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PERSONAS DATI Agra Ločmele 

 

 

 

 
DARBA PIEREDZE  

  
 

 

IZGLĪTĪBA  
 

23.12.2016. – 25.09.2020. VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, Attīstības projektu pārvaldes direktora 
vietniece 

 

27.10.2015. – 23.12.2016. VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, Projektu vadības daļas p.i. (2016.), 
Attīstības projektu stratēģiskā vadītāja 

 

01.08.2012.-27.10.2015.   

 

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, Vecākā publiskā sektora klientu vadītāja 
(2014.), publiskā sektora klientu vadītāja (2013),  Ārvalstu finanšu 
instrumentu projektu attīstības vadītāja 

 

2007. – 07.2012. Kultūras ministrija, ES fondu departaments, Finanšu instrumentu attīstības 
nodaļas vadītāja (2011.-2012.), ES struktūrfondu uzraudzības nodaļas 
vadītāja (2008.-2011.), ES struktūrfondu nodaļas vadītāja (2007.-2008.), ES 
struktūrfondu nodaļas vecākā referente (2006.-2007) 

 

2002. – 2006. Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus departaments, daļas vadītājas 
vietniece (2004.-2006), vecākā referente (2002-2006) 

No 09.2018. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadības 
zinības maģistrantūras programma Stratēģiskā vadīšana un līderība. 

 

01.09.2005. – 15.06.2007. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu 
maģistra grāds Eiropas studijās. 

 

01.09.2000. – 21.06.2004. Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas Integrācijas institūts, Eiropas studiju 
fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā ar specializāciju 
Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas. 

 

 

01.08.1997. – 21.06.2000. 

 

01.08.1985.-13.06.1997. 

Rīgas Franču licejs, vidējā izglītība. 

 

Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola, pamata izglītība. 
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PRASMES  
 

 

PAPILDU INFORMĀCIJA 
 

 

 
 
 
 

Dzimtā valoda: Latviešu 
  

Citas valodas: SAPRATNE  RUNĀŠANA  RAKSTĪŠANA  

Klausīšanās  Lasīšana  Dialogs  Monologs   

Angļu valoda: C1 C2 C1 C1 C1 

Krievu valoda: C2 C2 C1 C1 B1 

Franču valoda: A1 A1 A1 A1 A1 

Citas prasmes: - Personāla vadības pieredze dinamiskos un mainīgos apstākļos. 
- Publiskā runa un uzrunas, piemēram, CFLA organizētajos semināros projektu 

iesniedzējiem. 
- Struktūrvienību funkciju kartēšana, procesu izstrāde. 
- ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu regulējumu pārzināšana. 
- Darba ar datoru, MS office. 
- B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Apbalvojumi: - Latvijas Republikas Finanšu ministrijas atzinības raksti par atbildīgu un profesionālu darbu 
ES fondu projektu virzībā (2020, 2017).  

- Latvijas Nacionālā arhīva Goda diploms par ieguldījumu nacionālā dokumentārā 
mantojuma saglabāšanā Latvijas Nacionālā arhīva Personāla dokumentu valsts arhīvā 
Šampētera ielā 16, Rīgā (2015) 

- Nodibinājuma Rīga 2014 pateicība par ieguldījumu Stūra mājas, Brīvības ielā 61, Rīgā 
atvēršanu (2014) 

- VAS “Valsts nekustamie īpašumi” goda raksts par iniciatīvu, radošu un proaktīvu rīcību 
mērķu sasniegšanā (2014) 

  
Nozīmīgi 

sertifikāti: 
 

2020. 
2019. 

 
 
 

2018.  

- Prince 2 projektu vadības sertifikāts 
- Koučings 
- Attālināta darbinieku vadība 
- Rīgas Tehniskā universitāte, tālākizglītības kursa programma 54 stundu apjomā (kursi: 

Cenu veidošana būvniecībā, Ēku rekonstrukcija un restaurācija, Jaunie būvmateriāli, 
Būvniecības plānošana un organizēšana, Materiāl zinības) 

- Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien, rīt 
- Būvju informācijas modelēšana 

2017. 
2016. 
2015. 

- Jaunais publisko iepirkumu likums 
- Publisko iepirkumu aktuālie jautājumi 
- Jaunā būvniecības procesa shēma – vispārīgie būvnoteikumi, ēku būvnoteikumi 

2012. 
2008. 

Pastāvīgi. 

- Angļu valodas kursi RTU Rīgas biznesa skolā 
- Eiropas Akadēmijas kursi “ES fondu komunikācijas stratēģija”. 
- Aktīva dalība Valsts kancelejas organizētajos semināros par ES fondu finansējuma 

piesaisti, projektu vadību, aktuālajiem jautājumiem likumdošanā. 
 


