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No 2015.gada janvāra līdz šim

Docents
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
▪ reģionālā ekonomika, pamata ekonomiskā teorija, ES lietas, investīcijas un korporatīva pārvaldība
▪ pētījumi enerģijas tirgu jomā, infrastruktūras attīstības jautājumos

No 2016.gada novembra līdz šim

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
AS Augstsprieguma tīkls
▪ uzņēmuma pārvaldības jautājumi, lielo investīciju projektu īstenošanas uzraudzība (infrastruktūras
attīstība elektroenerģijas un gāzes pārvades jomā)
▪ uzņēmums ir Latvijas neatkarīgais elektroenerģijas pārvades sistēmas operators

No 2016.gada janvāra līdz šim

Administratīvas padomes loceklis
Agency for Co-operation of European Energy Regulators, Ļubļana, Slovēnija
▪ ACER ir aģentūra, kuras uzdevums ir veicināt enerģētikas vienotā tirgus veidošanu ES
▪ Padomes uzdevumi ir regulāra aģentūras darbības vērtēšana, t.sk. attiecībā uz tās budžetu,
direktora atlasi, audita ieteikumu ieviešanu

2016.-2019.

Ministres padomnieks stratēģiskajos jautājumos
Finanšu ministrija
▪ Nodokļu politika, valsts budžets, ES fondu programmas. 2017.gadā sagatavota un ievesta nodokļu
reforma, t.sk. 0% uzņēmuma ienākuma nodoklis reinvetsētajai peļņai, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
progresivitāte. Dalības valsts budžeta pārskatīšanā, ēnu ekonomikas apkarošanas plāna izstrādē un
ieviešanā, finanšu sektora krīzes situācijas pārvarēšanā. 2018.gadā izstrādāts pirmais standarta
līgums būvniecības projektiem valsts pārvaldes institūcijām (līgumiem ar plānoto budžetu virs 1 milj.
eiro).

2013.-2016.

Valsts sekretāra vietnieks
Ekonomikas ministrija
▪ enerģētikas, t.sk. atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes jautājumi, kā arī būvniecības un
mājokļu jautājumi; akcionāra pārstāvis AS „Latvenergo” – no 2013.gada decembrim līdz 2014.gada
augustam, 2015.gadā – no februāra līdz jūlijam; akcionāra pārstāvis AS „Rīgas siltums”
▪ atbildīgs par starptautisko sadarbību enerģētikas jomā, t.sk. starptautisko projektu ieviešanas
koordināciju un ar tiem saistīto problēmjautājumu risināšanu;
▪ Latvijas Būvniecības padomes loceklis;
▪ atbildīgs par valsts politikas īstenošanu siltumapgādes, dabasgāzes un elektroenerģijas tirgos

2013.-2014.

Padomes loceklis
AS „Rīgas siltums”
Stratēģisko projektu izskatīšana, uzņēmuma konceptuālo lēmumu izskatīšana attiecībā uz uzņēmuma
attīstību

2012.-2013.

Valsts sekretāra vietnieks
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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▪ vides un dabas aizsardzības politikas jautājumi; septiņu padotības iestāžu un kapitālsabiedrību
darbības koordinācija, t.sk. Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, SIA „Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
▪ klimata aizsardzības jautājumu risināšana, t.sk. finanšu instrumentu veidošana Kioto protokola
kontekstā (Klimata pārmaiņu finanšu instruments)
▪ valsts politikas izstrāde un starptautiskā sadarbība ES un ANO līmenī
▪ ir izstrādāti ES fondu ieviešanu reglamentējošie tiesību akti vides nozarei, Valsts atkritumu
apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumprojekts,
depozīta sistēmas koncepcija saistībā ar dzērienu iepakojumu
2007.-2012.

Departamenta direktors
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija/Vides ministrija
▪ Projektu uzraudzības departamenta (Vides ministrijas Projektu finanšu un atbalsta departamenta ,
Projektu sagatavošanas departamenta direktors; aptuveni 50 padoto; atbildīgs par ES fondu projektu
un programmu plānošanu un ieviešanas koordināciju, sadarbību ar pašvaldībām, kopējais investīciju
apjoms ap 1 mlrd euro
▪ Atbildīgs par metodoloģiskā atbalsta sniegšanu, projektu tehniski ekonomisko izvērtējumu
nodrošināšanu

2006.-2007.

Direktora vietnieks
Vides ministrija
▪ pārraudzībā finanšu vadības jautājumi kontekstā ar ES fondu projektu vadību;
▪ iekšējās kontroles sistēmas procedūru izstrāde un uzturēšana ES fondu projektu vadībai, tai skaitā
jaunās sistēmas izstrāde 2007.-2013.gada plānošanas periodam

2004.-2006.

Nodaļas vadītājs
Vides ministrija
▪ ES fondu projektu maksājumu atbilstības novērtēšana un autorizēšana; finanšu resursu plānošana
programmu ietvaros;
▪ Metodoloģiskais atbalsts finansējuma saņēmējiem, kvalitātes sistēmu, finanšu plānošanas un
grāmatvedības jautājumos;
▪ Auditu un pārbaužu īstenošana saistībā ar valsts budžeta līdzekļu izmantošanu

2003.-2004.

Nodaļas vadītāja vietnieks
Vides ministrija
▪ ES fondu projektu maksājumu atbilstības novērtēšana;
▪ Finansu resursu plānošana programmu ietvaros;
▪ Kvalitātes vadības procedūru izstrāde maksājumu veikšanai ES fondu projektu ietvaros

2002.-2003.

Finansists
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija/Vides ministrija
▪ Finansējuma plānošana projektu ietvaros sadarbībā ar būvniecības, uzraudzības līgumu izpildītājiem
un pašvaldībām;
▪ Finanšu nosacījumu izvērtēšana iepirkumu līgumos, FIDIC līgumu adaptācija Latvijas apstākļiem
▪ PVN atbrīvojumu izvērtēšana ES fondu projektu ietvaros

1999.-2002.

Ekonomists, direktora palīgs
AS Mions Pro – būvniecības uzņēmums
▪ Atbildīgs par darbu ar debitoriem; līgumu ar klientiem kontroli, PR akcijām, eksporta operāciju
juridisku un finanšu atbalstu
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no
2002.gada
- Rīgas
Tehniskās
universitātes,
Universitātes,
augstskolas
2011.g.
– lektors
Valsts
kancelejas
rīkotajās Latvijas
apmācībās
(publiskaisVentspils
iepirkums
un komercdarbības
ekonomikas
bakalauru darbu zinātniskā vadība, recenzēšana, vieslekcijas
atbalsts)
2011.g.
– lektors
Valsts
kancelejas
rīkotajās apmācībās (publiskais iepirkums un komercdarbības
2011.gadā
– TAIEX
eksperts
Azerbaidžanā
atbalsts)
2009.g. - lektors Valsts kancelejas rīkotajās apmācībās ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm
2008.gadā – TAIEX
2011.gadā
Regional
eksperts
Environmental
Azerbaidžanā
Center eksperts vizītē Serbijā
2007.g.--EuroBusiness
2009.g.
lektors Valsts kancelejas
Partners (Slovākija)
rīkotajās apmācībās
īstermiņa eksperts
ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm
no 2002.gada
2008.gadā
– Regional
- Rīgas
Environmental
Tehniskās Center
universitātes,
eksperts Latvijas
vizītē Serbijā
Universitātes, Ventspils augstskolas
ekonomikas
2007.g.EuroBusiness
bakalauru darbu
Partners
zinātniskā
(Slovākija)
vadība
īstermiņa
(kopumā
eksperts
vairāk par 10 darbiem) un recenzēšana

IZGLĪTĪBA
2009.-2014.

Doktora grāds ekonomikā
Latvijas Universitāte
virziens: Latvijas tautsaimniecība
▪ Līdz 2012. – studijas doktorantūrā

2002.-2004.

Maģistra grāds ekonomikā
Latvijas Universitāte
Starptautisko attiecību institūts

1999.-2001.

Maģistra grāds ekonomikā
Rīgas Tehniskā universitāte

1996.-1999.

Bakalaura grāds ekonomikā
Rīgas Tehniskā universitāte
specialitāte: uzņēmējdarbība un vadīšana

PRASMES
Valodu prasme
Dzimtā valoda

Krievu
RUNĀŠANA

SAPRATNE

Citas valodas
Angļu
Latviešu

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

C2

C2

C2

SAPRATNE

Klausīšanās

C2

Lasīšana

C2

Dialogs

C2

RUNĀŠANA

RAKSTĪŠANA

Monologs

C2

RAKSTĪŠANA

C2

Monologs

C2

C2

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

Komunikācijas prasmes

Organizatoriskās / vadības
prasmes

Komunikācijas prasmes ir attīstītas izcilā līmenī:
▪ Rīkoti (vadīti) vismaz 60 dažādi semināri ES projektu finansējuma saņēmējiem, citām auditorijām
▪ Regulārās augsta līmeņa sarunas, kurās jāaizstāv noteiktā pozīcija
▪ Pieredze vadīt sanāksmes ar īpaši lielu dalībnieku skaitu (100 un vairāk), panākot kompromisu:
pieredze sadarbībā ar būvniecības, atkritumu apsaimniekošanas sektoriem ar plašām lobēšanas
iespējām
▪ Jau vairākus gadus vadībā ir vairāki padotie, līdz ar to attīstītas darbinieku vadības un īpaši to
motivācijas iemaņas, spējot sasniegt uzstādītos mērķus
▪ Lielākais kolektīvs, kuras vadību bija jānodrošina ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas vides politikas bloks, kurā kopumā strādā virs 1000 darbinieku, tiešā pakļautībā tajā laikā
bija vismaz 15 darbinieki un iestāžu vadītāji
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apliecība
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▪ Labas Microsoft Office™ zināšanas
▪ Dažādos periodos strādāju ar CorelDraw programmatūru, piedalījos web dizainu izstrādē
▪ B kategorija

PAPILDU INFORMĀCIJA
Konferences, papildus apmācības

2017.gadā – ICEM konference, RISEBA konference, konferencēs Kauņā, Briselē
2015., 2016.gadā – IRIS –Alkona simpozijs
2012.gadā – Rio+20 konference, Brazīlija (ilgtspējīga attīstība, zaļā ekonomika)
2012.gadā – Tbilisi +35 konference, Gruzija (vides izglītība)
2010.g.aprīlī - konference Budapeštā par ES fondu izvērtēšanas jautājumiem
2009.g.novembrī – Eiropas Komisijas organizētā konference Varšavā par ES fondu izvērtēšanas
jautājumiem
2008.gada maijā - Euromoney Training (Project Finance) Prāgā
2008.gada februārī - EIPA (State Aid) seminārs Māstrihtā
2007.gadā - dalība konferencē "The Romania Business & Investment Summit"
2007.gadā – dalība Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe rīkotajā konferencē
Bulgārijā
2006.gadā – dalība Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe rīkotajā starpvalstu
sanāksmē ES finanšu instrumentu sakarā
2005.gadā - piedalīšanās ERA (Academy of European Law) rīkotajā Eiropas līgumu likumdošanas
konferencē "European Contract Law"
2005.gadā - dalība Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe organizētajā
starptautiskajā konferencē "Waste and Water Sector Investment Projects Workshops” Albānijā
2004.gada martā – dalība „The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe”
rīkotājā konferencē „Joining the EU - Lessons learned and the way toward” Bratislavā
2005.gadā – 3 nedēļu mācību kurss Nīderlandē (ISPA/CF)
2003.gada oktobrī - dalība Eiropas valsts administrācijas institūta rīkotajā seminārā „ES strukturālo
fondu finanšu vadība”
2003. gada jūlijā - PEPA seminārs Briselē (lekcijas un diskusijas par Kohēzijas fondu)
2003. gada jūnijā - firmas ECV un FIDIC kursi Briselē „The management of claims and the resolution of
disputes under the new 1999 FIDIC conditions of contract for construction”
2010.gada septembrī apmeklēti Eiropas Komisijas Reģionālās politikas Ģenerāldirektorāta un Itālijas
izvērtēšanas iestādes „Progetto valutazione” organizētajie kursi „ES fondu izvērtēšanas kvantitatīvie
metodi” (1.-12.09.2010.) – vasaras skola, Itālijā
2011.gada maijā apmeklēti Eiropas Komisijas Reģionālās politikas Ģenerāldirektorāta kursi – vasaras
skola „ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodi”, Ungārijā
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Publikācijas
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1. Zvirgzdiņa, M., Bogdanova, O., Spiridonovs, J. (2018). Aggregator as Cost Optimization
Tool for Energy Demand. In: 17th International Scientific Conference "Engineering for
Rural Development" : Proceedings, Volume 17, Latvia, Jelgava, 23-25 May, 2018. Jelgava:
Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering, 2018,
pp.1781-1786. ISSN 1691-5976. Available from: doi:10.22616/ERDev2018.17.N322
2. Bogdanova. O., Šņuka R., Spiridonovs J. (2017). EU Renewable Energy Law: Latvia. In:
EU Energy Law, Volume III: EU Renewable Energy Law. Joint Publication. Claeys &
Casteels Publishers BV. ISBN 9789081690478
3. Bogdanova O., Spiridonovs J., Arefjevs I. (2017). Preferred Owners of European Gas
Storage and Transmission Companies. European Integration Studies
4. Spiridonovs J., Bogdanova O. (2017). Energy Union: adjustment to the new development
cycle. Copernican Journal of Finance & Accounting
5. Spiridonovs J., Bogdanova O. (2017). Sustainable Development of Energy Systems in the
Baltic Region In:Sustainable Development in Energy Systems. Joint Publication. Springer.
ISBN 3319548069
6. Spiridonovs J., Bogdanova O..(2016). The resilient Energy Union – response to the
challenges of XXI century. Brno University of Technology, Faculty of Business and
Management. ISBN 978-80-214-5413-2
7. Spiridonovs J. (2013). Development of Water services: evaluation of the results.
International Conference “Practice and research in private and public sector - 2013”,
conference proceedings. Vilnius (Mykolas Romeris University), ISSN (online) 2029-7378,
133–140.
8. Spiridonovs J. (2013). Development of environmental infrastructure in Latvia: evaluation of
the results. In: European Integration and Baltic Sea Region Studies: University-Business
Partnership through the Triple Helix Approach, vol. 2, ISBN 978-3-8305-3028-2, 53–62.
9. Spiridonovs J. (2013). Assessment of investments in development of water services in
Latvia. International Conference “Whither our economies”, conference proceedings. ISSN
(online) 2029-8501.
10. Spiridonovs J. (2012). Impact evaluation needs for water sector infrastructure. International
Conference “Practice and research in private and public sector - 2012”, conference
proceedings. Vilnius (Mykolas Romeris University), ISSN 2029-7378, 183–189
11. Spiridonovs J. (2011). Impact evaluation of EU funds: examples in infrastructure projects.
“Business: Theory and Practice”, ISSN 1648-0627 print / ISSN 1822-4202 online. 12(2),
doi: 10.3846/btp. 2011.12., 113–119
12. Spiridonovs J. (2010). Economical impact of EU Cohesion Policy. 6th International
Scientific Conference “Business and Management - 2010”, ISSN 2029-428X, Vilnius,
Gedeminas Technical University, 220–229.
13. Spiridonovs J. (2010). Economical impact of EU Cohesion Policy and environment.
Economics and Management, ISSN 1822-6515. 255–261.
14. Spiridonovs J. (2010). EU Cohesion Policy: Impact on public infrastructure in Latvia.
International conference New Socio-Economic challenges of Development in Europe 2010,
conference proceedings, Riga, ISBN 978-9984-45-363-7, 64–69
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