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DARBA PIEREDZE  

2013.gada 1.augusts–pašlaik viesdocente, katedras vadītāja
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

Lekciju un praktisko nodarbu vadība

Katedras darba organizēšana

IZGLĪTĪBA  

2011.gada Doktora grāds - Dr.sc.administr. (vadībzinātnē (sabiedrības vadībā))
Latvijas Universitāte, 

1999.gada Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Latvijas Universitāte, 

1998.gada Vadības zinību maģistra grāds sabiedrības vadībā
Latvijas Universitāte, 

PRASMES  

Dzimtā valoda latviešu

Citas valodas SAPRATNE RUNĀŠANA RAKSTĪŠANA

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

krievu C2 C2 C1 C1 C1

angļu C1 C1 C1 C1 C1

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

Ar darba pienākumiem saistītās 
prasmes

Publikācijas kopā 88, t.sk. 3 monogrāfija.

Dalība konferencēs kopā 53.

Studiju pamatkursi:

- Ekonomikas pamati

- Vadības grāmatvedība

- Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

- Nodokļu sistēmas

Dalība zinātniskos projektos:

- Latvijas – Baltkrievijas sadarbības projekts zinātnē un tehnikā “Starpvalstu sadarbības ekonomiskie 
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un tiesiskie aspekti efektīvas minerālresursu izmantošanas kontekstā”(vadītāja)

- LZP sadarbības projekts 10.0016 „Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā 
vidē” (vad. E.Zelgalvis, L.Melece)

- LZP grants 09.1598 “Latvijas tautsaimniecības resursi un tautsaimniecības attīstības iespējas 
Baltijas valstu ekonomiskās attīstības izaugsmes kontekstā” (vad. Olga Šulca)

- LZP grants 09.1599 “Agrārā sektora uzņēmējdarbība un pārtikas patēriņš Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības, sabiedrības labklājības un Eiropas Savienības kontekstā” (vad. Ligita Melece)

- LU pētniecības projekts „Fiskālās un monetārās politikas pilnveidošanas iespējas globālās 
ekonomikas mainības apstākļos” (vad. Sandra Eglīte)

- LU pētniecības projekts „Latvijas ilgtspējīgas attīstības riski un iespējas kapitāla tirgus globalizācijas 
apstākļos” (vad. Edgars Kasalis, Grigorijs Oļevskis)

- LZP grants Nr. 09.1179 „Latvijas tautsaimniecības resursi un tautsaimniecības attīstības iespējas” 
(vad. A.Sproģis)

- LU pētniecības projekts „Monetārā, fiskālā un tirdzniecības politika Latvijā”

Datorprasmes MS Office, Internet, Tildes Jumis, Adobe Acrobat Professional, Moodle
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