
PERSONAS DATI 

Vārds, uzvārds Kaspars Paupe 

Telefona nr.: 29101981 

e-pasts: kaspars.paupe@lnmc.lv 

Adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija 

 

ZIŅAS PAR IZGLĪTĪBU 
 

I. Augstākā izglītība: 

 
Laika periods 2019-pašlaik 
Augstskolas nosaukums RISEBA 
Studiju programma Vadības psiholoģija un supervīzija 
Iegūtais grāds, kvalifikācija Maģistra grāds vadībā, supervizors 

  
Laika periods 2017-2019 
Augstskolas nosaukums Banku augstskola 
Studiju programma Finanšu vadība 
Iegūtais grāds, kvalifikācija Maģistra grāds finanšu vadībā, finanšu analītiķis 

  
Laika periods 2009-2011 
Augstskolas nosaukums BA Turība 
Studiju programma Uzņēmējdarbības vadība 
Iegūtais grāds, kvalifikācija Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, uzņēmumu un iestāžu 

vadītājs 

  
Laika periods 1996-1998 
Augstskolas nosaukums Latvijas universitāte 
Studiju programma pedagoģija 
Iegūtais grāds, kvalifikācija Maģistra grāds pedagoģijā 

  
Laika periods 1991-1995 
Augstskolas nosaukums Liepājas augstskola 
Studiju programma Matemātika 
Iegūtais grāds, kvalifikācija Bakalaura grāds matemātikā, matemātikas un informātikas 

skolotājs 
 

DARBA PIEREDZE 

Laika periods 

(no – līdz) 

02/2021 – 07/2021  

Darbavietas nosaukums Tukuma novada Dome 

Darbības virziens Valsts pārvalde 

Ieņemamais amats Administratīvās pārvaldes vadītājs 

Padoto darbinieku skaits 31 

Galvenie amata pienākumi IKT, personāla vadība, iepirkumi, juridiskais atbalsts, klientu vadība 

 

 

Laika periods 

(no – līdz) 

09/2016 – 06/2019 

Darbavietas nosaukums VAS Elektroniskie sakari 

Darbības virziens IKT un telekomunikācijas 



Ieņemamais amats Valdes loceklis, Attīstības un klientu vadības departamenta direktors 

Padoto darbinieku skaits 91 (10 kā departamenta direktoram) 

Galvenie amata pienākumi Klientu vadība, jaunu produktu un pakalpojumu izveide un realizācija, 

inovāciju vadība, attīstības stratēģijas izstrāde un realizācija 

 

 

Laika periods 

(no – līdz) 

06.2016.-08.2017. 

Darbavietas nosaukums SIA Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs 

Darbības virziens Atbilstības novērtēšana, standartu izstrāde 

Ieņemamais amats Valdes loceklis (vienīgais) 

Padoto darbinieku skaits 35 

Galvenie amata pienākumi Operatīvā vadība, finanšu vadība, cilvēkresursu vadība 

 

Laika periods 

(no – līdz) 

12.2011-06.2016. 

Darbavietas nosaukums SIA Metacom 

Darbības virziens Mērīšanas līdzekļu serviss 

Ieņemamais amats Valdes loceklis, izpilddirektors 

Padoto darbinieku skaits 3 

Galvenie amata pienākumi Klientu vadība, finanšu vadība, personāla vadība, dokumentu aprite, 

pakalpojumu vadība 

 

Laika periods 

(no – līdz) 

06.2004.-01.2011. 

Darbavietas nosaukums SIA Latvijas nacionālais metroloģijas centrs 

Darbības virziens Mērīšanas līdzekļu pārbaude un sertifikācija 

Ieņemamais amats Valdes priekšsēdētājs 

Padoto darbinieku skaits 100 

Galvenie amata pienākumi Stratēģiskā vadība, finanšu vadība, mārketinga vadība 

 


