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CURRICULUM VITAE

Ģirts Kuplais

E-pasts: girts@kaudzites.lv
Dzimšanas datums: 1976. gada 22. maijs

Raksturojums un mērķis:
Atkritumu apsaimniekošanas sfērā strādāju kopš 2003. gada. Šajos gados esmu ieguvis lielu pieredzi 
ļoti plašā atkritumu apsaimniekošanas sfērā, sākot no atkritumu savākšanas līdz pat šķirošanai un 
gala pārstrādei. Ir iegūtas ļoti daudz zināšanas un pieredze par atkritumu notekūdeņu 
apsaimniekošanu, šķirošanas iespējām, biogāzes apsaimniekošanu un visbeidzot pieredze darbā ar 
cilvēkiem un pašvaldībām. 

 Izglītība:

Mācību iestāde:
Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un 
elektronikas fakultāte, Vides inženierzinātņu 
specialitāte, Doktorantūra.

Laiks: no 
(mēnesis/gads)

līdz (mēnesis/gads)

Septembris 2006
Decembris 2010

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): Vides inženierzinātņu doktora grāds 

Mācību iestāde:
Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un 
elektronikas fakultāte, Vides inženierzinātņu 
specialitāte, Maģistratūra.

Laiks: no 
(mēnesis/gads)

līdz (mēnesis/gads)

Septembris 2002
Jūnijs 2004

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): Vides zinātņu maģistra grāds

Mācību iestāde:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauku inženieru fakultāte, Specialitāte – 
Zemes ierīcība

Laiks: no 
(mēnesis/gads)

līdz (mēnesis/gads)

Septembris 2001
Jūnijs 2002

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): Zemes ierīcības inženieris

Mācību iestāde:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauku inženieru fakultāte, Specialitāte – 
Zemes ierīcība

Laiks: no 
(mēnesis/gads)

Septembris 1996
Jūnijs 2001
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līdz (mēnesis/gads)
Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): Bakalaura grāds zemes ierīcībā

Mācību iestāde:
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, 
Specialitāte – lauksaimniecības mehanizācija

Laiks: no 
(mēnesis/gads)

līdz (mēnesis/gads)

Septembris 1991
Jūnijs 1995

Iegūtais grāds(i) vai 
diploms(i): Tehniķis-mehāniķis

Valodu prasme (kompetences atzīmes no 1 līdz 5, kur 1 ir augstākais 

vērtējums): 

Valoda Lasīšana Sarunāšanās Rakstīšana

Latviešu 1 1 1

Krievu 1 1 1

Angļu 3 3 3
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Dalība profesionālās organizācijās: - Latvijas Biogāzes Asociācija – valdes loceklis līdz 2014. gada 
aprīlim.
Valmieras rajona uzņēmēju apvienība “OZOLS” – valdes loceklis.
Citas iemaņas un prasmes:
Datorprasmes: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), atkritumu reģistrācijas programma 
SCALEX.
“A,B,C1” kategorijas autovadītāja tiesības no 1994. gada.

Papildus izglītība:

Ārējās mācības Seminārs MIPROMS mērķtiecīga
projektu vadīšana

6-8/11/2007 3 dienas

Ārējās mācības
Mercuri

international
Seminārs Pārdošanas un klientu

apkalpošanas uzņēmuma
vadība, 1. daļa

11-13/04/2007 3 dienas

Ārējās mācības
Mercuri

international
Seminārs Pārdošanas un klientu

apkalpošanas uzņēmuma
vadība, 2. daļa

21-23/05/2007 3 dienas

Ārējās mācības
Mercuri

international
Seminārs

Efektīva vadības stila izvēle 1-3/04/2008 3 dienas

Ārējās mācības
Perfecta

Consulting
Kursi

Uzņēmuma finanšu pārvaldība
12/15/2011 48 stundas

Ārējās mācības
Zygon Baltic
Consulting

Seminārs
Līderu personības attīstības

programma 11/06/2014 2 dienas

Ārējās mācības
Mercuri

international
Seminārs Pārliecinoša uzstāšanās 22/05/2015 3 dienas

Advanced training
and development Kursi Motivējoša vadība I 21/11/2016 2 dienas

KIC Kursi
Kā plānot laiku laicīgi?

Klasiskā un digitālā laika
plānošana

30/11/2018 16 stundas

Profesionālās pieredzes saraksts:

Laiks 2008. gada aprīlis – līdz šim brīdim

Vieta Latvija

Iestāde SIA “ZAAO Enerģija” 

Amats Valdes loceklis

Apraksts
Cieto sadzīves atkritumu poligona „Daibe” biogāzes ieguve un utilizācija enerģijas 
ieguvei, enerģijas ieguve no atjaunojamiem energoresursiem (atkritumu pārstrādes 
produktiem, biomasas, biogāzes). 

Laiks 2003. gada aprīlis – līdz šim brīdim

Vieta Latvija

Iestāde SIA “ZAAO”, cieto sadzīves atkritumu poligons “Daibe” 
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Amats Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs

Apraksts

Poligona celtniecības gaitas uzraudzība, visu nepieciešamo atļauju kārtošana poligona
darbības uzsākšanai, poligona ekspluatācija atbilstoši likumdošanas prasībām. 22 
darbinieku tiešā vadīšana, 21 darbinieka pastarpināta vadīšana. Pārstāvēt uzņēmumu 
un rīkoties uzņēmuma vārdā. Plānot un kontrolēt struktūrvienības finanšu resursus. 
Vadīt vides pārvaldības procesus. Organizēt poligona DAIBE darbu atbilstoši 
likumdošanas normām. Organizēt CSA poligona DAIBE darbinieku efektīvu darbu. 
Plānot darbu un dot darba uzdevumus daļas darbiniekiem. 

Nozīmīgākie projekti: 

a. Cieto sadzīves atkritumu poligona projektēšana un celtniecība Cēsu rajona Stalbes pagasta
Daibē  projekta  „Daibes  atkritumu  poligona  celtniecība,  12  esošo  izgāztuvju  rekultivācija
Ziemeļvidzemes reģionā” (2003. gada maijs – 2004. gada novembris);

b. Divpadsmit  (12)  pašreizējo  izgāztuvju  likvidēšanas  projektēšana  un  rekultivācija
Ziemeļvidzemes reģionā (2003. gada maijs – 2004. gada novembris);

c. Projekts:  „Reversās  osmozes  tipa  infiltrāta  attīrīšanas  iekārtas  piegāde  sadzīves  atkritumu
poligona „Daibe” vajadzībām” (2006. gada maijs - septembris);

d. Projekts: „Cietos sadzīves atkritumu poligona „Daibe” biogāzes ieguve un utilizācija enerģijas
ieguvei” (2008. gads – 2010. gads);

e. II kārtas atkritumu apglabāšanas šūnas izbūve un atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra
izveide poligonā „Daibe”(2009. gads – 2010. gads).

Papildus informācija: 

Pieredzes apmaiņas komandējumi uz dažādām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām 

Čehijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā un Gruzijā.

Prakse  Čehijas  atkritumu  apsaimniekošanas  kompānijā  OZO  Ostrava,  kas  nodarbojās  ar

atkritumu savākšanu, pārstrādi un apsaimniekošanu poligonā.

Intereses:

Sevis pilnveidošana, medības, ceļošana, tehnika, automašīnas, motocikli. 

Valmierā, 07.07.2022.

Paraksts Ģ. Kuplais
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