CURRICULUM VITAE
Teiksma Kalniņa(dzimusi Tīse)

Addrese: Tumes 1-3, Riga, Latvia, LV-1058
Tel: +371 29837694; e-p:teiksmaka@inbox.lv
Personas dati

Personas kods: 050856 - 00000
Nacionalitāle: Latvian, latviete
Mērķis: skolotāja, pasniedzēja, lektore

Darba pieredze Darbs skolā-45 darba gadi(no1974.1.09)-ģeogrāfija, ekonomika, dabas zinības
pamatskolā, sociālās zinības.
Pasniedzēja-17 gadi
2019 SIA MBR eksāmens-klientu operators un lietvedis.-16.stundas-1 grupa.26.08.
2018 SIA MBR eksāmens-klientu operators un lietvedis.-16.stundas-2.grupas.
2017SIA MBR Programma- friziera darbi-16 stundas-komercdarbības pamati1.gr.1.12.17
MCAlfa
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums-1 gr.-20 stundas
Darba tiesiskās attiecības-1gr.-30 stundas
Biznesa plānošana-1gr.-43 stundas
Uzņēmējdarbības vadība-1gr.-43 stundas
Mārketings un reklāma-1gr.-20 stundas
Dokumentu pārvaldība-1gr.-20 stundas
SIA MBR
Dokumentu pārvaldība-1 grupa*14dienas-110stundas
Sekretāra ABC;-1 grupa*4 dienas-32 stundas
Darba un vides aizsardzība-1 grupa*4 dienas-26 stundas
Personāllietu arhīvs-1 grupa*4 dienas-32 stundas
2016Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem-32 stundas
SIA MBR
Sekretāra ABC;-1 grupa*4 dienas
Darba un vides aizsardzība-1 grupa*4 dienas
Personāllietu arhīvs-1 grupa*4 dienas
SIA Biznesa izglītība Ievads uzņēmējdarbības uzsākšanā.8 studas(1.grupa)
2015 SIA Biznesa izglītība.Ievads komercdarbībā.8 stundas(1 grupa)
SIA Apmācību aģentūra 136 stundas lekcijas;kalns.id.lv(kursi.63.lv)mājas lapa
- mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu
veidošanu-8 stundas(1 diena)
- Biznesa plāna sastādīšana-16 stundas(1 grupa*2dienas)
- Komercdarbības pamati-96 stundas(4 grupas*24 st.)
- Projektu vadība-16 stundas(1 grupas*16)
2014
SIA Apmācību aģentūra 216 stundas lekcijas
- mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu
veidošanu-24 stundas(3 dienas)
- Biznesa plāna sastādīšana-16 stundas(1 grupa*2dienas)
- Komercdarbības pamati-96 stundas(4 grupas*24 st.)
- Grāmatvedība un nodokļi-48 stundas(2 grupas*24 stundas)
- Projektu vadība-32 stundas(2 grupas*16)

Biedrība Talantu pilsēta-sociālā uzņēmējdarbība-4 stundas
SIA Biznesa vadības konsultācijas BVK-Komercdarbība, lietvedība-120 stundas
2013
SIA Apmācību centrs
- uzņēmējdarbības uzsākšana 8 stundas-6 grupas
- Kā veidot savu uzņēmējdarbību?-24 stundas-10 grupas
- Biznesa plāna izveides pamati-16 stundas-4 grupas
- grāmatvedība, nodokļi un nodevas-24 stundas-3 grupas
- mājsaimniecība un ģimenes budžets-8 stundas-12 grupas
- Kā jaunietim pelnīt?-8 st.-12 grupas
- ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba tirgū-8 st.-7 grupas
- Kas jāzina meklējot darbu ārpus Latvijas?-5 stundas-2 grupas
2012-2013
SIA MBR
- uzņēmējdarbības uzsākšana-24 st.-14 grupas
- komercdarbība un nodokļi-24 st.6 grupas
- nodokļi un grāmatvedība-24 st.-6 grupas
2012-SIA Bedrītes-komercdarbības pamati-24 stundas-1 grupa
2011-2012
SIA Radošā apvienība
- uzņēmējdarbības uzsākšana-24 stundas-7 grupas
- tīkla mārketings-24 stundas-3 grupas
- pārdotprasmes 16 stundas-4 grupas
- Kā pārdot?-16 stundas-3 grupas
- vides aizsardzība un vide-8 stundas-6 grupas
2011 SIA Buts
Tirgzinības un reklāma-120 stundas
2003-2017
SIA KalnsRTL
www.kursi.63.lv-maksas apmācība-23 kursus pabeiguši un saņēmuši sertifikātus no
mācību centra SIA KalnsRTL
Portfolio SIA „Kalns RTL”: www.63.lv – direktore no 2003. gada 13.jūnija
Izglītība 1974 Kandavas bērnu muzikas skolas klavieru klase
1974-1980 LU ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs
Pielīdzināts maģistra grādam un 5 līmeņa profesionālajai kvalifikācijai
1993-1995 LU ģeogrāfijas maģistrs metodikā
2002-2004 Turība maģistrs uzņēmējdarbības vadībā IBM
1996-2009 mācības doktorantūrā LU;DU pedagoģijas metodikā izdots www.atlants.lv
Skolēnu pētnieciskās darbības attīstība ģeogrāfijas mācību procesā pamatskolā
2015. Izdota grāmata. Skolēnu pētnieciskās darbības attīstība ģeogrāfijas mācību
procesā pamatskolā,SIA Drukātava,ISBN 978-9934-14-421-9.Monogrāfija.
2016.21.10. LU Pamatskolas dabaszinību skolotājs B programma-tiesības mācīt
dabaszinības pamatskolā-160 stundas-3 gadi kursi nav nepieciešami līdz 2019.21.10
2018.01.06.LU Mācību priekšmeta „Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika

īstenošana B programma. 240 stundu apjomā-tiesības mācīt sociālās zinības.
Papildus Kursi 2016.30.03 8 stundas A modulis pedagogu profesionālās kompetences
izglītība pilnveides programmu Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības
jomā.Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs.
2016.25.05-LU dalības sertifikāts- Klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība
2017.21.08-Sistēmiskā pieeja inovatīvā darba organizēšanā skolā A modulis-36
stundas RIIMC
2019.23.03 –Ģeogrāfija apliecība 522 A programma 6 stundas Mūsdienu ģeogrāfijas
loma un caurviju prasmes ģeogrāfijā.
Prasmes Datorprasmes-Word, Excell;Poverpoint
Valodas-latviešu -dzimtā
Krievu – labi,
Angļu-labi..
Braukšanas tiesības-B kategorija
Driving license (category B)
Intereses Ceļojumi, mūzika, dejas
Raksturs Neatlaidīga un mērķtiecīga, zinātkāra un paškritiska
Atsauksmes Pieejams pēc pieprasījuma.

