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MOTIVĀCIJAS / PIETEIKUMA VĒSTULE 

Rīgā, 2021 gada 14. septembrī 

No 2005. gada līdz 2015. gadam esmu strādājusi starptautiskā uzņēmumā SIA „Statoil”, kas deva 
neatsveramu pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrosībā, darbā ar bīstamām iekārtām (gāzes, degvielas 
uzpildes un gāzes apkures sistēmas), darbā ar cilvēkiem un stingru iekšējās dokumentu aprites kārtību un 
uzraudzību. Darbu uzsākot SIA „Statoil” strādāju par pārdevēju, jau pēc gada kļuvu par Degvielas 
uzpildes stacijas vadītāja vietnieku un vēlāk jau kļuvu par DUS vadītāju. DUS vadītāja amats sniedza 
nozīmīgu pieredzi vadīt degvielas un gāzes uzpildes staciju, atbildēt par bīstamajām iekārtām, darba 
aizsardzību un ugnsdrošību uzpildes stacijā, plānot personāla daudzumu un atlasīt komandu, veikt 
personāla darba izpildes novērtēšanu un veicināt personāla profesionālo attīstību, sniegt atbalstu un 
konsultēt personālu adaptācijas un darba procesā, pārraugot līdz pat 20 cilvēku lielu darba grupu.  

No 2015. gada janvāra – 2016. gada novembrim strādājot uzņēmumā SIA „Media Control” par 
darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistu, esmu ieguvusi pieredzi ar dažādu nozaru klientiem, kā 
piemēram, Pļaviņu HES (turbīnu demontāžas un montāžas projekts), kokapstrādes uzņēmumi, mākslīgā 
akmens darbnīcas, lauksaimniecības uzņēmumi, slēpošanas trases, būvniecības firmas, medicīnas 
iestādes, rehabilitācijas centri, sociālie aprūpes centri, pašvaldības iestādes, Finanšu Ministrija, bankas, 
u.c. valsts un pašvalības, un privātie uzņēmumi vai iestādes. 

 No 2016. gada novembra – 2017. gada 16 novembrim strādāju uzņēmumā AS “Olainfarm” par 
darba aizsardzības (DA) un ugunsdrošības speciālistu. Tiešie pienākumi ir DA un ugunsdrošības auditi 
struktūrās, dokumentācijas izstrāde (instrukcijas, darba vides risku novērtējums sprādzienbīstamā, 
kancerogēnā vidē, pasākumu plāni, obligātās veselības pārbaudes u.c. saistošās dokumentācijas izstrāde) 
un kontrole, darbinieku apmācības, treniņnodarbību organizēšana un vadīšana.  

Uzņēmumu pārstāvēšana Valsts Darba inspekcijā un VUGD u.c. ar darba aizsardzību un 
ugunsdrošību saistītu jautājumu risināšana.  

Kopš 2017. gada 20. novembra – strādāju uzņēmumā SIA “Bonava Latvija” par darba 
aizsardzības vecāko speciālistu. Mani tiešie darba pienākumi ir atbildēt par darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību uzturēšanu, ievērošanu un nodrošināšanu uzņēmumā. Esmu 
Latvijas pārstāvis Darba Aizsardzības un Ilgtspējīgas būvniecības grupās starp 8 dalībvalsīm. 

Pienākumi saistībā ar darba aizsardzību un ugunsdrošību: ieviest un uzturēt Latvijas likumu, 
Ministru Kabineta noteikumu prasības, attiecībā uz darba aizsardzību, ugunsdrošību un daļēji arī vides 
aizsardzību, kā arī Zviedrijas prasības, ko nosaka Darba Aizsardzības grupa Zviedrijā, papildus 
Ilgtspējīgas būvniecības grupai; pilnveidot darba aizsardzības prasības pēc saviem ieskatiem, lai 
mazinātu gandrīz notikušus un neatkārtotu notikušus nelaimes gadījumus būvniecības objektos un birojā, 
organizēt nelaimes gadījumu izmeklēšanas komandu, veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu un pārstāvēt 
tos VDI un arī Bonava valstu mērogā; uzturēt dažādu sistēmu un atskaišu (BIA, TR, Bonava Group EHS 
reporting file u.c.) aktuālo informāciju; pārstāvēt Latviju Darba Aizsardzības grupas sapulcēs Zviedrijā 
un citās valstīs; pārstāvēt SIA Bonava Latvija kontrolējošo institūciju vizītēs un uzaicinājumos. 

Kā arī, kā jau pie būvniecības, esmu projekta izpildes koordinators Bonava Latvija SIA 
būvlaukumos. Pienākumi: koordinēt darba aizsardzības principu īstenošanu, plānot būvdarbu veikšanu 
vienlaikus vai secīgi, saskaņot un uzraudzīt darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, 
veikt grozījumus darba aizsardzības plānā, ja tas nepieciešams, organizēt būvdarbu veicēju sadarbību u.c. 
darbības/ uzdevumi, kas nodrošina nodarbināto drošību būvlaukumā. 
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Pienākumi saistībā ar ilgtspējīgu būvniecību: regulāri, Worldfavor vietnē, aizpildīt atskaites par 
patērēto enerģiju (gāze, elektrība, siltums, dzesēšana), uzņēmuma un īrēto transportlīdzekļu patērēto 
degvielu (bendzīns, dīzeļdegviela, gāze, eļļa), komandējumu lidojumiem u.c. atskaites; piedalīšanās 
Zviedrijas organizētajās sapulcēs attiecībā uz ilgtspējīgu būvniecību (cirkulārais ražošanas modelis, 
zemes ilgtspējīga izmantošana, efektīvas ēkas, ilgtspējīgi un videi draudzīgi materiāli, ilgtspējīgs patēriņš 
un ražošana, klimata saglabāšana u.c. aktualitātes attiecībā uz ilgtspējīgu būvniecību, mērķiem un 
prasībām); pamazām ieviest atbilstību Swam un BREEM prasībām; kā arī tuvināt apakšuzņēmumu 
atbilstību AB Bonava (mātesuzņēmums Zviedrijā) ilgspējīgas būvniecības politikas prasībām. 

Esmu precīza, pedantiska, pozitīva un mērķtiecīga. Esmu orientēta uz kvalitatīvu un profesionālu 
darba izpildi. Man piemīt labas saskarsmes spējas un augstas darba spējas, vienlaikus darbu veicot ļoti 
ātri un kvalitatīvi. 

  

 

 Ar cieņu, 

Evita Biezmane 
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Personīgā informācija  

Vārds uzvārds  Evita Biezmane 

Adrese Saules iela 42, Salaspils, LV – 2169 

Mob. telefons 28883312 

E-pasts ebiezm@gmail.com 

Nacionalitāte Latviete 

Dzimšanas datums 29/09/1982 

Dzimums 
 

Sieviete 

Vēlamā nodarbošanās/ 
profesionālā joma 

 Darba aizsardzības vecākais un ugunsdrošības speciālists. 

 

Darba pieredze 

Darba devēja nosaukums un adrese 

Uzņēmējdarbības veids un nozare 

Datumi  

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 

SIA "Mācību centrs Liepa", Braslas iela 24C, Rīga, LV - 1035 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta mācību iestāde 

2018 

Lektors 

Lekciju lasīšana Mācību centrā Liepa, Darba aizsardzības dienu vadīšana līdz pat 100 
cilvēkiem. Lekcijas, attiecībā no pieprasījuma, piemēram, darbs ar azbestu, darbs ar 
ķīmiskām vielām, smagumu droša pārvietošana, darba aizsardzības prasības 
sprādzienbīstamā vidē, bīstamo produktu rezervuāru ekspluatācija u.c. lekcijas. 

 

Darba pieredze 

Darba devēja nosaukums un adrese 

Uzņēmējdarbības veids un nozare 

Datumi  

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 

SIA “Bonava Latvija”, Brīvības gatve 275, Rīga, LV-1006 

“Bonava” ir vadošā dzīvojamo māju attīstīšanas kompānija Ziemeļeiropā 

11/2017 

Darba aizsardzības vecākais speciālists un ugunsdrošības speciālists 

Darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības sistēmas nodrošināšana 
uzņēmumā. Auditi, instruktāžas, praktiskās treniņnodarbības ofisā un būvlaukumos. 
Gandrīz notikušu un notikušu neelaimes gadījumu izmeklēšana, apakšuzņēmumu 
auditēšana pirms līguma noslēgšanas, būvniecības procesu koordinēšana u.c. Uzņēmuma 
pārstāvēšana kontrolējošo institūciju vizītēs (VDI, VID, Migrācijas dienests 
Ugunsdzēsības dienests u.c.). 

Ugunsdrošības prasību nodrošināšana būvlaukumos un ofisā. 

Sīkāk darba pienākumu aprakstītu skatīt motivācijas vēstulē. 
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Darba pieredze 

Darba devēja nosaukums un adrese 

Uzņēmējdarbības veids un nozare 

 

Datumi  

Profesija vai ieņemamais amats 
Galvenie pienākumi 

 

AS “Olainfarm”, Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 

AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi 
medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā 

11/2016 – 11/2017 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists 

Piedalīšanās darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas nodrošināšanā uzņēmumā. 
Auditi, instruktāžas, praktiskas treniņnodarbības struktūrvienībās. Piedalīšanās nelaimes 
gadījumu risināšanā, dažādu projektu pieņemšanā un auditēšanā, būvniecības procesu 
koordinēšana, kontrolēšana u.c.  

Sīkāk darba pienākumu aprakstītu skatīt motivācijas vēstulē. 

 

Darba pieredze 

Darba devēja nosaukums un adrese 

Uzņēmējdarbības veids un nozare 

 

Datumi  

Profesija vai ieņemamais amats 
Galvenie pienākumi 

 
 

SIA “Media Control”, Blaumaņa iela 5a-5, Rīga, LV-1011. 

Darba aizsardzība; Ugunsdrošība; Personāla lietvedība; Kvalitātes vadības sistēma; 
Personu datu aizsardzība; Civilā aizsardzība. 
 
01/2015 – 11/2016 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists. 

Darba vides risku identificēšana un pārbaude, riska apjoma izvērtēšana; darba vides 
risku novērtēšana darbiniekiem; darba vides risku novērtēšana darba telpām un darba 
aprīkojumam, rezultātu apkopošana un analīze (darba aizsardzības pasākuma plāna 
sastādīšana, nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana, nepieciešamo 
obligāto veselības pārbaužu noteikšana, vakcināciju noteikšana, nepieciešamo 
laboratorisko mērījumu noteikšana, indikatīvo darba vides mērījumu veikšana 
(apgaismojums, mikroklimats, temperatūra), trokšņa kontrolmērījumi, nepieciešamo 
instrukciju noteikšana). 

 Darba vides iekšējā uzraudzība (darba vides iekšējās uzraudzības plānošana, 
informēšana par aktuālajām darba aizsardzības normatīvo aktu izmaiņām, konsultēšana, 
darba aizsardzības sistēmas uzraudzība uzņēmumā/ iestādē, darba aizsardzības 
pasākuma plāna izpildes uzraudzība, interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā)  

Instruktāžu veikšana darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. 

Darba aizsardzības auditu veikšana. Atbildība par bīstamajām iekārtām uzņēmumā, to 
pārbaudēm un sertificēšanu, apkalpojošā personāla piesaiste 
Ugunsdrošības prasību sakārtošana uzņēmumā (uzņēmuma apsekošana un neatbilstību 
konstatēšana, ugunsdrošības pasākumu plāna izstrādāšana). Praktisko apmācību, dzēšanā 
ar ugunsdzēsības aparātu un evakuāciju, organizēšana un apmācība. 

Konsultēšana par ugunsdrošības jautājumiem, ugunsdrošības pasākumu izpildes 
organizēšana, interešu pārstāvēšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, 
informēšana par aktuālajām ugunsdrošības normatīvo aktu izmaiņām 
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Darba pieredze 

Darba devēja nosaukums un adrese 

 

Uzņēmējdarbības veids un nozare 

Datumi  

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 

 

SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”, DUS Deglava 164 c un DUS Mežciems, Biķernieku 
iela 121a, Rīga 

Mazumtirdzniecība 

05/2010 – 06/2014 

DUS vadītāja 

Komandas veidošana, vadība un attīstība. Darbu plānošana, deliģēšana un kontrole. DUS 
saimnieciskās darbības un preču aprites nodrošināšana 24 stundas. Normatīvo aktu, 
iekšējo normatīvi un grāmatvedības pārzināšana un pielietošana: sagatavot ikgadējā 
darbības plāna un budžeta priekšlikumus, analizēt DUS finansiālos un nefinansiālos 
rādītājus, izveidot secinājumus un priekšlikumus, atbildība par DUS esošajiem 
pamatlīdzekļiem, veikt grāmatvedības uzskaiti, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un 
Statoil izveidotajiem rīkojumiem un instrukcijām, izdevumu kontrole, atbilstoši 
budžetam, sadarbība ar valsts kontrolējošām iestādēm (VID, PVD, Policija, VUGD u.c.). 
Kvalitāte un drošība: nodrošināt vislabāko klienta servisu, izskatīt klientu pretenzijas un 
atrast risinājumus. Atbildība par bīstamajām iekārtām uzņēmumā. 

 

Darba pieredze 

Darba devēja nosaukums un adrese 

Uzņēmējdarbības veids un nozare 

Datumi  

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 

SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”, dažādos Rīgas DUS 

Mazumtirdzniecība 

06/2007 – 05/2010 

DUS vadītāja vietniece 

Klientu apkalpošana, veikala preču pārraudzība, administratīvie uzdevumi, darbs pie 
kases, citi pienākumi. 

  

 

Darba pieredze 

Darba devēja nosaukums un adrese 

Uzņēmējdarbības veids un nozare 

Datumi  

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 
SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”, DUS Eksporta 1c, Rīga  

Mazumtirdzniecība 

02/2005 – 06/2007 

DUS operators 

Klientu apkalpošana, preču pieņemšana, atgriešana, kontrole, izlikšana veikalā un 
noliktavā. 
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Izglītība un apmācības 

Datumi 

Kvalifikācija 

Nosaukums un veids 
organizācijas izglītības iestādei 

Galvenie mācību priekšmeti/ 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

15/09/2019 (nepabeigta) 

Vides aizsardzība (doktorantūra) 

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 

 
Studiju programma nodrošina doktora studiju programmas īstenošanu vides inženierijas 
apakšnozarē un ļauj sagatavot zinātniekus vides inženierijā un enerģētikā. Studiju 
programma iekļauj zinātņu priekšmetus un doktora studijas - pēc individuāla plāna 
veicamu zinātnisko darbu, kas ļauj doktorantam iegūt doktora zinātnisko grādu un 
sagatavot starptautiski konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas vides inženierijas 
speciālistu akadēmiskajam un zinātniskajam darbam universitātēs, zinātniskās 
pētniecības centros, kā arī organizatoriskam darbam valsts un privātajās institūcijās, kas 
ir attīstījuši ar vides inženieriju saistītās prasmes un darba tehnikas, tostarp ar vides 
inženieriju risināmos jautājumus tādā mērā, ka spēj kritiski risināt vides problēmas, tajā 
skaitā pētniecībā un inovācijā, spēj sniegt jaunu izpratni un risinājumus kompleksām un 
dinamiskām sistēmām. Studiju programma fokusējas uz visaptverošu un sistemātisku 
pieeju vides sistēmu analizēšanā, tādā veidā ļaujot doktorantam izprast, novērtēt un 
risināt cilvēka radītās ietekmes sekasEnerģētika un elektrotehnika (virziens Enerģētika); 
Enerģētika un elektrotehnika (virziens Elektriskās mašīnas un aparāti); 
Elektrotehnoloģiju datorvadība; Vides zinātne; Vairāk par programmām 

 

Izglītība un apmācības 

Datumi 

Kvalifikācija 

Nosaukums un veids 
organizācijas izglītības iestādei 

Galvenie mācību priekšmeti/ 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

27/02/2019 – 17/04/2019 

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Vides inženierzinātne 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 

 
Ievads. Vides inženierzinātnes kurss. Transdisciplināra bioekonomikas izpratne 
(bioresursu izmantošanas potenciāla; noteikšana reģionālā līmenī bioekonomikas un 

aprites ekonomikas kontekstā; inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi; niedru biomasas 
izmantošanai bioekonomikas kontekstā un to efektivitātes novērtējums). Ekodizains 
(ekodizaina ekspertu sistēma un tās lietošana). Life Cycle Assessment (theoretical 
background and practical exercises). Ēku energoefektivitāte (vēsturisko ēku siltināšanas 
projekts). Vides tehnoloģijas (tīrākas ražošanas koncepcija rūpniecības uzņēmumā). 
Atkritumu apsaimniekošana un resursu atguve. Biogāzes ražošana (aļģes biogāzes 
ražošanai). Klimata tehnoloģijas. Transporta SEG emisijas. Centralizēta siltumapgāde 
šodien un nākotnē (ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmas). Kursa darbi izstrāde un 
aizstāvēšana 

 

Izglītība un apmācības 

Datumi 

Kvalifikācija 

Nosaukums un veids 
organizācijas izglītības iestādei 

Galvenie mācību priekšmeti/ 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

 

01.09.2017. – 28.05.2018. 

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris (maģistratūra) 

RTU 

Šī zinātņu apakšnozare pēta ēku inženiersistēmas, kā arī apdzīvoto vietu infrastruktūras 
elementus: siltumapgādes, aukstumapgādes, gāzes apgādes, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas. Ēkās pēta apkures, dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas, 
ventilācijas, gāzes apgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes, kanalizācijas un 
ugunsdzēšanas iekārtas un sistēmas, balstoties galvenokārt uz plūsmas mehāniku, 
tehnisko termodinamiku, būvniecības siltumfiziku, lietišķo klimatoloģiju, ūdens ķīmiju 
un mikrobioloģiju. Programma ir pilnveidota sadarbībā ar Stratklaidas universitāti 
(Glāzgovā) un atbilsti profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 
prasībām 
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Izglītība un apmācības 

Datumi 

Kvalifikācija 

Nosaukums un veids 
organizācijas izglītības iestādei 

Galvenie mācību priekšmeti/ 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

 

16.09.2016. – 07.06.2018. 

Darba aizsardzība (maģistratūra) 

RTU 

 
Šāda līmeņa studiju programma Latvijā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un privātos 
uzņēmumus un organizācijas ar augsti kvalificētiem darba aizsardzības speciālistiem. 
Programma ietver tādus obligātos studiju kursus, kā „Darba aizsardzības tiesību pamati”, 
„Darba aizsardzība un drošība”, „Arodveselība un darba medicīnas pamati”, 
„Uzņēmējdarbības ekonomika” u.c., kā arī obligātās izvēles studiju kursus, piemērām, 
„Bīstamās iekārtas un to uzraudzība”, „Bīstamo vielu pielietošanas drošība”, „Darba 
psiholoģija un ergonomika” u.c., turklāt, programmā ir arī paredzēti pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi. Studiju programma tiek īstenota RTU Darba un civilās 
aizsardzības institūtā (Rīgā), un tā ir akreditēta kā pilna un nepilna laika studiju 
programma ar studiju ilgumu 1,5–2,0 gadi. 

 

 

Izglītība un apmācības 

Datumi 

Kvalifikācija 

Nosaukums un veids 
organizācijas izglītības iestādei 

Galvenie mācību priekšmeti/ 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

 
09/2011-01/2014 

Personāla vadība maģistrs 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) 

Vadībzinību un mārketinga pamati, ekonomikas teorētiskie pamati, vadības 
grāmatvedība un finanses, skaitliskās metodes, biznesa uzņēmums un vide, aroda 
veselība un drošība, arodbiedrība un darba devējs, biznesa ētika, biznesa vadība, darba 
psiholoģija, darba tiesības, inovācijas un kreativitāte, kvalitātes vadības sistēmas, 
organizāciju psiholoģija, personāla informācijas sistēmas, projekta vadīšana, sociālā un 
saskarsmes psiholoģija, vadīšanas psiholoģija, uzņēmējdarbība, vadības zinības, 
profesionālā prakse uzņēmumā SIA Statoil Fuel & Retail Latvia 

 

Izglītība un apmācības 

Datumi 

Kvalifikācija 

Nosaukums un veids 
organizācijas izglītības iestādei 

 

05/2010 – 06/2010 

Darba aizsardzība un drošība (160 h) 

PSI mācību centrs 

 

Izglītība un apmācības 

Datumi 

Kvalifikācija 

 

Nosaukums un veids 
organizācijas izglītības iestādei 

Galvenie mācību priekšmeti/ 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

 

09/2001 – 06/2004 

Izglītības un sporta darba speciālists, visu izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja 
kvalifikācija 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) 

Speciālā pedagoģija, pieaugušo pedagoģija, didaktika, nozaru pedagoģija, audzināšanas 
teorija, izglītības vadība, vispārīgā, attīstības, sociālā, saskarsmes, pedagoģiskā 
psiholoģija, sociālā pedagoģija, vadības teorija, filozofijas pamati, izglītības un sporta 
ekonomika, profesionālā ētika, ētika, vispārīgā fizioloģija, vecuma fizioloģiskās 
īpatnības, anatomija, bioķīmija, pirmā palīdzība, higiēna, veselības mācība, ekoloģija, 
civilā aizsardzība 
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Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Izpratne Runa Rakstība 

  Klausīšanās Lasīšana Mijiedarbība runā Monologs  

Angļu  laba laba laba laba 
Ar vārdnīcas 

palīdzību 

Vācu  laba laba vidēja vidēja 
Ar vārdnīcas 

palīdzību 

Krievu  laba laba laba laba 
Ar vārdnīcas 

palīdzību 

Spāņu  vidēja vidēja vidēja vidēja 
Ar vārdnīcas 

palīdzību 
  

 

Prasmes 
Sociālās prasmes 

 
Spēja strādāt komandā, ātri iejūtos svešās vidēs un pielāgojos, ļoti augstas komunikācijas 
prasmes. 

 

Prasmes 

Organizatoriskās 
prasmes 

 

 

01/2015 – Darba sapulču, darba aizsardzības un ugunsdrošības sapulču, treniņnodarbību 
organizēšana un vadīšana; 
02/2002 –06/2014 Piedalīšanās organizēšanā un vadīšanā dažādās uzņēmuma rīkotajās sapulcēs, 
pasākumos; 

06/2004 – 09/2008 Sporta spēļu organizēšana un vadīšana. 

 

Prasmes 

Datora lietošanas 
prasmes 

 

Microsof Office (Word, Excel, PowerPoint u.c.), Internet; HORIZON (vāji), AutoCAD (vāji), BIA, 
BIM 360 (vāji),  Evalua, Bonava Project, Teams u.c. 

 

Prasmes 

Autovadītāja apliecība 

 

 

Kategorija A motocikla apliecība 
Kategorija B autovadītāja apliecība 

 

Prasmes 

  Apliecības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2015 – VDI, RSU u.c. darba aizsardzības firmu organizētās apmācības; 
30/06/2015 – Projektu vadība (320h); 
07/08/2015 – Ugunsdrošība (160h); 
05/03/2015 – 29/07/2015 – Spāņu valoda A1 līmenis; 
24/09/2014 – 28/10/2014 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Intermediate); 
24/04/2015 – 25/04/2015 – Sertificate of Attendence („Servant Leadership and Personal Subjective/ 
Psycological Well - beig; 
23/09/2010 Atbildīgais par ugunsdrošību DUS (40h); 
21/06/2010 20P 862 00 Darba aizsardzība un drošība (160h); 
06/03/2009 Tehnoloģiskās iekārtas DUS un AGUS uzpildes stacijā; 
17/09/2008 Tehnoloģiskās iekārtas SNG Automobiļu gāzes uzpildes stacijās; 
01/03/2007 – 02/03/2007 – Laika menedžments un prioritātes” (18h); 
12/05/2005 Darbam ar kases aparātu sistēmu NCR OCTANE 2000. 

 

Papildus Informācija 

Personiskās intereses 
 

 

Sportošana, kora dziedāšana, lekciju lasīšana, cilvēki 

 
 
 Rīga, 14.09.2021.       Evita Biezmane 


