
 Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION Ilze Sproģe 

 +371 67100585  

sproge.i@tsi.lv 

WORK EXPERIENCE  

01 August 2013–Present viesdocente, katedras vadītāja
Transporta un sakaru institūts, Riga (Latvia) 

Managment of lecture and practice

EDUCATION AND TRAINING  

2011 Doctor degree - Dr.sc.administr. in management
University of Latvia, 

1999 Master of social sciences in Economics
University of Latvia, 

1998 Master's degree in public administration
University of Latvia, 

PERSONAL SKILLS  

Mother tongue(s) Latvian

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Russian C2 C2 C1 C1 C1

English C1 C1 C1 C1 C1

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Job-related skills Publications: 88, incl. 3monographs

Participation in conferences:53.

Course of study:

- Economic basics

- Management accounting

- Organisation and planning of business

- Tax system

Participation in scientific projects:
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- Latvijas – Baltkrievijas sadarbības projekts zinātnē un tehnikā “Starpvalstu sadarbības ekonomiskie 
un tiesiskie aspekti efektīvas minerālresursu izmantošanas kontekstā”

- LZP sadarbības projekts 10.0016 „Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas mūsdienu mainīgā 
vidē”

- LZP grants 09.1598 “Latvijas tautsaimniecības resursi un tautsaimniecības attīstības iespējas 
Baltijas valstu ekonomiskās attīstības izaugsmes kontekstā”

- LZP grants 09.1599 “Agrārā sektora uzņēmējdarbība un pārtikas patēriņš Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības, sabiedrības labklājības un Eiropas Savienības kontekstā”

- LU pētniecības projekts „Fiskālās un monetārās politikas pilnveidošanas iespējas globālās 
ekonomikas mainības apstākļos”

- LU pētniecības projekts „Latvijas ilgtspējīgas attīstības riski un iespējas kapitāla tirgus globalizācijas 
apstākļos”

- LZP grants Nr. 09.1179 „Latvijas tautsaimniecības resursi un tautsaimniecības attīstības iespējas”

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

Computer skills MS Office, Internet, Tildes Jumis, Adobe Acrobat Professional, Moodle
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