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PERSONAS DATI Einārs Giels 
 

  

Motoru iela 3-114, LV-1055, Latvija  

 +371 28375580  

eimsisi@gmail.com  vai Einars.Giels@biznesakonsultacijas.lv  

http://www.biznesakonsultacijas.lv/ LinkedIn: www.linkedin.com/in/einars-giels-4492614b  

https://autordarbi.blogspot.com/  

Dzimums Vīrietis | Dzimšanas datums 20/05/1980 | Pilsonība Latvijas 

 

 

DARBA PIEREDZE   

 

 

PIEREDZES KOPSAVILKUMS 

Mērķtiecīgs uz sasniegumiem orientēts vadītājs un daudznozaru speciālists. 
Orientēts uz uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos. Mērķi, uzdevumi un laika 
plānošana ir ikdiena, no kuriem atteikties nav iespējams. Esmu pārliecināts, ka 
esmu labs uzņēmējdarbības speciālists, kas pārzin visas ar uzņēmējdarbību 
saistītās jomas. Stratēģis ar analītiķa dotībām vienmēr var saskatīt potenciālos 
attīstības virzienus. 

03/2018 – 02/2021 Mārketinga tirgus datu analītiķis 

AS "Olainfarm", Olaine, Rūpnīcu iela 5, LV-2114, Latvija,  https://lv.olainfarm.com/en/  

tālr.: 67013705; e-pasts: olainfarm@olainfarm.com   

Galvenie darba pienākumi: 

 Nodrošināt mārketinga speciālistus un uzņēmuma vadību un saistītos departamentus ar 
aktuālajiem tirgus datiem, analītisko informāciju un pārskatiem. 

 Veikt tirgus datu analītiku dažādos līmeņos un dažādās valstīs – LV, LT, EE, KG, KZ, TJ, TM, 
AZ, AM, AL, PMR, RU, GE, ZC, SK, UA un citās valstīs. 

 Prognozējošā analītika, budžetēšana, produktu kross analītika, modelēšana. 
Galvenie sasniegumi: 

 Izstrādāti projekti, kas saistīti ar pārdošanas rādītāju, mārketinga rādītāju novērtēšanu – ROI, 
un citi pārdošanas KPI rādītāji dažādos reģionos t.sk. Latvijā, ņemot vērā perspektīvu par 
efektīvu resursu pārvaldību. Power Queary un Power BI datu bāžu analītikas rīku 
izmantošana. 

Darbinieku skaits uzņēmumā: https://lifescience.lv/members/olainfarm-as/  [1078] 
Apgrozījums:    https://bit.ly/3fwNaVq  [134,867 milj. EUR ] 
Jūsu tiešā padotībā esošo darbinieku skaits: 

 0, ņemot vērā struktūras īpatnības, tad tiešā pakļautība nav, bet jāveic atbilstoši savas jomas 
ietvaros darbs, koordinējot, apmācot un citādi iesaistot 19 līdz pat 50 darbinieki no dažādām 
valstīm ( LV, LT, EE, KG, KZ, TJ, TM, AZ, AM, AL, PMR, RU, GE, ZC, SK, UA un citās valstīs), 
neskaitot mārketinga departamenta un saistīto departamentu darbiniekus, tiešo funkciju 
veikšanai. 

Vadības līmenim kuram tiešā pakļautībā un atskaitījos par darba rezultātu:  

 Valdes loceklim, Mārketinga direktoram. 
Lēmumu pieņemšanas tiesību raksturojums: Lēmumi tikai savu funkciju ietvaros, bet var būt saistīti ar 

vispārējo uzņēmuma attīstības tendencīšu noteikšanu un prognozēšanu, nav deleģētu tiesību lemt 
atsevišķi bez mārketinga direktora vai valdes līdzdalības. 

Nozare Mārketings / farmācija 

01/2017 - pašlaik Lektors – Krīzes vadība / Efektivitātes procesi uzņēmumā / Coučings 

SIA "Biznesa augstskola Turība",  Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058, Latvija,  http://www.turiba.lv  

tālr.: 67622551, 67619008; fakss: 67619152; e-pasts: turiba@turiba.lv  /  

Galvenie darba pienākumi - sasniegumi : 

 No 01/2017 Lekciju vadīšana Krīzes vadībā (LV/ENG) – krīzes vadība, krīzes komunikāciju 
vadība, situāciju analīze krīzes vadībā 
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 No 2018/2019 Lekcijas ENG – Efektivitātes procesi uzņēmumā, LEAN, Kaizen, Toyota Way, 
Piegādes ķēžu vadība, JIDOKA, HEIJUNKA, Kaizen, Five S, The 8 Wastes,  Value Chain, Case 
for Change,  Hoshin Kanri,  KANBAN,  Pull principle,  ECRS 
ADIZES metodoloģija 

 No 09.2019 Lekcijas ENG/LV – Kouičings – efektīva potenciāla pilnveide un attīstība, 
komandu potenciāla pilnveide un vadība izmantojot koučinga instrumentus un metodes 

Darbinieku skaits uzņēmumā:  
Apgrozījums:    [~5,139 milj. EUR ] 

  

Nozare Akadēmiskā augstākā izglītība 

11/2016 – 01/2020 Lektors – Starptautiskā stratēģiskā vadība 

Latvijas Jūras akadēmija,  Flotes iela 12  k – 1, Rīga, LV – 1016, Latvija,  http://www.latja.lv  

Tālr.: 67161125; fakss: 67830138, e-pasts: info@latja.lv  

Galvenie darba pienākumi - sasniegumi : 

 Lekciju vadīšana Starptautiskā stratēģiskā vadīšana – biznesa analīze, biznesa plāns, 
stratēģijas izstrāde 

Nozare  Akadēmiskā augstākā izglītība 

12/2014 - pašlaik Uzņēmējdarbības vadības fakultātes domes loceklis, Mentors un mentoru 
asociācijas biedrs, Turības absolventu biedrības valdes loceklis 

SIA "Biznesa augstskola Turība",  Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058, Latvija,  http://www.turiba.lv  

tālr.: +371 67622551, 67619008; fakss: 67619152; e-pasts: turiba@turiba.lv  

Galvenie darba pienākumi - sasniegumi : 

 Fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu 
studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā. 

 Turības absolventu biedrības valdes loceklis. 

Nozare Akadēmiskā augstākā izglītība 

01/2010 - pašlaik Galvenais konsultants – projekta īpašnieks 

Biznesa konsultācijas, Motoru iela 3-114, Rīga, LV-1055, Latvija, http://www.biznesakonsultacijas.lv/  

Tālr.: +371 28375580; e-pasts:  info@biznesakonsultacijas.lv    
 
Galvenie darba pienākumi - sasniegumi : 

 Konsultāciju sfēras: kvalitātes vadība, audits, personāla vadība, saimnieciskā un finanšu 
vadībā, biznesa idejas, biznesa plāni, investīciju piesaistes un attīstības projekti, apmācības 
un studentu konsultatīvais darbs, Know-how tehnoloģiju iespējas, CRM (vai CMR) sistēmu 
izstrāde un ieviešana, kā arī Risku vadības un pārvaldības sistēmas izstrāde. Video 
prezentāciju izstrāde. Mentorings, Koučings. 

 Sasniegumi: Izstrādāti vairāki veiksmīgi biznesa plāni (ar plānoto apgrozījumu virs 3 milj. kā 
arī mazāki ar plānoto apgrozījumu līdz 500 tūkst.), kuri ir saņēmuši ES finansējumu - 
metālapstrādē, zivrūpniecībā, multimediju un citās sfērās. Veiksmīgi realizēti vairāki WEB 
dizaina projekti un veiktas apmācības IS. 

 Uzsākts sadarbības projekts ar starptautisko ADIZES institūtu. 

Nozare   Citi pakalpojumi / Biznesa vadība/ konsultācijas / Saimnieciskās darbības veicējs 

10/2016 – 12/2017 Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs 

SIA Cross Timber Systems ,  Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004, Latvija,   
http://www.crosstimbersystems.com/  

Tālr.: +371 66140201; fakss: +371 67217948, e-pasts:  info@crosstimbersystems.com  
 
Galvenie darba pienākumi - sasniegumi: 

 Integrētās vadības sistēmas ieviešana (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 16000) un 
uzturēšana. Sistēma izveidota no pašiem pirmsākumiem.; 

http://www.latja.lv/
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 CE marķējuma sertifikācijas procesa ieviešana organizācija sertificēšana un uzturēšana, 
izstrādāta no pašiem pirmsākumiem.  

 Citu ar ražošanu saistītu sertifikācijas procesu nodrošināšana tai skaitā uzņēmuma 
produkcijas sertificēšana zviedru reģistros. Uzņēmumā LEAN sistēmas ieviešana un 
uzturēšana. 

 Uzņēmuma FSC un PEFC sertifikācijas procesu uzturēšana. 

 Jaunas laboratorijas izveide kvalitātes mērījumu veikšanai atbilstoši CE sertifikāta prasībām. 
Laboratorijas sertifikācijas procesa vadīšana un nodrošināšana. 

Darbinieku skaits uzņēmumā: [100+] 
Apgrozījums:  [100-300 ,milj. EUR] 
Jūsu tiešā padotībā esošo darbinieku skaits: 

 0, ņemot vērā to, ka biju tiešā pakļautībā valdei, kā neatkarīga institūcija. 
Vadības līmenim kuram tiešā pakļautībā un atskaitījos par darba rezultātu:  

 Valdes loceklim, Ražošanas direktoram tikai atsevišķos jautājumos. 
Lēmumu pieņemšanas tiesību raksturojums: Lielu projektu investīciju gadījumos saskaņojot ar Valdi 
(piemēram jaunas laboratorijas izveidei uzņēmumā, vai jauna līmeņa CE laboratorisko testu viešanai, 
kuru investīcijas var pārsniegt 50000), pārējos, kas saistīti ar sertifikācijas uzturēšanu pilnā mērā 
lēmumus varēju pieņemt personīgi noteiktā limita ietvaros. 

Nozare   Apstrādes rūpniecība / kvalitātes vadība 

03/2010 – 09/2019 Projektu vadītājs / Kvalitātes sistēmu vadītājs / Zvanu centra informācijas sistēmu 
vadītājs 
(Latvijas auto moto biedrība (02.01.2012 - 30.06.2012)  / SIA Lat assist (03.2010-31.12.2014)  / SIA 
Arvels 02.2011-16.03.2018) ) SIA Autoklubs no 06.2017, 
http://arvels.mozello.lv ; www.lamb.lv  
Rīga, Latvija. 
 
Galvenie darba pienākumi - sasniegumi : 

 Bez pamatpienākumiem - Komplekso finanšu pārskatu gatavošana augstākajai vadībai. 
Atskaišu automatizēto vai daļēji automatizēto paraugformu izstrādāšana, ieviešana. KVS 
(ISO 9001) sistēmu ieviešana un uzturēšana. 

 Sasniegumi: Veiksmīgi ieviesta VoIP telefonija (projekta lielums 20000 – 40000), izstrādātas 
datu analīzes atskaišu sistēmas. Ieviesta klientu datu uzskaites sistēma. Ieviests KVS ISO 
9001:2008, kuram arī tika izstrādāts atsevišķs investīciju piesaistes projekts. Veiksmīgi 
piesaistīts finansējums no FIA atbalsta programmām un realizēti projekti ceļu satiksmes 
drošībā -  http://soferis-kepainis.lv/; video konkurss -  http://www.lamb.lv/?id=151 ; Brauc 
droši -  http://www.lamb.lv/?id=125.  

 Personīgi izstrādāts mājaslapas - http://arvels.mozello.lv; http://latassist.lv/; 
http://autopalidziba.eu/  

 Piedalīšanās uzņēmuma stratēģiju izstrādē, konceptuālo dokumentu veidošanā. 

 Vadības pārskatu sagatavošana – t.sk. pašizmaksas aprēķini un pašizmaksas aprēķinu 
sistēmas izstrāde. 

 Risku un krīzes vadībās plāna izstrāde. 
Darbinieku skaits uzņēmumā: [30] 
Apgrozījums: ņemot vērā saistīto uzņēmumu apgrozījumu [~3 ,milj. EUR] 
Jūsu tiešā padotībā esošo darbinieku skaits: 

 0, ņemot vērā to, ka biju tiešā pakļautībā valdei, kā neatkarīga institūcija, kā projektu vadītājs 
u.c.. Amata pozīcija – Augstākā līmeņa vadītājs. 

Vadības līmenim kuram tiešā pakļautībā un atskaitījos par darba rezultātu:  

 Valdei. 
Lēmumu pieņemšanas tiesību raksturojums: Savu kompetenču ietvaros kas skar Kvalitātes vadību, 
Informāciju sistēmu vadību – brīvi ja vien projekta izmaksas nepārsniedz 5000. EUR. Investīciju projektu 
piesaistes jautājumos visus lēmumus pieņēmu individuāli, realizācijas prosām savukārt pēc atbilstoši 
ieviestā projekta integritātes uzņēmuma struktūrā individuālie vadītāji, saskaņojot ar projekta autoru – 
izstrādātāju. 

Nozare    Tehniskā palīdzība uz ceļa / Kvalitātes vadība / projektu vadība 

06/2013 – 02/2017 Administratīvais direktors 

ARHIL SIA ,  http://ingurds-lazdins.com/cilveki/  

 
Galvenie darba pienākumi - sasniegumi : 
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 Veiksmīgi orientējos visās top menedžmenta funkcijās - stratēģiskā vadība, finanšu vadībā, 
personāla vadībā, lietvedībā u.c. 

 Būvniecības, kā arī projekta izstrādes procesā organizēt sapulces ar pasūtītāju, kas skar 
arhitekta jautājumus. Nodrošināt koordināciju un līgumu slēgšanu piesaistāmajiem 
apakšuzņēmējiem inženiertīklu izstrādes projektos – elektrotīkli (iekšējie un ārējie), UKS, UKT, 
topogrāfijas speciālistu piesaiste, būvkonstruktoru koordinācija, dizaineru un iterjera dizaineru 
piesaiste. Būvprojekta saskaņošanas procesa pārraudzība un koordinācija, būvprojekta 
iesniedzamo dokumentu koordinācija un sagatavošana pilnvaru ietvaros. Lielākie 
būvniecības projekti šajā laika periodā – Tal Residence, Konkurss par Latvijas paviljonu «Expo 
2015» Milānā, Golfa klubs babītē, JA produkti, Privātmāju projekti jūrmalā. 

 Piedalīšanās uzņēmuma stratēģiju izstrādē, konceptuālo dokumentu veidošanā un risku 
vadība. 

Darbinieku skaits uzņēmumā: [5-10] neņemot vērā piesaistāmo speciālistu skaitu uz projekta izstrādes 
laiku 
Apgrozījums: ņemot vērā saistīto uzņēmumu apgrozījumu [-100 ,tukst. EUR] 
Jūsu tiešā padotībā esošo darbinieku skaits: 5-10, neskaitot piesaistāmo speciālistu skaitu uz projekta 
izstrādes laiku. 
Vadības līmenim kuram tiešā pakļautībā un atskaitījos par darba rezultātu:  

 Valdei. 
Lēmumu pieņemšanas tiesību raksturojums: Savu kompetenču ietvaros tikai administratīvie lēmumi. 
Pārējie finanšu pārvaldības lēmumi tikai saskaņojot ar valdi. HR lēmumi atkarībā no speciālistam 
paredzamā amata – administratīvā personāla nolīgšanai – individuāli, piesaistāmo arhitektus izvērtē un 
gala lēmumu pieņem valde, konsultējoties ar Administratīvo direktoru par iespējamajiem riskiem. 

Nozare    Arhitektūra un projektēšana 

11/2007 – 06/2009 Administratīvais direktors / Prokūrists 

SIA Arhitektonika, 

 
Galvenie darba pienākumi - sasniegumi : 

 Veiksmīgi orientējos visās top menedžmenta funkcijās - stratēģiskā vadība u.c.. Pārstāvēju 
uzņēmumu sarunās ar klientiem. Organizēju Eiropas finansējuma piesaisti. Aizvietoju valdes 
priekšsēdētāju. 

 Sasniegumi: Izstrādāta datorizēta lietvedības uzskaites programma; darbinieku atalgojuma 
un motivācijas sistēma. Nodrošināta uzņēmuma vadība atbilstoši KVS standartiem. 

 Būvniecības, kā arī projekta izstrādes procesā organizēt sapulces ar pasūtītāju, kas skar 
arhitekta jautājumus. Nodrošināt koordināciju un līgumu slēgšanu piesaistāmajiem 
apakšuzņēmējiem inženiertīklu izstrādes projektos – elektrotīkli (iekšējie un ārējie), UKS, UKT, 
topogrāfijas speciālistu piesaiste, būvkonstruktoru koordinācija, dizaineru un iterjera dizaineru 
piesaiste. Būvprojekta saskaņošanas procesa pārraudzība un koordinācija valsts institūcijās, 
būvprojekta iesniedzamo dokumentu koordinācija un sagatavošana pilnvaru ietvaros. 
Darbības principi būvprojektos gan kā ģenerāluzņēmējam kurš koordinē ne tikai un vienīgi 
būvobjekta arhitektūras daļu, bet arī visus iesaistītos apakšuzņēmējus (būvniekus, arhitektus, 
inženierus), mazāk kā apakšuzņēmējs zem ģenerāluzņēmēja. 

 Lielākie projekti – Dienvidu tilta vantis un apgaismes projekts, Elizabetes iela 39, Dreiliņu māju 
kompleksa projekts 3 milj., kā arī projekti ar ierobežotas informācijas pieejamību (slepenā 
statusa objekti). u.c. 

 Uzņēmuma stratēģiju izstrāde, konceptuālo dokumentu veidošana, pārmaiņu vadība. 
Darbinieku skaits uzņēmumā: [20-30] neņemot vērā piesaistāmo speciālistu skaitu uz projekta izstrādes 
laiku, darbinieku skaits uz pēdējā gada pārskata sastādīšanas brīdi ir mazāks nekā tas bija strādājot 
šajā laika periodā – īpatnības piesaistāmo speciālistu izvēlē dažādos lielos būvniecības projektos. 
Apgrozījums: ņemot vērā saistīto uzņēmumu apgrozījumu [300 - 500 ,tukst. EUR] 
Jūsu tiešā padotībā esošo darbinieku skaits: 20, neskaitot piesaistāmo speciālistu skaitu uz projekta 
izstrādes laiku. 
Vadības līmenim kuram tiešā pakļautībā un atskaitījos par darba rezultātu:  

 Valdei. 
Lēmumu pieņemšanas tiesību raksturojums: Uz prokūras pamata savstarpējā pilnvarojuma limita 
ietvaros. Gada pārskatus un saskaņojot ar visiem valdes locekļiem. 

Nozare    Arhitektūra un projektēšana 

05/2006 – 11/2007 Iekšējā audita nodaļas vadītājs 
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IZGLĪTĪBA   

 

 

 

LR Uzņēmumu reģistrs,  Rīgas reģionālā nodaļa, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Latvija 
http://www.ur.gov.lv/. 

Informatīvais tālrunis:  +371 67031703; Fakss:  +371 67031793; E-pasts:  info@ur.gov.lv  

 
Galvenie darba pienākumi - sasniegumi : 

 Organizētas kompetentas konsultācijas vadības sektoram gan audita jomā gan ar auditu 
nesaistītos, bet ar pamatdarbību saistītos jautājumos.  

 Sasniegumi: Aktīva, veiksmīga dalība tiesību aktu izstrādes procesos, lai veicinātu kvalitatīvāku 
audita praksi (saņemta atzinība). Audita nodaļas darbības nodrošināšana atbilstoši KVS 
principiem un iekšējā audita standartiem. Ieviesti automatizēti vai daļēji automatizēti kvalitātes 
kontroles indikatori. 

 Veiksmīgi īstenotas likumā par auditu izmaiņas kuras ierosināju es – kas skar par auditoru 
kompetencēm un procesuālajiem jautājumiem. 

 Piedalīšanās iekšējā auditoru institūta organizētajās apmācībās un plenēros. 

 Neveiksmīgāk bija īstenot tieslietu struktūras saistītajā jomā – personas datu aizsardzības 
jautājumos, likuma izmaiņas par personas datu auditu veikšanu uzņēmumos, kā arī par auditoru 
sertificēšanas kārtību. 

Vadības līmenim kuram tiešā pakļautībā un atskaitījos par darba rezultātu:  

 Valdei, šajā gadījumā kā neatkarīga institūcija galvenajam valsts notāram. 
Lēmumu pieņemšanas tiesību raksturojums: Nodaļas ietvaros brīvi bez papildus pilnvarojumiem. Ar 

uzņēmumu reģistra pilnveides un attīstības jautājumiem saskaņojot ar valsts galveno notāru – tikai 
attīstības investīciju projektus, pārējos gadījumos, valsts notāram informatīva loma, jo izpildvaras 
tiesības ieviest vai neieviest izmaiņas atklājot auditā nepilnības bija struktūrvienību vadītājiem. Par 
lēmumiem, kuri saistīti ar auditoru nozari tieslietu struktūrā saskaņojums ar tieslietu ministrijas iekšējā 
audita departamentu. 

Nozare    Valsts pārvalde / uzņēmumu reģistrs 

06/1999 – 30/2000 

07/2000 – 01.2006 

Vecākais speciālists kvalitātes jautājumos 

APGĀDS JĀŅA SĒTA SIA un AS „Preses Nams”. 

 
Galvenie darba pienākumi: 

 Stratēģiju izstrādāšana kvalitātes jautājumos. Auditi KVS sistēmās, KVS sistēmu konsultācijas 
uzņēmumā. 

 Sasniegumi: Izstrādāta metodika datu analīzei un novērtēšanai pēc audita rezultātiem. 
Izstrādāta metodika un uzskaites sistēma reklamāciju ietekmei uz uzņēmuma pamatdarbību. 

Nozare  Poligrāfija/ Kvalitātes vadība / kvalitātes kontrole 

2012-2013 Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadībā (MBA) / 
Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija 

EKI 7. līmenis 

Biznesa augstskola Turība, Latvija 

▪ Diploms ar izcilību, tēma: „Biznesa modelēšanas pielietojums SIA „XXX” attīstības veicināšanā”. 

▪ Uzņēmējdarbības administrēšana, sociālās un cilvēktiesību zinātnes, informācijas un saskarsmes 
zinātnes. 

2009-2011 Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā / 
Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija 

EKI 7. līmenis 

Biznesa augstskola Turība, Latvija 

▪ Diploms ar atzinību par teicami aizstāvētu diplomdarbu: „Uzņēmuma SIA „XXX” stratēģijas izstrāde 
ilgdzīvotspējas nodrošināšanai pārmaiņu vadībā”. 

▪ Vadība, ekonomika, mārketings, tiesības un prakse uzņēmumos. 

2003-2005 Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar 
piešķirtu kvalifikāciju „Grāmatvedis”, kas atbilst ceturtajam 

 

http://www.ur.gov.lv/
mailto:info@ur.gov.lv
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PRASMES   

 

 
 

 

 

 

profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

Biznesa augstskola Turība, Latvija 

▪ Diplomdarbs: „Inventarizācijā, revīzijā un auditā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas 
sistēmas raksturojums AS „Preses nams”. 

DZIMTĀ VALODA Latviešu 

Citas valodas SAPRATNE RUNĀŠANA RAKSTĪŠANA 

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

angļu C2 C2 C1 C1 C1 

krievu C2 C1 C2 C2 B2 

vācu A2 A2 A1 A1 A2 

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

Komunikācijas prasmes  Spēju strādāt komandā un vadīt komandu nodrošinot iekšējo un ārējo komunikāciju projekta 
ietvaros. 

 Spēju runāt lielas auditorijas priekšā, kas apgūtas darbojoties amatierteātrī. 

 Pārrunu procesu vadīšana un organizēšana. 

 Spēju organizēt krīzes vadības komunikāciju. 

 Spēju vadīt un organizēt ar uzņēmumu saistīto komunikāciju t.sk mārketinga komunikāciju. 

Organizatoriskās / vadības 
prasmes 

 Konsultatīvais atbalsts – biznesa konsultācijas dažādos līmeņos, CRM un biznesa procesi, 
Risku un stratēģiskā vadība, KVS, Iekšējā audita vadība, procesu vadība, personāla vadība, 
lielapjoma pārskati, notikumu vadība, plānošana. 

 Spēju vadīt komandu līdz šim praktiskā pieredze vadīt komandu līdz 30 cilvēkiem, esmu 
pārliecināts ka varu vadīt arī lielāku komandu. 

Ar darba pienākumiem saistītās 
prasmes 

▪ Labi pārzinu kvalitātes kontroles procesus (ilgstoša darba pieredze) 

▪ Labi pārzinu excel – vlookup, hlookup, search, index, IF un citas funkcijas ir pamats labam failam. 

Digitālās prasmes PAŠNOVĒRTĒJUMS 

Informācijas 
apstrāde 

Komunikācija 
Satura 

veidošana 
Drošība Problēmrisināšana 

 Augstākais līmenis Augstākais līmenis  Augstākais līmenis Augstākais līmenis Vidējs līmenis 

 Līmeņi: Pamatlīmenis  -  Vidējais līmenis  -  Augstākais līmenis 
Digitālās prasmes - Pašnovērtējuma tabula 

 Jebkuru datorprogrammu apgūstu ļoti ātri (šajā saraktā nav uzskaitītas visas progr.). 

•  MS office (Word, Excel, Access, Project, Visio utt..) – speciālista līmenis; 

•  Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, CorelDraw– vidējais līmenis; 

•  yEd Graph Editor, Corel VideoStudio Pro X3, CRM – vidējais līmenis. 
Python programmēšanas valdoas izmantošanai darbu automatizācijai 

  

Citas prasmes  Pašdarbība mākslinieciskajā darbā – Cēsu tautas teātrī. (ar 2006.gadu pārtraukts) 

 Velosports, peldēšana, autordarbu izstrāde. 

 Professional Board Member Education Self Assessment test 100% 

Transportlīdzekļa vadītāja 
apliecība 

 

B 

http://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/digital-competences
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PAPILDU INFORMĀCIJA   

 

Publikācijas 

 

 

 

Prezentācijas 

Dalība biedrībās, organizācijās 
u.tml. 

 

Līdzautors dzejoļu krājumā, izdevējs Harmonija (2013) 

Līdzautors dzejoļu krājumā "Man vārds uz mēles", Izdevējs Harmonija (2009) 
Zinātniskais raksts - BIZNESA MODELĒŠANAS TEHNIKU IZMANTOŠANA SVID ANALĪZEI 
UZŅĒMUMĀ (2013. g.) 

▪ https://www.youtube.com/channel/UCM5deQTRiAYyAo3h64gYWUQ?view_as=subscriber  
 
Mentoru asociāacijasa biedrs.  

Kursi 

 Nr. Organizācija Tēma Gads 
Stun
das 

1.  
Rīģas tehniskā 
universitāte 

Profesionālās pilnveides izglītības programma: 
30P484013 Programēšanas valoda Python 2021 160 

2.  
Latvijas Jūras 
akadēmija 

Tiešsaistes mācību izstrādi un mācību satura 
digitalizācija / Rolands Bļujus RSU ISA/ 2020 5 

3.  

Stockholm 
school of 
economics 

Datu apstrādes automatizācija un efektīvi atskaišu 
veidošanas principi / Rihards Garančs/ 2020 16 

4.  

Biznesa 
augstskola 
Turība 

Augstskolu didaktika un inovācijas augstākajā 
izglītībā – modulis – Augstskolas docētāju 
profesionālā kompetence – Plaģiātisms un 
akadēmiskais godīgums studiju procesā 2018 4 

5.  

Biznesa 
augstskola 
Turība 

Augstskolu didaktika un inovācijas augstākajā 
izglītībā – modulis – Inovācijas augstskolu didaktikā 
– Mācību mērķi, mācīšanās rezultāti, patstāvīgās 
studijas 2017 4 

6.  

Biznesa 
augstskola 
Turība 

Augstskolu didaktika un inovācijas augstākajā 
izglītībā – modulis – Inovācijas izglītības darba 
vadībā – Augstākās izglītības mūsdienu tendences 
Latvijā, Eiropā un pasaulē 2017 4 

7.  BDA MMU IKT drošība un personu datu aizsardzība 2017 32 

8.  BDA MMU Projektu vadības IKT rīki 2017 32 

9.  BDA MMU Datu analīze un pārskatu sagatavošana 2017 32 

10.  Bureus Veritas ISO 9000 2015 ( Izmaiņas jaunajā standartā) 2014 4 

11.  Latvikon Optimālākā pieeja Nodokļu aprēķinos 2008 12 

12.  

Latvijas 
Būvinženieru 
savienība – SIA 
LBS-
Konsultants 

Būvniecības process - no iesnieguma kartes līdz 
ekspluatācijai 2008 4 

13.  VAS Personāla audits 2007 8 

14.  VAS Interešu konflikts 2007 12 

15.  
Merkūrijs 
konsultants 

Runas māksla, prasme runāt publiski, Papildu 
informācija: Pozitīva runātāja tēla veidošanas 
pamatnosacījumi. 2007 8 

16.  
Merkūrijs 
konsultants 

Lietišķā etiķete 
2007 8 

17.  
Latvijas 
pieredzes 
izglītības centrs 

Komandu trenniņš,  Papildu informācija: • Apgūtas 
komandas veidošanas prasmes 

2007 20 

18.  Digital Securiti 

IT drošība, Papildu informācija: • Digital Securiti 
sertifikāti par apgūtajām zināšanām (Pēterburgā) 
ISO 27001 un ISO 17799, tehnoloģisko auditu, 
analīzi un ieviešanas pasākumiem IT drošības 
jautājumos; 2007 40 
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PIELIKUMI   

 

 
 

 
  

19.  
Datu valsts 
inspekcija 

Personas datu aizsardzība.,  Papildu informācija: 
biju akreditēts, kā iekšējais auditors, kuram ir 
tiesības veikt iekšējos sistēmu auditus Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra personas datu 
apstrādes sistēmās 

2006  

20.  VAS Padziļinātais iekšējā audita kurss lietpratējiem 2006 40 

21.  

Citi semināri 

Apmeklētas citas publiskās lekcijas un vieslekcijas 
Biznesa augstskola Turība, Tēmas: Mārketins, 
Personas datu aizsardzība u.c. 

2009 - 
2020  

 
 

  

 1. Darba vietas un nodarbinātības periodi no VID EDS sistēmas sakārtos pēc darba devējiem 
ar komentāriem. 

2. Iegūtās augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopija (pēc pieprasījuma). 

 
18.03.2021 
Einārs Giels 



   Curriculum Vitae Einārs Giels  

  © Eiropas Savienība, 2002-2019 | europass.cedefop.europa.eu  Lapa 9 / 17  

PERSONAL INFORMATION Einars Giels  
 

  

Motoru iela 3-114, Riga, LV-LV-1055 (Latvia)  

+37128375580     

eimsisi@gmail.com  

www.biznesakonsultacijas.lv www.linkedin.com/in/einars-giels-4492614b https://autordarbi.blogspot.com/  

Sex Male | Date of birth 20/05/1980 | Nationality Latvian  

 

 
WORK EXPERIENCE   

03/2018–02/2021 Market research analyst 

JS Olainfarm, Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-LV-2114 (Latvia), https://lv.olainfarm.com/en/  

Main job responsibilities - achievements: 

• Provide marketers, company management, and related departments with up-to-date market 
data, analytical information, and reports. 

• Perform market data analytics at different levels and in different countries - LV, LT, EE, KG, 
KZ, TJ, TM, AZ, AM, AL, PMR, RU, GE, ZC, SK, UA and other countries. 

• Foresight analytics, budgeting, cross product analytics. Balance the availability of business 
needs and market data analytics tools in company by introducing professional BI tools. 
Modeling data. 

Key achievements: 

• Developed projects related to sales metrics, marketing metrics - ROI, and other sales KPIs 
across regions, incl. Latvia, from the perspective of efficient resource management. Using 
Power Query in Power BI database analytics tools. 

Number of employees in the company: https://lifescience.lv/members/olainfarm-as/ [1078] 

Turnover: https://lifescience.lv/members/olainfarm-as/ [91, mill. EUR] 

Number of employees directly subordinate to you: 

• 0, due to the specific nature of the structure, there is no direct subordination, but work within 
the scope of its field, coordinating, training and otherwise involving 19 to 50 staff from different 
countries (LV, LT, EE, KG, KZ, TJ, TM, AZ, AM, AL, PMR, RU, GE, ZC, SK, UA etc.), excluding 
marketing and affiliated departments, for direct functions. 

To which level of management I report directly and report on the result of my work:: 

• Member of the Board, Marketing Director. 

Description of decision-making powers:  

• Decisions are made individually, solely within the scope of their functions, but may be related 
to defining and forecasting the overall development of the company, and there is no delegated 
power to make decisions without the assistance of the marketing director or Board member. 

Business or sector Manufacturing  

01/2017–Present Lecturer - Proces effectivnes in company / Crisis management / Coaching 

University Turība,  Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058, Latvija,  http://www.turiba.lv tālr.: +371 67622551, 
67619008; fakss: 67619152; e-pasts: turiba@turiba.lv  

Main job responsibilities - achievements: 

• From 01/2017 Lectures in Crisis Management (LV / ENG) - Crisis Management, Crisis 
Communication Management, Case Study in Crisis Management 

• From 2018/2019 Lectures (ENG / LV) - Efficiency Processes in Enterprise,  LEAN, Kaizen, 
Toyota Way, Supply chain management , JIDOKA, HEIJUNKA, Kaizen, Five S, The 8 Wastes,  
Value Chain, Case for Change,  Hoshin Kanri,  KANBAN,  Pull principle,  ECRS, ADIZES 
Methodology 

• From 09.23019  Lectures (ENG / LV) – Coaching,  effective staff potential improvement and 
development, team development and leadership potential through coaching tools and 

 

http://www.biznesakonsultacijas.lv/
http://www.linkedin.com/in/einars-giels-4492614b
https://autordarbi.blogspot.com/
https://lv.olainfarm.com/en/
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techniques 

Business or sector  Professional higher education 

11/2016–01/2020 Lecturer -  International Strategic Management 

Maritim academy of Latvia,  Flotes iela 12  k – 1, Rīga, LV – 1016, Latvija,  http://www.latja.lv Tālr.: 
67161125; fakss: 67830138, e-pasts: info@latja.lv 

Main job responsibilities - achievements: 

• Lecture management International strategic management - business analysis, business plan, 
strategy development. Supervision of bachelor diploma paper. 

12/2014–Present Councilor - FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION /  Member of the Board 
of Turiba Alumni Association 

University Turība,  Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058, Latvija,  http://www.turiba.lv tālr.: +371 67622551, 
67619008; fakss: 67619152; e-pasts: turiba@turiba.lv 

Main job responsibilities - achievements: 

• The Faculty Council has experts in its field, for example, in the election of the Dean, in the 
development of new study programs, in the approval of the topics of diploma papers, 
internship programs. 

• Also as mentor. 

• Member of the Board of Turiba Alumni Association 

 Business or sector  Professional higher education 

01/2010–Present Main Consultant – Project owner -  chairman 

Business consulting, Rīga, Motoru iela 3-114, Riga, LV-LV-1055 (Latvia), www.biznesakonsultacijas.lv  

Main job responsibilities - achievements: 

• Consulting areas: Quality Management, Audit, Personnel Management, Economic and 
Financial Management, Business Ideas, Business Plans, Investment Attraction & 
Development Projects, Training & Student Consultancy, Know-how Technology 
Opportunities, CRM (or CMR) System Design and Implementation as well as the 
development of a risk management and management system. Production of video 
presentations. Mentoring, Coaching. 

• Achievements: Several successful business plans have been developed (with planned 
turnover over 3 million and smaller with planned turnover up to 500 thousand), which have 
received EU funding - in metalworking, fish processing, multimedia and other fields. 
Successful implementation of several WEB design projects and training in IS. 

• • A collaborative project with the international ADIZES Institute has been launched. 

Business or sector Administrative and support service activities  

03/2010–09.2019 
03.2010-31.12.2014 

02.2011-16.03.2018 

02.01.2012 - 30.06.2012 

from 06.2017 

Project Manager / Quality Systems Manager / Information Systems Manager 
LTD Lat assist (03.2010-31.12.2014)   
LTD Arvels 
Latvijas auto moto biedrība 

LTD Autoklubs 

www.lamb.lv  

Main job responsibilities - achievements: 

• In addition to the core responsibilities, preparing complex financial statements for senior 
management. Development and implementation of automated or semi-automated report 
templates. Implementation and maintenance of QMS (ISO 9001) systems. 

• Achievements: Successful implementation of VoIP telephony (project size 20,000 - 40,000), 
development of data analysis reporting systems. Implemented customer data accounting 
system. Introduced QMS ISO 9001: 2008, for which a separate investment attraction project 
was also developed. Successfully attracted funding from FIA support programs and 
implemented road safety projects - http://soferis-kepainis.lv/; video contest - 
http://www.lamb.lv/?id=151 Drive safely - http://www.lamb.lv/?id=125. 

• Personalized homepages - http://arvels.mozello.lv; http://latassist.lv/; http://autopalidziba.eu/ 

• Participation in the development of company strategies, conceptual documents. 

• Preparation of management reports - incl. costing calculations and developing a costing 
system. 

mailto:info@latja.lv
http://www.biznesakonsultacijas.lv/
http://www.lamb.lv/
http://www.lamb.lv/?id=125
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• Developing a risk and crisis management plan. 

Number of employees in the company:[30] 

Turnover: [~3 ,milj. EUR] 

Number of employees directly subordinate to you: 

• • 0 given that I was directly subordinate to the board, as an independent body, as project 
manager, etc. Position: Senior Manager. 

To which level of management I report directly and report on the result of my work:: 

• Member of the Board. 

Description of decision-making powers:  

• Within my competencies in Quality Management, Information Systems Management - freely 
as long as the project cost does not exceed 5000 EUR. All decisions regarding investment 
project attraction were made individually, while the realization of the project was done by the 
individual managers, in agreement with the developer. 

Business or sector Other service activities  

10/2016–12/2017 QMS and Integrated Managament system manager 

Ltd. Cross Timber Systems, Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-LV-3004 (Latvia) 
http://www.crosstimbersystems.com  

Main job responsibilities - achievements: 

• Implementation and maintenance of the integrated management system (ISO 9001, OHSAS 
18001, ISO 16000). The system established at the outset .; 

• Establishment, certification and maintenance of the CE marking certification process from the 
start. 

• Providing other production-related certification processes, including certification of company 
production in Swedish registers.  

• Implementation and maintenance of LEAN system in the company. 

• Maintaining the company's FSC and PEFC certification processes. 

• Establishment of a new laboratory for quality measurement according to the requirements of 
the CE certificate. Conducting and providing the laboratory certification process. 

Number of employees in the company:[100+] 

Turnover: [100-300 ,milj. EUR] 

Number of employees directly subordinate to you: 

• 0 given that I was directly subordinate to the board as an independent body. 

To which level of management I report directly and report on the result of my work:: 

• Member of the Board, Director of Production only on specific issues 

Description of decision-making powers:  

• When coordinating large projects with the Board (for example, setting up a new laboratory in 
the company, or implementing a new level of CE lab tests with investments above 50,000), 
other decisions related to maintaining certification could be fully made within myself. 

Business or sector Manufacturing  

06/2013–02/2017 Technical director - Administrative director - senior manager 

Ltd.  ARHIL, Riga (Latvia), http://ingurds-lazdins.com/cilveki/ 

Main job responsibilities - achievements: 

• Successfully orientated in all top management functions - strategic management, financial 
management, personnel management, record keeping, etc. 

• Organize meetings with the client on architect issues during the construction and project 
development process. Ensure co-ordination and contracting of outsourced subcontractors in 
engineering network development projects - power grids (internal and external), UKS, UKT, 
topography specialists, building coordinators, designers and interior designers. Supervision 
and co-ordination of the project approval process, co-ordination and preparation of documents 
to be submitted within the framework of the mandate. Major construction projects of this period 
- Tal Residence, Competition for Latvian pavilion «Expo 2015» in Milan, Babite Golf Club, JA 

http://www.crosstimbersystems.com/
http://ingurds-lazdins.com/cilveki/


   Curriculum Vitae  Einārs Giels  

  © Eiropas Savienība, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Lapa 12 / 17  

products, Private house projects in Jurmala. 

• Participation in the development of company strategies, conceptual documents and risk 
management. 

Number of employees in the company:[5+] 

Turnover: [0.1 ,milj. EUR + ] 

Number of employees directly subordinate to you: 

• 5-10, excluding the number of specialists (they can by more than 50) to be recruited for the 
duration of the project. 

To which level of management I report directly and report on the result of my work:: 

• To the Board, company owner. 

Description of decision-making powers:  

• Within my field of competence, only administrative decisions. Other financial management 
decisions shall be approved by the Board. HR decisions, based on the position of the 
specialist to hire administrative staff, are assessed individually by the architects to be 
recruited and the final decision is taken by the board in consultation with the Administrative 
Director on potential risks. 

Business or sector  Architecture and design 

11/2007–06/2009 Technical director - Administrative director - senior manager (procurist) 

Ltd. „ARHITEKTONIKA designing group”, Riga (Latvia)  

Main job responsibilities - achievements: 

• Successfully orientated in all top management functions - strategic management, financial 
management, personnel management, record keeping, etc.  I represent companies in 
negotiations with clients. I organize European funding. To replace the Chairman of the Board. 

• Achievements: Developed computerized record keeping software; employee remuneration 
and motivation system. Managing of the company according to QMS standards. 

• Organize meetings with the client on architect issues during the construction and project 
development process. Ensure co-ordination and contracting of outsourced subcontractors for 
engineering network development projects - power grids (internal and external), UKS, UKT, 
topography specialists, building coordinators, designers and interior designers. Supervision 
and co-ordination of the construction project approval process in state institutions, co-
ordination and preparation of documents to be submitted within the framework of the authority. 
Operating principles in construction projects, both as a general contractor who coordinates 
not only the architectural part of the site, but also all subcontractors involved (builders, 
architects, engineers), less as a subcontractor under the general contractor. 

• Major projects - South Bridge Vantage and Lighting Project, 39 Elizabetes Street, Dreilini 
House Complex Project 3 million, as well as projects with restricted access to information 
(secret status objects). etc. 

• Developing company strategies, drafting conceptual documents, managing change. 

Number of employees in the company:[20-30] 

Turnover: [0.3-0.5 ,milj. EUR + ] 

Number of employees directly subordinate to you: 

• 20, excluding the number of specialists (they can by more than 50-100) to be recruited for the 
duration of the project. 

To which level of management I report directly and report on the result of my work:: 

• To the Board, company owners. 

Description of decision-making powers:  

• On the basis of a procuration within the limits of the mutual authorization. Coordinating the 
annual reports with all members of the Board. 

Business or sector  Architecture and design 

05/2006–11/2007 Department head of the internal audit. 

Register of LR Enterprise, Rīgas reģionālā nodaļa, Pērses iela 2, Riga, LV-LV-1011 (Latvia)  
http://www.ur.gov.lv/  

Main job responsibilities - achievements: 

• Competent management advice has been provided, both in the field of audit and in non-audit, 

http://www.ur.gov.lv/
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but operational matters. 

• Achievements: Active, successful participation in the legislative process to promote better 
quality audit practice (recognition by the Audit Division of the Ministry of Justice). Ensuring the 
operation of the Audit Department in accordance with QMS principles and internal audit 
standards. Introduced automated or semi-automated quality control indicators. 

• Successful implementation of the changes to the Audit Act proposed by me concerning 
auditors' competences and procedural issues. 

• Participation in training and plenary sessions organized by the Institute of Internal Auditors. 

Number of employees in the company:[100+] 

Turnover: [public administration budget] 

Number of employees directly subordinate to you: 

• 2-3. 

To which level of management I report directly and report on the result of my work:: 

• To the Board, in this case as an independent body to the Chief Public Notary. 

Description of decision-making powers:  

• On the basis of a procuration within the limits of the mutual authorization. Coordinating the 
annual reports with all members of the Board.  Concerning decisions regarding company 
improvement and development opportunities - coordinated with other departments.  
Concerning decisions related to the auditors sector in the justice structure, coordination with 
the Ministry of Justice Internal Audit Department. 

Business or sector Public administration and defence; compulsory social security, Internal audit 

06/1999 – 30/2000 

07/2000 – 01.2006 

Senior Quality Specialist, head of department assistant 

APGĀDS JĀŅA SĒTA LTD  and "Press nams" the JS polygraphy complex, Riga (Latvia)  

Highlights: 

Supervisor of the Quality tests and verifications and analysis. Producer of strategies in quality 
questions. Audits in the QMS systems, application of the QMS systems in a practical action, in a 
consultation of the QMS systems enterprise. 

EDUCATION AND TRAINING   

2013 Professional MA degree in Business administration and qualification 
Companies and institutions Manager. 

EQF level 8 

Turiba University, Riga (Latvia)  

Diploma paper: The use of business modelling to aid the development of Ltd. Lat Assist. 

Business Administration, Social and Human Rights Sciences, Information and Communication 
Sciences. 

2011 Professional Bachelor's degree in Business administration and 
qualification Companies and institutions Manager. 

EQF level 8 

Turiba University, Riga (Latvia)  

Recognition for excellent presentation of diploma paper: "Developing a strategy for the company 
“XXX” to ensure of the company viability in change management". 

Management, economics, marketing, law and practice in companies, change management. 

2005 Finance and Accounting - “Accountant” EQF level 6 

School of Business Administration Turiba, Cēsis (Latvia)  

Finance and Accounting - “Accountant”. 

Diploma paper: „Inventory, inspection and audit qualifications of workers involved in the promotion 
system characterization in AS „Preses nams”. 

PERSONAL SKILLS   
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Mother tongue(s) Latvian 

  

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English C2 C2 C1 C1 C1 

Russian C2 C2 C2 C2 B2 

German A1 A1 A1 A1 A1 

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

Communication skills • Ability to work in a team and manage a team by providing internal and external communication within 
the project. 
• Ability to speak in front of a large audience learned through an amateur theater. 
• Managing and organizing negotiation processes. 
• Ability to organize crisis management communication. 
• Ability to manage and organize business-related communications, including marketing 
communications. 

Organisational / managerial skills • The ability to run a team so far has been a practical experience to run a team of up to 30 people, I'm 
sure I can run a larger team. 

Job-related skills ▪ I have good knowledge of quality control processes (long-term work experience) 
▪ Well know excel - vlookup, hlookup, search, index, IF and other functions are the basis for a good 
file. 

Digital skills SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing 

Communication 
Content 
creation 

Safety 
Problem-
solving 

 Proficient user Proficient user Proficient user Independent user Proficient user 

 Digital skills - Self-assessment grid  
Prof. skills in Excel and other MS programs. 

Other skills • Self-activity in artistic work - Cesis folk theater. (discontinued in 2006) 
• Cycling, swimming, artwork (writing, painting). 

• Professional Board Member Education Self Assessment test 100% 

Driving licence B 

ADDITIONAL INFORMATION   

Publications Co-author of the collection of poems, publisher Harmony (2013) 

Co-author poem collection "Man Name on the Mouth", Publisher Harmony (2009) 

Scientific article - USE OF BUSINESS MODELING TECHNIQUES FOR SWOT ANALYSIS IN 
ENTERPRISE (2013) 

Memberships Member of Mentor Association. 

Courses No 
Organizati
on 

Topic Year 
akad.ho

urs. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences
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 RTU Programing language Python 2021 160 

  

Latvijas 
Jūras 
akadēmija 

Development of online training and digitization of 
training content/ Rolands Bļujus RSU ISA/ 

2020 5 

  

Stockhol
m school 
of 
economic
s 

Data Processing Automation and Effective Reporting 
Principles / Rihards Garančs/ 

2020 16 

  
Biznesa 
augstskol
a Turība 

Higher Education Didactics and Innovation in Higher 
Education - Module - Professional Competence of 
Higher School Lecturers - Plagiarism and Academic 
Integrity in the Study Process 

2018 4 

  
Biznesa 
augstskol
a Turība 

Higher Education Didactics and Innovation in Higher 
Education - Module - Higher Education Didactics - 
Learning Objectives, Learning Outcomes, Independent 
Studies 

2017 4 

  

Biznesa 
augstskol
a Turība 

Higher Education Didactics and Innovation in Higher 
Education - Module - Innovations in Educational 
Management - Contemporary Higher Education Trends 
in Latvia, Europe and the World 

2017 4 

  
BDA 
MMU 

ICT security and protection of personal data 2017 32 

  
BDA 
MMU 

Project management ICT tools 2017 32 

  
BDA 
MMU 

Data analysis and reportin 2017 32 

  
Bureus 
Veritas 

ISO 9000 2015  2014 4 

  Latvikon Optimal approach to tax calculations 2008 12 

  

Latvijas 
Būvinženi
eru 
savienība 
– SIA 
LBS-
Konsultan
ts 

Construction process - from application card to 
commissioning 

2008 4 

  VAS Personnel audit 2007 8 

  VAS Conflict of interest 2007 12 

  
Merkūrijs 
konsultant
s 

Speech art, the ability to speak publicly.  Basic 
conditions for creating a positive speaker image. 

2007 8 

  
Merkūrijs 
konsultant
s 

Business Etiquette 2007 8 

  

Latvijas 
pieredzes 
izglītības 
centrs 

Team training 2007 20 

  
Digital 
Securiti 

IT security,  Additional information: Digital Securiti  (St. 
Petersburg Russia) ISO 27001 un ISO 17799, 
technological audit, analysis and implementation of IT 
security issues; 

2007 40 

  
Datu 
valsts 
inspekcija 

Protection of personal data 2006 
  

  VAS  Advanced Internal Audit Course for Professiona 2006 40 

  Other 
Other public lectures and guest lectures visited School 
of Business Administration Turība. Topics: Marketing, 
Personal Data Protection, etc.  

2009 - 
2020 

  
 

 

APPENDIX   

Publications Appendix No.1 Workplaces and periods of employment from the EDS system arranged by employers 
with comments 

 
18.03.2021 
Einārs Giels 
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Pielikums Nr.1 

Nr.Pk. 
Darba devēja 

NMR kods 
Darba devēja īsais 

nosaukums 
Ziņu 
kods 

Ziņu 
nosaukums 

Datums no Datums līdz 
Laiks 
gados 

Amati / piezīmes 

1.  50003004631 
APGĀDS JĀŅA SĒTA 
SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

18.06.1999 30.06.2000 1.1 

Noliktavas strādnieks 

2.  40003000248 PRESES NAMS AS 11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

01.07.2000 31.01.2006 5.7 

Ekspeditors / Papīra 
griezšanas operators / 
Kvalitātes kotrolieris 

             6.7 

Kopā vienā darba vietā, 
mainījušies tikai juridiskie 
īpašnieki 

3.  90000270634 

LATVIJAS 
REPUBLIKAS 
UZŅĒMUMU 
REĢISTRS 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

02.05.2006 14.11.2007 1.6 
Iekšējā audita nodaļas vadītājs 
- tiešā pakļautība Uzņēmumu 
reģistra galvenajam notāram 

4.  50003258481 
ARHITEKTONIKA 
PROJEKTĒŠANAS 
GRUPA SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

26.11.2007 30.04.2009 1.4 
Prokūrists / Administratīvais 
direktors 

5.    Biznesa konsultācijas     01.05.2009 28.02.2010  Tiek uzsākts projekts 
Biznesa konsultācijas 

6.  40003917596 LAT ASSIST SIA 11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

01.03.2010 31.12.2014 4.9 

Projektu menedzers [2414-02] 
/ Kvalitātes sistēmu vadītājs / 
Zvanu centra informācijas 
sistēmu vadītājs 

7.  40103370494 ARVELS SIA 16 

MN statusa 
iegūšana (MU 
darbinieks, kurš 
ir apdrošināms 
atbilstoši visiem 
VSA veidiem) 

01.02.2011 16.03.2018 7.2 
Informācijas vadības 
speciālists [3512-04] / Prjektu 
vadītājs / Kvalitātes sistēmu 
vadītājs 

8.    Biznesa konsultācijas   
Saimnieciskās 
darbības 
veicējs 

21.09.2011   10 

Tiek reģistrēta saimnieciskā 
darbība, biznesa 
konsultants projekta 
īpašnieks 

9.  40008002673 
LATVIJAS 
AUTOMOTO 
BIEDRĪBA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

02.01.2012 30.06.2012 0.5 Informatīvo sistēmu 
projektētājs 2513-02 

10.  40103343072 

ARHIL SIA 
 

16 

MN statusa 
iegūšana (MU 
darbinieks, kurš 
ir apdrošināms 
atbilstoši visiem 
VSA veidiem) 

17.06.2013 31.12.2016 3.6 

Administratīvais direktors 

11.  40103343072 11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

01.01.2017 01.02.2017 0.1 

Administratīvais direktors 

12.  40103343072 50 

Darba ņēmējam 
ir piešķirts 
atvaļinājums 
bez darba algas 
saglabāšanas 

01.01.2017 01.02.2017 -0.1 

Administratīvais direktors 

13.  40103343072 51 

Darba ņēmējs ir 
sācis darbu pēc 
atvaļinājuma 
bez darba algas 
saglabāšanas 

01.02.2017 01.02.2017 0.00 

Administratīvais direktors 

14.  50103516701 
CROSS TIMBER 
SYSTEMS SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

26.10.2016 29.12.2017 1.2 

Kvalitātes vadības sistēmu 
vadītājs / Integrētās vadības 
sistēmas 

15.  40103095353 

AUTOKLUBS SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

16.06.2017 30.06.2017 0.0 

  

16.  40103095353 11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

24.07.2017  01.09.2019 2.1 

Projektu vadītājs 2422-01 

17.  90000040638 
LATVIJAS JŪRAS 
AKADĒMIJA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

28.11.2016 23.12.2016 0.1 Lektors - Starptautiskā 
stratēģiskā vadība 
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18.  90000040638 
LATVIJAS JŪRAS 
AKADĒMIJA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

16.01.2017 30.06.2017 0.5 Lektors - Starptautiskā 
stratēģiskā vadība 

19.  90000040638 
LATVIJAS JŪRAS 
AKADĒMIJA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

13.11.2017 13.12.2017 0.1 Lektors - Starptautiskā 
stratēģiskā vadība 

20.  90000040638 
LATVIJAS JŪRAS 
AKADĒMIJA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

01.02.2018 30.06.2018 0.4 Lektors - Starptautiskā 
stratēģiskā vadība 

21.  90000040638 
LATVIJAS JŪRAS 
AKADĒMIJA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

 02.09.2019 31.01.2020 0.41 Lektors - Starptautiskā 
stratēģiskā vadība 

22.  40003135880 
BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
TURĪBA SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

17.01.2017 31.05.2017 0.4 

Lektors - Krīzes vadība 

23.  40003135880 
BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
TURĪBA SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

02.01.2018 31.05.2018 0.4 

Lektors - Krīzes vadība 

24.  40003007246 OLAINFARM AS 11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

05.03.2018  23.02.2021 2.98 Mārketinga tirgus datu 
analītiķis 

25.  40003135880 
BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
TURĪBA SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

02.01.2019  30.06.2019 0.4 

Lektors - Krīzes vadība / 
Procesu efektivitāte 
uzņēmumā 

26 40003135880 
BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
TURĪBA SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

06.09.2019  30.06.2020 1 

Lektors - Krīzes vadība / 
Procesu efektivitāte 
uzņēmumā/Koučings/Maģistra 
darbu vadītājs 

27 40003135880 
BIZNESA 
AUGSTSKOLA 
TURĪBA SIA 

11 
Darba ņēmēja 
(DŅ) statusa 
iegūšana 

01.09.2020  30.06.2021 1 Lektors - Krīzes vadība / 
/Koučings 

 


