
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas nekustāmā īpašumu pārvalde” 
valdes loceklis 

 
             SIGNIS RĪNS 
 
IZGLĪTĪBA: 
 
1998.-     2003.            Augstākā profesionālā, inženieris enerģētiķis  

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
 

1981.-    1985.  Vidējā profesionālā, tehniķis - elektriķis 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 

 
PAPILDUS KURSI: 
 
  2015                         sertifikāts ”Prakses aktualitātes publiskā iepirkuma strīdos”  
                                     Valsts administrācijas skola 
 

2014                          programma “Izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana      
organizācijas darba paaugstināšanā” , 

SIA”Zygon Baltic Consulting” 
 

  2013   mediju treniņš , Komercizglītības centrs 
 
  2013                          kursi “Angļu valoda. Elementary level”, RTU  
 
  2011 profesionālā pilnveide „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana”, 

Komercizglītības centrs 
 
  2009 profesionālā pilnveide „Vadības zinātne. Vadības zinību 

pamati”,  Komercizglītības centrs 
 
  2004                          kursi ”Biznesa psiholoģija” , filiāle MEC 
 
  2004                          kursi ”Budžeta plānošana”, Komercizglītības centrs 
 
  2004                          kursi “Grāmatvedības un finansu pamati”,  Komercizglītības      

centrs 
 
  2003                          kursi “Motivācija-sekmīgas vadīšanas pamats “, filiāle MEC 
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
06.2021  -                      SIA” Jelgavas nekustāmā īpašumu pārvalde” valdes loceklis 
 
10.2020.-   06.2021       Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks 
                                                pilsētas attīstības jautājumos 
 
09.2017. – 04.2019       Koka balstu ražotnes direktors , AS “Sadales tīkls” 



 
05.2014. – 09.2017     Nodrošinājuma direktors , AS „Sadales tīkls” 
 
01.2011. – 09.2017 Valdes loceklis , AS „Sadales tīkls” 
 
06.2010. – 06.2019     Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētājs Latvijas           

Lauksaimniecības Universitātē 
    

09.2007. – 01.2011. Dienvidu reģiona tehniskais vadītājs 
   AS „Sadales tīkls” 
 
06.2006. – 09.2007. Reģiona vadītājs 

AS „Sadales tīkls”, Remontu un celtniecības dienests  
 

2003. –     06.2006. VAS  “Latvenergo” filiāles RET Skrundas ETR vadītājs 
 
1999. –     2003. VAS  ”Latvenergo” filiāles RET Ventspils ETR , 
    vadītāja vietnieks (elektroenerģijas realizācija) 
 
1998. –     1999.          VAS  “Latvenergo” filiāles RET Energouzraudzības dienesta, 
    vadītāja vietnieks 
 
1994. –     1998. VAS  “Latvenergo” filiāles  RET Kuldīgas ETR , 
    vadītāja vietnieks (elektroenerģijas realizācija) 
 
1992. –     1994. VAS  “Latvenergo” filiāles  RET Kuldīgas ETR , 
    energouzraudzības inspektors 
 
1988. –     1992. P/S “Kabile” Kuldīgas rajons , galvenais enerģētiķis 
 
CITĀDAS PRASMES, PROFESIONĀLĀ PIEREDZE: 
 
Prasme darbā ar datoru (MS Office, Lotus Notes). AS ”Sadales tīkls” Remontu un 
celtniecības dienesta izveide un darbības principu noteikšana.  
Koka balstu ražotnes ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde un realizācija. Energoapgādes 
objektu , ēku celtniecības procesu uzraudzība un organizēšana. Elektromateriālu 
piegādātāju kvalifikācijas sistēmas izveide.  Iepirkumu procedūru vadība, 
specifikāciju un nolikumu izstrāde.  
 
APBALVOJUMI: 
 
2012. – AS „Latvenergo” apliecība par ilggadēju un nevainojamu darbu Latvenergo 
koncernā piešķirts nosaukums ”Latvenergo darba veterāns”  
 
2012. – AS “Sadales tīkls” pateicības raksts “Gada komanda par sekmīgu reģionālo 
dispečeru centru izveidi” 
 
2006. – AS „Latvenergo” pateicības raksts “Par apzinīgu darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu Latvenergo attīstībā” 
 



PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
 
Valodas: krievu - brīvi  

angļu – elementary 
 
 
 


