
CV 
 

1.Vārds:  ĀRIS 

2. Uzvārds:  ĀDLERS 

3. Dzimšanas gads: 1980 

 

4. Izglītība:  augstākā 

2004 – 2008 

 

2001-2004 

 

2000-2002 

1998-2001 

 

1998-2001 

BALTECH master program- (Industrial Engineering and 

Management); Vadības zinātņu maģistra grāds. 

RTU Datorzinātņu un Informācijas tehnoloģiju fakultāte (Inženiera 

kvalifikācija finanšu informācijas tehnoloģijās); 

RTU Humanitārais institūts (Pedagoģiskā specializācija); 

RTU Datorzinātņu un Informācijas tehnoloģiju fakultāte 

(Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē); 

Rīgas 69. vidusskola (Vidējā izglītība); 

 

5. Valodu prasme (vērtējot no 1 līdz 5 (1 – vāji, 5 – brīvi)): 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu 5 5 5 

Krievu 5 5 4 

Angļu 5 5 4 

Vācu 2 2 2 

 

6. Darba pieredze: 
01.2012-... Biedrība „Latvijas Lauku forums” 

amats- Sabiedrības līdzdalības eksperts 

pienākumi- LLF pārstāvniecības nodrošināšana NVO līdzdalības 

konsorcijā, NVO līdzdalības reģistra izstrāde, reģionālo NVO 

līdzdalības nodrošināšana NVO pozīciju dokumentu izstrādē par 

NAP, LAP un citiem plānošanas dokumentiem, valsts amatpersonu 

izglītošanas veicināšana par līdzdalības jautājumiem, NVO interešu 

pārstāvniecības nodrošināšana MKK. 

03.2011- ... LLF kompetences  

amats- vadītājs 

pienākumi- LLF kompetenču centra darbības nodrošināšana, 

pakalpojumu izstrāde, semināru kursu izstrāde, semināru vadīšana, 

finanšu piesaiste, projektu vadība, sabiedrības līdzdalības ekspertīze, 

pētījumu autors 

05.2007- 06.2011. Biedrība “Latvijas Lauku forums”  

amats -Biroja vadītājs 

pienākumi- LLF pamatdarbības nodrošināšana, LLF 

sadarbības aktivitāšu nodrošināšana, informēšanas un 

publicitātes nodrošināšana, lietvedības nodrošināšana, interešu 

aizstāvības procesa koordinācija, projektu vadība kā arī  

pienākumi, kas saistīti ar atsevišķu projektu un iepirkumu 

īstenošanu.  

02.2005. - 05.2007. SIA “First Data Latvia” 



 amats- Produktu grupas vadītājs 

pienākumi- Sekot līdzi klientu prasībām attiecībā pret 

uzņēmuma nodrošinātajiem produktiem un pakalpojumiem,     

veidot jaunus produktus (biznesa plāni, līgumi), sekot līdzi 

esošo produktu attīstībai un ienesīgumam, jaunu pakalpojumu 

ieviešanas projektu vadība, pārrunu veikšana ar klientiem un 

piegādātājiem 

03.2004. – 02.2005. SIA „Banku servisa centrs” 

amats-Bankomātu vadības sistēmas analītiķis 

01.2002. – 03.2004. SIA “Banku servisa centrs” 

amats- IT departamenta Informāciju sistēmu testētājs 

09.2001. - 01.2002.    SIA “Banku servisa centrs” 

amats – Zvanu centra administrators  

 

7. Ieņemamie amati: 

- Biedrības „Latvijas Lauku forums” valdes loceklis (No 2011. gada novembra 

līdz šim); 

- Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” padomes loceklis” (No 2010. gada līdz 

šim) 

- MK un NVO memoranda padomes loceklis (No 2009. gada līdz 2010. gadam 

un no 2011. gada līdz šim); 

- MK un NVO memoranda pārstāvis darbam Ministru kabineta uzraudzības 

komitejās; 

- Biedrības „Latvijas Lauku forums” pārstāvis Eiropas Zivsaimniecības Fonda 

un Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai ieviešanas uzraudzības 

komisijā ar padomdevēja tiesībām; (No 2009. gada līdz šim)  

- Elektronisko mēdiju sabiedriskās uzraudzības komitejas loceklis (No 2011. 

gada līdz šim) 

- Eiropas Savienības gada 2010 ieviešanas vadības komitejas loceklis (No 2009. 

gada līdz 2010. gadam); 

- Valsts Lauku tīkla (VLT) uzraudzības komitejas loceklis (No 2009. gada līdz 

2010. gadam); 

- Biedrības „Latvijas Lauku forums” padomes loceklis (No 2010. gada līdz 

2011. gadam); 

- Biedrības „Jūdažu ezera piekrastes attīstības biedrības „Mežlauku” valdes 

priekšsēdētājs (No 2009. gada līdz 2011. gadam); 

 

8. Cita nozīmīga informācija: 
 

Pēdējo divu gadu darbība projektos: 

 

Projekta nosaukums: 

„Vietējās Identitātes produkts (VIP)- ilgtspējīgas atbalsta sistēmas Eiropas kopienām”  

(Local Identity Product (LIP) – sustainable support systems for communities in Europe) 

Projekta laiks un realizācijas vieta: 

2011.g.septembris – 2012.g.marts. Latvija, Čehija, Rumānija 

Projekta mērķis: 

Projekta mērķis ir identificēt vietējo kopienu vērtības, tradīcijas un to individuālo 

identitāti, ar mērķi uz šo pētījumu pamata veidot vietējās identitātes produktu atzīšanu 

Eiropas līmenī 
Projekta rezultāti: 



-Ieguldījums Eiropas vietējo lauku teritoriju kopienu identitātes un vērtību 

formulēšanā, kas ir saistošas un kalpo kā VIP kritēriji, to atpazīstamībai un 

realizācijai. 

- VIP idejas nozīmības un nepieciešamības stiprināšana lauku teritoriju attīstībā, 

paredzot ilgtspējas komponenti vietējās identitātes produkta uzturēšanā. 

- VIP funkcionēšanas modeļu apzināšana un analīze starp partneru un pieaicināto 

ekspertu dalībvalstīm stiprina vienotu Eiropas pieeju VIP attīstīšanā. 

- Veicināta vietējo lauku kopienu ekonomiskā izaugsme.  

- Stiprināta sadarbība Eiropas līmenī starp NVO, kas tiešā veidā ir ieinteresētas attīstīt 

VIP savās pārstāvētajās valstīs. 

- Iespēja vietējām kopienām aizstāvēt savas intereses ar NVO starpniecību gan 

nacionālās , gan Eiropas politikas līmenī saistībā ar VIP pozīcijas stiprināšanu vietējā 

un Eiropas tirgū. 
Loma projektā: 

Atbildības: Projekta vadība.  

Projekta kopējās izmaksas: 13942,99 LVL  

Projekta finansētājs: 

Izglītības un Kultūras ĢD Europe for Citizens programma Active Civil Society in 

Europe subprogramma. 
Kontakti:       http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

 

 

Projekta nosaukums: 

„Partnerība ciemu attīstībai”  (Village development partnership for rural animators) 

Projekta laiks un realizācijas vieta: 

2011.g.jūlijs – 2011.g.septembris. Latvija, Igaunija 

Projekta mērķis: 

Izveidot Latvijā apmācītu profesionāļu grupu, kas ar savu ekspertu skatījumu un 

pieeju spētu veikt nepieciešamos soļus ciematu parlamenta rašanās iniciēšanai visā 

Latvijas teritorijā. 
Projekta rezultāti: 

- Iegūta metodoloģija ciemu līderu identifikācijai; 

- Kompetence apmācīt jaunos ciemu līderus; 

- Spēja veicināt ciemu attīstības plānu izstrādi; 

- Zināšanas un pieredze lauku parlamenta organizācijai Latvijā; 
Loma projektā un iesaistīšanās pakāpe (ieskaitot pārvaldīto finansējuma apjomu): 

Atbildības: Projekta vadība.  

Projekta kopējās izmaksas: 4480,00 LVL  

Projekta finansētājs: 

Izglītības un Kultūras ĢD Mūžizglītības programma LEONARDO DA VINCI. 
Adrese:       Rīga, Vaļņu iela 1, LV- 1050 

E-pasts:       baiba.karklina@viaa.gov.lv 
Telefona nr.: +67830834 

 

 

Projekta nosaukums: 

Konference „North Hub Rīga 2011”. 

Projekta laiks un realizācijas vieta: 

2011.g.marts – 2011.g.maijs. Rīga, Latvija 

Projekta mērķis: 

Nodrošināt starptautiskas aviācijas konferences „North Hub Rīga 2010” norisi Rīgā  

Projekta rezultāti: 



 Notikusi starptautiska aviācijas konference „North Hub Rīga 2011”, kurā Rīga un 

Latvija tiek pozicionēta kā Ziemeļ Eiropas aviācijas krustpunkts. Konferencē piedalās 41 

žurnālists un 230 dalībnieki gan no ES, gan NVS valstīm 

Loma projektā un iesaistīšanās pakāpe (ieskaitot pārvaldīto finansējuma apjomu): 

Atbildības: Projekta vadība, publicitātes nodrošināšana, darbs ar piegādātajiem, finanšu 

kontrole; 

Projekta kopējās izmaksas: 10000,0 LVL  

Projekta finansētājs: 

Nosaukums: AS Airbaltic cooperation 

Adrese:       Mārupes pagasts, Lidosta „Rīga” 

E-pasts:       janis.vanags@airbaltic.com  

Finansējuma apjoms: 10000,0 LVL 

 

 

Projekta nosaukums: 

Biedrības “Latvijas Lauku forums” darbības atbalsts 2010. un 2011. gadā. 

Projekta laiks un realizācijas vieta: 

2010.g.janvāris – 2011.g.februāris. Pierīgas statistiskais reģions, Ogres rajons, Krapes pagasts 

Projekta mērķis: 

1. Nodrošināt Latvijas Lauku foruma kapacitātes palielināšanos; 

2. Nodrošināt Lauku NVO platformas izveidi; 

3. Vietējās iniciatīvas stiprināšana Latvijas lauku teritorijās; 

4. Nodrošināt Latvijas lauku NVO interešu aizstāvību; 

5. Nodrošināt Latvijas lauku NVO starptautisko sadarbību; 

Projekta rezultāti: 

Latvijas Lauku forums sevi pozicionē kā spēcīgu reģionālās politikas un pilsoniskās 

sabiedrības jautājumu risinātāju Latvijas lauku teritorijās. 

Biedrība ir nodrošināta ar minimāli nepieciešamo organizācijas nepieciešamo; 

Ir izveidota LLF NVO platforma; 

LLF ir pārstāvējis LLF visos svarīgākajos ar lauku attīstību saistītajos pasakumos- 

konferencēs, semināros u.c. pasākumos; 

LLF ir pārstāvējis lauku NVO intereses dialogā ar politikas veidotajiem. 

LLF ir uzturējis un sadarbojies ar Eiropas sadarbības tikliem;   

Loma projektā un iesaistīšanās pakāpe (ieskaitot pārvaldīto finansējuma apjomu): 

Atbildības: Projekta vadība, publicitātes nodrošināšana, darbs ar piegādātajiem, finanšu 

kontrole; 

Projekta kopējās izmaksas: 22489,6 LVL  

Projekta finansētājs: 

Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma 

ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 

Adrese:       Brīvības iela 40/39, Rīga, LV-1050 

E-pasts:       ieva.timofejeva@lsif.lv  

Telefona nr.: +371 67281752 

Finansējuma apjoms: 22489,6 LVL 

 

Pēdējo divu gadu darbība pētījumos: 

 

Pētījuma nosaukums:  

„Vietējās pārtikas ražošanas nozares attīstības iespējas un vietējo pārtikas ražotāju 

atbalsta iespējas Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā” 

Pētījuma laiks un realizācijas vieta:  

2011. g. jūlijs- 2012. g. februāris. Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, 

Neretas un Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagasti 

mailto:ieva.timofejeva@lsif.lv


Pētījuma mērķis: 

Apzināt situāciju Aizkraukles partnerības teritorijā, kas saistīta ar Vietējas pārtikas ražošanu 

un realizēšanu. Identificēt perspektīvās atbalstāmās Vietējās pārtikas ražošanas jomas un 

mehānismus ražotāju atbalstam, kas veicinātu iedzīvotāju nodarbinātību un ekonomisko 

aktivitāti Aizkraukles rajona partnerības teritorijā. 

Pētījuma rezultāts: 

- Veikta situācijas apzināšana par vietējās pārtikas ražošanas un realizācijas iespējām 

Aizkraukles partnerības teritorijā; 

- Formulētas rekomendācijas Vietējās attīstības stratēģijas izmaiņām vietējās pārtikas 

ražošanas attīstībai partnerības teritorijā; 

- Sniegtas rekomendācijas Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes sistēmas izveidei 

Aizkraukles rajona partnerības teritorijā. 

Loma pētījumā: 

Pētījuma projekta vadītājs 

Pētījuma kopīgās izmaksas: 

4 880,00  (četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit lati, 00 santīmi) 

Pētījuma pasūtītājs: 

Biedrība „Aizkraukles rajona partnerība” 

Kontakti: 

Adrese:       Aizkraukle, Lāčplēša iela 1 - 52 kab., LV-5101  

E-pasts:       alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv  

Telefona nr.: +371 29487108 

 

Pētījuma nosaukums:  

„Daugavpils un Ilūkstes novadu tūrisma attīstības iespēju izpēti saistībā ar 

zivsaimniecību un ūdens saimniecību” 

Pētījuma laiks un realizācijas vieta:  

2011. g. septembris- 2011. g. decembris. Daugavpils un Ilūkstes novadi 

Pētījuma mērķis: 

Apzināt Daugavpils un Ilūkstes novadu potenciālu tūrisma, kas saistīts ar ūdeni un 

zivsaimniecību, attīstībai. Potenciāls sevī ietver visa veida resursu pieejamību un to iespēju 

piesaistīt tūristus. 

Pētījuma rezultāts: 

Atbilstoši pētījuma rezultātiem, teritorijas varēs novērtēt savus esošos resursus un iespējas 

mērķorientēti attīstīt specifisku ar ūdeni un zivsaimniecību saistītu tūrisma jomu. Pētījuma 

rezultātā, būs iespēja izmainīt partnerības stratēģiju, lai EZF finansējums mērķtiecīgi tiktu 

novirzīts objektiem, pakalpojumiem, kas sniegtu lielāko devumu konkrētās tūrisma jomas 

attīstībai 

Loma pētījumā: 

Pētījuma projekta vadītājs 

Pētījuma kopīgās izmaksas: 

4 880,00  (četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit lati, 00 santīmi) 

Pētījuma pasūtītājs: 

Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” 

Kontakti: 

Adrese:       Daugavpils, Rīgas iela 2-3, LV-5401  

E-pasts:       inga.krekele@gmail.com  

Telefona nr.: +371 29184640 

 

Pētījuma nosaukums:  

„Pētījums par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem attīstības iespējām 

„Liepājas rajona partnerības” teritorijā” 

Pētījuma laiks un realizācijas vieta:  



2011. g. augusts- 2011. g. decembris. Rucavas, Nīcas, Vaiņodes, Priekules, Grobiņas, 

Aizputes, Durbes un Pāvilostas novads  

Pētījuma mērķis: 

Apzināt bijušā Liepājas rajona esošo 8 novadu potenciālu tūrisma, kas saistīts ar ūdeni un 

zivsaimniecību, attīstībai. Potenciāls sevī ietver visa veida resursu pieejamību un to iespēju 

piesaistīt tūristus. 

Pētījuma rezultāts: 

Teritorijas var novērtēt savus esošos resursus un iespējas mērķorientēti attīstīt specifisku ar 

ūdeni un zivsaimniecību saistītu tūrisma jomu. Radusies iespēja izmainīt Liepājas rajona 

partnerības stratēģiju, lai EZF finansējums mērķtiecīgi tiktu novirzīts objektiem, 

pakalpojumiem, kas sniegtu lielāko devumu konkrētās tūrisma jomas attīstībai. 

Loma pētījumā: 

Pētījuma projekta vadītājs 

Pētījuma kopīgās izmaksas: 

6 098,15 (Seši tūkstoši deviņdesmit astoņi lati, 15 santīmi) 

Pētījuma pasūtītājs: 

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” 

Kontakti: 

Adrese:       Grobiņa, Krasta iela 12, LV-3430  

E-pasts:       inita@inbox.lv  

Telefona nr.: +371 26595623 

 

Brīvprātīga darbība 

 No 2009. gada augusta Eiropas lauku kopienu asociācijas (European Rural 

Community association (ERCA) revidents;  

 No 2007. gada līdz 2009. gadam darbojas Rīgas Rajona lauku attīstības 

biedrībā un piedalās vietējās attīstības stratēģijas izstrādē; 

 No 2006. gada līdz 2008. gadam Latvijas Universitātes tautas deju ansambļa 

“Dancis” prezidents; 

 No 2005. gada līdz 2007. gadam biedrības „Latvijas Lauku forums” 

brīvprātīgais;  

 

Prasmes 

 No 2001. gada ir B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 Labas saskarsmes, prezentēšanas, stratēģiskās vadības, grupu vadības un 

veidošanas prasmes, kas iegūtas ikdienas darbā strādājot ar klientiem un 

īstenojot produktu pārdošanas stratēģijas uzņēmumā 

 Labas mācību organizēšanas un vadīšanas, kā arī analītiskās prasmes, kas 

iegūtas nodrošinot un izvērtējot mācību seminārus uzņēmuma darbiniekiem un 

klientiem, par jaunu produktu ieviešanu tirgū. 

 Spēja organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi un mērķtiecīgi, kas iegūta 

ikdienas darbā, patstāvīgi plānojot notiekošo projektu aktivitātes un nodrošinot 

to mērķtiecīgu izpildi. 

 

8. Kontaktinformācija: 

Adrese: Kurzemes prospekts 16-31, Rīga, Latvija LV- 1067 

Tālruņa nr.: 26468620 

E-pasta adrese: aris.adlers@gmail.com 

 

Datums: 2012. gada 01. marts 

mailto:aris.adlers@gmail.com

