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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Vārds / Uzvārds  Līva Immermane  

Adrese "Tēviņi", Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 (Latvija) 

Mobilais tālrunis 28367668  

E-pasts liva.immermane@gmail.com 

Pilsonība Latviete  

Dzimšanas datums 09/05/1990 

Dzimums Sieviete  
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 07/2007  

Profesija vai ieņemamais amats Nometnes koordinators 

Galvenie pienākumi Atbildīgā persona par latviešu bērnu un jauniešu grupu starptautiskā vijolnieku nometnē Ālandu salās, 
Somijā 

Darbavietas nosaukums un adrese Kyrkogårdsö 
Kyrkogårdsö, Åland (Finland) 

  

Laika periods 07/2008 

Profesija vai ieņemamais amats Nometnes organizators – koordinators 

Galvenie pienākumi Nometnes organizēšana, koordinēšana, dienas kārtības sastādīšana, sporta un mākslas aktivitāšu 
organizēšana, pārgājienu organizēšana, kontaktēšanās ar dalībnieku vecākiem 

Darbavietas nosaukums un adrese „Rūši” 
Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads (Latvija) 

  

Laika periods 01/2011 – 12/2011 

Profesija vai ieņemamais amats Biroja koordinators 

Galvenie pienākumi Latvijas Universitātes Studentu padomes Kultūras komisijas vadīšana; kultūras projektu (LU Māja; 
Aristotelis; LU Studentu Gada balva; Kultūras, sporta un sociālo projektu konkurss) vadīšana; 
sanāksmju vadīšana; nolikumu, iesniegumu un tāmju veidošana; sanāksmju protokolēšana. 

Darbavietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 
Raiņa bulvāris 19, Rīga (Latvija) 

  

Laika periods 02/2011 – 05/2011 

Profesija vai ieņemamais amats Projekta koordinators 

Galvenie pienākumi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas Bakalaura studiju 
programmas 2. kursa studentu mācību brauciena uz Briseli koordinēšana (biļešu iegāde, naktsmītņu 
rezervēšana); projektu izveide finanšu piesaistes nolūkā. 

Darbavietas nosaukums un adrese Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte 
Lomonosova iela 1A, Rīga (Latvija) 

  

Laika periods 05/2012  

Profesija vai ieņemamais amats Organizatora palīgs 

Galvenie pienākumi Diskusijas - Russia's elections: "Implications for Russian - Latvian Relations in a Wider Euro - Atlantic 
Context", viesu reģistrācija; Latvijas Ārpolitikas Institūta sociālo tīklu facebook.com un twitter.com 
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kontu apkalpošana. 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 
 

Laika periods 

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 
 
 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 

 
Laika periods 

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darbavietas nosaukums un adrese 
 
 

Laika periods 

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 
Darbavietas nosaukums un adrese 

 
 
                                           Laika periods 

              Profesija vai ieņemamais amats 

                                Galvenie pienākumi 

 

 

 
 

        Darbavietas nosaukums un adrese 
 
 
                                           Laika periods 

              Profesija vai ieņemamais amats 

 

                                Galvenie pienākumi 

 

 

 
 
        

 Darbavietas nosaukums un adrese 
 
 

                                           Laika periods 

              Profesija vai ieņemamais amats 

                                Galvenie pienākumi 

 

 

Latvijas Ārpolitikas Institūts 
Rūpniecības iela 10, Rīga (Latvija) 
 
 

07/2012 -11/2012 

Projekta koordinators 

Konkursa „Pilsoņu ES piedzīvojums” nolikuma veidošana; saziņa ar Eiropas Parlamenta deputātiem; 
reklāmas kampaņas koordinēšana; konkursa 5 kārtu veidošana; konkursa vērtēšana, noslēguma 
ceremonijas veidošana. 

Biedrība „Pilsonis ar ietekmi” 
Buļļu iela 35a-20, Rīga, (Latvija) 
 
07/2012 – 09/2012 

Lietvedis 

Lietvedības dokumentu saņemšana, reģistrēšana un kārtošana; dokumentu arhīva veidošana. 

SIA „Kārkliņi” 
Kārkliņi, Zemītes pagasts, Kandavas novads (Latvija) 
 
02/2013 – 04/2014 

Tirdzniecības pārstāvis 

Uzņēmuma izplatīto preču kontrole tirdzniecības vietās (lielveikalos un aptiekās) Rīgā un Vidzemē, 
farmaceitu informēšana par produkciju, informatīvo prezentāciju vadīšana. 

SIA „ELVIM” 
Kurzemes prospekts 3-513, Rīga, LV-1067 
 
04/2014 – 05/2016 

Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Projektu kontroles daļas vecākā referente 

Datu apkopošana/ analīze, pārskatu un atskaišu veidošana; metodisko norādījumu un procedūru 
pārbaužu uz vietas pie atbalsta saņēmējiem veidošana un pārbaužu veidlapu veidošana, 
aktualizēšana un rediģēšana atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem; informatīvo materiālu 
sagatavošana par pārbaužu uz vietas veikšanu; ES normatīvo aktu priekšlikumu komentēšana; 
pārbaužu uz vietas veikšana pie atbalsta saņēmējiem; uzraudzība par veiktajām pārbaudēm; 
līdzdalība reģionālo pārvalžu darbinieku apmācību veidošanā; sanāksmju un mācību protokolēšana. 

Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 
 
06/2016 – 02/2018 

Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas 
vecākā eksperte 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto atbalsta programmu izstrāde centralizētās siltumapgādes 
sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanai un apstrādes rūpniecības komersantu 
energoefektivitātes paaugstināšanai, ietverot sektoru sākotnējā novērtējuma izstrādi, projektu 
iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, atbalsta programmu regulējošo Ministru kabineta noteikumu 
izstrādi, aktīvu komunikāciju ar sadarbības partneriem gan valsts sektorā, gan nevalstiskajā sektorā. 
Papildus veikta atbalsta programmās iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana un projektu iesniedzēju 
konsultēšana. 

Ekonomikas ministrija 
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010 
 

    

   02/2018 –> 04/2019 

Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāja 

Nodaļas vadība un komandas darba koordinēšana; Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto atbalsta 
programmu energoefektivitātes paaugstināšanai centralizētās siltumapgādes sektorā, apstrādes 
rūpniecības sektorā, valsts īpašumā esošajām ēkām un daudzdzīvokļu mājām koordinēšana; 

http://elvim-sia.uz-kartes.zl.lv/
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 Darbavietas nosaukums un adrese 

 
                        
                    

                                          Laika periods 

              Profesija vai ieņemamais amats 

 

                                Galvenie pienākumi 

 

 
 

  

       Darbavietas nosaukums un adrese 
 

                        
                    

                                          Laika periods 

              Profesija vai ieņemamais amats 

                                Galvenie pienākumi 
 

 

       Darbavietas nosaukums un adrese 
 

 

kompetencē esošo  Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto atbalsta programmu horizontālo jautājumu 
koordinēšana gan 2014.-2020.gada plānošanas periodam, gan 2021.-2027.gada plānošanas 
periodam (iestrādņu formā, t.sk., regulu piedāvājumu komentēšana, potenciālo atbalsta pasākumu 
aprakstu un rādītāju izstrāde); regulāra komunikācija ar valsts sektorā un nevalstiskajā sektorā 
strādājošajiem par Eiropas Savienības līdzfinansēto atbalsta programmu progresu, t.sk., progresa 
pārskatu iesniegšana un progresa analīze; atzinumu sniegšana par citu valsts pārvaldes iestāžu 
izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem; iesaiste enerģētikas jomu regulējošo plānošanas 
dokumentu izstrādē (piemēram, Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam); 
komunikācija ar medijiem par kompetencē esošajiem jautājumiem un atbalsta programmām. Papildus 
tiešajiem amata pienākumiem – aktīva iesaiste Ekonomikas ministrijas darbinieku padomē (neformāla 
institūcija, kas nodrošina regulāru atgriezenisko saiti starp ministrijas darbiniekiem un vadību), aktīva 
iesaiste ministrijas pārmaiņu vadības procesā. 

 
Ekonomikas ministrija 
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010 
 
 

   04/2019 –>  

Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienības “Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, 
domes priekšsēdētāja padomniece 

Struktūrvienības vadība, Eiropas Savienības fondu un finanšu instrumentu ietvaros pieejamā 
finansējuma piesaiste pilsētas un tajā esošo uzņēmumu attīstībai, sadarbība ar diasporu, Valmieras 
pislētas pārstāvniecība un repreentācija dažāda formāta sadarbības padomēs un asocācijās, domes 
priekšsēdētāja konsultēšana par aktualitātēm nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu izveides un 
Eiropas Savienības fondu horizontālo dokumentu izstrādes procesā. 
 

Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā 
11. novembra krastmala 29, Rīga, LV-1050 
 
 

  04/2019 –>  

Valdes locekle 

Eiropas Savienības fondu un finanšu instrumentu ietvaros pieejamā finansējuma piesaiste Vidzemes 
slimnīcas ilgtspējīgai attīstībai 

 

SIA “Vidzemes slimnīca” 
Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 

  

Izglītība  
  

Laika periods 2014 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība par tālākizglītību bakalaura akadēmiskās studiju programmas “Vides zinātne” atsevišķu 
priekšmetu apguvē. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 

                                             Apgūtie kursi 

 
 
                       Pētnieciskais (kursa) darbs 
 
 

Rīgas Tehniskā universitāte (Augstākās izglītības iestāde) 

Vides politika un sistēmiska domāšana; Vides tehnoloģijas: gāzu attīrīšana, ūdens attīrīšana, atkritumi; 
Ēku ietekme uz klimata pārmaiņām; Rūpnīcas energopārvalde; Tīrāka ražošana; Dzīves cikla analīze, 
Ekodizains; Klimata tehnoloģijas; Atjaunojamie energoresursi; Energoapgāde pašvaldībās; Vides 
paraugu instrumentālās analīzes metodes. 

Mērlentes ietekme uz vidi 

Laika periods 

01 – 03/2015  

Apliecība par tālākizglītību bakalaura akadēmiskās studiju programmas “Vides zinātne” atsevišķu 
priekšmetu apguvē. 

Rīgas Tehniskā universitāte (Augstākās izglītības iestāde) 

Vides politika un sistēmiska domāšana; Vides tehnoloģijas: gāzu attīrīšana, ūdens attīrīšana, atkritumi; Ēku ietekme uz klimata pārmaiņām; 
Rūpnīcas energopārvalde; Tīrāka ražošana; Dzīves cikla analīze, Ekodizains; Klimata tehnoloģijas; Atjaunojamie energoresursi; Energoapgāde 
pašvaldībās; Vides paraugu instrumentālās analīzes metodes. 

Mērlentes ietekme uz vidi 

 

2012 – 2014 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 

                                             Apgūtie kursi 
 
 
 
 

Latvijas Universitāte (Augstākās izglītības iestāde) 

Personāla vadīšana; Eiropas kopējā ārējā un drošības politika; Starptautisko attiecību aktuālie 
jautājumi; Sabiedriskā izvēle un pozitīvā politikas teorija; Salīdzinošā politika: koncepcijas un tēmas; 
Politiskais process Latvijā; Pētījumu uzbūve un veikšana; Publiskās administrācijas aktuālās 
problēmas; Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes; Ētika un korupcija; Eiropas 
integrācija: teorija un prakse; Starpkultūru komunikācija diplomātijā; Komandas veidošana un attīstība; 
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                  Pētnieciskais (maģistra) darbs 

Tautas attīstība; Starptautisko attiecību teorijas seminārs; Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā 
politikā; Politikas filozofija; Latvija pasaules politikā. 

ANO miera uzturēšanas misiju izvērtējums: Sīrijas gadījuma analīze 

 
Laika periods 

 
2009 – 2012 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 

Apgūtie kursi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pētnieciskais (bakalaura) darbs 

Latvijas Universitāte (Augstākās izglītības iestāde) 
 

Politikas analīze; Politisko ideju vēsture; Tiesību pamati; Ekonomikas teorijas pamati; SPSS; Ievads 
salīdzināmā politikā; Politikas teorija; Ievads publiskajā administrācijā; Latvijas politika (politiskā 
sistēma); Svešvaloda (politikas terminoloģija); Ievads politikas zinātnē; Ievads socioloģijā; Ievads 
starptautiskajā politikā; Kvantitatīvās metodes; Ievads komunikācijas zinātnē. 
Reģionālā drošības politika; Publiskā uzstāšanās; Ārpolitikas analīze; Eiropas Savienības vēsture un 
institūcijas; Politiskās ideoloģijas; Starptautiskās organizācijas; Demokrātijas modeļi; Globālā 
dienaskārtība; Publiskā sektora vadība; Politiskā ētika; Politiskā elite; Latvijas valdības (praktikums); 
Mūsdienu ārpolitikas aktuālās problēmas. 
 

ANO miera uzturēšanas misija Kosovā: panākumi un izaicinājumi. 
 
 
 

  

Laika periods 2006 – 2009  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Tukuma 2. vidusskola (Vispārējās vidējās izglītības iestāde) 
  

Laika periods 1997 – 2006  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība par vispārējo pamatizglītību 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Zemītes pamatskola (Vispārējās pamatizglītības iestāde) 
  

Laika periods 1997 – 2004  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību/ instrumentālā izglītība – flautas spēle 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Kandavas mūzikas skola (Profesionālās izglītības iestāde) 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  B2  Vidējais līmenis  B2  Vidējais līmenis  B2  Vidējais līmenis  B2  Vidējais līmenis  B2  Vidējais līmenis  

  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis  

  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā; 

Labas saskarsmes prasmes; 

Spēja īsā laikposmā izveidot labas un ilgnoturīgas profesionālās attiecības ar kolēģiem un sadarbības 
partneriem; 

Spēja pielāgoties jaunai videi un ātri mācīties. 
  

Organizatoriskas prasmes Spēja vadīt komandu, organizēt savu un citu darbu; 

Spēja ātri pieņemt lēmumus; 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Spēja operatīvi rīkoties; 

Spēja izpildīt pienākumus; 

Augsta atbildības sajūta. 
  

Tehniskas prasmes Prasme pielietot dažāda veida biroja tehniku. 
  

Datora lietošanas prasmes Prasmes darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Power Point, Excel); 

Prasmes darbā ar zema līmeņa fotogrāfiju un videomateriāla apstrādes programmām. 
  

Mākslinieciskas prasmes Instrumentālās prasmes – flautas, klavieru, ģitāras spēle (iegūtas Kandavas mūzikas skolā, Tukuma 
2. vidusskolas pūtēju orķestrī); 

Vokālās prasmes (iegūtas Kandavas mūzikas skolā, Kandavas mūzikas skolas bērnu un jauniešu 
popgrupā, Zemītes pamatskolas vokālajā ansamblī „SPĀRNI”, Zemītes pamatskolas 5. – 9. klašu korī, 
Kandavas Kultūras centra jauktajā korī „KANDAVA”, Tukuma 2. vidusskolas estrādes ansamblī, LU 
jauktajā korī „JUVENTUS”). 

  

Citas prasmes Riteņbraukšana, peldēšana, dejošana, teātra spēle. 
  

Vadītāja apliecība B  

 


