Curriculum vitae

PERSONAS DATI

Balabka Normunds
Drēzdenes 2, Pikalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-LV-5015 (Latvija)
+371 2 9511195
n.balabka@balabka.lv
www.balabka.lv

DARBA PIEREDZE
20/06/2017–pašlaik

Deputāts
Stopiņu novada dome, Stopiņu novads (Latvija)

01/11/2016–pašlaik

Docents (prakt.)
Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Teritoriju attīstības
pārvaldības un pilsētekonomikas katedra, Rīga (Latvija)

06/04/2016–20/04/2016

Profesionālās kompetences pilnveides kursu vadītājs
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Rīga (Latvija)
Kompetences pilnveides programmas "Digitālās kompetences un medijpratība mācību priekšmeta
"Ekonomika" programmas īstenošanā"

03/09/2012–pašlaik

Direktors
Stopiņu novada Ulbrokas vidusskola, Rīga (Latvija)
Skolas darba organizācija, vadība. Mācību priekšmetu: Ekonomika un Karjeras izglītība vadīšana

01/09/2009–31/08/2012

Nodaļas vadītājs
Rīgas Valsts tehnikums, Dzelzceļnieku nodaļa, Rīga (Latvija)
Nodaļas darba vadīšana, mācību procesa nodrošināšana

01/04/2007–01/11/2016

Lektors
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Rīga (Latvija)
Vadīt lekcijas un praktiskās nodarbības studiju kursos: Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība,
Uzņēmējdarbības plānošana, Uzņēmējdarbības ekonomika un plānošana, Teritoriju saimnieciskā
darbība

01/09/2006–31/05/2012

Tālākizglītības kursu organizators, vadītājs
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Tālākizglītības
nodaļa, Rīga (Latvija)
Organizēt tālākizglītības kursu norisi, tālākizglītības kursu vadītājs

01/09/2004–30/06/2013

Profesionālo mācību priekšmetu skolotājs
Rīgas Valsts tehnikums, Rīga (Latvija)
Mācību priekšmetu Auto uzbūve; Biznesa ekonomikas pamati, Uzņēmējdarbības vadība, Lietišķie
raksti vadīšana

01/08/2003–01/06/2005

10/6/18

Zinātniskais asistents/pētnieks
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SIA Zinātņu akadēmijas "Ekonomikas institūts", Rīga (Latvija)
Pētījumu īstenošana, - nepieciešamās informācijas apkopošana un analīze
02/06/1996–pašlaik

Uzņēmuma vadītājs
IK "Elstern", Kuldīga (Latvija)
Darba organizēšana uzņēmumā

06/05/1994–01/06/1996

Auto preču pārdevējs
SIA "Ulanauto", Kuldīga (Latvija)

01/01/1992–05/05/1994

Palīgstrādnieks
SIA "Gravas Prim", Kuldīga (Latvija)
Gatavo zāģmateriālu šķirošana, kraušana

IZGLĪTĪBA
01/08/2016–31/10/2016

Sertifikāts. Iegūtas tiesības strādāt par "Pedagogu karjeras
konsultantu".

EKI 5.līmenis

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mūžizglītības centrs, Rīga (Latvija)
Programmas nosaukums un apjoms: Pedagogs karjeras konsultants, 160 stundas.
Sertifikāts derīgs uzrādot diplomu Nr. 0883, vispārējās vidējās izglītības skolotāja kvalifikācija, Liepājas
Pedagoģijas akadēmija.
01/07/2016–21/10/2016

Sertifikāts. Iegūtas tiesības mācīt mācību priekšmetu "Fizika"
pamatskolā.

EKI 5.līmenis

Latvijas Universitāte, Rīga (Latvija)
Programmas nosaukums un apjoms: Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās
pamatizglītības skolotājs (B programma). Pamatskolas Fizikas skolotājs., 160 stundu apjomā.
Sertifikāts derīgs uzrādot diplomu Nr. PD C 0883, kas izdots: 21.09.2007. (Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, Profesionālā augstākā izglītība, Vispārējās vidējās izglītības skolotājs.)
01/07/2014–08/09/2014

Sertifikāts. Iegūtas tiesības mācīt speciālās izglītības programmās.

EKI 5.līmenis

Rēzeknes Augstskola, Rēzeknē (Latvija)
Programmas nosaukums un apjoms: Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas
programmu realizācija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā. - B programma, 72
stundas.
Sertifikāts derīgs, uzrādot diplomu Nr. PD C 0883, kas izdots: 21.09.2007. (Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, Profesionālā augstākā izglītība, Vispārējās vidējās izglītības skolotājs.

03/01/2012–26/05/2012

Sertifikāts. Iegūtas tiesības veikt "Mentordarbību izglītības iestādē".

EKI 5.līmenis

Latvijas Universitāte, Rīga (Latvija)
Skolotāju - mentoru profesionālā pilnveide, 72 stundu apjomā.
Sertifikāts derīgs, uzrādot diplomu Nr. PD C 0883, kas izdots: 21.09.2007. (Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, Profesionālā augstākā izglītība, Vispārējās vidējās izglītības skolotājs.
01/09/2010–pašlaik

10/6/18

Humanitāro zinātņu akadēmiskā maģistrantūras programma –
Teoloģija un reliģiju zinātne, - humanitāro zinātņu maģistra grāds
teoloģijā un reliģiju zinātnē (Mg.theol.)

© Eiropas Savienība, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

EKI 7.līmenis

Lapa 2 / 11

Curriculum vitae

Balabka Normunds

Latvijas Kristīgā akadēmija, Jūrmala (Latvija)
Kristīgā ētika, Filosofija, Vecā derība, Monastiskā literatūra, Ekseģēze u.c.
01/09/2010–30/06/2011

Profesionālā sociālo zinātņu maģistra studiju programma - Tiesību
zinātne, - sociālo zinātņu profesionālais maģistra grāds tiesību
zinātnē (Mg.iur.)

EKI 7.līmenis

SIA "Biznesa augstskola Turība", Rīga (Latvija)
Krimināltiesības, Konstitucionālās tiesības, Starptautiskās tiesības, Civiltiesības, Tiesību teorija,
Tiesību vēsture u.c.
01/09/2008–31/05/2011

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma – Pedagoģija,
- pedagoģijas doktors (Dr.paed.) Patreiz, - pedagoģijas zinātņu
doktora grāda kandidāts

EKI 8.līmenis

Liepājas Universitāte, Liepāja (Latvija)
Pētniecības metodes pedagoģijā, Pedagoģijas vēsture, Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes
pētniecībā u.c.
01/09/2007–31/05/2009

Sociālo zinātņu maģistrantūras programma – Politikas zinātne, sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē (Mg.sc.pol.)

EKI 7.līmenis

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)
Antrapoloģija, Politika un tiesības, Kvantitatīvās metodes, Kvalitatīvās metodes politikā u.c.
01/09/2006–31/05/2008

Izglītības zinātņu maģistrantūras programma, - izglītības zinātņu
maģistra grāds (Mg.sc.educ.)

EKI 7.līmenis

Latvijas Universitāte, Rīga (Latvija)
Pedagoģijas vēsture, Pedagoģijas filosofija, Pedagoģijas didaktika, Pētniecības metodes pedagoģijā,
Psiholoģija u.c.
01/09/2005–30/06/2007

Profesionālais sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības
vadībā, 5. līmeņa kvalifikācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs
(Mg.oec.)

EKI 7.līmenis

SIA "Biznesa augstskola Turība", Rīga (Latvija)
Uzņēmējdarbības vadība, Iestāžu un organizāciju vadība, Personāla vadība, Pētniecības metodes,
Datu apstrāde un analīze u.c.
01/09/2005–31/05/2007

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija –
matemātikas skolotājs

EKI 6.līmenis

Liepājas Universitāte, Liepāja (Latvija)
Matemātikas didaktika, Pedagoģijas vēsture, Kultoroloģija, Filosofija, Angļu valoda, Pedagoģijas
didaktika, Kvantitatīvās metodes pedagoģijā u.c.
01/09/2004–31/05/2009

Profesionālā augstākā bakalaura studiju programma – Publiskās
tiesības, 5. līmeņa kvalifikācija - jurists

EKI 7.līmenis

Latvijas Policijas akadēmija, Rīga (Latvija)
Krimināltiesības, Kriminālprocess, Civiltiesības, Pašvaldību tiesības, Administratīvās tiesības,
Administratīvais process, Kriminalistika, Personāla vadība, Psiholoģija, Angļu valoda, Krievu valoda,
Tiesību teorija, Tiesību vēsture, Filosofija, Loģika u.c.
01/09/2003–31/05/2004

10/6/18

Arodskolotāja pamata pedagoģiskā izglītības programma un
iegūtas tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības
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iestādēs
Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga (Latvija)
Pedagoģija, Industriālās metodes, Filosofija, Pedagoģijas didaktika u.c.
01/09/2000–31/05/2005

Uzņēmējdarbības vadības programma – Sociālo zinātņu bakalaura
grāds uzņēmējdarbības vadībā

EKI 6.līmenis

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga (Latvija)
Uzņēmumu vadība, Personāla vadība, Psiholoģija, Politika, Matemātika ekonomistiem, Augstākā
matemātika, Fizika, Ķīmija, Materiālmācība, Tēlotājģeometrija, Kvantitatīvās metodes, Datu apstrāde
un analīze u.c.
01/09/1988–30/06/1992

Vidējā profesionālā izglītība, kvalifikācija – Lauksaimniecības
tehnikas mehāniķis

EKI 4.līmenis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Kandava (Latvija)
Lauksaimniecības tehnika, Tehniskā mehānika, Matemātika, Latvijas vēsture, Latviešu valoda, Krievu
valoda, Vācu valoda, Remontiekārtas, Elektrotehnika u.c.
01/09/1981–31/05/1988

Pamatizglītība

EKI 3.līmenis

Kuldīgas 1. vidusskola, Kuldīga (Latvija)
Vispārizglītojošie
- Latviešu valoda, matemātika, svešvaloda (vācu)
- Sports u.c.
PRASMES
Dzimtā valoda

latviešu

Svešvalodas

SAPRATNE

RUNĀŠANA

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

angļu

B1

C2

B2

B2

B2

krievu

C2

C2

C2

C2

C1

vācu

A2

B1

A1

A1

A1

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

Komunikācijas prasmes

Labas komunikācijas prasmes ilggadēji pildot darba pienākumus saistībā ar cilvēkresursu vadību.
Labas komunikācijas prasmes darbā ar dažāda vecuma jauniešiem, kas ir pilnveidotas pildot ilggadēji
skolotāja darba pienākumus.

Organizatoriskās / vadības
prasmes

Labas skolvadības prasmes. Pašlaik vadu 106 darbinieku komandu.
Labas tehnisko un materiālo resursu vadības prasmes.
Labas pedagoģiskās prasmes.

Ar darba pienākumiem saistītās
prasmes

Digitālās prasmes

10/6/18

Labi pārzinu izglītības iestādes vadības procesus.
Labi pārzinu pedagoģijas procesus.
PAŠNOVĒRTĒJUMS
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Komunikācija

Satura
veidošana

Drošība

Problēmrisināšana

Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis
Digitālās prasmes - Pašnovērtējuma tabula

MS Word - Pieredzējis lietotājs
MS Excel - Pieredzējis lietotājs
MS PowerPoint - Pieredzējis lietotājs
MS Oulook - Pieredzējis lietotājs
MS Project - Labas zināšanas
MS Exchange - Labas zināšanas
Adobe Acrobat - Pieredzējis lietotājs
MS FrontPage - Labas zināšanas
MacOS9 - Labas zināšanas
MySQL - Labas zināšanas
Citas prasmes

Transportlīdzekļa vadītāja
apliecība

Filozofija, ekonomika, pedagoģija, tiesības, politika, sabiedriskās attiecības Aktīva atpūta, ceļojumi,
sports, - skriešana, sporta velobraukšana.
A, B, BE, C, CE, D1, D, DE

PAPILDU INFORMĀCIJA
Dalība biedrībās, organizācijās
u.tml.

Kursi

▪ 2011. - pašlaik. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība,- valdes loceklis.
▪ 2011. - pašlaik. Politiskā partija „Vienotība", Rīgas nodaļa, Izglītības darba grupa
▪ 09.06.2018., "Neirolingvistiskās programmēšanas praktiķa kurss". - Sertificēts kā NLP praktiķis, profesionālās kompetences pilnveides programma, 200 (divsimts) akadēmiskās stundas. –
apliecība Nr.2018/49. - Programmas īstenotāja iestāde: Personības pilnveides centrs.
▪ 08.05.2018., "Normatīvo aktu piemērošana izglītības programmu īstenošanā", (A programma), pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma, 10 (desmit) akadēmiskās stundas. –
apliecība Nr.73. – Izglītības programma saskaņota ar Rīgas Izglītības informatīvi metodisko centru,
2018. gada 28. martā, saskaņojuma Nr.RIMC-18-074. - Programmas īstenotāja iestāde: Eiropas
Tālmācības vidusskola.
▪ 17.04.2018., "Izglītības iestāžu administrācijai saistošie datu apstrādes nosacījumi ES Vispārīgās
datu aizsardzības regulas kontekstā", - temati: 1. Kas ir dati; 2. Datu apstrādes tiesiskais
pamatojums; 3. Specifiskais par nepilngadīgo personu datu apstrādi; 4. Specifiskais par īpašo datu
kategoriju apstrādi; 5. Par bērnu reģistrāciju pirmskolā / skolā. 6. Video novērošana. 7.
Fotografēšana / filmēšana pasākumos / materiālu izvietošana internetā. 8. Pārziņu pienākumi. 9.
Datu subjekta tiesības. 10. Nepieciešamā dokumentācija. 11. Datu apstrādes pārkāpumi. - 3 (trīs)
akadēmiskās stundas. – apliecinājums. - Programmas īstenotāja iestāde: Pierīgas Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde.
▪ 23.02.2018., "Plaģiātisms, autortiesību pārkāpums un to preventīvie pasākumi", akadēmiskā
personāla kvalifikācijas pilnveides seminārs, 2 (divas) akadēmiskās stundas. - sertifikāts PNI
Nr.003449. - Rīgas Tehniskā universitāte.
▪ 07.02.2018., "Starpdisciplināro nodarbību mērķis, uzdevumi, saturs un starpdisciplināro nodarbību
radīšanas modeļi (A programma), - temati: 1. Starpdisciplināro nodarbību būtība, mērķis, uzdevumi
un saturs. 2. Starpdisciplināro mācību priekšrocības un izaicinājumi. 3. Starpdisciplināro nodarbību
radīšanas modeļi. - 8 (astoņas) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.49/2018. - Programmas
īstenotāja iestāde: Upesleju Internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Programma saskaņota ar
Pierīgas novadu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanas
komisiju 2018. gada 23. janvārī, protokola Nr.2.
▪ 13.02.2018., "Publiskās runas improvizācijas prasmes", - temati: Publiskās runas; Svinīgās

10/6/18
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uzrunas, ievadvārdu, notikumu atklāšana; Retorikas pamati; Praktiski improvizācijas un citu tehniku
vingrinājumi komunikācijas prasmju pilnveidei; Praktiski vingrinājumi savu runas prasmju
pilnveidošanai. - (A programma), - izglītības programma, 8 (astoņas) akadēmiskās stundas. –
apliecība Nr.43-18. – Latvijas Pašvaldību mācību centrs.
▪ 09.01.2018., Dalība projektā:"Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem", ievadseminārs, - 6 (sešas)
akadēmiskās stundas. – apliecība. - Programmas īstenotāja iestāde: Zviedrijas vēstniecība Latvijā.
▪ 20.10.2017., Dalība konferencē:"Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem", - 10 (desmit) akadēmiskās
stundas. – apliecība. - Programmas īstenotāja iestāde: Zviedrijas vēstniecība Latvijā.
▪ 01.06.2017., Dalība konferencē:"IKT atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām", - 6 (sešas)
akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.R1SIPS-AC-17-503. - Programmas īstenotāja iestāde: Rīgas
1. speciālā internātpamatskola - attīstības centrs.
▪ 26.04.2017., "Latvijas I Starpnovadu zinātniski praktiskā konference: "Izglītības skola". Uz
kompetencēm balstīta izglītības satura īstenošana, - teorija un prakse", temati: Darbības pieeja
kompetenču veidošanā skolā; Personības attīstības atbalsta līdzekļi mācību stundā; Skolēna
kompetences mācību priekšmeta "Ķīmija" mācīšanas procesā; Projekta "Kompetenču pieeja
mācību saturā" izaicinājumi un šī brīža aktualitātes; Uz kompetencēm balstīta izglītības satura
īstenošana sociālajos, humanitārajos, eksaktajos mācību priekšmetos; Uz kompetencēm balstīta
izglītības satura īstenošana sākumskolā. - pedagoga tālākizglītības A programma, 8 (astoņas)
akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.7. – Konferences organizatori: Ulbrokas vidusskola, Stopiņu
novada dome, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. - Saskaņota Pierīgas IKSP A
programmu saskaņošanas komisijas protokolu Nr.7, 20.04.2017.
▪ 02.03.2017., "Kā skolā var panākt mācību stundas efektivitātes uzlabošanos", - tematika: 1.
Mācību prasmju (kompetenču) veidošana efektīvā mācību stundā. 2. Skolotāja prasmes efektīvas
mācību stundas veidošanā. 3. Skolotāju mācīšanās vajadzību nodrošināšana. 4. Skolas
komandas darba plānošana mācību stundu efektivitātes uzlabošanai. 5. Stundu vērošana un
analīze skolā skolotāju profesionālai pilnveidei. 6. Darbs grupā par skolas mērķiem un to
īstenošanas un sasniegšanas konstatēšanas plānu. 7. Diagnosticējošo darbu loma sasniegumu
uzlabošanai. 8. Skolotāju sadarbības modeļi, kas īstenojami skolā skolotāju profesionālajai
izaugsmei. - 24 (divdesmit četras) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.2-10/315 – Pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides programma. - Programmas īstenotāja iestāde: Pieaugušo
izglītības iestāde "DZM". Programma saskaņota ar Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
A programmu saskaņošanas komisiju 24.01.2017., protokola Nr.2.
▪ 01.03.2017., "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas metodika", pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides (A programma), - temati: 1. Vērtējums un vērtēšana - rezultāts un darbība.
2. Ārējos normatīvos aktos reglamentētās prasības mācību sasniegumu vērtēšanā. 3. Vērtēšanas
pamatprincipi un to pielietojums. 4. Vērtēšanas kritēriji. 5. Pārbaudes darbu veidi, mērķi, saturs,
vērtēšanas kritēriji un vērtējums. 6. Mācību sasniegumu vērtēšana un izglītojamā pozitīva
mācīšanās motivācija. 7. Pašvērtējuma prasmes un to nozīme sasniegumu pozitīvajā dinamikā. 8.
Mācīšanās prasmes, mācīšanās stili un mācīšanās vajadzības. - 12 (divpadsmit) akadēmiskās
stundas. – apliecība Nr.17-63. - Programmas īstenotāja iestāde: SIA "Arimeks", Mācību centrs
. Programma saskaņota ar Pierīgas novadu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A
programmu saskaņošanas komisiju 2017. gada 15. februārī, protokola Nr.3.
▪ 24.02.2017. "Darba organizācija izglītības iestādē 2017", - 8 (astoņas) akadēmiskās stundas. –
apliecība Nr. 87 – Informatīvais seminārs. - Programmas īstenotāja iestāde: "Kronos Latvija" SIA.
▪ 15.11.2016., "Interneta un mobilā telefona lietošanas etiķete", pedagoģiskās kvalifikācijas celšanas
seminārs, 1,5 (viens komats pieci) akadēmiskās stundas. - sertifikāts PNI Nr.002696. - Rīgas
Tehniskā universitāte.
▪ 31.10.2016., "Pedagogs karjeras konsultants", "Iegūtas tiesības strādāt par pedagogu karjeras
konsultantu" (B programma), - pedagogu profesionālās pilnveides programma, 160 (viens simts
sešdesmit) akadēmiskās stundas. – sertifikāts Nr.2.6.-17/16-906. – Izglītības programma
saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, 2015. gada 22. septembris, saskaņojuma Nr.57. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. (Sertifikāts derīgs uzrādot diplomu Nr. 0883, vispārējās
vidējās izglītības skolotāja kvalifikācija, Liepājas Pedagoģijas akadēmija)
▪ 26.10.2016., "Vērtībizglītības starpdisciplinārā loma 21. gadsimtā definēto kompetenču apguvē", tematika: 1. Vērtībizglītība mūsdienās. 2. Skolas vērtību definēšana, vērtību iedzīvināšana skolas
dzīves norisēs. 3. Klases audzināšanas darba plānošana un darba kvalitātes vērtēšanas process.
4. Darba organizācija 40 stundu ietvarā pirmsskolā, grupas pedagogu sadarbība dažādos režīma
momentos, 6 (sešas) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.2-10/315 – Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma. - Programmas īstenotāja iestāde: Pierīgas Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde (Programma saskaņota Pierīgas IKSP, 13.10.2016. Protokols Nr.11).
▪ 25.10.2016., "Izglītības tehnoloģiju un inovāciju konference", "LatSTE' 2016 - Karjera digitālajā

10/6/18

© Eiropas Savienība, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Lapa 6 / 11

Curriculum vitae

Balabka Normunds

laikmetā", temati: Inovācijas un tehnoloģijas izglītībā; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
nākotnes skolā; Kā atraisīt bērnos zinātkāri un vēlmi mācīties; Digitālo prasmju loma, jauniešu
nākotnes nodarbībai; IT nozares attīstība un izglītības loma tajā; Latvijas digitālajā Eiropā;
Nākotnes digitalizācijas projektu sasaiste ar izglītības iestādēm; Praktiskās nodarbības jaunāko
tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un ārpusklases darbā. - pedagoga pieredzes modulis, 6
(sešas) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.035. – Konferences organizatori: Liepājas
Universitāte, Nodibinājums "Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks", Kurzemes
Biznesa inkubators.
▪ 21.10.2016., "Darba tiesību juridiskie un praktiskie aspekti izglītības iestādes vadībai darbā ar
personālu", (A programma), - pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma, 12
(divpadsmit) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.123. – Izglītības programma saskaņota ar Rīgas
Izglītības informatīvi metodisko centru, 2016. gada 27. aprīlī, saskaņojuma Nr.RIIMC-16-090. Pieaugušo izglītības iestāde "Profesionālās pilnveides mācību centrs".
▪ 21.10.2016., "Tehnoloģiju un zinātņu pamatu izglītības jomas vispārējās pamatizglītības skolotājs",
"Pamatizglītības skolotājs" (B programma), - pedagogu profesionālās pilnveides programma, 160
(viens simts sešdesmit) akadēmiskās stundas. – sertifikāts Nr.029867. – 2014. gada 17. marta
saskaņojuma Nr.16. - Latvijas Universitāte.
▪ 12.08.2016., "Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai
"(A), - pedagogu profesionālās pilnveides programma, 36 (trīsdesmit sešas) akadēmiskās stundas.
– apliecība Nr.120816-19. – 2015. gada 27. maija saskaņojuma Nr. RIIMC-15-186. - Izglītības
uzņēmums "Lielvārds".
▪ 2016. gada Jūnijs "General English program at Lower-Intermediate level", - 192 (one hundred
nineteen two) academic hour. – certificate Nr.11-8887. – Riga Business School, Riga Technical
University.
▪ 06.05.2016. Kvalitātes vadītājs,-profesionālās pilnveides programma, 40 (četrdesmit) akadēmiskās
stundas. - apliecība. - SIA "Zygon Baltic Consulting" Mācību centrs. - Apliecinājuma Nr.8990.
▪ 09.03.2016., "Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes
vērtēšana "(A), - pedagogu profesionālās pilnveides programma, 16 (sešpadsmit) akadēmiskās
stundas. – apliecība Nr.46. – Izglītības kvalitātes valsts dienests.
▪ 28.10.2015., "Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās", temati: 1.
Karjeras izglītības aktualitāte un nozīme vispārizglītojošā skolā, 2. Skolēnu karjeras plānošana:
karjeras mērķu izvirzīšana, darbības plānošana mērķu sasniegšana, sasniegumu novērtēšana, 3.
Vecāku un pedagogu sadarbība bērnu karjeras vadības kompetences veidošanā u.c. - A
profesionālās kompetences pilnveides programma, - 18 (astoņpadsmit) stundas. - apliecība Nr.210/237. – Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Programma saskaņota ar pašvaldību:
Pierīgas IKSP, 22.10.2015. Protokols Nr.9.
▪ 19.08.2015., "Izglītība krustcelēs: iespējas un izvēle", forums, - 5 (piecas) stundas. –
apliecinājums. – Izglītības un zinātnes ministrija.
▪ 22.04.2015., Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo prasmju pilnveides programma "Direktoru
klubs. II daļa", tematika: 1. Koučings vadītāja darbā. 2. Radošās industrijas uzņēmuma vadība un
uzņēmuma tēla veidošana. 3. Organizācijas vadība un principi – klātienes vizītes uzņēmumos. 4.
Pārmaiņu iniciatīvas prezentācijas, 36 (trīsdesmit sešas) akadēmiskās stundas. – apliecība. –
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Iespējamā misija". (Programma
saskaņota RIIMC 30.04.2014. Saskaņojuma nr. RIIMC-14-070).
▪ 11.02.2015., "Ilgspējīgs un radošs pedagoģiskais process un tā organizācija", tematika: 1. Iestādes
darbības rezultātu izvērtēšana. Plānošana vispārējā izglītības iestādē, 6 (sešas) stundas; 2.
Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošana IZM izstrādātā rīcības plāna
kontekstā, 3 (trīs) stundas; 3. Sapulču organizēšana un vadīšana, 8 (astoņas) stundas; 4.
Vardarbība pret bērnu, tās veidi, pazīmes, sekas. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību
aizsardzības nodrošināšnā, 8 (astoņas) stundas; Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
sadarbība ar izglītības iestādēm, 1 (viena) stunda; Grūtības bērnu ar speciālajām vajadzībām
mācīšanā un audzināšanā, mācību darba plānošana, 4 (četras) stundas; Izglītības iestādes
organizācijas kultūras pilnveide, 3 (trīs) stundas. - apliecība Nr.13. - Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvalde (Programma saskaņota Pierīgas IKSP, 24.09.2014. Protokols Nr.5).
▪ 22.04.2015., Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo prasmju pilnveides programma "Direktoru
klubs. I daļa", tematika: 1. Organizācijas vīzija, vērtības, mērķi. 2. Pārmaiņu vadība – teorija un
prakse. 3. Darba izpildes vadība. 4. Organizācijas vīzija, misija. Biznesa uzņēmumu pieredzes
izmantošana izglītības iestādēs, 36 (trīsdesmit sešas) akadēmiskās stundas. – apliecība. –
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Iespējamā misija". (Programma
saskaņota RIIMC 30.04.2014. Saskaņojuma nr. RIIMC-14-069).
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▪ 16.12.2014., "Profesionālā izdegšana un atjaunošanās", pedagoģiskās kvalifikācijas celšanas
seminārs, 2 (divas) akadēmiskās stundas. - sertifikāts PNI Nr.1682. - Rīgas Tehniskā universitāte.
▪ 02.12.2014., "Bērnu tiesību aizsardzība", tematika: 1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas
pamatprincipi atbilstoši starptautiskajām Latvijas tiesību normām (2 stundas); 2. Vecāku un bērnu
tiesības un pienākumi (12 stundas); 3. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes (8 stundas); 4.
Nepilngadīgais kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu procesā (2 stundas); 5.
Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā (8 stundas); 6.
Saskarsmes ar bērnu veidošanas principi (8 stundas), 40 (četrdesmit) stundas. - apliecība
Nr.35014. - Latvijas Pašvaldību mācību centrs.
▪ 08.09.2014., "Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu
realizācija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā", - B programma, 72
(septiņdesmit divas) stundas, - iegūtas tiesības mācīt speciālās izglītības programmās. - sertifikāts
Nr. 2014/15-22. - Rēzeknes Augstskola (Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā
20.09.2011., Lēmums Nr. 145).
▪ 22.05.2014., "IKT prasmju pilnveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai", I daļa, tematika:
sociālo tīklu izmantošanas iespējas mācību procesā; Blogu veidošana un izmantošana mācībās, profesionālās tālākizglītības un pilnveides programma, 36 (trīsdesmit sešas) akadēmiskās stundas.
- apliecība Nr. RIIMC-14-071. - izglītības iestāde "Iespējamā misija".
▪ 22.05.2014., "IKT prasmju pilnveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai", II daļa,
tematika: Efektīva infografika un prezentācija; Animāciju un video veidošana, - profesionālās
tālākizglītības un pilnveides programma, 36 (trīsdesmit sešas) akadēmiskās stundas. - apliecība
Nr. RIIMC-14-072. - izglītības iestāde "Iespējamā misija".
▪ 15.04.2014., "Efektivitāte skolā - Latvijas skolotāju konference E-KLASE 2014", - metodiskais
darbs konferencē, 6 (sešas) akadēmiskās stundas. - sertifikāts. - sia "e-klase".
▪ 31.01.2014., "Palīdzība pusaudžu un jauniešu depresiju gadījumos", - profesionālās pilnveides
programma, 12 (divpadsmit) akadēmiskās stundas. - apliecība Nr.028/14. - Latvijas Kristīgā
akadēmija.
▪ 20.09.2013., "Izglītības iestādes vadītāja vadības kompetenču paaugstināšana", 30 (trīsdesmit)
akadēmiskās stundas. - apliecība Nr.5151. - Narmadas tautskola (programma saskaņota ar IZM
24.04.2013., saskaņojuma Nr.89).
▪ 23.08.2013., Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta
sistēmas izveide" - "Projektā izstrādāto materiālu izmantošanas iespējas izglītības procesā", 6
(sešas) akadēmiskās stundas. - apliecība Nr. 19.1.-16/2939. - Liepāja Universitāte, Speciālās
izglītības laboratorija.
▪ 21.03.2013., "Antropoloģiski zināšanu nozīme pedagoģiskajā praksē"; "Zēnu un meiteņu
audzināšanas specifika", 12 (divpadsmit) akadēmiskās stundas. - apliecība Nr.06913. - Latvijas
Kristīgā akadēmija.
▪ 13.02.2013., "Izglītības reformu gaita un to saistošās aktualitātes"; "Vienotas izglītības kvalitātes
nodrošināšanas sistēma Eiropas Savienībā"; "Iekšējie normatīvie akti, to noformēšanas juridiskie
aspekti"; "Aktualitātes darba likumdošanā"; Inovāciju indekss: procesu vērtēšanas principi skolā";
"Digitālo mācību resursu attīstības perspektīvas izglītībā", 5 (piecas) akadēmiskās stundas. apliecība Nr.83. - Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.
▪ 02.01.2013., "Mācību procesa organizēšanas pamatprincipi izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem" (A), 12 (divpadsmit) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.4/2013. – Mācību un
konsultāciju centrs I.D.E.A. (programma saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju 10.08.2011.
protolola lēmums Nr.111.
▪ 18.10.2012., "Pedagogu nodarbināšana no A-Z / Jaunie nosacījumi pedagogu nodarbināšanai
2013. gadā", 6 (sešas) akadēmiskās. - sertifikāts Nr.5. - Valsts administrācijas skola.
▪ 04.10.2012., "Aktuālās tiesiskā regulējuma izmaiņas izglītības iestādēm saistošajos normatīvajos
aktos" (A programma), 12 (divpadsmit) akadmēmiskās stundas. - apliecība Nr.8. - Profesionālās
pilnveides mācību centrs. Programma saskaņota ar IZM: 2012. gada 29. augusta lēmumu Nr.268
"Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas saskaņošanu".
▪ 16.06.2012., "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
angļu valodas kompetences paaugstināšana" (A), 64 (sešdesmitčetras) akadēmiskās stundas. –
apliecība Nr.018388. – Latvijas Universitāte (programma saskaņota ar IZM 17.02.2012, Nr.100).
▪ 26.05.2012., "Skolotāja mentora profesionālā pilnveide", iegūtas tiesības veikt mentordarbību
izglītības iestādē, 72 (septiņdesmit divas) stundas. – sertifikāts Nr.017773. – Latvijas Universitāte
(programma saskaņota ar IZM 07.09.2011.Nr.130).
▪ 20.03.2012., Piedalīšanās mediācijas apmācībā, 4 (četras) akadēmiskās stundas. – apliecinājums.
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– PIKC Rīgas Valsts tehnikums.
▪ 17.03.2012., "Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam", 24
(divdesmičetras) stundas. – apliecība Nr.2012/2-4/91. – Izglītības attīstības centrs (programma
īstenota ESF projekta "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība"
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003).
▪ 03.02.2012., "APPLE tehnoloģiju izmantošana mācību procesā (A), 12 (divpadsmit) stundas. –
apliecība Nr.12-211 (Reģistrācijas Nr.216). – Rīgas Izglītība un informatīvi metodiskais centrs.
▪ 19.11.2011., "Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide" (A
programma), 42 (četrdesmitdivas) stundas. – apliecība Nr.016338. – Latvijas Universitāte,
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (programma saskaņota ar IZM 21.09.2011.,
Nr.150., ESF projekta vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003).
▪ 25.11.-03.12.2011., "Mentoring skills: Role and goals; Action plannig, reviewing and reflecting;
Mentoring relationships; Mentoring agrements and meetings", - teacher professional development
course, 24 (twenty four) hours. – British Council (Lielbritānijas Padome).
▪ 08.11.2011., "Profesionālās izglītības attīstības perspektīvas", - PIKC RVT Izglītības attīstības
padomes darba grupas zinātniskais seminārs, 4 (četras) stundas. – apliecinājums pamatojoties uz
PIKC RVT 08.11.2011. rīkojumu Nr.109. - PIKC "Rīgas Valsts tehnikums".
▪ 21.09.2011., "Izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata pienākumi, darba plānošana un
organizācija, metodiskā darbība un mācību procesa pārraudzība "(A), - pedagogu profesionālās
pilnveides programma, 8 (astoņas) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.11-632. – SIA "Mācību
centrs Arimeks".
▪ 21.,22.01.2010., "Aktuālās pedagoģijas problēmas pedagoģijas pētījumu konstruēšanā", - lekcijas /
praktiskās nodarbības, 16 (sešpadsmit) stundas. – apliecības. - Liepājas Universitāte, Pedagoģijas
fakultāte.
▪ 23.04.2010., "Darba aizsardzība dzelzceļa transporta un dzelzceļa pakalpojumu nozarē", tālākizglītības kursi, 50 (piecdesmit) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.04.01.03/10/453. – SIA
"Mācību un konsultāciju centrs ABC".
▪ 2007. – 2008., "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības
sistēmā/ Izglītības darba vadība", - profesionālās pilnveides kursi, 160 (viens simts sešdesmit)
akadēmiskās stundas / 60 (sešdesmit) kontaktstundas. – sertifikāts Nr. 006043, - Latvijas
Universitāte.
Konferences

▪ 17.03.2017., International Conference, New Perspectives in Science Education 2017. Presentation of paper: „ Student's gender and its impact on science related subject learning quality
", edited by Pixel, Firenze, Italy.
▪ 03.12.2016., International symposium on Gender Studies. - Presentation of paper: „Teacher's
Gender and Hystory of Pedagogy", Interdisciplinary Research Foundation. Warsaw, Poland.
▪ 25.10.2016., Piedalīšanās izglītības tehnoloģiju un inovāciju konferencē ""LatSTE" 2016 - Karjera
digitālajā laikmetā", tematika: 1. Inovācijas un tehnoloģijas izglītībā. 2. Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas nākotnes skolā. 3. Kā atraisīt bērnos zinātkāri un vēlmi mācīties. 4.
Digitālo prasmju loma jauniešu nākotnes nodarbinātībai. 5. IT nozares attīstība un izglītības loma
tajā. 6. Latvija digitālajā Eiropā. 7. Nākotnes digitalizācijas projektu sasaiste ar izglītības iestādēm.
8. Prakstiskās nodarbības jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un ārpusklases
darbā, 6 (sešas) akadēmiskās stundas. – apliecība Nr.035. – Liepājas Universitāte.
▪ 2016. gada 15. aprīlis Par metodisko darbu konferencē E-Klase 2016, 6 (sešas) akadēmiskās
stundas. - sertifikāts, Cēsis, - E-Klases projektu vadītājs: Kārlis Putāns.
▪ 02.,03.06.2011.,III Starptautiskā zinātniskā konference : „Vienotā izglītības kvalitātes novērtēšanas
sistēma". Grāmatvedības un finanšu koledža. Uzstāšanās ar referātu: „Skolotājs un profesionālās
vidējās izglītības kvalitāte".
▪ 16.04.2010., 2. zinātniskā konference:"Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā". Uzstāšanās ar referātu: „Profesionālās izglītības prospektīvās attīstības iespējas kvalitātes
dimensijas ietvaros Latvijā", Liepājas Universitāte, Izglītības zinātņu institūts. Liepāja, Latvija.
▪ 18., 19.03.2010., 9. zinātniskā konference. - Piedalīšanās konferencē ar zinātnisku darbu,
sertifikāts. - Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga, Latvija.

Semināri
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16.04.2015., "Latvijas pilsētu attīstības problēmas". – sertifikāts PNI Nr.1953. – Rīgas Tehniskā
universitāte.
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Balabka Normunds

Monogrāfija / Mācību grāmata

2015. gads, Balabka, N. Tiesību normu attīstības vēsture un interpretācija. – Rīga: GlobeEdit, 2015. –
112 lpp. (ISBN: 3639472241)

Apbalvojumi

▪ 25.11.2016. Pateicība par profesionālu ieguldījumu Ulbrokas vidusskolas attīstības veicināšanā un
darba organizācijā. - Stopiņu novada Domes priekšsēdētājs: J.Pumpurs.
▪ 25.11.2016. Atzinība, Par ieguldījumu Ulbrokas vidusskolas attīstībā un pastāvīgu atbalstu
sadarbībā ar Pierīgas, izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. - Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde: O.Lejnieks.
▪ 02.09.2016. Atzinība, Par lielu personisko ieguldījumu ekonomikas un vadībzinātnes izglītības
veidošanā Latvijā, RTU akadēmiskās saimes stiprināšanā, kā arī sakarā ar Inženierekonomikas un
vadības fakultātes 50 gadu jubilejas svinībām. - RTU IEVF dekāns: R. Počs.
▪ 28.04.2016. Pateicība, Par aktīvu dalību Iespējamās misijas un Swedbank organizētā Direktoru
kluba 2015./16. m.g. nodarbībās, turpinot organizācijas vadītāja un pārmaiņu vadītāja profesionālo
kompetenču pilnveidi, apgūstot šādas tēmas: Organizācijas vīzija, vērtības, mērķi; Pārmaiņu
vadība - teorija, prakse; Darba izpildes vadība; Organizācijas vīzija, misija. Biznesa uzņēmumu
pieredzes izmantošana izglītības iestādēs.
▪ 27.04.2016. Pateicība par skolēnu sagatavošanu un dalibu 2015./2016. mācību gada Ekonomikas
17. olimpiādes 2. posmā. - Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks - O.
lejnieks.
▪ 18.08.2015. Thank you for participation in the 1 st Samsung School For Future Alumni Summit!.
Thank you for willingness to develop yourself and for your investment of time and energy in the
future of young people!. - Samsung dream team.
▪ 2015. gada jūnijs, Pateicība par atbalstu un ieguldīto darbu gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem. – Rīga: LR IZM, VISC, - 2015. gada jūnijs.
▪ 28.11.2011., Goda raksts par iegūto nomināciju "Gada mācībspēks IEVF fakultātē". – Rīga: Rīgas
Tehniskā universitāte, - 2011. gada 28. novembris.
▪ 11.06.2011., Atzinība par izcilām sekmēm aizstāvot maģistra darbu profesionālajā maģistra studiju
programmā „Tiesību zinātnes". – Rīga: Biznesa augstskola Turība.
▪ 2011. gads, Pateicība par sniegto atbalstu pasākuma "Dosim ceļu pavasarim" organizēšanā. –
Rīga: Rīgas Valsts tehnikums.
▪ 23.05.2010., Diploms par iegūto nomināciju „Labākais pasniedzējs ārpus Materiālzinības un
lietišķās ķīmijas fakultātes". – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte.
▪ 04.06.2010., Pateicība par ieguldījumu RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta attīstībā. – Rīga: RTU, IEVF, TREI.

Pedagoģiskā darbība, - studiju
noslēguma darbu vadīšana

▪ 2011. gads Auziņa G. Produkta „Herceptin" pārdošanas apjoma palielināšanas projekts. diplomprojekts.
▪ 2011. gads Deičmanis M. Uzņēmuma „Delta koks" attīstības projekts. - diplomprojekts.
▪ 2011. gads Gasperte I., Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. - bakalaura darbs.
▪ 2011. gads Lapkovskis I. Latvijas rūpniecības uzņēmumu konkurētspēja
▪ ārvalstu tirgos. - bakalaura darbs.
▪ 2011. gads Partiks V. Pakalpojumu pilnveidošanas projekts viesnīcā „Grand Palace". diplomprojekts.
▪ 2011. gads Kalniņš A. Uzņēmuma SIA „Dives Reklāma" konkurētspēju paaugstināšanas projekts. diplomprojekts.
▪ 2011. gads Pšeņicina K. Zīmols un uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāte. - bakalaura
darbs.
▪ 2012. gads Babra E. Pakalpojumu dažādošanas ekonomiskais pamatojums sia „Olimpiskais
centrs „Ventspils"". - bakalaura darbs.
▪ 2012. gads Balodis J. „SIA "Baltic Forest Trading" saimnieciskās darbības paplašināšana". bakalaura darbs.
▪ 2012. gads Narogs D. Sabiedrības SIA „NEO" vadīšanas pilnveidošanas projekts. - diplomprojekts.
▪ 2012. gads Kalniņš A.
▪ 2012. gads Apine A. Jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmumā. - diplomprojekts.
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▪ 2012. gads Beļajevs K. sia "Cita Ko" saimnieciskās darbības pilnvedošanas iespējas. - bakalaura
darbs.
▪ 2012. gads Helma A. Ģimenes atpūtas pakalpojumu attīstība Rīgā. - diplomprojekts.
▪ 2012. gads Siliņa I. Uzņēmuma K/S Rācenis attīstības projekts. - diplomprojekts.
▪ 2012. gads Prūsis K. Uzņēmuma SIA „Kebabs Fix" attīstības projekts. - diplomproejtks.
▪ 2013. gads Sakenfelde D. Saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšana. - bakalaura darbs.
▪ 2013. gads Liepiņa I. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts. diplomprojekts.
▪ 2013. gads Dimiņš I. Uzņēmuma pārdošanas stratēģiskā plāna izstrādes projekts. - diplomprojekts.
▪ 2013. gads Petrova E. Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. diplomprojekts.
▪ 2013. gads Filipa S. Ražošanas resursu tirgus Latvijā. - bakalaura darbs.
▪ 2013. gads Strazdiņa S. šana, tās ietekmes novērtēšana cilvēkresursu vadībā. - maģistra darbs.
▪ 2014. gads Bušmane E. Komercsabiedrības attīstības stratēģijas izstrādes projekts. diplomproejts.
▪ 2015. gads Rogaļska S. Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. maģistra darbs.
▪ 2015. gads Krūmiņa L. Viesu mājas izveidošanas projekts. - diplomprojekts.
▪ 2016. gads Biša S. Biohumusa ražošanas uzņēmuma sia "Oeram" attīstības projekts. diplomprojekts.
▪ 2016. gads Smirnova L.
▪ 2016. gads Reisone-Sondore D.

Pedagoģiskā darbība, - studju
kursu vadīšana

2016. - pašlaik Teritioriju saimnieciskā darbība (ITA705). - 4 KP
2011. - pašlaik Ekonomikas teorija (IET527). - 2 KP
2009. - pašlaik Uzņēmēdarbības plānošana (IUE330). - 4 KP
2009. - pašlaik Ekonomika (IET103). - 2 KP
2009. - pašlaik Ekonomika (IET105). - 3 KP
2009. - pašlaik Uzņēmēmuma ekonomika un plānošana (studiju projekts) (IUE231). - 3 KP
Rīga
2018. gada 11. jūnijs
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