sociālo 
zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs. 

2005. – 2007.Latvijas Universitātes Ekonomikas 
un vadības fakultātes Eiropas studiju maģistra 
programma. Iegūts sociālo zinātņu maģistra 

grāds Eiropas studijās. 
2000. – 2005.Latvijas Universitātes Juridiskā 

fakultāte. Iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnēs. 
1988. – 2000.Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija. 

Darba pieredze: No 07.08.2013. Zvērinātu 
advokātu biroja „MPKV” partneris 

No 01.01.2012. Latvijas Pārtikas Uzņēmumu 
federācijas juridiskais padomnieks 

No 01.12.2010. SIA „Alus un dzērienu iepakojuma 
savienība” pārstāvis. No 05.06.2008. Zvērināts 
advokāts. No 01.10.2006. Latvijas Alus Darītāju 

Savienības izpilddirektors. 08.12.2004. – 
24.11.2007. Juridiskais birojs “Liniņš & Paegle” 
valdes loceklis 01.05.2004. – 13.08.2004. A/S 
“Rietumu Banka” kreditēšanas daļas vecākais 
juriskonsults 20.05.2003. – 30.04.2004. SIA 

“Baltijas Realizācijas Centrs” parādu piedziņas 
speciālists 01.06.2002. – 20.05.2003. Izglītības 

un zinātnes ministrijas nekustamo īpašumu 
nodaļa. Darbs ar nekustamā īpašuma nomas, 
īres, lietojuma u.c. līgumiem. IZM nekustamo 

īpašumu nomas, īres, lietojuma, 
apsaimniekošanas līgumu izskatīšana, 

apstiprināšana. 

 

 

 



 

 

 RŪPNIECĪBAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

 
 

 

 

 

 

 

Inese 
Cvetkova 

 

Amats: 
Izpilddirektore 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas 

Elektrotehnikas 
un elektronikas  

rūpniecības 
asociācija 

 

RP jākļūst par nozīmīgu lobiju, 
kas pārstāv uzņēmumu viedokli, 
sniedz konsultatīvu atbalstu un 

priekšlikumus valdībai, lai 
veicinātu rūpniecības attīstību 

Latvijā. 

Pārstāvēšu LETERA biedru 
intereses un viedokli; 

 
• Sniegšu priekšlikumus 
Padomē izvirzīto jautājumu 
risināšanai; 
 
• Informēšu LETERA biedrus 
par Padomē apspriestajiem 
jautājumiem un 
pieņemtajiem lēmumiem; 
 
• Izmantošu un dalīšos ar 
savu pieredzi, kas uzkrāta 
strādājot LETERA. 

 

Pēc izglītības esmu inženieris – 
programmētājs, kā arī ir iegūts maģistra 

grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā (MBA).  
Gandrīz 20 gadu darba pieredze 

elektronikas un elektrotehnikas nozares 
asociācijā LETERA.  

Ir plaša pieredze dažādu nozares attīstības 
projektu vadīšanā un īstenošanā – 

apmācības nozares uzņēmumu darbinieku 
kvalifikācijas celšanai; projekti rūpniecisko 

pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju 
attīstībai; elektronikas un elektrotehnikas 
nozares klastera attīstība; elektrisko un 

elektronisko iekārtu ražotāju atbildības par 
iekārtu atkritumiem pārraudzības sistēmas 

ieviešana; atbalsta aktivitātes bērnu un 
jauniešu tehniskās jaunrades pulciņiem 

elektronikā un robotikā. 
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
nozares ekspertu padomes (EIKT NEP) 

priekšsēdētajā. 
 



 

 

 RŪPNIECĪBAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

 

Gunārs 
Valdmanis 

 

Amats: 
Izpilddirektors 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas 

Elektroenerģētiķu 
un 

Energobūvnieku 
asociācija 

 

Kompetenču nozares padomes 
prioritārais mērķis būtu panākt, 

lai rūpniecības nozaru un 
saistīto pakalpojumju, it īpaši 

eksportējošo un augstas 
pievienotas vērtības ražošanas 
nozarēm tiktu piešķirta būtiski 

augstāka prioritāte valsts 
politikas plānošanas 

dokumentos, budžeta un ārējā 
finansējuma plānošanas 
procesos, kā arī izglītības 

attīstības un infrastruktūras 
plānošanas procesos, kā arī 

nodrošināt rūpniecības nozaru 
interešu ciešāku harmonizāciju 
un kopīgo prioritāšu plānošanu. 

 

Mūsu asociācijas būtiskākais 
ierosinājums būtu saistīts ar 
ierosinājumiem un politikas 
priekšlikumiem, kā uzlabot 

Latvijas rūpniecības nozares 
konkurētspēju reģionālā 

griezumā tieši no enerģētikas 
izmaksu viedokļa, vienlaikus 
nodrošināt arī līdzsvaru starp 

dažādo rūpniecības un 
infrastruktūras nozaru – 

elektroenerģijas un siltuma 
ražošanas un citu rūpniecības 

nozaru – ekonomiski 
pamatotajām interesēm. Mūsu 
mērķis ir arī pamudināt citām 
raudzīties uz elektroenerģijas 
apgādi ne tikai kā uz vienu no 
ražošanas izmaksu pozīcijām, 

bet arī kā potenciālu un būtisku 
produkcijas (piemēram, metāla 
izstrādājumu, elektrotehnisko 
un elektronisko iekārtu) noieta 
tirgu, kā arī kā uz nozari ar ļoti 

būtisku automatizācijas un 
digitalizācijas ieviešanas 
pieredzi. Mūsu būtiskais 

pienesums būs saistits arī ar to, 
ka pārstāvam atšķirīgas 

uzņēmēju grupas – ražošanas 
un infrastruktūras uzņēmumus, 

būvniecības nozares 
uzņēmumus, un arī vairākus 

iekārtu ražošanas un 
metālapstrādes uzņēmumus. 

 

 

Kopš 2018.gada novembra pildu Latvijas 
Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku 

asociācijas izpilddirektora amatu, kā arī 
studēju doktorantūrā Rīgas Tehniskās 
Universitātes Elektrotehnikas un vides 

inženierzinātņu fakultātē. Iepriekš esmu 
pildījis Ekonomikas ministrijas Enerģijas 
tirgus un infrastruktūras departamenta 

direktora vietnieka amatu, bijis iesaistīts 
privātā uzņēmējdarbībā transporta nozarē, 
vadījis informācijas pakalpojumu nozarē 

strādājošu uzņēmumumu, kā arī guvis 
ilggadēju darba pieredzi masu medijos, 

aktīvi sekojot līdzi, atspoguļojot un daudzos 
gadījumos atbalstot arī uzņēmēju 

nevalstisko organizāciju aktivitātes, kas 
bijušas ir saistītas ar valsts attīstības 

politikas un ekonomiskās politikas 
plānošanu. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 RŪPNIECĪBAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Haralds 
Vīgants 

 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
Latgran 

 

Skaidri definēti īstermiņa un 
ilgtermiņa mērķī, pēc kuriem 
jāvadās LTRK, lai pārstāvētu 
pārstāvētās nozares veidojot 

valsts politiku ar valdību. 

Aktīva dalība sēdēs un 
argumentēta sava viedokļa 

izteikšana par 
apspriestajiem jautājumiem. 

 

Iegūtas vairākas izglītības – enerģētikā un 
vides zinātnē, turpinu izglītoties. Pašlaik 

strādāju starptautiskā strauji augošā 
uzņēmumā, pārstāvu Latvijas reģionu ar 
deviņām ražotnēm un 200 cilvēku lielu 

komandu, minētā reģiona gada apgrozījums 
ir ~200milj.eur  Uzņēmums strādā 

atjaunojamās enerģijas sektorā, mežistrādē, 
koksnes granulu ražošanā un biomateriālu 
attīstīšanā/ ražošanā. Piedalos pie dažādu 

projektu attīstīšanas citās valstīs. 
 

Jānis 
Bethers 

 

Amats: 
Enerģētikas 
speciālists 

 

LTRK biedrs: 
AS “Latvijas 

finieris” 

Jāpanāk lielāks valsts atbalsts 
energoresursu cenu un nodokļu 

samazināšanā, Latvijas 
rūpniecisko uzņēmumu 

eksporta un konkurences 
veicināšanai pasaulē. 

 

Pieredzes pārnešana, 
sadarbojoties ar citiem 
uzņēmumiem vienotas 

izpratnes veicināšanā ar 
energoresursiem saistītos 

jautājumos. 

 
Izglītība: 2000.-2003. Otrā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība enerģētikā 
un elektrotehnikā/Inženiera kvalifikācija; 

Darba pieredze: 2002.-2013. VAS 
“Latvenergo” filiāle “Rīgas elektrotīkls”/AS 

“Sadales tīkls” – Elektroietaišu 
ekspluatācijas inženieris; 2013.-2018. AS 

“Sadales tīkls” – Projektu vadītājs; No 
2018.gada – AS “Latvijas Finieris” 

Enerģētikas speciālists. 

 
 

 

 

 

 



 

 PAKALPOJUMU PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

 

Ieva Keiša 
 

Amats: 
Direktore 

 

LTRK biedrs: 
SIA “Latvia Tours” 

 

 

Pakalpojumu padome līdz šim ir 
aktīvi piedalījusies dažādu 
valstiski svarīgu jautājumu 

analīzē, pieaicinājusi un 
uzklausījusi nozaru ekspertus, 
apkopojusi viedokļus un nākusi 

klajā ar ierosinājumiem. 
Uzskatu, ka Pakalpojumu 
padomei būtu jāturpina 

iesāktais, kā arī jāpaplašina 
darbības lauks, apverot līdz šim 
neietvertās pakalpojumu sfēras. 

 

 

Pakalpojumu padomē pārstāvu 
Tūrisma nozari, kas vēl 2019. 
gadā veidoja vairāk nekā 4% 
Latvijas IKP, un tieši tūrisma 

operatori, organizējot darījumu 
un atpūtas braucienus, radīja 
augstas pievienotās vērības 

pakalpojumu produktus, un bija 
viena no lielākajām eksporta 

nozarēm. Ņemot vērā, ka 
tūrisma Covid krīzes laikā ir 
viena no visvairāk skartajām 

nozarēm pasaulē, tomēr, 
atsākoties uzņēmējdarbībai, tās 

svarīgums nemazināsies, bet 
gluži otrādi – palielināsies, un 
Latvijai būs jākonkurē ar visu 
pasauli par iespēju uzņemt 

tūristus un sniegt pakalpojumus, 
uzskatu par savu pienākumu arī 

turpmāk piedalīties 
pakalpojumu padomes darbā, 

pastiprinātu uzmanību pievēršot 
uzņēmējdarbības atjaunošanas 

un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanas jautājumiem. 

Latvijas mērķis ir piesaistīt pēc 
iespējas lielāku ārvalstu 

investīciju apjomu, jo tikai tā 
varam kļūt par attīstītu valsti ar 

sakārtotu infrastruktūru un 
atbalstošu uzņēmējdarbības 

vidi. Ārzemju investīciju 
piesaiste ir tieši saistīta ar 
valsts tēlu un spēju sniegt 

kvalitatīvus pakalpojumus gan 
darījumu tūrisma (pasākumu, 

konferenču, kongresu, 
motivējošu braucienu), gan 

atpūtas braucienu organizēšanā, 
jo investori Latviju apmeklē arī 

kā tūristi. 
 

 

Darba pieredze: 2009-tagad  
SIA “Latvia Tours” direktore 

2008-2009 
SIA “Latvia Tours” izpilddirektore 

2004-2007 
SIA “Latvia Tours” klientu apkalpošanas vadītāja, 

izejošā tūrisma nodaļas vadītāja 
2001-2004 

Sabiedrisko Pakalpojumu regulēšanas komisijas 
vecākā eksperte un Padomes locekļa asistente 

1995-2001 
SIA “Bruģis” viceprezidente 

1993-1994 
Vācijas Latvijas bankas ārējo sakaru daļas 

nodaļas vadītāja vietniece 
Izglītība: 

1987-1991  
LU Finanšu un tirdzniecības fakultāte, bakalaura 

grāds 
1999-2001 

LU Ekonomikas fakultāte, Starptautisko attiecību 
institūts, maģistra grāds sociālajās zinībās 

Sertifikāti: 2009, Darba drošibas instruktore; 
2004, Efektīgs darbs ar klientu; 2002, Valsts 

Administrācijas skola, 2013 Pārdošanas 
inteliģence, 2014 Efektīvi vadības stili,  2015  
Klientu piesaiste Mercuri International, 2019  

“Biznesa klase” KIC ( 180 hours), Discover Tech 
(26 hours). 

Valodas: latviešu dzimtā, krievu, angļu labi, franču 
sarunvalodas līmenī   

Dalība profesionālajās organizācijās: 
ALTA (association of Latvian Travel agents), 

valdes locekle;  
ICCA  (International Conference and Congress 

Association) 
Live Riga and Meet Riga, LTRK, pakalpojumu 
padome, LCB ( Latvian Convention bureau), 

valdes priekšsēdētāja vietniece 

Neils Balgalis 
 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
SIA Grupa93 

 

Panākt, lai LV stratēģija ir tieša, 
precīza un realitātei atbilstoša, 

kurā zināšanu ekonomika ir TOP 
3 prioritāte, kopā ar demogrāfiju 

un mobilitāti😉 

Ikdienas darba un tā 
rezultātu parādīšana LTRK 

(skat. www.g93.lv) 

 

Jau 27 gadus esmu SIA Grupa93 vadītājs, 
lielākie realizētie projekti – RailBaltica 

trases IVN un nolikšana Latvijā, Jūrmalas, 
Rīgas, Liepājas teritoriju plānojumi, 
Skanstes, Zaķusalas, Andrejsalas, 

Mežaparka, LNB plānojumi, nu un vēl darba 
pieredze 90% Latvijas pašvaldību. kā arī 

www.madcity.lv 
 

 

http://www.g/
http://www.madcity.lv/


 

 PAKALPOJUMU PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Jurģis Ugors 
 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
Pilsetvides 

serviss 

 

Pakalpojumu padomei ir 
jāpilnveido Latvija 

uzņēmējdarbības vide, aizstāvot 
lielo, mazo un vidējo uzņēmumu 

intereses, kas nodarbojas ar 
pakalpojumu sniegšanu. 

Jāpanāk konstruktīvu dialogu 
un veiksmīgu sadarbību ar 

uzraugošajām institūcijām, kā 
rezultātā veidotos labvēlīga un 

ilgtermiņā plānojamā vide 
pakalpojumu uzņēmumu 

attīstībai. Aktīvi jāsadarbojas un 
jāpiesaista ārvalstu 

lieluzņēmumi, lai veicinātu 
pieredzes apmaiņu un sekmētu 
Latvijas uzņēmumu zināšanu, 

darba kvalitātes un servisa 
līmeņa celšanās. 

 

 

Ilggadējās pieredzes 
izmantošana sadarbībā ar 

uzraugošām institūcijām un 
izpildvaras pārstāvjiem; 

- Pakalpojumu uzņēmumu 
konkurētspējas un 

kapacitātes celšana ne tikai 
galvaspilsētā, bet visos 

valsts reģionos; 
- Pakalpojumu kvalitātes 

standartu celšana; 
- Mazo pakalpojumu 

uzņēmumu atbalsts un to 
interešu pārstāvniecība 

valsts un pašvaldību 
atklātajos konkursos un 

iepirkumos. 

 
Šobrīd esmu Pakalpojuma Padomes 

loceklis un gribētu izmantot esošo pieredzi 
un turpināt darbu. Ikdienā vadu vienu no 
lielākajiem atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumiem – Pilsētvides serviss, kā arī 

Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju. 
Papildus tam esmu nacionālais biedrs 
International Solid Waste Association.  
- Maģistra grāds, Stockholm School of 

Economics 

Daiga Kiopa 
 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
SIA Lursoft IT 

 

Jāsekmē privātā sektora, 
uzņēmēju interešu aktīvākā 

pārstāvība likumdošanas 
procesā. Stiprināt Latvijas 
uzņēmumu konkurētspēju, 

novērst valsts un pašvaldību 
konkurēšanu ar privāto sektoru. 

Sekmēt uzņēmumu 
digitalizāciju, tādējādi 

efektivizējot uzņēmumu 
darbību. Veidot 

uzņēmējdarbības vidi un 
labvēlīgus priekšnosacījumus, 

lai uzņēmumi var veidot 
inovatīvus pakalpojumus ar 
augstu pievienoto vērtību. 

 

Brīvas un godīgas 
konkurences 

nodrošināšanas jautājumi. 
Veicināt publiskā sektora 

datu atvēršanu, datu 
nodošanu atkalizmantošanā, 

datu ekonomikas 
sekmēšana. Likumdošanas 
procesa caurspīdīguma, tai 

skaitā valdības lēmumu 
izsekojamības sekmēšana. 

 
Kopš 2008.gada esmu SIA Lursoft IT valdes 

locekle.  
Jau vairāk kā 10 gadus aktīvi darbojos LTRK 

Pakalpojumu padomē. Šajā periodā kopā 
strādājot esam sekmējuši e-pakapojumu 

attīstības un digitalizācijas jautājumu 
risināšanu, kas veicinājuši tautsaimniecības 

attīstību. Esmu kā LTRK pārstāve 
iesaistījusies likumdošanas procesā, kā arī 
sniegusi dažādus priekšlikumus, lai LTRK, 

pārstāvot uzņēmēju intereses, sniedz valsts 
pārvaldes institūcijām ierosinājumus par 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu uc. 

 



 

 PAKALPOJUMU PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Aldis Gulbis 
 

Amats: 
Īpašnieks 

 

LTRK biedrs: 
DATI Group 

 

1. Jāveido vairākas jaunas 
komitejas, kas risinās jautājumus, 

kas saistīti ar dalīšanās ekonomiku, 
datu atkalizmantošanu un jaunu 

produktu un pakalpojumu radīšanu 
balstoties uz tiem, uzņēmumu 
konkurētspēju palielināšanu 
izmantojot IKT, Lielos datus, 

Mobiltātes, Mākoņdatošanā un 
Mākslīgā intelekta dotās iespējas. 
2. Jāpanāk kompetenču padomju 

sadalījums šaurākā nozaru 
griezumā. pakalpojumu padomi 
sadalot piemēram Būvniecības, 

Mobilitātes utt 
3. Jāveido pozitīvais novertēšanas 
mehānisms- Publiskā pakalpojumu 

gada balva Pašvaldībām, 
Ministrijām un to padotībā un 

pārvaldībā esošajām organizācijām. 
Tādejādi panākot metodiskas un 
virzītus konkrētās jomas attīstību 

uzņēmējdarbībai velamos virzienos. 
4. Jāveido plaša pārstāvība 

komunikācijai ar iedzīvotājiem. 
Piemēram plaši piedaloties sarunu 

festivālā "Lampa" 
 

Esmu gatavs aktīvi ņemt 
dalību visās iepriekšējā 

punktā minēto jautājumu 
virzībā. Arī iepriekš esmu 

bijis atbalstošs visās 
Pakalpojumu padomes 

biedru iniciatīvās. Esmu bijis 
un plānoju arī turpmāk būt 

aktīvs un personīgi 
uzņemties dažādas 

iniciatīvas. 

Vairāku uzņēmumu īpašnieks un vadītājs. 
Uzņēmumi darbojas galveno kārt informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju jomā. pazīstamākais 
DATI Group. 

Esmu dibinājis un aktīvu dalību ņemis vairākās 
sabiedriskas organizācijas 

LIKTA, DAIF, LDTA uc. Inicējis un organizējis 
vairāku sabiedrisku organizāciju konsolidētus 

atzinumu sniegšanu,(piem. LIKTA, LTRK) 
Komerccentrs DATI grupa(tagad DATI Group) ir 

LTRK biedrs kopš 2009 gada. 
Šajā laikā esmu āktīvi darbojies LTRK vairākās 

kompetenču padomēs. Mana iniciatīva ļāva 
izveidot pirmo Politikas pamatnostādni  

"Publiskās pārvaldes dalību komercdarbībā". 
Man ir pieredze vadīt Pakalpojumu padomi. Esmu 

bijis iniciātors vairāku komiteju izveidei. Aktīvi 
virzījis un atbalstījis LTRK dalību "Labs Serviss", 

"Publisko pakalpojumu gada balva", sarunu 
festivālā "Lampa". Meklējis veidus LTRK 
publicitātei un atpazīšanas veicināšanai. 

Ivars Dzalbe 
 

Amats: 
Biznesa 

pārdošanas daļas 
direktors 

 

LTRK biedrs: 
SIA Tet 

 

Joprojām ir svarīgs dialogs starp 
uzņēmējiem un valsts sektoru. 
Piedalīšos diskusijās ar valsts 

sektoru, pārstāvot pakalpojumu 
nozares intereses. Pakalpojumu 
nozarē darbojos jau 20 gadus. 

Piedalos darba grupās 
LIKTA,VARAM ietvaros. Plašākā 

pieredze ir IT pakalpojumu 
sniegšanas jomā, kas ir arī mans 

pamatdarbs, kurā ir jāspēj 
pielāgoties mainīgajai videi un 

konkurences apstākļos jānodrošina 
kvalitatīva pakalpojumu sniegšana. 
Digitalizācija ir šī brīža trends, bet 

bez tās šajos dinamiskajos 
apstākļos nevarētu pilnvērtīgi 

funkcionāt. Uzlabot 
uzņēmējdarbības vidi var 

komunicējot gan ar klientiem, gan ar 
citiem uzņēmējiem. Dalīšos ar 

savām zināšanām un pieredzi, lai 
diskusiju rezultātā panāktu tādu 

lēmumu pieņemšanu, kas veicinātu 
pakalpojumu nozare attīstību. 

 

 

1. Uzņēmējdarbības vides 
uzlabošana. Jāmazina 

administratīvais slogs un jārada 
vide, kura veicina uzņēmējus 

paaugstināt pakalpojumu klāstu 
gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. 
Jāveicina uzlabot tiesisko vidi, 
lai uzņēmējs var koncentrēties 

uz pamatdarbību. 
2. Veselīgas un godīgas 

konkurences nodrošināšana. 
Jāveicina, lai valsts sektors 

nepieciešamos pakalpojumus 
iegādātos no privātā sektora, 

kur tie jau tiek nodrošināti.  
3. Turpināt darbu pie kritērijiem 

pakalpojumu sniedzējiem to 
savstarpējai salīdzināšanai 
nolūkā veicināt konkurenci. 

Tādu pat salīdzināšanu 
vajadzētu ieviest pašvaldībām, 
lai uzņēmējiem būtu iespējams 

salīdzināt pašvaldības savā 
starpā, kas palīdzētu uzlabot 

uzņēmējdarbības vidi. 
 

Darba ikdiena ir Tehnoloģijas un izklaides 
nozarē, uzņēmumā - SIA Tet, kur tieši 
saskaros gan ar Latvijas, gan ārvalstu 
klientiem kā pakalpojuma sniedzējs. 
Manuprāt, pakalpojuma sniegšanas 
kvalitāte un attiecības ar klientiem ir 
svarīgākā sadarbības sastāvdaļa, jo 
strādāju uz ilgtermiņa pakalpojumu 

nodrošināšanu. Ikdienā tiek risināti dažādi 
jautājumi gan ar privātsektora uzņēmējiem, 

gan publiskā sektora pārstāvjiem. Darba 
pieredzi papildina maģistra grāds un 

dažādas papildus mācības, kas veicina 
biznesa attīstību. 

Precējies, 2 bērni, kur kopā ar ģimeni 
izbaudam attālināto mācību procesu. 

Stiprinu stresa noturību.. 



 

 PAKALPOJUMU PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Silvestrs 
Savickis 

 

Amats: 
Partneris, valdes 

loceklis 
 

LTRK biedrs: 
LEAD. Korporatīvā 

komunikācija 

 

LTRK Pakalpojumu padomei būtu 
jāsasniedz sekojoši mērķi: 

 
1) darba prioritātēm ir 

jāatspoguļo pakalpojumu nozares 
pieprasījums pēc uzlabojumiem 
uzņēmējdarbības vidē konkrētos 

segmentos; 
2) jāpanāk ierobežojumu 
nostiprināšana likumdošanā, kas 

liegtu publiskā sektora subjektiem 
piedalīties komercdarbībā un 

tādejādi veidot negodīgu konkurenci 
ar privāto sektoru; 

3) jāveicina birokrātijas 
mazināšana un sadarbības ērtums 

un vienkāršība starp uzņēmējiem un 
valsts pārvaldes institūcijām; 

4) ar savu rīcību un 
lēmumiem, ir jāstiprina LTRK loma, 

kā vadošajai konsultatīvajai 
institūcijai valstī, kuras lēmumos un 
rekomendācijās ieklausās lēmumu 

pieņēmēji Saeimā, valdībā un 
publiskā sektora institūcijās; 

5) Pakalpojumu padomes 
locekļiem ir jākļūst par atzītiem 

tautsaimniecības sfēras – 
pakalpojumu nozares - ekspertiem, 

kuru viedokļus atspoguļo un pēc 
kuriem ir pieprasījums masu 

saziņas līdzekļos un likumdevēja 
institūcijās. 

 

 

Izmantojot savu pieredzi un 
zināšanas, es turpināšu sniegt 

sekojošu ieguldījumu LTRK 
Pakalpojumu padomes darbā: 

 
1) turpināšu vadīt 

Pakalpojumu padomes darba 
rezultātus atspoguļojošos 
komunikācijas projektus: 
Pakalpojumu padomes 

informatīvā platforma un 
performance ikgadējā sarunu 

festivālā “LAMPA” un 
uzņēmējiem draudzīgāko 

pašvaldību konkursa projektu 
“Publisko pakalpojumu gada 

balva”; 
2) strādāšu ar 
jautājumiem, kas skar 

konsultāciju pakalpojumu 
biznesa jomu un šīs jomas 

normatīvās bāzes 
pilnveidošanu; 

3) veicināšu 
Pakalpojumu padomes un tās 
locekļu viedokļu un pieņemto 

lēmumu komunikāciju 
publiskajā telpā; 

4) līdzdarbošos 
Pakalpojumu padomes 

dienaskārtības veidošanā un 
realizācijā. 

 

Silvestrs Savickis ir uzn ̧e ̄me ̄js ar 20 gadu 
pieredzi, darbojoties komunika ̄cijas joma ̄, ir 

līdzi ̄pas ̌nieks un vadīta ̄js sabiedrisko 
attiecību aģentūra ̄ “LEAD. Korporatīva ̄ 
komunikācija”, Latvijas Komunika ̄cijas 

asocia ̄cijas padomes loceklis un Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

Pakalpojumu padomes loceklis. Silvestrs ir 
politikas zina ̄tnes doktora grāda kandidāts 
Rīgas Stradin ̧a universitātē, kur strādā ̄ pie 

promocijas darba, pe ̄tot Latvijas publisko un 
digita ̄lo diploma ̄tiju Latvijas ārlietu dienesta ̄. 
No 1993. līdz 2000. gadam stra ̄da ̄ja Latvijas 
Republikas A ̄rlietu ministrija ̄, t. sk. par Pirmo 
sekreta ̄ru politikas, mediju un aizsardzības 

jautājumos Latvijas vēstniecība ̄ 
Lielbrita ̄nijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā 

karaliste ̄. Vadījis ministrijas Austrumeiropas 
divpusējo attiecību struktūrvieni ̄bu un 

Eiropas Savienības Integra ̄cijas nodaļu 
pirms Latvijas iesta ̄šana ̄s ES. Ve ̄la ̄k 

stra ̄da ̄jis par Pasaules Bankas sabiedrisko 
attieci ̄bu konsultantu veselības reformas 

projekta ̄. 
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Arnis 
Vērzemnieks 

 

Amats: 
Valdes 

priekšsēdētājs 
 

LTRK biedrs: 
SIA GOLIN Riga 

 
Pakalpojumu nozarēm ir būtiska 

loma Latvijas ekonomikā. Tajā pašā 
laikā globālā pandēmija ir būtiski 

ietekmējusi tieši pakalpojumu 
nozari un salīdzinot ar preču nozari, 
kas jūtas ievērojami labāk, ir cietusi 

būtisku kritumu. Dažādie 
ierobežojumi ir samazinājuši dažādu 

pakalpojumu pieejamību. Virkne 
pakalpojumu jau vairākus mēnešus 

vispār  nav bijuši pieejami. 
Pielāgojoties esošajai situācijai, 

cilvēki brīvos līdzekļus ir novirzījuši 
preču iegādei, ko ir iespējams 
iegādāties attālināti. Dažādie 

ierobežojumi un distancēšanās 
ražojošajos uzņēmumos ir vieglāk 

ievērojami, nekā dažādu 
pakalpojumu sniedzējiem. 

Vakcinēšanās procesa uzsākšana 
dod cerības, ka, iespējams, pēc 

dažiem mēnešiem varēsim lēnām 
atgriezties pie  dzīves bez 

ierobežojumiem, ko īpaši gaida tieši 
pakalpojumu nozares. Pakalpojumu 
padomei būs jāanalizē notiekošais 
dažadās pakalpojumu nozarēs un 

jāsniedz priekšlikumi, kā pēc 
iespējas ātrāk atjaunot dažādu 

nozaru darbību, ievērojot 
epidemioloģiskās drošības 

prasības. Pakalpojumu padomei būs 
arī liela loma, izstrādājot 

priekšlikumus, kā veicināt un 
aktivizēt pakalpojumu nozaru 

eksportu. 
Otrs būtisks Pakalpojumu padomes 

darbības virziens ir jautājumu 
risināšana par godīgu konkurenci 

starp privāto un publisko sektoru un 
valsts un pašvaldību iesaistes 

uzņēmējdarbībā mazināšanu. Atkal 
jau tieši pakalpojumu nozares 

visvairāk cieš no nepamatotas un 
nevajadzīgas publiskā sektora 
iesaistīšanās uzņēmējdarbībā. 
Pakalpojumu padomei kopā ar 

jaunizveidoto Konkurences 
neitralitātes komiteju būs jāmēklē 

nepieciešamie risinājumi, lai 
mazinātu samilzušo problēmu. 

 

Mans vadītais uzņēmums 
"GOLIN Riga" sniedz 

komunikācijas pakalpojumus 
ļoti dažādu nozaru, tajā skaitā 

pakalpojumu nozaru, 
uzņēmumiem. Mana 

profesionālā darbība arī ir tieši 
saistīta ar dažādu nozaru 

interešu pārstāvību. Ikdienā 
cieši sekoju līdzi gan 

tirdzniecības, gan būvniecības, 
gan apsardzes, gan finanšu, gan 

citu nozaru aktualitātēm. 
Tādējādi esmu iepazinies ar 
dažādajām problēmām, ar ko 
saskaras uzņēmumi. Uzskatu, 

ka manas plašās zināšanas par 
dažādu nozaru aktuālajiem 

jautājumiem, kā arī pieredzes 
interešu pārstāvībā, dos būtisku 

pienesumu Pakalpojumu 
padomes darbībā, gan arī kopējā 

LTRK darbībā, Es, pārstāvot 
Drošības nozares kompāniju 

asociāciju, biju viens no 
iniciatoriem Konkurences 

neitralitātes komitejas izveidei, 
lai risinātu godīgas konkurences 

jautājumus starp publisko un 
privāto sektoru. 

 

Sabiedrisko attiecību nozarē darbojos 
kopš 2000. gada. Esmu strādājis  

sabiedrisko attiecību aģentūrās un 
individuāli konsultējis gan uzņēmumus, 

gan politiķus par komunikācijas 
jautājumiem. Kopš 2012. gada esmu 

sabiedrisko attiecību aģentūras "GOLIN 
Riga" dibinātājs un valdes 

priekšsēdētājs. Ikdienā nodarbojos ar 
aģentūras attīstības plānošanu un 

stratēģisko vadību, strādāju pie klientu 
zīmolu / komunikācijas stratēģiju 

izstrādes, sociāl-politisko attiecību 
veidošanas un interešu pārstāvības. 

"GOLIN Riga" 2020. gadā Baltijas 
komunikācijas nozares konkursā 

“Mi:t&Links. Baltic Communication 
Awards 2020” ieguva Grand Prix un 
Latvijas gada aģentūras titulu. Kopš 
2013. gada vadu Drošības nozares 
kompāniju asociāciju, kas apkopo 

Latvijas vadošos apsardzes 
uzņēmumus. 
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Ilze Kukute 
 

Amats: 
 

LTRK biedrs: 
AS Swedbank 

 

Prioritāri būtu jāatjauno PPP 
Konsultatīvās padomes 
darbs un jāpiedalās tās 

darbā. Jāizveido skaidrs, 
standartizēts modelis, kas 

var sniegt publiskajai 
pārvaldei un uzņēmējiem 

jaunas iespējas partnerības 
darījumus. Tāpat jāveicina 

ESKO pakalpojumu 
izmantošana publiskajā 

sektorā. Eiropas Zaļais kurss 
nozīmē izmaiņas nozarēs, 

t.sk. Iespējas. Likumdošanas 
izmaiņas ar dziļu ietekmi uz 

nozarēm turpina novēloti 
atnākt līdz tām, iztrūkst 
komunikācijas plāna ar 

skaidru un saprotamu ceļa 
karti priekš sabiedrības, 

biznesa pārstāvjiem. Ar šo 
un citiem jautājumiem 

pakalpojumu padomei būtu 
jāturpina strādāt. 

 

Man ir LU Juridiskās 
fakultātes maģistra grāds 
tiesību zinātnēs, 10 gadu 
pieredze valsts pārvaldē, 
t.sk. 3,5 g vadošā amatā, 

pārzinu pašvaldību un 
reģionālās attīstības 
jautājumus, 13 gadi 

darbojos finanšu sektorā, 
esmu uz sadarbību 

vērsta, izprotu un protu 
vest dialogu, t.sk.arī 

sarežģītu sarunu vešanu, 
ir pieredze likumdošanas 

aktu izstrādē, 
izmantošanā u.c. 

Esmu pabeigusi Jelgavas J.Ozoliņa 
mūzikas vidusskolu kordiriģēšanas 
specialitātē, kā arī J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmiju mūzikas 
pedagoģijas specialitātē. Tālāk apguvu 
tiesību zinātnes un kā minēju iepriekš 

ieguvu LU Juridiskās fakultātes 
maģistra grādu tiesību zinātnēs, 

2006.g. Iesāku studijas uzņēmumu 
vadībā maģistrantūrā Banku 

augstskolā, ko pabeidzu 2009.gadā. No 
1996-2003 pavasarim stādāju Finanšu 

ministrijā ar Ārvalstu finanšu palīdzības 
programmu izstrādi, uzraudzību, 

koordinācijut.sk. ES programmu. 2003-
2006 gada beigām ieņēmu Reģionālas 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
valsts sekretāres amatu. 2007. G. Īsu 

laiku strādāju Ārlietu ministrijā par 
valsts sekretāra vietnieci personāla 
attīstības jautājumos. No 2007.g. 

Februāra sāku darbu Swedbank AS. 
Pārstāvu banku Finanšu nozares 

Asociācijas Kreditēšanas komitejā, PPP 
asociācijā, kā arī līdz šim darbojos 
LTRK Pakalpojumu padomē. Vēlos 
darbu LTRK Pakalpojumu padomē 

turpināt. 
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Aigars 
Rostovskis 

 

Amats: 
Attīstības 
Padomes 

priekšsēdētājs 
 

LTRK biedrs: 
Biznesa 

Augstskola Turība 

 

Jāpalielina sabiedrības un 
lēmumu pieņēmēju izpratni par 
Profesionālās t.sk Augstākās 

profesionālās izglītības nozīmi 
Tautsaimniecības attīstībā. 

Panākt obligātu ekonomikas un 
biznesa prasmju iekļaušanu 

skolas izglītības programmās. 
Ielikt papildus argumentus un 
izmaiņas virkne likumdošanas 

aktos , lai stiprinātu uz eksportu, 
konkurētspēju un produktivitāti 

virzītu ekonomiku. Cieša 
mijiedarbība ar LTRK domnīcu 

Futurum, LZA, JAL u.c. 
stratēģiskajiem partneriem. 
Augstākās izglītības likumā 
nosargāt un pastiprināt AIP 

kapacitāti. Kopsavelkot: Ielikt 
stingrākus pamatus Latvijas 

stratēģijai 2030 Latvija - vieta , 
kur pulcējas talanti. 

 

 

Tāpat kā līdz šim aktīvi 
ņemšu dalību Kompetenču 
padomes darbā. Nākšu ar 
iniciatīvām, uzklausīšu un 

iedziļināšos citās iniciatīvās. 
Esot Eurochambres Skills & 
Entrepreneurship komitejas 
līdzpriekšsēdētājm dalīšos 

ar Eiropas pieredzi un 
apskatāmajiem jautājumiem 

Eiropas biznesa & 
profesionālās izglītības 

vektorā. Būšu aktīvs 
Izglītības , kā augstākās 
prioritātes sludinātājs. 

 

Biznesa augstskola Turība ( dibināta 1993 
gadā ) īpašnieks. Uzņēmējdarbības pieredze 

30 gadu garumā un dažādās jomās. LTRK 
Prezidents kopš 2015 gada. Junior 

Achievement Padomes priekšsēdētājs 
nepilnus 10 gadus. Doktora grāds Vadības 

Socioloģijā. Aktīva pilsoniska pozīcija virkne 
jautājumos īpaši saistībā ar izglītību un 

tautsaimniecību. 
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Gatis 
Bažbauers 

 

Amats: 
Profesors, 

Zinātņu 
prorektora 
vietnieks 

 

LTRK biedrs: 
Rīgas Tehniskā 

universitāte 

 

Jāsniedz izsvērti un argumentēti 
priekšlikumi un viedoklis LTRK, IZM, 

EM u.c. iesaistītajām pusēm par 
politikas veidotāju izstrādātajiem 

dokumentiem izglītības, zinātnes un 
inovāciju jomā, kā arī 

nepieciešamajiem pasākumiem, lai 
veicinātu nozares attīstību. Padomei 
jāsaglabā sava loma, kā vienam no 
kompetentākajiem un atzītākajiem 
partneriem izglītības, zinātnes un 
inovāciju nozarē, kuras viedoklis 

tiek uzklausīts un ņemts vērā 
veidojot nozares attīstības politiku. 

Padomei jāveicina dialogs starp 
augstākās izglītības un zinātnes 

institūcijām un uzņēmumiem, valsts 
un pašvaldību institūcijām. 

Sniegšu priekšlikumus un 
izteikšu viedokli galvenokārt par 

tiem jautājumiem, kas skar 
studiju procesa un zinātniskās 

darbības (ietver inovāciju 
darbību) attīstību augstskolās. 
Savu iespēju un kompetences 

robežās piedalīšos arī citu 
jautājumu apspriešanā un 

priekšlikumu sagatavošanā 
attiecībā uz valsts 
tautsaimniecības 

zinātņietilpības palielināšanu un 
sadarbību starp augstskolām un 

uzņēmumiem. 

 
Šobrīd esmu profesors Rīgas Tehniskās 

universitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides 
inženierzinātņu fakultātē un ieņemu RTU  Zinātņu 

prorektora vietnieka amatu. Rīgas Tehniskajā 
universitātē, ar nelieliem pārtraukumiem, esmu 

strādājis kopš 1990.g., ieņemot visus 
akadēmiskos amatus, sākot ar asistentu. Paralēli 

esmu strādājis enerģētikas uzņēmumos, t.sk. 
“Vattenfall Latvia” (1995-2007), kurā ieņēmu 

projektu vadītāja un valdes locekļa amatus. 1990. 
g. ieguvu rūpniecības siltumenerģētiķa diplomu 

RTU, pēc tam maģistra grādu mehānikas 
inženierzinātnēs Massachusetts Institute of 

Technology (MIT; 1993-1995). 1999. g. ieguvu 
inženierzinātņu doktora grādu RTU un 2002. g. 
bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā RTU. 

Esmu līdzdibinātājs un valdes loceklis 
uzņēmumam AfoLab, kurš nodarbojas ar jaunu 

mājokļu konceptu attīstību. Galvenās pētniecības 
intereses ir enerģētikas sistēmu analīze, 

enerģētikas ekonomika, centralizētā 
siltumapgāde un sistēmdinamikas modelēšana 

(kompleksu dinamisku sistēmu matemātiska 
modelēsana). Lasu lekcijas termodinamikā, 

siltumapmaiņā un energoapgādes socio-
ekonomiskajos aspektos. Esmu biedrības 
"Latvijas siltumuzņēmumu asociācija" un 

starptautiskās biedrības "System Dynamics 
Society" biedrs. 

 

Anna 
Saltikova 

 

Amats: 
valdes 

prieksēdētāja 
 

LTRK biedrs: 
Ekonomikas un 

kultūras 
augstskola 

Atbilstoši LTRK stratēģijai 2020: 
 

•Veicināt augstākas izglītības 
prestiža celšanu, 

•Veicināt  augstākas izglītības 
eksporta attīstību,    

•Veicināt kvalitatīvo normatīvo aktu 
izrādi, grozīšanu, pilnveidi; 

•Veicināt sadarbību ar atbildīgam 
valsts institūcijām; 

•Veicināt godīgas komercprakses un 
konkurences pastāvēšanu nozarē. 

Aktīva līdzdalība AIP un AIKA 
darbā, 

•Priekšlikumu iesniegšana 
normatīvo aktu pilnveidei, kā arī 

komentāru sniegšana par 
piedāvātajiem grozījumiem 

nozares regulējumam; 
•Viedokļu paušana un iniciēšana 

ar mērķi veicināt Latvijas AI 
prestižu; 

•Veicināt sadarbību starp 
privāto un valsts sektoru. 

Augstākas izglītības padome, locekle. 
www.aip.lv 

(amatpersona, LTRK pārstāve) 
•SIA „Ekonomikas un kultūras augstskola” 
valdes priekšsēdētāja. www.augstskola.lv 

•SIA „Alberta koledža” valdes locekle, 
docente. www.alberta-koledza.lv 

•Nodibinājuma „Ekonomikas un kultūras 
augstskolas fonds” valdes locekle  

•Latvijas Privāto augstskolu asociācijas 
valdes locekle  

•Studiju kvalitātes komisijas eksperte 
www.aika.lv (koleģiāla lēmējinstitūcija) 

 

 

http://www.aip.lv/
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Gundars 
Kulikovskis 

 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
FIDEA SIA 

 
LTRK pozīcija, kas ir sekmētu valsts 

politiku uz: 
* zināšanu ietipīgas saimnieciskās 

darbības veicināšanu, 
* zināšanu ietilpīgu ienākumu gūšanu,  
* veicinātu par intelektuālā īpašuma 

aizsardzību, kā priekšnosacījumu 
zināšanās balstītu ienākumu ilgtspējai. 

* sekmētu izglītības sistēmu, kas lielāku 
uzsvaru liktu uz STEM   

Paralēli konsultācijām darbojos 
zināšanu ietlpīgu augsti 

tehnoloģisku iekārtu ražošana 
sektorā kur ir arī praktiska 

"hands on" pieeredze 
augšminētajos jautājumos. 

 
https://www.linkedin.com/in/gundarskulikovskis/ 

 

 

Ilmārs 
Kreituss 

 

Amats: 
Prorektors 

 

LTRK biedrs: 
RISEBA 

augstskola 
 

Atbalsts zinātnes un izglītības jomā 
un interešu pārstāvniecība 

jautājumu risināšanā ar valsts un 
pašvaldību institūcijām. 

Dalība jautājumu izskatīšanā un 
LTRK viedokļa formulēšanā 
zinātnes un izglītības jomā. 

Pamatizglītība un zinātņu doktora grāds 
fizikālajā ķīmijā, atmodas laikā 5 gadi darbs 
pašvaldības vadītāja amatā, pēc tam vairāk 
kā 15 gadu pieredze banku un finanšu sfērā, 

šobrīd un iepriekšējos vairā kā 10 gadus 
darbība augstākās izglītības sfērā. 

Andris 
Sarnovičs 

 

Amats: 
Administrācijas 

vadītājs 
 

LTRK biedrs: 
Latvijas 

universitāte 

Kopīgi ar citām ieinteresētajām 
pusēm jāizstrādā tāds 

augstākās izglītības un zinātnes 
finansējuma modelis, kurš ļautu 

nodrošināt Latvijas 
tautsaimniecībai nepieciešamo 

kompetenču un inovāciju 
attīstību, tajā pašā laikā 

nodrošinot brīvu konkurenci 
šajā procesā iesaistītajiem 
dalībniekiem un investīciju 

atbalstu 

Aktīva dalība darba grupās 
un LTRK interešu un 

viedokļa aizstāvēšana 
sabiedrībā 

Kopš 2020.gada Latvijas Universitātes 
Administrācijas vadītājs.  

Iepriekš strādāju LR Valsts kancelejā par 
nodaļas vadītāju un departamenta direktoru, 
Izglītības un  zinātnes ministrijā par valsts 

sekretāru, Informācijas sistēmu 
menedžmenta augstskolā par studiju 

prorektoru, kā arī Banku augstskolā par 
administratīvo direktoru. No 2011.-2020. 
gadam biju Banku augstskolas rektors.  

No 2011.-2020.gadam biju Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

Zināšanu ekonomikas padomes loceklis 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/gundarskulikovskis/
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Ilmārs Bode 
 

Amats: 
Ekspluatācijas un 

tehniskā 
departamenta 

vadītājs 
 

LTRK biedrs: 
akciju sabiedrība 

"GASO 

 

Latvijas Republikas attīstība 
balstās uz zinātnes 

sasniegumiem kopējā 
Eiropas savienība. Pie 

veiksmīgas valsts attīstības 
nepieciešams piesaistīt  

vietējo zinātnieku 
ieguldījumu,panākt lielāku 

valsts atbalstu zinātnei, tajā 
skaitā piedalīties kopējā 

Eiropas savienības 
pētniecības attīstībā. Valsts 
stratēģiju balstīt uz zinātnes 

atzinumiem, kas sekmē 
Latvijas Republikas 

konkurenci kopējā pasaules 
tirgū. 

Pašlaik kā Rīgas 
Tehniskās universitātes 

pētnieks piedalos Eiropas 
savienība pētījumos par 

Dabasgāzes un 
atjaunojamo 

energoresursu attīstību 
Eiropas Savienībā.  Uz 

pasūtīto pētījumu 
atzinumiem tiek 

gatavotas  Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
direktīvas. Strādājot pie 

zinātnes pētniecības 
darba ir iespējams 
pārstāvēt Latvijas 

republikas uzņēmēju 
intereses Eiropas 

Savienības  pētniecības 
darbā un jaunākos 

zinātnes risinājums 
ieviest Latvijas Republikā. 

 
Jurista kvalifikācija atbilstoši piektajam 

profesionālas kvalifikācijas līmenim. Baltijas 
krievu institūts 2004.gadā. Profesionālā maģistra 
grāds Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās, 
Rīgas Tehniskā universitāte 2010.gada 3.jūlijā. 

Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds, Rīgas 
Tehniskā universitāte 2014.gadā 

Akciju sabiedrība „Gaso”  ( a/s Latvijas Gāze, pēc 
reorganizācijas) Ekspluatācijas un tehniskā 

departamenta vadītājs  no 2017.gada 
Tehniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 
 Ekspluatācijas un tehniskā departamenta 

vadītājs no 2010.gada 1.decembra.  
Tehniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Valdes priekšsēdētāja palīgs, Tehnisko normatīvu 
daļas vadītājs no 2009.gada 1.marta 

Valdes priekšsēdētāja palīgs no 2007.gada 
1.augusta 

Mācību centra vadītāja vietnieks no 2007.gada 
1.marta Latvijas siltuma, ūdens un gāzes 

tehnoloģiju inženieru savienības Sertifikācijas 
centra Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Latvijas siltuma, ūdens un gāzes tehnoloģiju 
inženieru savienības Sertifikācijas centra 

eksperts. Latvijas valsts standarts, 
Standartizācijas tehniskās  komitejas Nr.1 
priekšsēdētāja  vietnieks. Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Terminoloģijas komisijas loceklis , 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 

apakškomisijas vadītājs no 2020.gada. Rīgas 
Tehniskās universitātes  Būvniecības 

inženierzinātņu fakultātes Siltuma inženērijas un 
tehnoloģijas katedras Būvniecības nozares, 

Siltuma un gāzes inženiersistēmas apakšnozares 
docents no 2016.gada Rīgas Tehniskās 

universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas  
fakultātes  vadošais pētnieks no 2018.gada. 
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Toms 
Baumanis 

 

Amats: 
Administrācijas 

un attīstības 
prorektors 

 

LTRK biedrs: 
Rīgas Stradiņa 

universitāte 
 

Dalība padomes 
sēdēs, ieteikumu un 

priekšlikumu 
regulāra izteikšana, 

dalība LTRK 
domnīcā. 

Jācenšas gūt tādu sociālā 
partnera statusu, ka dod iespēju 

ietekmēt valdības lēmumus 
attiecībā uz cilvēkresursu 

attīstību Latvijā, pievienotās 
vērtības pakalpojumu un 

produktu pieaugumu ekonomikā, 
konkurētspēju un eksportu. 

   
Administrācijas un attīstības prorektors 

 Rīgas Stradiņa universitāte  
 

 Lektora p.i. 
 Sabiedrības veselības un sociālās 

labklājības fakultāte, Veselības vadības docētāju 
grupa  

 
Padomes priekšsēdētājs 01.06.2020 

Liepājas reģionālā slimnīca 
 

10/01/2018–Present Administrācijas un 
attīstības prorektors 

 Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga 
(Latvia)  

 
20/09/2012–10/01/2018 Attīstības prorektors 

 RSU, Rīga (Latvia)  
 
 

10/04/2013–01/06/2020 Valdes loceklis 
 Nukleārās medicīnas centrs, Sia, Rīga 

(Latvia)  
 

30/04/2008–20/09/2012 Rektora padomnieks 
attīstības jautājumos 

 Rīgas Stradiņa universitāte  
 

20/10/2006–20/09/2012 Valdes priekšsēdētājs 
 klīnika "DiaMed" Sia, Rīga (Latvia)  

 
01/08/1999–01/08/2006 Projektu vadītājs, 
Komunikācijas vadītājs, Ārējo attiecību vadītājs 
 Pasaules Bankas Latvijas birojs, Rīga 

(Latvia)  
 

01/09/1999–31/12/1999 Lektora p.i. 
               RSU Eiropas Studiju fakultāte  

 
 

01/10/1998-01/08/1999 Valsts aģentūras 
“Latvijas Institūts” Padomes loceklis 
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Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
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Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 
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uzņēmējdarbības vides 
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risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

 

Kristīne 
Āboltiņa 

 

Amats: 
Valdes 

priekšsēdētāja 
 

LTRK biedrs: 
SIA Fontes 
Executive 

Search/SIA 
Fontes Vadības 
Konsultācijas 

 

Globalizācijas un digitalizacijas 
ietekmē darba tirgus izmaiņu 
rezultātā bezdarbs turpinās 

palielināties, būs arvien vairāk 
izzūdošas profesijas, augs 

pieprasījums pēc jaunām prasmēm 
un iemaņām gan publiskajā gan 
privātajā sektorā. Šobrīd valstī 

funkcionējošā pieaugušo izglītības 
sistēma nav pielāgota masveida 

darbaspēka pārkvalifikācijai 
atbilstoši nākotnes prasībām. 

Nepastāv arī mehānisms masveida 
prasmju, kompetenču un talantu 
novērtēšanai.  Uzņēmēji cenšas 

saviem spēkiem, izmantojot arī ES 
fondus, veidot apmācību 

programmas.  Šīs apmācību 
programmas sniedz zināšanas par 
noteiktām jomām, un reti kad dod 

iespēju mainīt profesiju.   
Kompetenču padomei būtu jāvirza 
priekšlikums Izglītības Ministrijai 

veidot sistēmu, kas veicinātu privātā 
segmenta uzņēmēju ieinteresētību 

ieguldīt savu darbinieku 
pārkvalifikācijā, veidot risinājumu 
publiskā sektora darbiniekiem un 

individuālām personām.  

Mana vairāk kā 23 gadus 
ilgā darba pieredze mazo un 

vidējo uzņēmumu 
operacionālajā un 

stratēģiskajā vadībā Latvijā 
dod man iespēju pilnvērtīgi 

orientēties uzņēmējdarbības, 
korporatīvās pārvaldības un 

darba tirgus jautājumu 
risināšanā.  Ticu, ka manas 
zināšanas un iemaņas būs 
veiksmīgs papildinājums 

LTRK padomes darbā. 

 
Šobrīd SIA Fontes Executive Search & SIA 

Fontes Vadības konsultācijas valdes 
priekšsēdētāja; 2019/2019 Maxima Latvija 

valdes locekle un operacionālā vadītāja; 
2012/2016 Rautakesko tirdzniecības 

direktore Latvijā; 2009/2012 JYSK 
ģenerāldirektore Baltijā un Balkānos; 

2007/2009 g. JYSK loģistikas vadītāja; 
2002-2007 g McDonalds Baltija Iepirkumu 

un Loģistikas direktore.  Sīkāka info 
kristineaboltina.lv 

Agnese 
Pastare 

 

Amats: 
Valdes locekle 

 

LTRK biedrs: 
PB Finanses, SIA 

Nacionālās stratēģijas padomei 
jāturpina uzņemtais kurss - turēt 
roku uz pulsa nodokļu un valsts 
ekonomikas attīstības 
jautājumos, gan izsakot viedokli 
par notiekošajiem procesiem, 
gan aktīvi ņemot dalību 
problēmsituāciju risināšanā, gan 
izstrādājot priekšlikumus 
notikumu attīstībai Latvijai 
vislabākajā variantā 

NSP sastāvā esmu bijusi jau 
divus sasaukumus. Kā mazā 

biznesa pārstāve esmu 
aktīvi iesaistījusies dažādu 

nodokļu situāciju attīstībā un 
risināšanā. Kā 
grāmatvedības 

ārpakalpojuma uzņēmuma 
vadītāja es redzu un varu 

analizēt plašu nozaru loku, 
sniedzot pārstāvību un 

risinot problēmas 
nepastarpināti. 

Visu savu darba mūžu esmu bijusi saistīta 
ar finansēm, pēdējos 10 gados esmu 

izveidojusi savu grāmatvedības 
ārpakalpojuma uzņēmumu ar spēcīgu un 

profesionālu komandu, spējīgu risināt 
visdažādākos nodokļu un finanšu 

jautājumus gan ar vietējiem, gan ārzemju 
kapitāla uzņēmumiem praktiski visās 

tautsaimniecības nozarēs. Lasu lekcijas un 
vadu seminārus nodokļu un finanšu jomā. 

Pēdējos 6 gadus aktīvi darbojos LTRK labā. 
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Sergejs 
Seņkāns 

 

Amats: 
Vecēkais 

konsultants 
 

LTRK biedrs: 
Lauku izaugsmes 

grupa SIA 

 

Īstermiņa uzdevumi ir panākt: 
1) 2020. gada "nodokļu reformas" 

labojumus - VSAOI minimālās 
iemaksas, nodokļu režīms mazai 

uzņēmējdarbībai; 
2) lai atveseļošanas finansējums 
primāri tiktu ieguldīts ekonomikā, 
nevis publiskajā sektorā, ka arī, lai 

tas nestu vienlīdz efektīvu 
pienesumu visām nozarēm (ar 

uzsvaru uz pandēmijas dēļ visvairāk 
cietušajām nozarēm), nevis tikai 

būvniecībai un būvmateriālu 
ražotāšanā;  

3) lai epidēmijas izplatības 
ierobežojumu pastiprinājumi, būtu 

skaņojami ar sociālajiem partneriem 
un pieņemti savlaicīgi.  
Ilgtermiņā uzdevumi: 

1) darba spēka nodokļu sloga 
samazinājums (paralēli jāpārliek 

atbildība par visu darba spēka 
nodokļu samaksu uz darba ņēmēju); 

2) publiska sektora nodarbināto, 
izdevumu un administratīva sloga 

samazināšana; 3) savlaicīgu sociālo 
partneru iesaisti ikgadējo budžeta 

projektu izstrādē (nevis nedēļā starp 
pirmo un otro lasījumu).  

4) valsts informācijas sistēmu 
izstrādes lēmumu pieņemšanā 

daudz lielāka loma sistēmas 
lietotājiem (nevis tikai izstrādātājam 

un pasūtītājam). 
 

Mana stiprās puses ir: 
1) pieredze darbā izpildvarā 

un likumdevējvarā; 
2) izpratne par lēmumu 

pieņemšanas formālām un 
neformālām procedūrām 

valsts pārvaldē; 
3) zināšanas par valsts 
attīstības plānošanas 

sistēmu un dokumentiem. 

Darba pieredze: 
2016. SIA "VALMIERA AGRO" valdes 

priekšsēdētājs 
2015. SIA "Baltic Taxi" valde loceklis 

2011. Lauku izaugsmes grupa SIA vecākais 
konsultants 

2010.-2014. Saeimas deputāta palīgs 
2010. Teritoriju apsaimniekošanas serviss 

SIA valdes loceklis 
2009. -2010. Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministra biroja vadītājs 
2008.-2009. Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks 

2007.-2009. Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministra padomnieks 

juridiskajos jautājumos 
2006.-2008. SIA "Jūrmalas ūdens" valdes 

loceklis 
2006.-2007. Ekonomikas ministra 

padomnieks juridiskajos jautājumos 
2004.-2007. Latvijas universitātes fonda 

valdes priekšsēdētājs 
2004.-2005. Tieslietu ministrijas 

juriskonsults 
Izglītība: 

2004.-2006. Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu maģistrs tiesību zinātnē 

1999.-2004. Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē (Jurists) 
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Māris Liopa 
 

Amats: 
Valdes 

priekšsēdētājs 
 

LTRK biedrs: 
Latvijas Meža 
īpašnieku un 

apsaimniekotāju 
konfederācija 

 

Īpaši būtiski ir Latvijas uzņēmējiem 
orientēties jautājumos, kas skar  mūsu 
valsts attīstību Eiropas Savienības( ES ) 

jauno vides politikas dokumentu 
kontekstā gan saistībā ar ES “Zaļā Kursa” 

noteiktajiem mērķiem ,gan ES 
Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, gan 

ES taksonomijas regulā ietvertajām 
vadlīnijām. 

Jāuzsver, ka Eiropas Komisija šogad – 
2021.gadā, nāks klajā ar priekšlikumu par 

juridiski saistošiem ES dabas 
atjaunošanas mērķrādītājiem, ko noteiks, 
lai atjaunotu degradētas ekosistēmas, it 

sevišķi tās, kuras vislabāk spēj uztvert un 
uzkrāt oglekli un novērst un samazināt 
dabas katastrofu ietekmi. Priekšlikumā 
tiks formulēts, kādos apstākļos minētie 

mērķrādītāji jāsasniedz un kādi ir 
iedarbīgākie pasākumi, lai to izdarītu. 

Ietekmes novērtējumā tiks aplūkota arī 
iespēja izstrādāt ES metodiku par to, kā 

kartēt, novērtēt un panākt labu 
ekosistēmisko stāvokli. 

ES izstrādā taksonomijas regulu. Nolūks 
ir klasificēt, kuras investīcijas un darbības 

var saukt par ilgtspējīgām. Mērķis ir 
piesaistīt finanšu sektora investīcijas ar 

vienotām vadlīnijām ilgtspējīgai attīstībai. 
Taksonomijai būs liela ietekme arī uz cita 

tiesiskā regulējuma izstrādi, kā arī ES 
struktūrfondiem. Turklāt tā radīs 

sabiedrībai priekšstatu par to, kas ir 
ilgtspējīgs un neilgtspējīgs. 

Taksonomija ietver noteikumus attiecībā 
uz vairākām jomām, kas ietekmē meža 

nozari, piemēram, mežsaimniecība, 
enerģētika, transports un būvniecība.  

Pieņemtajā pamatdokumentā 
klasifikācija noteikta vispārējā līmenī, 

veicinot sešus mērķus vides jomā.  Viss 
augstāk minētais skar mūsu valsts 

attīstības stratēģiskos virzienus, 
tautsaimniecības attīstību, nodokļu 

ieņēmumus un valsts kopējo labklājības 
līmeni. 

Tā kā man ir pieredze 
strādājot gan nozaru 

organizāciju un uzņēmumu 
vadībā, Saeimas komisijās, 

konsultatīvajās padomēs un 
Nacionālā attīstības plāna 

2027 izstrādē, arī 
starptautiskas sertifikācijas 

sistēmas standartu 
ieviešanā, sniegšu atbalstu 
uzņēmējdarbības attīstībai 

svarīgu likumprojektu 
sagatavošanai un virzībai, 

veicināšu Latvijas 
tautsaimniecībai izdevīgu 
mērķu īstenošanu savas 
kompetences ietvaros 

darbojoties LTKR 
Nacionālās Stratēģijas 

padomē 

Kopš 1994.gada esmu saistīts ar Latvijas meža nozari, strādājot 
vadošos amatos, organizējot un vadot gan koksnes tirdzniecību un 

loģistiku, meža īpašumu iegādi un realizāciju, gan resursu un personāla 
pārvaldi.  No 1997.gada Zviedrijas-Vācijas AS Inčukalns Timber 

(koncernu IKEA un Rettenmeier kopuzņēmumā Latvijā ) iepirkšanas 
daļas vadītāja amatā, vēlāk biju meža resursu direktors un atbildēju par 
koksnes iepirkšanu, resursu plānošanu un kontroli, realizāciju, ostas un 
dzelzceļu loģistiku, celulozes un enerģētiskās šķeldas ražošanu un to 
eksportu, filiāļu darba organizēšanu. Pārstāvēju uzņēmumu nozares 
organizācijās. Praktizējos uzņēmuma īpašnieku kompānijās Vācijā, 
Zviedrijā un Francijā. Kā AS Inčukalns Timber koksnes iepirkšanas 

daļas vadītājam un vēlāk, kā meža resursu direktoram, bija uzdevums 
organizēt darbu apmēram 80 darbiniekiem. Uzņēmuma apgozījums 

gadā sasniedza 30 mlj EUR.  2001.gadā uzsāku uzņēmējdarbību, 
izveidojot kompāniju Hansa Silvesters, kurā manā vadībā strādāja 

vairāk nekā 100 darbinieku. Tika slēgti līgumi ar lielākajiem nozares 
uzņēmumiem un ražotnēm, izveidoju teicamu sadarbības modeli. 
sadarbība. Eksportējām koksni un tās produktus  - celulozes un 

kurināmo šķeldu, veicām piegādes vietējiem patērētājiem. Organizēju 
eksportu no Krievijas un Baltkrievijas. Sadarbojāmies ar Latvijas Valsts 

mežu dienestu. Izveidoju sadarbību un pieredzes apmaiņu ar 
nevalstiskajām organizācijām gan Latvijā gan Eiropas Savienības 

līmenī. Kopš 2005.gada kā SIA Hansa Silvesters direktors pārstāvēju 
Latviju Eiropas Zemes Īpašnieku organizācijā ( European Landowners 

Organisation ) , kur aktīvi darbojos gan meža un zemes resursu 
izmantošanas politikas veidošanā ES līmenī, gan veicinot sadarbības 

projektu ieviešanu. ELO reprezentē visu Eiropas Savienības dalībvalstu 
zemes īpašnieku intereses, lauku teritoriju attīstību un zemju resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu. 2007.gadā es kļuvu par Eiropas organizācijas 
FDD ( Fauna and Sustainable Development ) viceprezidentu, kur 

piedalījos dažādos vides projektos. 2008 gada jūlijā uzsāku dalību 
valdes locekļa amatā EASI ( European Assosiation for Soil Improvement 
). Šī organizācija nodarbojās ar aramzemju ilgtspējīgas izmantošanas 
un zemes dzīļu resursu ieguves projektiem, konservējot ieguves vietas, 
uzlabojot augsnes kvalitāti un veicinot resursu racionālu izmantošanu 

saskaņā ar ES direktīvām. Esmu Latvijas Meža īpašnieku un 
apsaimniekotāju konfederācijas, kurā biedra statusā ietilpst arī Latvijas 

Meža īpašnieku biedrība ,  valdes loceklis. Esmu LR Zemkopības 
ministrijas Meža konsultatīvās padomes dalībnieks. Konsultatīvajā 

padomē īpaša uzmanība tiek pievērsta meža resursu ilgtspējīgai 
izmantošanai un nozares attīstībai.  Kopš 2013. gada jūnija esmu 
Latvijas meža sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, kas Latvijā 

uzrauga mežu sertifikācijas sistēmu procesus. Tā ir viena no lielākajām 
un ietekmīgākajām meža un saistīto nozaru organizācijām Latvijā. 
Meža sertifikācijas sistēmas ir cieši saistītas ar vides, sociālo un 

ekonomisko aspektu attīstību un meža īpašumu nākotnē orientētu 
pārvaldību. Turpinot attīstīt privāto uzņēmējdarbību un sadarbojoties ar 
Skandināvijas meža industrijas koncerniem, izveidoju uzņēmumu , kas 

specializējās meža un zemes īpašumu novērtēšanā, iegādē, 
apsaimniekošanā un realizācijā. Aktīvi sadarbojos ar AS Latvijas valsts 

meži un Valsts meža dienestu. Esmu strādājis ar vairāku meža un 
saistīto sektoru investīciju fondu pārstāvjiem no ASV, Vācijas, Somijas, 
Luksemburgas un Beļģijas, tādejādi gūstot vērtīgu pieredzi par attiecīgo 

uzņēmumu pārvaldību, plānošanas metodēm, kā arī par bioenerģijas, 
loģistikas un vides aizsardzības projektiem starptautiskā mērogā. 

Pārvaldot iepriekš uzskaitītos uzņēmumus, esmu personīgi iesaistījies 
to struktūru paplašināšanā, jaunu biznesa veidu un metožu ieviešanā, 

kā arī vadījis, organizējis, izglītojis un motivējis gan administrācijas 
darbiniekus, gan dažādu nozaru speciālistus, kas strādāja manis 

vadītajos uzņēmumos. 2013.gada nogalē Latvijas meža nozare, kopā ar 
Latvijas Pašvaldību savienību nolēma izveidot izglītības programmu 
pašvaldībām un sabiedrībai kopumā – programmas izveidošanu un 
realizāciju vadīju es kā Meža Programmas vadītājs. Latvijas Meža 
izglītības programmu šobrīd es vadu Latvijas Meža sertifikācijas 
padomē . Programma ietver visplašāko jautājumu loku sākot no 
teritoriju attīstības aspektiem nozaru sadarbības kontekstā līdz 

likumdošanas, infrastruktūras, bioenerģijas, resursu izmantošanas un 
zemju apsaimniekošanas tēmām.Es pārvaldu vairākas svešvalodas – 

angļu, somu un krievu, man ir pamatzināšanas vācu un spāņu 
valodās.Man ir atbilstošas spējas, pieredze, izglītība un izpratne par 

mežsaimniecību, meža īpašumu tirdzniecību un koksnes izmantošanu, 
kā arī meža un saistīto nozaru  organizācijām, to attīstības stratēģiju un 

mērķiem.  Kopš 2018.gada esmu arī meža un saistīto nozaru portāla 
www.zemeunvalsts.lv direktors 
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Daiga 
Grīnfelde 

 

Amats: 
Korporatīvo 

attiecību vadītāja 
 

LTRK biedrs: 
AS Latvijas valsts 

meži 

Skaidrs izvērtējums un 
pamatots vērtējums Valdībai par 

Latvijas stratēģiski 
nozīmīgākajām nozarēm un 

apakšnozarēm nacionālo 
uzņēmumu interešu 

atbalstīšanā. 

Sekot līdzi un pamanīt 
uzņēmējdarbības videi 
izdevīgus nosacījumus 
Eiropas Zaļā kursa un 

Taksonomijas ieviešanas 
procesos. Pievērst 

uzmanību un atbalstu ar 
zemes apsaimniekošanu 

saistītām nozarēm. Jo īpaši 
ar meža apsaimniekošanu. 

Līdzšinējā darba pieredze bijusi ar 
mārketingu un sabiedriskām attiecībām 

saistīta AS Latvijas kuģniecība un AS 
Latvijas valsts meži. Pārstāvētas 

uzņēmumu intereses kā Latvijas tā 
Starptautiskā līmenī, veicinot labvēlīgu un 

izpratnes pilnu sadarbību ar partneru 
uzņēmumiem, pašvaldībām. Ir pieredze 

uzņēmuma interešu pārstāvēšanā Eiropas 
valsts mežu asociācijā EUSTAFOR. 

Izglītība - bakalaura grāds Uzņēmējdarbībā 
un maģistra grāds Komunikāciju zinātnē. 

Jānis Loze 
 

Amats: 
Vadošais 
partneris 

 

LTRK biedrs: 
ZAB LOZE & 
PARTNERI 

NSP ir jāturpina maksimāli plaši 
apkopot LTRK biedru pieredzi 

un ieteikumus, nodrošinot 
profesionālus piedāvājumus 

Valdībai  un Saeimai 
uzņēmējiem svarīgo 

uzņēmējdarbības un nodokļu 
regulējuma pilnveidošanā un 

spēt maksimāli aktīvi tos 
aizstāvēt, lai tādejādi jau īsā 
laika posmā panāktu Latvijas 

konkurētspēju un līderību 
vismaz Baltijas mērogā! 

 

Jau ilgstoši darbojoties 
vairāku LTRK Padomju 
sastāvā, esmu ieguvis 
pieredzi LTRK svarīgo 

jautājumu apzināšanā un 
apkopošanā, kā arī esmu 

aktīvi līdzdarbojies 
uzņēmējiem svarīgu likumu 

un citu normatīvo aktu 
izstrādē un aizstāvēšanā MK 

un Saeimas Juridiskajā 
komisijā. Būtu priecīgs arī 

turpmāk būt NSP loceklis un 
maksimāli efektīvi 

aizstāvētLTRK un tās biedru 
intereses. 

 

Jau gandrīz 30 gadus esmu zvērināts 
advokāts, un vadu zvērinātu advokātu biroju 
"Loze & Partneri", kurš sniedz profesionālus 
padomus Latvijas uzņēmējiem un ārvalstu 

investoriem Latvijā. Mūsu advokātu birojs ir 
biedrs starptautiskajā neatkarīgo advokātu 

biroju organizācijā ADVOC, kuras biedri 
darbojas vairāk nekā 100 valstīs, tādēļ mēs 
spējam savā darbībā apkopot un sniegt arī 

ārvalstu pieredzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 NACIONĀLĀS STRATĒĢIJAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Elīna Rītiņa 
 

Amats: 
Pilnvarotais 
pārstāvis, 

Nodokļu eksperts 
 

LTRK biedrs: 
SIA Tet 

Balstoties uz LTRK biedru interesēm jādefinē 
precīzi mērķēti instrumenti un rīki, politikas kas 
veicina uzņēmēju konkurētspēju, produktivitāti 

un eksportu. 
Jānodrošina atklātu, regulāru, uz analīzi un 

datiem balstītu LTRK biedru viedokļa un interešu 
pārstāvniecību uzņēmējdarbības vides 

regulējošā politikā, nodokļu politikā, valsts 
budžeta izstrādes un tā līdzekļu efektīvas 

izlietošanas procesa iesaistē, publisko 
iepirkumu, ES fondu t.sk. ES Atjaunošanas un 

noturības mehānisma plāna (RFF) mērķtiecīgas 
realizācijas, juridisko vidi regulējošo jautājumu, 

finanšu sektora attīstības un citās LTRK 
Nacionālās stratēģijas padomes atbildības 

jomās. 
 

LTRK Nacionālās Stratēģijas padomei jāvirza 
biedru viedokļa un interešu pārstāvniecību, lai 

panāktu sekojošu izmaiņu virzību: 
1. konkurētspējīgu, izaugsmi attīstību 

veicinošu nodokļu politiku, jo sevišķi 2 
prioritātēs: 

a. jāveic nekavējošs “kļūdu labojums” 
attiecībā uz 2020.gadā pieņemtajām nodokļu 

izmaiņām (minimālo sociālo iemaksu 
regulējuma pārstrādāšana un atlikšana, mazo 
nodokļu režīma pilnveide, attālinātais darba 

izdevumu regulējums, u.c) 
b. jāpiedāvā konstruktīvu plānu kā 
noteiktā termiņā (piem. 2 gadu laikā) panākt 

Baltijas valstu vidū konkurētspējīgāko 
darbaspēka nodokļu slogu visās algu grupās, 

vienlaikus sekmējot tautsaimniecības izaugsmi 
(vērtējot samazinājuma pozitīvo atgriezenisko 

ietekmi uz valsts budžeta ienākumu pieaugumu 
caur konkurētspējas pieaugumu, investīciju 

piesaisti, eksportu, darbaspēka piesaisti, 
nodokļu maksātāju iesaisti, ēnu ekonomikas 

mazināšanos, labklājības, patēriņa un uzkrājumu 
pieaugumu, nodokļu maksātāju uzvedības maiņu 

u.c. aspektiem) 
c. samazinātu ar darbaspēka 
nodokļiem saistītās papildus izmaksas 

(uzņēmuma apmaksāto darbnespējas (slimības) 
dienu skaits, virsstundu apmaksa, darbinieku 
izglītības apmaksa, veselības apdrošināšanas 
limits, praktikantu atalgojums prakses laikā, 

darbinieku mobilitātes un ēdināšanas  
izdevumiem limits, jauno vecāku pabalsta 

saglabāšana paralēli strādājot) 
d. ieviest vienkāršotu un ilgtspējīgu 
mazo un mikro uzņēmēju nodokļu maksāšanas 
režīmu (automātisku, uz apgrozījumu balstītu 

nodokļa režīmu) 
2. ilgtspējīgu un uzņēmējdarbību 

veicinošu vidi, kas veicina uzņēmumu izaugsmi 
produktivitāti un eksportspēju, mazina 

administratīvo slogu; 
3. RFF – uzņēmējdarbība  rūpīgi 

izvērtēt un precizēt plānoto investīciju projektu 
atdevi un finansējuma proporcionālo sadalījumu 

starp valsts institūciju stiprināšanu un 
pasākumiem ekonomikas noturībai, lai tas būtu 

sabalansēts un prioritāri orientētos uz 
investīcijām uzņēmējdarbībā. 

4. Kvalitatīva un kompetenta viedokļa 
pārstāvība citās LTRK Nacionālas Stratēģijas 

padomē aktuālās atbildības jomās; 

Savu pieredzi un nodokļu 
eksperta zināšanas, lai palīdzētu 

izveidot LTRK piedāvājumu 
konkurētspējīgas, viegli 

administrējamas nodokļu 
politikas izveidē un kvalitatīva 

viedokļa izveidē citos LTRK 
Nacionālās Stratēģijas padomei 

aktuālos jautājumus. 
 

Turpināšu investēt laiku un 
zināšanas, virzot un pārstāvot 
LTRK biedru intereses valsts 
institūcijās un iestādēs, kas 
veido politiku vai administrē 
LTRK Nacionālas Stratēģijas 

padomes atbildībā esošās 
jomas  (t.sk.  Finanšu ministrijā, 

t.sk. FM Budžeta un nodokļu 
apakšpadomē, VID Nodokļu 
konsultatīvā padomē, VID 

attīstības konsultatīvā padomē, 
Ekonomikas ministrijā, Ārlietu 

ministrijas Sankciju 
koordinācijas padomē, Saeimas 

Budžeta un nodokļu komisijā, 
Saeimas Sociālo un darba lietu 

komisijā, Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, 

vides un reģionālās politikas 
komisijā, komisijā u.c.) 

Arī turpmāk regulāri piedalīšos 
arī LTRK Reģionu padomes 

sēdēs un reģionu forumos, lai 
tiešā veidā uzklausītu un 

apkopotu uzņēmēju 
priekšlikumus, kā arī lai 

skaidrotu un atspoguļotu LTRK 
viedokļa un mērķu virzību LTRK 
Nacionālas Stratēģijas padomes 
atbildībā esošās jomās.padomē 

Darba pieredze: 
No 2009.gada līdz šim  - SIA Tet (bij. Lattelecom) grupas 

uzņēmumu Nodokļu eksperts  
No 2003. gada – 2008.gadam  - A/s “SEB banka”, 

nodokļu ekonomists 
No 1999.g. līdz 2003.gadam darbs un pieredze privātajā 

ģimenes uzņēmumā, tajā skaitā biznesa plānošanā, 
organizēšanā un praktiskajā nodrošināšanā, kā arī 

finanšu uzskaites un grāmatvedības procesa 
organizēšanā. Uzņēmuma un tā īpašumu reorganizācijas 

projekta vadīšana.   
 

No 2011.gada līdz šim aktīva dalība Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamerā:  

• no 2013.gada decembra līdz šim - LTRK 
Padomes locekle un  LTRK Nacionālās Stratēģijas 

Padomes vadītāja, no 2018.gada  - arī LTRK 
Viceprezidente 

• No  2012.gada marta līdz 2013.g. 
decembrim - LTRK Nacionālās Stratēģijas Padomes 

locekle. 
• No 2011.g. -2012.g.  – aktīva dalība kā 

pieaicinātajam ekspertam LTRK Nacionālās Stratēģijas 
Padomes nodokļu politikas, grāmatvedības un 

uzņēmējdarbības vides jautājumos 
LTRK Biedru interešu pārstāvība līdz šim: 

• Pārstāvu LTRK  Finanšu ministrijas 
Konsultatīvās padomē nodokļu jomā, kā arī Finanšu 

ministrijas Budžeta un nodokļu apakšpadomē. Padomes 
mērķis veicināt nodokļu politikas un nodokļu 

iekasēšanas pilnveidošanu un komercdarbības attīstību, 
pieda1ītos nodokļu tiesību aktu un politikas plānošanas 
dokumentu izstrādes un pilnveidošanas procesā, kā arī 

citu nozīmīgu un aktuālu ar nodokļu politiku un 
iekasēšanu saistītu jautājumu kopīgai  risināšanai 

• LTRK pārstāvība dažādās darba grupās 
Finanšu ministrijā  grāmatvedības,  nodokļu tiesību, 
nodokļu politikas, ēnu ekonomikas apkarošanas  un 

citos jautājumos. 
• Pārstāvu LTRK biedru intereses un viedokli 

VID Nodokļu konsultatīvajās padomē 
• Pārstāvu LTRK biedru intereses un viedokli 

VID Attīstības konsultatīvajās padomē 
• LTRK pārstāvis regulāri tiekoties ar VID 

vadību par aktuālākajiem, LTRK biedru virzītiem nodokļu 
administrēšanas un piemērošanas jautājumiem 

• Pārstāvu LTRK biedru intereses un viedokli 
Saeimas Budžeta un nodokļu apakškomisijā nodokļu 

politikas, ēnu ekonomikas mazināšanas un citos 
jautājumos, pēc nepieciešamības piedaloties un 

pārstāvot LTRK viedokli arī citās Saeimas komisijās. 
• Pārstāvu LTRK biedru intereses un viedokli 

Ārlietu ministrijā Sankciju Konsultatīvā padomē 
• u.c. formāti pārstāvot LTRK Nacionālās 

Stratēģijas Padomes atbildības jomas. 



 

 NACIONĀLĀS STRATĒĢIJAS PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes locekļa 

ieguldījums piedaloties 
stratēģisku, uzņēmējdarbības 
vides ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma 
apraksts 

 

 

Jānis 
Čupāns 

 

Amats: 
Partneris, 

līdzīpašnieks 
 

LTRK biedrs: 
SIA Deloitte 

Latvia 

 

NSP regulāri jāgatavo priekšlikumi 
investīciju un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai, Latvijas konkurētspējas 

celšanai cīņā par investīcijām; 
jāaizstāv uzņēmēju intereses 
diskusijās par valsts nodokļu 

politiku. Minētie priekšlikumi caur 
LTRK jākomunicē ar atbildīgajām 

ministrijām, ministriem un koalīciju.  
Darbības laikā NSP ir jāpanāk, ka 
Latvija kļūst konkurētspējīgākā 

reģiona 
(Baltijas/Centrāleiropas/Ziemeļvalstu 

līmenī) valsts, attiecībā uz  
(1) darbaspēka nodokļiem un citos 

darba tiesiskajos jautājumos 
(piemēram, darba nespējas pabalsti, 

vidējās izpeļņas aprēķins, darba 
attiecību uzteikums, uc.);  

(2) jāpanāk jaunu investīcijas 
atbalstošu instrumentu ieviešana 
(piemēram, uzlabots SEZ režīms 

un/vai SEZ teritoriju paplašināšana; 
īpaši nodokļu atvieglojumi lielo, 
investīciju veikšanai stratēģiski 

svarīgās nozarēs);  
(3) jāpanāk birokrātisko procedūru 
samazināšana uzņēmējdarbībā (tai 

skaitā, attiecībā uz augsti kvalificēta 
darba spēka imigrāciju) 

Priekšlikumi un ideju virzīšana, 
attiecībā uz investīcjas un 

uzņēmējdarbību veicinošu nodokļu 
politiku; informācijas un pieredzes 

apmaiņa par nodokļu politiku citās ES 
un pasaules valstīs (izmantojot plašo 

Deloitte tīklu visā pasaulē). 

Kopš 1999.gada pārstāvu 
starptautisko biznesa konsultāciju 

uzņēmumu Deloitte, 
specializācija- konsultācijas 

investoriem un vietējiem 
uzņemējiem nodokļu jautājumos. 
Kopš 2015.gada esmu viens no 

Deloitte Central Europe 
partneriem (līdzīpašniekiem). 

1999.gadā absolvēju LU Juridisko 
fakultāti, 2020.gadā ieguvu 

Executive MBA grādu SSE Riga. 

Renārs Rūsis 
 

Amats: 
Valdes loceklis, 
Privātpersonu 

biznesa pārvalde 
 

LTRK biedrs: 
Swedbank 

Es uzskatu, ka NSP pilda būtisku 
lomu, kur tiek izbalansētas konkrētas 
nozares intereses pret pārējo nozaru 

un valsts un sabiedrības kopīgo 
labumu. Tie noteikti ir nodokļu 
jautājumi, ekonomikas atbalsta 

jautājumi, konkurētspējas jautājumi. 
Tomēr ir viens virziens, kur es redzu 

vēl lielu darbu tālākejot - lai LTRK 
būtu aktīvāka ekonomikas 

"atpelēkošanā". Šis virziens ir 
absolūts 'win-win-win' iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un valstij, un pieprasa 

skatīties pāri jomām. Otrs virziens ir - 
palīdzēt valsts sektoram atrisināt 
valstiskus jautājumus un redzēt 

lietas ilgtermiņā, jo kolektīvā biedru 
inteliģence ļauj LTRK būt par 

padomdevēju, ne tikai par 'savas 
(uzņēmējdarbības) teritorijas sargu'. 
3 gados jau ir bijis progress, bet tas 

jāturpina. 

 

Mans ieguldījums ir redzēt lietas plašāk, 
nezaudējot dziļumu. Tā ir gan dabīga 

interese, gan uztrenēta, vadot vienu no 
lielākajiem privātpersonu biznesiem 

Latvijā un noteikti arī sarežīgtāko, kur ir 
jāsabalansē akcionāru, valsts, Eiropas un 

vietējo uzraugu un, protams, arī klientu 
intereses.  

Labs piemērs bija 2020.gada pandēmijas 
vadība, kad ieviesām daudz jaunu digitālu 

risinājumu klientiem, un neformāli 
noteicām arī banku tirgus standartu caur 

kredītmaksājumu atlikšanu, lai pēc 
iespējas mazinātu krīzes sekas uz darba 
tirgu, lai cilvēki paliktu Latvijā un baltajā 

ekonomikā.  
Tāpat arī izveicām bezprecedenta inciatīvu 

par krīzes neatgūstamo parādu 
norakstīšanu, lai iedzīvotāji varētu 

atgriezties legālajā darbaspēkā, no kā 
tagad iegūst visas industrijas Latvijā. 

Papildus mans ieguldījums būs: iesaistīt 
dažādus jomu speciālistus, kas strādā 

Swedbank, jo 1 cilvēkam nav pietiekami 
dziļu zināšanu visās NSP jomās. 

Mana darba dzīve sākās pēc Maģistra 
grāda iegūšanas Stokholmas 

Ekonomikas Augstskolā Rīgā un 
Stokhkolmā.  

 
21 gada laikā esmu specializējies un 

vadījis dažādas jomas Hansabankā un 
Swedbankā, sākot ar Finanšu tirgiem, 

Resursu pārvaldi, Banku pirkšanas 
darījumiem, Privātpersonu servisa un 
pārdošanas jomām līdz šim brīdim kā 

Swedbank valdes loceklim. 
 

Tāpat esmu ieguvis papildus izglītību 
stratēģijas kursā London Business 

School un Institute of Chartered 
Financial Analysts. Interesējos par 
pasaules ģeopolitiku, tehnoloģiju 
tendencēm, dizaina domāšanu 

(Design Academy London). 
 

Pastāvīgi eju ārpus sava uzņēmuma 
robežām, lai iegūtu jaunas 

perspektīvas. Darbojos REA 



 

Esmu izvēlējies strādāt NSP, mazāk veltot 
laika Finanšu Nozares Asociācijā, jo 

nozares interešu pārstāvniecība tomēr ir 
šaurāka joma. 

mentoringa klubā mentorējot gan 
uzņēmumus, gan studentus. 

  



 

 EKSPORTA PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

 

Mārtiņš 
Tiknuss 

 

Amats: 
Direktors 

 

LTRK biedrs: 
GatewayBaltic 

 

Finansējums no Valsts budžeta 
eksporta aktivitāšu veicināšanai 

1% apmērā no IKP, kā arī 
atbalsta instrumenti lielo 

uzņēmumu eksporta aktivitāšu 
veicināšanai. 

 

Esmu eksporta konsultāciju 
uzņēmuma vadītājs, kas ikdienā cieši 

strādā ar Latvijas ražotājiem un 
veicina to eksporta attīstību, tādejādi 
- esmu nepastarpināti informēts par 
eksportētāju ikdienas sarežģījumiem 
gan ārvalstīs, gan sadarbībā ar valsts 

struktūrām. Un varu šo informāciju 
izmantot risinājumu meklēšanai un 

ideju ģenerēšanai. Papildus 
GatewayBaltic strādā ar pakalpojumu 
eksportu no Latvijas sadarbojoties ar 

virkni valstu attīstības aģentūrām, 
kas ir ekvivalentas LIAA, tādās 

valstīs kā: Gruzija, Lietuva, Moldova, 
Īrija, Igaunija, Itālija, Kanāda, 
Norvēģija, Ukraina un citas. 

 

Sia GatewayBaltic vadošais partneris no 
2009 gada; Eksprotētāju Asociācijas "The 

Red Jackets" Vades priekšsēdētājs no 2020 
gada; A/S LNK Grupa eksporta vadītājs, A/S 

"Dambis" eksporta vadītājs; LIAA 
konsultants; Maģistra grāds Rīgas Bisnesa 

Skolā, LU Bakalaura grāds ekonomikā. 

Enno ENCE 
 

Amats: 
Īpašnieks/vadītājs 

 

LTRK biedrs: 
MILZU! 

Palielināt Valsts līdzdalību Latvijas 
produkta eksporta palielināšanā 

Risinājumiem jābūt vērstiem uz 
ilgetrmiņa attīstību. 

20 gadu pieredze starptautisku produktu 
importā un tirdzniecībā Baltijas valstīs. 
Izveidots jauns uzņēmums, preču zīme 
MILZU! ar eksportspējīgu produktu. Kā 

MILZU esam saņēmuši daudzas 
starptautiskas atzinības. 2020 gadā esam 

iekļauti SIAL PARIS Inovatīvo produktu 
sarakstā. 

Normunds 
Bergs 

 

Amats: 
CEO 

 

LTRK biedrs: 
SAF tehnika 

Nacionālās Industriālās politikas 
pamatnostādņu realizācija reālajā 

dzīvē. 
Inovāciju politikas veidošana. 
Eksporta veicināšana visas tā 

izpausmēs. 
Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana 

uzņēmējiem reģionos. 

Nenogurstoša birokrātijas 
mazināšana, reālas e-pārvaldes 

ieviešana, uzņēmēju interešu 
lobēšana, LTRK atpazīstamības 

un reputācijas stiprināšana.  
Saprāta balss. 

 

Elektronikas un IT jomu uzņēmējs. 
1986.gadā absolvējis RTU iegūstot radiotehnikas 

inženiera diplomu. 
Šobrīd akciju sabiedrības SAF Tehnika valdes 
priekšsēdētājs, Fintech uzņēmuma “Mobilly” 

dibinātājs un padomnieks. 
• Darba gaitas sācis LU Cietvielu fizikas 

institūtā kā zinātniskais līdzstrādnieks 1986-1988. g. 
• IT uzņēmuma Fortech dibinātājs, laikā no 

1990. gada līdz 1992. gadam, kā arī no 1999. līdz 
2000.gadam darbojās Direktora amatos. 

• Sekojot uzņēmumu Fortech un Microlink 
apvienošanai un uzņēmuma SAF Tehnika 

dibināšanai,  2000.gadā Bergs kļuva par SAF Tehnika 
Valdes priekšsēdētāju un Microlink Valdes locekli. 
• Laikā no 1992.gada līdz 1999.gadam 

ieņēma Pasaules Tirdzniecības Centra Rīgā Direktora 
amatu un 1998.gadā kļuva par Valdes locekli. 

Ilglaicīgs Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 
rūpniecības asociācijas (LETERA) prezidents, kā arī 

LTRK padomes loceklis,  
LDDK Padomes loceklis 

Elektronikas pētījumu centra LEO Valdes 
priekšsēdētājs. 
TZO kavalieris. 

 



 

 EKSPORTA PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Ģirts 
Kronbergs 

 

Amats: 
Starptautiskās 
stratēģijas un 
pārdošanas 

vadītājs  
 

LTRK biedrs: 
SIA APPS 
EUROPE 

1. Sekot un ātri reaģēt uz izmaiņām, 
kas skar eksportējošus uzņēmumus 

gan Latvijā, gan būtiskos Latvijas 
eksporta tirgos.  

2. Atbalsta punktu ārvalstīs atbalsts 
(vēstniecību ekonomiskie pārstāvji + 

LIAA, citu kameru atbalsta 
personas, utt.), informācijas 

apmaiņa,  
3. izveidot informācijas analīzes 
algoritmu, lai Latvijas uzņēmēji 

apvienojas iepirkumiem eksporta 
tirgos 

1. 25 gadu pieredze palīdzot 
uzņēmējiem dažādos eksporta 

tirgos visā pasaulē.  
2. varu kompetenti piedalīties 
uzņēmēju interešu analīzē un 

interešu aizstāvībā starpvaldību 
komisiju līmenī (tieši reālu 

problēmu operatīva risināšana 
un nākotnes problēmu 

novēršanā)  pieredze 20 + gadi 
(Krievija, Baltkrievija, Ukraina)  

3. komunicēju vācu, krievu, 
angļu un pēc 5 aliem arī 

lietuviešu valodā 
4. plašs kontaktu loks 

1. liepājnieks no 1974. gada 1. aprīļa 
2. kamerists no 1998. gada 2. februāra  

3. uzņēmējs no 1992 gada (pirmais dibinātais 
uzņēmums) 

4. ekonomiskās politikas entuziasts  
5. lai mainītu lietas no iekšienes - 6 gadus biju  arī 

lokālais politiķis  (Liepājas vicemērs, Liepājas 
SEZ un Ventspils brīvostas valdes loceklis) . tas 

jau pagātnē 
6. palīdzu risināt piesārņojumu problēmas 

(smakas, putekļi, gaistošie savienojumi, CO2) 
dažādos ražošanas procesos. ātri, efektīvi un par 

konkurētspējīgu cenu. SIA APPS EUROPE jau 2 
gadus. projekti jau 7 + valstīs  

7. ārvalstu investoru apkalpošana veidojot jaunus 
projektus Latvijā. klienti no Vācijas, Lielbritānijas, 

Baltkrievijas, Austrijas, Ukrainas. 

Toms 
Grīnfelds 

 

Amats: 
Valdes 

priekšsēdētājs 
 

LTRK biedrs: 
Mašīnbūves un 
metālapstrādes 

rūpniecības 
asociācija 

Nodrošināt, ka ražojošo un 
eksportējošo nozaru uzņēmumu 

intereses tiek ņemtas vērā 
izstrādājot valsts politikas 
dokumentus un atbalsta 

programmas. 

Nodrošināt, ka stratēģisku jautājumu 
virzībā tiek ņemtas vērā nevis tikai 

atsevišķu uzņēmumu vai šauru 
interešu grupu intereses, bet 

iespējami plašs un konsolidēts 
ražojošo un eksportējošo nozaru 
viedoklis. Pamatā tam ir ikdienas 

sadarbība un komunikācija ar 
eksportējošiem inženiernozaru 

uzņēmumiem MASOC ietvaros, kā arī 
regulāra kopīgu viedokļu veidošana 

par dažādiem nozarei būtiskiem 
jautājumiem. Līdzšinējā pieredze ļauj 
jautājumus saprast gan no praktiskā 

(kopīgu eksporta veicināšanas 
aktivitāšu, kopīgu projektu, izstāžu 

un tirdzniecības misiju organizēšana 
nozares uzņēmumiem), gan 

institucionālā viedokļa (formulējot un 
pārstāvot nozares viedokli dažādos 

formātos). 

Pēdējos desmit gadus profesionālā darbība 
ir saistīta ar Mašīnbūves un metālapstrādes 

rūpniecības asociāciju (MASOC). Kopš 
2017.gada MASOC valdes priekšsēdētājs. 

Mašīnbūves kompetences centra un 
nodibinājuma TehnoBuss Latvija valdes 

loceklis. LTRK Eksporta padomes loceklis 
līdzšinējā sastāvā. 

Māra 
Skrastiņa 

 

Amats: 
Tirdzniecības un 

mārketinga 
departamenta 

vadītāja 
 

LTRK biedrs: 
SIA PHARMIDEA 

Izveidot informācijas apmaiņas 
sistēmu nozares ietvaros, kas 

ietveru sevī:  
1. Kopējo nozares eksportu 

bremzējošo faktoru apzināšanās. 
2. Apkopot un formulēt iespējamo 
valsts struktūru atbalstu, ieskaitot 
valstiskā līmenī iegādātus tirgus 
datus, kas ir priekšnosacījums 
jebkura eksporta uzsākšanai. 

3. Iespēju robežās vienoties ar 
nozares uzņēmumiem par 

savstarpēju sadarbību - dalīties ar 
kontaktiem un pieredzi 

 

Pārzinu stingri regulētu 
produktu eksporta īpatnības 
(farmaceitiskie produkti) un 

ir pieredze un kontakti 
darbam vairāk nekā 70 

valstīs. 

Izglītība - Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmija un 
tehnoloģija - Rīgas Tehniskā Universitāte 

Darba pieredze: 
1987 - 2005 - AS Grindeks 

Inženieris tehnologs 
Latvijas tirdzniecības dep vadītāja 

Tallinas Farmaceitiskās rūpnīcas projekta vadītāja 
Aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirdzniecības vadītāja 

Grindeks pārstāvniecības Krievijā vadītāja 
2005 - 2008 - Rīgas piena kombināts 

Pārstāvniecības vadītāja Krievijā 
2008 - pašlaik - SIA PHARMIDEA 

Tirdzniecības un marketinga vadītāja 
Kopš 2008 gada SIA PHRAMIDEA ir kļuvis par 3 lielāko 

farmaceitisko produktu ražotāju Latvijā pateicoties 
produktu eksportam 
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Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
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Kāds būs Jūsu kā 
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uzņēmējdarbības vides 
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risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Andris Bite 
 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
Karavela SIA 

Jāspēj panākt binesa vides 
(nodokļu politikas, eksporta 

atbalsts) izmaiņas valstī. 

Uzskatu, ka mana pieredze 
ražošanā un eksportā ļauj sniegt 
idejas un veikt darbu kā uzlabot 

biznesa vidi valstī, kā arī būt 
noderīgam citiem uzņēmumiem 

nozarē 

Visu savu profesionālo dzīvi esmu darbojies 
zivju pārstrādes nozarē izveidojot straujāk 

augošo ražošanas uzņēmumu nozarē 
Eiropā ar eksportu uz vairāk kā 45 valsīm 

pasaulē. sia Karavela 

Mārtiņš 
Bumbieris 

 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
SIA Pēterkoks 

Rūpniecībā turpinās tehnoloģiju 
ieviešana standartizējamos 

ražošanas procesos un 
darbinieku nozīme specifisku 

darbu veikšanā. Uzņēmumiem, 
man šķiet, būs jāceļ pašizmaksa 

izstrādājumiem, jo gan 
tehnoloģiju, gan darbinieku 

izmaksas pieaugs. Tādēļ ļoti 
svarīgi būs meklēt un atrast tos 

resursus, kuru izmantošanu 
varētu optimizēt - 

energoefektivitāte, transports, 
personāls. 

Mana personiskā pieredze ir 
balstīta kokmateriālu 

iepirkšanā, ražošanā un 
pārdošanā Eiropas 

Savienībā. Pastāvīgi esmu 
lietas kursā par Francijas un 

Vācijas apstrādes 
rūpniecības tirgiem, kā arī 

tur esošo uzņēmēju nostāju 
dažādu jautājumu 

risināšanā. Varu labi 
papildināt padomi ar savām 

zināšanām par to, kāda 
prakse tiek lietota manis 

pieminētajās valstīs. 

Es esmu guvis pieredzi uzņēmējdarbībā, 
vadot savu uzņēmumu kopš 2007.gada. 
Nodarbojos ar koka speciālā iepakojuma 

ražošanu un lietotā koka iepakojuma 
remontu. Pirms tam izglītību esmu ieguvis 

Ventspils Augstskolā un Flensbargas 
universitātē, Vācijā. 

 

 

 

 

 

 



 

EKSPORTA PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
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Aiga Irmeja 
 

Amats: 
Pārstāve/Latvijas 

IT Klastera 
izpilddirektore 

 

LTRK biedrs: 
LIKTA 

Eksporta padomes uzdevums ir 
virzīt un aizstāvēt Latvijas 
eksportējošo uzņēmumu 

intereses, lai veicinātu eksporta 
apjoma pieaugumu, īpaši 

augstas pievienotās vērtības 
preču un pakalpojumu jomā. 

Eksporta padomei aktīvi 
jāiesaistās valsts atbalsta 

programmu eksportam izstrādē 
un realizācijas uzraudzībā, lai 

tās būtu jēgpilnas un efektīvas, 
kā arī jānāk ar iniciatīvām 

eksporta ierobežojošo faktoru 
novēršanai. 

Latvijas IT Klasteris jau vairāk 
kā 10 gadus iestājas un atbalsta 
Latvijas IT uzņēmumu eksporta 
centienus. Šobrīd IKT nozares 

pakalpojumu eksports ir 
sasniedzis tautsaimniecībā vērā 
ņemamus apjomus, kļūstot par 

vienu no lielākajām eksporta 
nozarēm, tomēr eksporta 
pakalpojuma struktūras 

salīdzinājums ar citām ES 
valstīm parāda, ka augstas 

pievienotās vērtības 
pakalpojumi varētu būt vairāk. 
Arī reālajā dzīvē vairums mazo 

un vidējo IT uzņēmumu vēl 
aizvien cīnās par iespēju iekļūt 
ārvalstu tirgos. Esot Eksporta 
padomē, redzu reālas iespējas 

virzīt jautājumus, kā atbalstīt un 
veicināt, kā novērst 

ierobežojošos faktorus Latvijas 
IT uzņēmumu eksporta 
potenciāla realizācijai. 

Līdzšinējā darba pieredze saistīta ar IT nozari 
dažādās mārketinga pozīcijas, taču pēdējos 6 
gadus vadu vienu no aktīvākajām IT nozares 
nevalstiskajām organizācijām – Latvijas IT 

Klasteri. 
Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris ir 

biedrība, kas apvieno Latvijas IT uzņēmumus 
eksporta veicināšanai un inovatīvu risinājumu 

atbalstam. Latvijas IT klasteris ir IT uzņēmumu 
kopiena ar lielu uzsvaru uz internacionalizāciju, 
starpnozaru sadarbību un digitalizāciju. Latvijas 
IT klasteris atbalsta ilgtspējīgu nozaru attīstību, 

izmantojot digitālus rīkus, kā arī pārvalda 
dažādus starptautiskus projektus sadarbībā ar 

uzņēmumiem, klasteriem, universitātēm un 
sabiedriskām organizācijām.  

Būtiskākais pēdējo gadu Latvijas IT Klastera 
sasniegumiem ir Eiropas Digitālās inovācijas 

centra izveides Latvijā iniciatīva ar mērķi ir 
veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo 

attīstību Latvijā. Šajā projektā ir iesaistījušies 
vairāk kā 14 partneri, veicinot ciešāku sadarbību 

starp zinātnes pētniecības institūcijām 
(universitātēm, zinātniskajiem centriem) un 

industriju, tādējādi nodrošinot pētniecības un 
attīstības projektu pilnveidi, radot inovāciju 

ekosistēmu un attīstot starpdisciplināru pieeju 
augstākajai izglītībai datorzinātnē, stiprinot 

Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, 
starptautisko atpazīstamību un datorzinātnes 
ilgtspējību atbilstoši darba tirgus prasībām.  

LU Maģistra grāds Biznesa vadībā. 
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Tatjana 
Bernharde 

 

Amats: Valdes 
locekle 

 

LTRK biedrs: 
T.B.BIROJS SIA 

 

Mazo uzņēmēju padomei 
jāturpina risināt 

uzņēmējdarbības formu 
reforma; jāpanāk kopā ar 
LTRK padomi to, ka tiek 

atcelta likumdošanas norma 
par min VSAOI no 1,jūlija, 

2021.gada 

 

Tāpat kā līdz šim, spēju 
sniegt plānoto likumprojektu 

priekšlikumus, spēju 
piedalīties sarunās ar valsts 

pārvaldes iestādēm, 
ministrijām, Saeimas 

komisijām. Iegūtā izglītība 
un praktiskā darbība 

uzņēmējdarbībā, ekonomikā, 
jurisprudencē, darba 

aizsardzībā ļauj pilnvērtīgi 
darboties un sniegt reālu 

ieguldījumu dažādu 
jautājumu risināšana, kas 

skar uzņēmējdarbību, 
nodokļu politiku, iepirkuma 

procedūras, ES fondu 
apguvi, darba aizsardzības 

jautājumus. 

 

No 2003.gada 6 gadus kā valdes 
locekle vadīju kokzāģētavu. Vairāk kā 

20 gadu vadība un prakse 
ārpakalpojuma grāmatvedībā. Tikpat 

juridisko pakalpojumu sniegšana 
uzņēmējdarbībā un nodokļu politikā, 

pieredze ES projektu izstrādē un 
īstenošanā. Gadu pabiju Saeimas 

deputāta palīga darbā, kas ļāva izprast 
likumdošanas procesa gaitu, lobija 

ceļus. Vairākus gadus aktīvi darbojos 
NVO sektorā, tajā skaitā arī LTRK Mazo 

un vidējo uzņēmēju padomē. 

Ināra 
Pētersone 

 

Amats: 
Izpilddirektore 

 

LTRK biedrs: 
VADDA 

Maksimàls atbalsts, 
párstávniecîba marzo un 
vidèjo uzņēmu godīgas 
konkurences atbalstam, 

nepieļaujot tās kropļošanu 

Ļoti labi pārzinu 
uzņēmējdarbības 

principus, problēmas, 
pietiekami liela pieredze 
nodokļu administrèšanā, 

kas palïdzēs izprast dzilļk 
problēmas un 

argumentēti tàs aizstāvēt 

2 profesionàlie maģistratūras grādi:  
uzņēmējdarbība, ekonomika, 23 gadu 

pieredze VID, pēdējos 3 gadus darbojos 
veselības nozares interešu 

pārstāvniecībā, paralēli aktīvi darbojos 
LTRK MVUP, LDDK padomē, esmu 

BASE valdes locekle 

Ivo 
Dembovskis 

 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
SIA "Vides 

projektu studija" 

Darbs pie konkurētspējas 
jautājumiem, ar sistemātisku 

darbu panākot darba algas 
nodokļu samazināšanu, 
neapliekamā minimuma 

palielināšanu, tautas 
informēšanu par uzņēmēju 

nozīmi valsts aparāta un 
pencionāru uzturēšanai, utt. 

Pētniecības, par nodokļu 
samazināšanas 

rezultātiem, 
koordinēšana, procesu 
par rezultātu iznešanu 

līdz tautai koordinēšana 

 
Uzņēmējs kopš 2004.gada. Līdz 

šodienai darbojos pakalpojumu sfērā 
kā mazais uzņēmējs. LTRK pārstāvu kā 

SIA "Vides projektu studija" valdes 
loceklis. Pārstāvu arhitektūras, 

inženiertīklu projektēšanas un būvdarbu 
autoruzraudzības jomu. 
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Ina Gudele 
 

Amats: 
Mācību centra 

vadītāja 
 

LTRK biedrs: 
SIA Magnetic 
Professional 

 
Maksimāli labvēlīga 

uzņēmējdarbības vide MVU 
attīstībai  

Man ir laba kompetence 
un ieteikumi IT un 

digitālās vides 
izmantošanā 

uzņēmējdarbības 
attīstībā, uzņēmumu 

iekšējās kompetences 
paaugstināšanas 

jautājumos (darbinieku 
kvalifikācijas 

paaugstināšanā) 

Esmu ekonomikas zinātņu doktora 
grāda kandidāts, ar zināšanām e-

komercijas un IT izmantošanu 
uzņēmējdarbībā. Esmu Latvijas 

Interneta asociācijas valdes 
priekšēdētāja un pasniedzēja vairākās 

Latvijas augstskolās un pētniece 
vairākās valsts pētījumu programmās. 

Man ir pieredze publiskās pārvaldes 
darbā, tāpēc pārzinu normatīvo 

dokumentu tapšanas procedūras. Pašlai 
vadu SIA Magnetic Professional mācību 

centru un fokusējos uz nepieciešamo 
zināšanu un kompetences sniegšanu 

uzņēmumiem digitālās transformācijas 
procesā. 

Guna Bīlande 
 

Amats: 
Valdes locekle 

 

LTRK biedrs: 
SIA NCL 

Ir jāturpina imigrācijas 
procesa birokrātiskā sloga 

mazināšana (piem., 
elektroniskā dokumentu 

aprites sistēmas izveide), 
jāveicina izglītības un 

medicīnas eksports, kā arī 
viedā imigrācija, kas ļautu 

Latvijai piesaistīt talantīgus 
profesionāļus, veicinot 

kopējo labklājību un 
ekonomisko izaugsmi. 

Esmu darbijusies jau trijos 
MVUP sasaukumos un 
joprojām kā savu sfēru 

saskatu imigrācijas 
politiku un mazo 

uzņēmējdarbību. Pati jau 
vairāk nekā 10 gadus 

veicu mazo 
uzņēmējdarbību un 

nodarbinu speciālistus no 
trešajām valstīm. Esmu 

LTRK pārstāvis 
EUROCHAMBRES 

Migration Policy Working 
Group. 

Jau vairāk nekā 10 gadus ir savs 
privātais bizness veselības veicināšanas 

sfērā, kura ietvaros nodarbinu arī 
personas no trešajām valstīm. Ir 

maģistra grāds ekonomikā un finansēs; 
šobrīd studēju doktorantūrā LU 

Medicīnas fakultātē. 

Irina Pilvere 
 

Amats: 
Rektore 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas 

Lauksiamniecības 
universitāte 

priekšlikumi, vērtējums 
normatīvo aktu izmaiņāmi 

jāveicina  
uzņēmējdarbības attīstība 

un uzņēmējdarbībai 
labvēlīga vide, it īpāši 

samazinot administratīvo 
slogu 

Dr.grāds ekonomikā 2000.gadā. Pieredze 
darbā Zemkopības ministrijā (1993.-1999.), 

Lauku atbalsta dienesta direktora amatā 
(2000.-2006.), LLU -faluktātes dekāne -2006.-

2013.) un rektore no 2014.gada. No 
2016.gada VAS Latvijas valsts meži 

padomes locekle, bijusi privātas 
kapitālsabiedrības vadībā, pētniecības 

fokuss - lauksaimniecības un lauku attīstība, 
pārtikas un mežsaimniecības   attīstības 

iespējas, aprites bioekonomika. 
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Lienīte 
Skaraine 

 

Amats: 
Uzņēmuma 

īpašniece un 
vadītāja 

(valdes locekle) 
 

LTRK biedrs: 
SIA PRO invest.lv 

• Pēdējos trīs gados, vadot MVUP, tā 
ir saklausīta un nostiprinājusi savu 

ietekmi  LTRK struktūrā. MVUP 
viedokli ņem vērā, jautājumos par 
MVU nodokļu politikas un biznesa 
vides uzlabošanu, tādēļ iesāktais 

darbs ir jāturpina. 
• Ir jāpanāk, ka valdība, sadarbībā ar 
NVO sektoru, beidzot izstrādā mazā 

biznesa nodokļu režīmu, kas ir 
vienkāršs, samaksājams, viegli 
administrējams un pieņemams 

lielākai daļai mazo uzņēmēju. Tas 
sakārtotu biznesa vidi un atbrīvotu 
laiku domāt par lielākām lietām, kā 
eksporta attīstība, investīcijas un 

investoru piesaiste. 
• Aktīva, konstruktīva un 

konsekventa LTRK skaitliskā 
vairākuma biedru interešu 

pārstāvība un aizstāvība LTRK 
padomē. 

Aktīva un mērķtiecīga darbība 
Mazo un vidējo uzņēmumu 
padomē (MVP), pielietojot 
manas vairāk kā 25 gadu 

zināšanas un kompetences 
finansēs, ekonomikā un 

jurisprudencē, kā arī pieredzi 
darbojoties dažādās uzņēmēju 

padomēs, darba grupās, un reāli 
pārzinot mazā un vidējā biznesa 

vidi. 
 

• Spēcīga un konstruktīva 
uzņēmēju viedokļa apzināšana 

un paušana, normatīvo 
dokumentu bāzes sakārtošanā 
un līdz ar to, uzņēmējdarbības 

ilgtspējīgas tiesiskās vides 
uzlabošanā Latvijā. 

Savā dzīvē esmu ieguvusi finansista (Banku 
augstskola), maģistra grādu jurisprudencē 

(Latvijas Universitāte) un ekonomikas maģistra 
grādu (Banku augstskola).  

Uzņēmēja vairāk kā 20 gadus, vadot savu 
uzņēmumu SIA „PRO invest.lv”.  

Esmu sabiedriski aktīvi, jau vairāk kā desmit gadu 
garumā, ieņemu vadošus amatus dažādās NVO 
sektora institūcijās. Vairāk kā trīs gadus esmu 

LTRK Mazo un vidējo uzņēmumu padomes 
vadītāja, LTRK padomes locekle un LTRK 

Kurzemes padomes locekle. Aktīva un 
mērķtiecīga darbība, pielietojot manas 

kompetences un akadēmiskās zināšanas 
finansēs, ekonomikā un jurisprudencē, pārzinot 
mazā un vidējā biznesa vidi, dod visaptverošu 
redzējumu uzņēmēju problēmām un spēcīgu 

pamatu argumentācijai, vajadzību un risinājumu 
pārstāvībai attiecīgo institūciju un ministriju 

līmenī. 

Svetlana 
Šemele-
Baikova 

 

Amats: 
Izpilddirektore 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas 

Republikas 
Grāmatvežu 
asociācija 

Kļūt par uzticamu starpnieku 
starp maziem un vidējiem 

uzņēmējiem un 
likumdošanas 

izstrādātājiem, valsts 
iestādēm; pastāvīgi uzklausīt 

un rast atbalsta  iespējas 
ikvienam uzņēmējam. 

Dziļi pārzinu mazo un vidējo 
uzņēmumu problēmas, ar 

kurām tie saskaras nodokļus 
un grāmatvedību 

reglamentējošo normatīvo 
aktu darbības un  pieņemto 
grozījumu ietvaros, jo ilgus 

gadus darbojos kā 
sertificēts nodokļu 

konsultants, LRGA un LZRA 
lektors, kā arī vairākus 

gadus praktizēju kā 
zvērināts revidents, 

pārbaudot mazo un vidējo 
uzņēmumu finanšu 
pārskatus. Darbojos 

vairākās Finanšu ministrijas 
izveidotajās darba grupās, 
kas izstrādā grāmatvedību 
reglamentējošo normatīvo 

aktu grozījumus. 

Iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds 
ekonomikā, vairāk kā 10 gadu pieredze 
mazo un vidējo uzņēmumu, kā ari lielo 
uzņēmumu finanšu pārskatu revīzijā, 

sertificēts nodokļu konsultants un 
profesionāls grāmatvedis, pēdējos gados 

praktizēju kā zvērināts revidents. 
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Jānis Bebrišs 
 

Amats: 
Valdes 

priekšsēdētājs 
 

LTRK biedrs: 
SIA "Firs Funds 

Legal" 

 

Pastiprināti lobēt attiecīgās 
nozares, it īpaši 

sadarbojoties ar Valsts 
intitūcijām, jo mazie un 

vidējie uzņēmumi ir 
ekonomikas balsts. Jārada 
apstākļi, lai sekmētu jauno 

uzņēmumu ilgspējīgu 
attīstību. 

Sadarbojoties komandā 
ar citiem padomes 
locekļiem, sasniegt 

kopīgu mērķi īsākā laika 
posmā. 

Esmu veiksmīgi dibinājis ārstniecības 
iestādi un vadījis 5 gadus. Juridiskajā 

nozarē strādāju 7 gadus. Esmu beidzis 
Latvijas Universitātes Juridisko 

fakultāti (akad. bak. un prof. maģ.). 
Paralēli darbam, esmu LU Juridiskās 

fakultātes doktorants. 
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Gatis Bērziņš 
 

Amats: 
 

LTRK biedrs: 
SIA 

AgroPlatforma 

 

LTRK Jaunuzņēmumu KP ir jāpalīdz veicināt 
jaunuzņēmumu straujāku attīstību un sadarbību starp 

citiem LTRK biedriem un LTRK sadarbības organizācijām 
vietējā un starptautiskā līmenī. Jāpopularizē 

jaunuzņēmumu pakalpojumus un produktus, organizējot 
prezentēšanas iespējas LRTK biedriem un LTRK 

sadarbības organizācijām. 
90% jaunuzņēmumu nespēj turpināt uzņēmumu attīstību, 

jo pietrūkst vairākas jaunuzņēmumu attīstībai 
nepieciešamas komponentes: 

-        Infrastruktūras 
-        Kompetences, kas nav saistīta ar tiešo produktu 

attīstību; 
-        Finanšu līdzekļi un prasme piesaistīt investīcijas; 

-        Biznesa kontakti; 
-        Skaidras, stabilas un draudzīgas nodokļu politikas 

uzņēmuma sākotnējās attīstības stadijā. 
Tāpēc nākotnes formā redzu, ka: 

-        LTRK Jaunuzņēmumu KP jāizveido jaunuzņēmumu 
programma, kuras nosaukums varētu būt "Attīstības 
starta komplekts," kas piedāvās jaunuzņēmumiem 

svarīgus pakalpojumus to sākotnējās attīstības stadijā, 
piemēram, telpu nomu saimnieciskās darbības veikšanai 
par krietni izdevīgākiem izcenojumiem un/vai par brīvu; 

grāmatvedības pakalpojumus; finanšu konsultācijas 
pakalpojumus; uzņēmējdarbības konsultācijas 

pakalpojumus, u.c. pakalpojumus. 
-        Jaunuzņēmumu KP nodibinās jaunas sadarbības 

attiecības ar investīciju organizācijām, ar kurām kopā tiks 
organizēti jaunuzņēmumu prezentēšanas pasākumi, kuru 

laikā jaunuzņēmumiem būs iespēja prezentēt savus 
pakalpojumus vai produktus, vienoties par investīciju 

piesaisti vai iegūt jaunus kontaktus uzņēmuma attīstības 
veicināšanai.   

-        Jaunuzņēmumu KP spēs palīdzēt piesaistīt 
investīcijas LTRK jaunuzņēmumiem vismaz 5% apmērā no 

nepieciešamā finansējuma apmēra, uzrunājot LTRK 
biedrus un LTRK sadarbības organizācijas. 

-        Jaunuzņēmumu KP izstrādās atvieglotu 
jaunuzņēmumu nodokļu politikas projektu, kas veicinās 
jaunuzņēmumu attīstību sākotnējā attīstības stadijā un 
būs saistošs Latvijas labklājības celšanai. Projekts tiks 

izstrādāts sadarbība ar finanšu ministriju. 
 

 

Esmu pieredzējis 
uzņēmējs un 

jaunuzņēmuma 
dibinātājs. Esmu cieši 

saistīts ar 
lauksaimniecības 

ražošanu, tirdzniecību un 
eksportu, kā arī, inovāciju 
un tehnoloģiju ieviešanu 
lauksaimniecībā un citos 

ražošanas procesos. 
Ņemot vērā, ka esmu 

jauzņēmuma dibinātājs, 
jaunuzņēmumu nozares 
entuziasts, sabiedrisks 

un aktīvs nozares 
aizstāvis, spēšu pamatoti 
aizstāvēt jaunuzņēmumu 
intereses visās iepriekš 

pieminētajās sfērās: 
- Infrastruktūras 

risinājumos; 
- Konsultantu 

piesaistē; 
- Investīcijas 

fondu piesaistē; 
- Īpašas 

jaunuzņēmumu nodokļu 
politikas projekta 

izstrādē un attīstībā. 

Izglītība: Bakalaura grāds 
Inženierzinātnē (LLU, TF) 

Darba pieredze: 
- 2018. līdz šim brīdim 

– jaunuzņēmuma SIA 
AgroPlatforma (graudu 
tirdzniecības interneta 

platformā) dibinātājs un 
līdzīpašnieks. 

- 2009. līdz 2018.gads 
– SIA Agrofirma Lobe 

(lauksaimniecības uzņēmums, 
kas specializējās graudaugu 

un eļļas augu ražošanā, kopējā 
apstrādājamā platība 3500 ha) 

valdes loceklis/ražošanas 
vadītājs. 

 

 

 



 

JAUNUZŅĒMUMU PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Salvis Roga 
 

Amats: 
Valdes 

priekšsēdētājs 
 

LTRK biedrs: 
Kurzemes 
Biznesa 

Inkubators 

 

Jānodrošina Latvija kā 
pievilcīga start-up valsts, 
izmatojot Latvijas reģionu 

potenciālu, veidojot efektīvas 
start-up atbalsta programmas 

ar lēmumu pieņemšanu 
reģionos. Integrējot reģionu 

augstākās izglītības iestādes. 

Ilgtspējīgas efektīvas start-up 
atbalsta sistēmas veidošanu, 

īpaši Latvijas reģionos. 

Kurzemes Biznesa inkubators - valdes 
priekšsēdētājs un līdzīpašnieks, kopš 
2009.gada; Green Tech HUB - valdes 

loceklis, kopš 2017.gada; SensoTech - 
valdes priekšsēdētājs un īpašnieks, kopš 

2008.gada; Zaļo un Viedo Tehnoloģiju 
Klasteris - valdes priekšsēdētājs, kopš 

2014.gada, Liepājas Universitāte - konventa 
loceklis, kopš 2019.gada; Ventspils 

Augstskola - studiju programmas "Business 
Academy" vadītājs, kopš 2019.gada. 

Renāts 
Lokomets 

 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
SIA "VENTURE 

FACULTY" 

 

Jaunuzņēmumu kompetenču 
padomei ir jāstrādā pie tā, lai 
izveidotu vēl draudzīgākus 

mehānismus un režīmus tieši 
tieši jaunuzņēmumu nozarei. 

 
Ir vairāki darbības virzieni, 

kuru attīstība jāsekmē, un tie 
ir: 

Jaunu ārvalstu profesionāļu 
piesaiste tieši jaunuzņēmumu 

nozarei; 
Vēl labvēlīgāku apstākļu 
radīšana tam, lai ārvalstu 
jaunuzņēmumu dibinātāji 

izvēlētos tieši Latviju par savu 
jaunuzņēmumu dibināšanas 
vietu un Latvijas pilsoņiem 
ideja par jaunuzņēmumu 

izveidi šķistu vēl pievilcīgāka. 
Labvēlīgākus apstākļus un 

nosacījumus 
jaunuzņēmumiem to pirmajos 

darbības gados; 

Esmu gatavs dalīties savā 
pieredzē, ekspertīzē, lai uzlabotu 

Latvijas konkurētspēju un 
pievilcību tieši jaunuzņēmumu 
jomā. Piedalīties jaunu ideju un 

risinājumu izstrādē, kas nāktu par 
labu visai sabiedrībai kopumā un 

celtu Latvijas prestižu. 

Izglītība: 
Bakalaura grāds ekonomikā, Jeruzalemes Ebreju 

universitātē 
MBA - Finanses un IT, Jeruzalemes Ebreju 

universitātē 
Maģistra grāds - Finanses un Tiesības, Rīgas 

Juridiskajā augstskolā 
Sava profesionālās karjeras laikā esmu pavadījis 

nedaudz vairāk kā 15 
gadus banku sektorā, visilgāko laiku - 15 gadus 

tieši Rietumu bankā. Pēc 
sekmīgas karjeras Rietumu bankā līdzdibinātāju 

DynaPay maksājumu 
sistēmu Apvienotajā Karalistē. Esmu 

līdzdibinātājs arī Latvijas Startup 
asociācijai, biedrs tādās organizācijās kā 

LATBAN, LVCA un citās. Pirms 
pāris gadiem, apvienojoties vairākiem 

profesionāļiem, piedalījos 
INDEXO izveidē, šobrīd esmu INDEXO padomes 

loceklis. 
Tā pat arī aktīvi darbojos startup jomā, cieši 

sadarbojoties ar 
StartupWise Guys, veicot eņģeļu investīcijas un 

palīdzot jauniem un 
daudzsološiem uzņēmumiem attīstīties.Šobrīd 

esmu viens no 
dibinātājiem un Stratēģiskais partneris Venture 

Faculty - vietā, kas 
izveidota tieši ar mērķi sekmēt jaunuzņēmumu 

attīstību, palīdzot tiem 
ar savām un savu partneru zināšanām, finanšu 

piesaisti un galu galā arī 
ar jaukām kopstrādes telpām Rīgas centrā. 
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Imants 
Martinsons 

 

Amats: 
Projektu vadītājs 

 

LTRK biedrs: 
Biedrība “Zaļo un 
Viedo Tehnoloģiju 

Klasteris” 

Aktīvi jādarbojas Latvijas kā atraktīva jaunuzņēmumu dibināšanas un 
attīstības galamērķa popularizēšanā, tajā skaitā izceļot Kurzemes 
reģiona piedāvātās iespējas kā atraktīvam galamērķim – pieejamā 

ekosistēma, korporatīvās partnerības, augstskolu vide, atbalsta 
instrumenti. Tādejādi palielinot jaundibināt jaunuzņēmumu skaitu 
Kurzemes reģionā kā arī veicinot esošo jaunuzņēmumu darbības 

orientāciju uz Kurzemes reģionu. 
Veicināt finansējuma pieejamību jaunuzņēmumiem Kurzemes 

reģionā kā arī veicināt jaunuzņēmumu veidošanos ap Kurzemes 
augstskolām un citiem ekosistēmas centiem Kurzemē, izglītojot 

dažādas sabiedrības grupas par jaunuzņēmuma funkciju, pievienoto 
vērtību uzņēmējdarbības vidē un lielos potenciālos atdeves rādītājus. 

Izveidot partnerību starp jaunuzņēmumu un korportatīvajiem 
uzņēmumiem Kurzemes reģionā, kur korporatīvie partneri dod 

iespēju jaunuzņēmumiem validēt savus produktus, pakalpojumus 
un/vai biznesa modeļus, tādejādi radot “sandbox” vidi, kurā 

veiksmīgāk un ar mazākiem biznesa riskiem attīstīties 
jaunuzņēmumiem. Tādejādi pulcējot lielāku skaitu konkrētas 

nozares jaunuzņēmumu un stiprinot atsevišķu jaunuzņēmumu 
virzienu dislokāciju Kurzemes reģionā, liekot uzsvaru uz zaļajām un 

viedajām tehnoloģijām. 

Piedāvāšu konkrētus 
pieredzē un jaunuzņēmumu 

ekosistēmā pārbaudītus 
risinājumus, mērķu 

sasniegšanā. Sadarbošos 
ar citām ekosistēmas 

organizācijām, lai veidotu 
kopīgu valodu un izpratni 
par nepieciešamo virzību. 

Līdzdarbošos komunikācijā 
un izglītojošās pārrunas ar 

atbildīgajām institūcijām, lai 
veidotu pareizu priekšstatu 

par situāciju un 
optimālajiem instrumentiem 
un risinājumi, lai sasniegtu 

mērķus. 

Izveidojis un attīstījis vairākus 
biznesu, pašlaik līdzdibinātājs un 

vadītājs zinātnē balstītam 
jaunuzņēmumam “ABLabs”, kas 

izstrādā alternatīvo degvielu 
risinājumus iekšdedzes dzinējiem, lai 

samazinātu dzinēju ekspluatācijas 
operatīvās izmaksas un radītos 

izmešus. Liela pieredze investīciju un 
grantu piesaistē, darbā ar 

akselerācijas un inkubācijas 
programmām. Iegūtas atzinības 
starptautiskos jaunuzņēmumu 

pasākumos. Aktīva darbība 
jaunuzņēmumu ekosistēmā, dalība 
hakatonos, inovāciju pasākumos, 

sniedzot konsultācijas un mentoringu 
dalībniekiem. 

 
“Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” 

biedrības ietvaros darbojos 
jaunuzņēmumu projektos un 

mobilitātes projektos, lai attīstītu 
auglīgu vidi šo virzienu attīstībai 

Kurzemē un Latvijā. 

Marija 
Ručevska 

 

Amats: 
Līdzdibinātāja 

 

LTRK biedrs: 
Helve 

 

Jaunuzņēmumu padomei būtu jāaizstāv strauji augošo 
tehnoloģijās bāzēto uzņēmumu intereses. Jāveicina 

jaunuzņēmumu veidošanos un ieplūstošo investīciju apjoms 
tajos, kā arī jāstrādā ar kopējo ekosistēmu, attīstot tās 

popularitāti un nozīmīgumu. 

Kā padomes locekle, 
es pārstāvētu, 
galvenokārt, 

jaunuzņēmumu 
ekosistēmas 

intereses, veicinot 
nozares attīstību. 

Darbojos tehnoloģiju jaunuzņēmumu 
ekosistēmā jau vairāk kā 7 gadus. 
Savu darbību šajā nozarē uzsāku 

"TechHub Riga", kas ir pirmā 
kopstrādes telpa Latvijā, pulcejot tieši 

tehnoloģiju jaunuzņēmumus. Vēlāk 
kopā ar vides pārstāvjiem nodibināju 

(un vairākus gadus vadīju) nevlastisko 
organizāciju "TechChill", kuras 
galvenais mērķis ir kalpot par 

starptautisko balsi Latvijas un Baltijas 
jaunuzņēmumiem, piesaistot Eiropas 

un pasaules interesi, gudrās 
investīcijas un talantu reģiona 

jaunuzņēmumiem. Šobrīd esmu 
organizācijas valdes priekšsēdētāja 

un paralēli vadu savu uzņēmumu 
"Helve", kur ikdienā strādājam gan ar 

valsts, gan privāto sektoru. 
Uzņēmuma mērķis ir palīdzēt 

ambicioziem uzņēmumiem veidot 
stratēģiskas sadarbības ar 

jaunuzņēmumu vidi, kā arī attīstīt 
iekšējos inovāciju procesus straujākai 

izaugsmei. 

 

 



 

JAUNUZŅĒMUMU PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Māris 
Avotiņš 

 

Amats: 
Valdes loceklis 

 

LTRK biedrs: 
SIA Fitsypro 

Galvenais Jaunuzņēmumu padomes 
uzdevums ir turpināt attīstīt un uzlabot 

Jaunuzņēmumu ekosistēmu Latvijā. Tas 
ietver, gan likumdošanas pilnveidošanu, 

lai atvieglotu uzņēmumu darbības 
uzsākšanu, gan finansējuma un kapitāla 
pieejamības stimulēšanu, gan atbalstu 
uzņēmumu izaugsmes nodrošināšanai. 

Šobrīd Latvijā sāk straujāk veidoties jauni 
uzņēmumi, tomēr tiem nav izdevies iegūt 

strauju to kapitalizācijas pieaugumu. 
Mērķis būtu tuvāko gadu laikā 
pakāpeniski uzlabot Latvijas 

Jaunuzņēmumu ekosistēmas vērtējumu 
pasaulē, sasniedzot TOP10. Tas 

nozīmētu, gan uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanu, gan arī pieaugumu 

jaunuzņēmumu dibināšanā, gan arī to 
tirgus vērtības pieaugumu un jaunu labi 

apmaksātu darba vietu izveidi. 

 

Divdesmit piecu gadu laikā man ir 
bijusi starptautiska pieredze 

strādājot Baltijā, Zviedrijā, Ukrainā un 
Čehijā. Strādājot Čehijā un Latvijā, 

biju iesaistīts arī aktīvā M&A darbībā, 
veicot due diligence vairāk kā 15 

finanšu uzņēmumos, realizējot trīs 
banku un vienas finanšu kompānijas 
iegādi, izstrādājot to jauno stratēģiju 

un izveidojot labu korporatīvās 
pārvaldības modeli. Mana pieredze 

pēdējo gadu laikā, veidojot 
jaunuzņēmumu koplietošanas un 
elektro mobilitātes jomā, devusi 

iespēju arī praktiski pārliecināties 
par jomām, kuras Latvijā būtu 

nepieciešams pilneidot, lai dotu 
straujāku grūdienu jaunu biznesu 

uzsākšanai un to izaugsmes 
atbalstīšanai. 

Esmu ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā 
Latvijas Universitātē un papildinājis savas zināšanas 

INSEAD biznesa skolā augstākās vadības programmā. 
Vairāk kā 20 gadus nostrādāju vadošos amatos finanšu 

institūcijās, tai skaitā vadot Swedbank Latvijā un 
Expobank CZ, Čehijā.  

Jau vairāk nekā 2 gadus SIA Fitsypro nodarbojas ar 
mobilitātēs pakalpojuma sniegšanu Rīgas pilsētā un visā 
Latvijas teritorijā, piedāvājot koplietošanā vairāk kā 500 
elektrisko skrejriteņu, VW Crafter mikroautobusu un 100 

elektriskās Renault Zoe automašīnas. 
Zīmols “Fiqsy” ir iekarojis lietotāju uzticību koplietošanas 

tirgū Latvijā! Sešu mēnešu laikā, kopš elektroauto 
koplietošanas pakalpojuma ieviešanas, “Fiqsy” mašīnas 
izmantotas 61 tūkstoti reižu. Kopumā veikti 930 tūkstoši 

kilometru, šādi ietaupot 147 tonnas CO2 izmešu. 
Savukārt “Fiqsy” mobilo lietotni līdz šim lejupielādējuši 

vairāk nekā 110 tūkstoši lietotāju. 

Marta 
Matisone 

 

Amats: 
Izpilddirektore 

 

LTRK biedrs: 
SmartLaws, SIA 

Rūpniecības padomei- sagaidu, ka 
tiks pausts viedoklis un tas būs 

vienots ar LTRK nozares biedriem; 
Sagaidu, ka tiks lobētas intereses 

valsts līmenī un piesaistīts atbalsts 
nozarei vai rasts risinājum tās 

attīstībai. Jaunuzņēmumu padome- 
Investoru izglītošana; Interešu 

lobēšana; Vides atbalstīšana un 
iekļaušanās starptautiskajā 

jaunuzņēmumu tirgū kā atbalsts 
investoriem. 

 

Rūpniecības padomē- militārā 
ekipējuma ražošanas uzņēmumu 
atbalsts ar zināšanām un to, ko 

sagaida aizsardzības spēki (ne tikai 
LV NBS); Kā zinātniekus pieslēgt 

ražošanai un aizsargāt sevi kā 
ražotājs nozarē; Jaunuzņēmumu 

padome- Vienozīmīgi, dalīšanās ar 
savu pieredzi vidē- darbā ar 

jaunuzņēmumiem, investoriem. 
Uzskatu, ka mana pieredze ir vērtīga, 

jo saskatu kāda nozīme varētu būt 
LTRK šajā segmentā- Latvijas 

investoru kompetences celšana 
Skandināvijas līmenī. Jo izglītotāks ir 
investors, jo veiksmīgāka investīcija 
un vide attīstās straujāk; Partnerības 
veidošana ar citvalstu investoriem; 
Noteikti, ka manas labās attiecības 
ar jaunuzņēmumu ekosistemu ne 

vien Latvijā, bet Skandināvijā ir 
intelektuāls pienesums šādā 

padomē. 
 

SmartLaws (jaunuzņēmums-dokumentu automatizācija) 
izpilddirektore ;  

JLU TECHNOLOGIES (militārā ražošana) 
komercdirektore; 

 
LU studentu biznesa inkubatora vecāka eksperte; 
BalticSandBox (LT) akcelerācijas fonda mentors, 

partnere; 
Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla bijusī izpilddirektore; 

Latvijas-Somijas investoru mediators.  
Aktīva startup mentore un Skandināvijas investīciju vides 

eksperte. 

 

 

 

 

 

 



 

JAUNUZŅĒMUMU PADOME 
 

Vārds, 
Uzvārds 
Amats 

Kas Jūsu izvēlētajai 
Kompetenču padomei 

būtu jāsasniedz tās 
darbības laikā? 

 

Kāds būs Jūsu kā 
Kompetenču padomes 

locekļa ieguldījums 
piedaloties stratēģisku, 
uzņēmējdarbības vides 
ietekmējošu jautājumu 

risināšanā? 
 

Īss Jūsu dzīves gājuma apraksts 

 

Tīna Lūse 
 

Amats: 
Valdes locekle 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas 

Alternatīvo 
finanšu 

pakalpojumu 
asociācija 

Rosināt un veicināt dialogu ar 
regulatoriem un likumdevēju, lai 

radītu skaidru, saprotamu un 
pieejamu regulatīvo un uzraudzības 

vidi, kas veicina jaunuzņēmumu 
rašanos un ienākšanu Latvijas tirgū. 

Esmu zvērināta advokāte ar 
pieredzi normatīvo aktu 
izstrādē, kā arī dialoga 

veidošanā ar uzraugošajām 
iestādēm. Tādējādi padomes 
darbā nodrošināšu pieredzi 

normatīvā regulējuma izstrādē 
un dialoga veidošanā ar 

regulatoriem un likumdevēju. 
Ņemot vērā, ka vadu Latvijas 

Alternatīvo finanšu pakalpojumu 
asociāciju, kuras fokuss ir 
FinTech vides izaugsmes 

veicināšana, kā arī Latvijas 
Riepu apsaimniekošanas 
asociāciju, kuras risināmo 
jautājumu lokā ir aprites 

ekonomikas jautājumi. Abas šīs 
jomas šobrīd nepārtraukti 

attīstās un raugās pēc 
inovatīviem risinājumiem un 

pakalpojumiem, tādēļ sadarbība 
un informācijas apmaiņa ar 

jaunuzņēmumu vidi var veicināt 
abpusēju izaugsmi 

https://lv.linkedin.com/in/tinaluse  

Agnese 
Veckalne 

 

Amats: 
Valdes locekle 

 

LTRK biedrs: 
Latvijas 

Jaunuzņēmumu 
Asociācija 

Padarīt Latvijas vidi piemērotu 
jaunuzņēmumu izveidei un 

izaugsmei, piemēram, mazināt 
birokrātiskos slogus valsts 

atbalstu piešķiršanā un palīdzēt 
piesaistīt vietēju un 

starptautisku talantu. 

 
Pārstāvu Jaunuzņēmumu 

Asociāciju, caur kuru 
regulāri gūstu ieskatu 

dažādu jaunuzņēmumu 
vajadzībās un izaicinājumos. 

Kā arī pati jau vairākus 
gadus strādāju Latvijas 

jaunuzņēmumā Edurio, kur 
turpinu gūt plašu pieredzi 
dažādos jaunuzņēmumu 
jautājumos - no talantu 
piesaistes līdz finanšu 

atbalsta instrumentiem. 
 

Jau otro gadu esmu LV Jaunuzņēmumu 
asociācijas valdes locekle,  četrus gadus 

strādāju izglītības tehnoloģiju 
jaunuzņēmumā Edurio kā Head of 

Operations jeb kā Finanšu un Resursu 
vadītāja, kurš darbojas gan Latvijas, gan 

Lielbritānijas tirgos. Vairākus gadus esmu 
arī publiskās runas organizācijas Riga 

Toastmasters biedre un iepriekš arī 
prezidente. 

 

https://lv.linkedin.com/in/tinaluse

