
C U R R I C U L U M  V I T A E  

DAIRA KNIPŠE 
 

Dzīvesvieta:  Ūliha iela 39/41–1, Liepāja, LV-3401 

 Saules iela 1-28, Piņķi, Babītes novads, Rīgas rajons, LV-2107  

Tālrunis:  +371 29431835 

E-pasts: daira.knipse@gmail.com 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZGLĪTĪBA 
Liepājas Universitāte 

 2014 – 2016  Profesionālais maģistra grāds Vadības zinībās (programma „Sabiedrības vadība”) 

 2009 – 2012  Profesionālais bakalaura grāds Kultūras menedžmentā 

Latvijas Kultūras akadēmija 

 2008 – 2009  Bakalaura studiju programma „Kultūras Socioloģija un menedžments” (nepabeigta) 

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža 

 2005 – 2008  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības grāds Kultūras menedžmentā ar 

specializāciju Mūzikas menedžmentā 

Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāte 

        2005 Sagatavošanas kursi studiju programmā „Žurnālistika. Sabiedriskās attiecības” 

Babītes vidusskola, Babītes Mūzikas skola (absolvēta Kora klases specialitātē) 

 1994 – 2005 
 

 

DARBA PIEREDZE 

 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja” (10.2017 – pašlaik) 

 Amats: Projektu vadītāja, rakstītāja, koordinatore 

Pienākumi: Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu realizācija, 

koordinēšana, dokumentācija un sadarbība ar Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūru, dažādu projektu rakstīšana un īstenošana, mājas lapas www.jauniesumaja.lv 

administrēšana, preses relīžu sagatavošana medijiem, dalība dažādu pasākumu 

organizēšanā jauniešiem un jaunatnes politikas realizācijā Liepājas pašvaldībā. 
  

 ASSITEJ Latvijas Nacionālais centrs,  

 Starptautiskā bērnu un jauniešu profesionālo teātru asociācija (2017 – 2018) 

Amats: Starptautisko viesu menedžere, viesizrādes menedžere (līgumdarbs) 

Pienākumi: Komunikācija ar ASSITEJ starptautiskā tīkla pārstāvjiem un teātriem, organizējot 

Starptautisko profesionālo teātru festivālu bērniem un jauniešiem „EJU MEKLĒT!”, 

ārzemju viesu koordinēšana un to uzturēšanās organizēšana Latvijā, Igaunijas 

viesizrāžu „Hamlets”, „Pīpa un Tūts koncertā” organizēšana Latvijas Leļļu teātrī un 

Babītes Kultūrizglītības centrā. 

Starptautiskais Laikmetīgās dejas festivāls „VIDES DEJA” (2011 – 2017) 

Amats:  Projekta un dalībnieku koordinatore (līgumdarbs), mājas lapas administratore 

Pienākumi:  Projekta realizācijas koordinēšana, komunikācija ar visām projektā iesaistītajām 

pusēm, informatīvo materiālu sagatavošana, galveno viesmākslinieku uzņemšana, 

izrādes menedžments, festivāla mājas lapas www.videsdeja.lv administrēšana. 

 Dejas atbalsta fonds „Zvaigžņu AkA” (08.2016 – 09.2016) 

 Amats: Dejas izrādes „Ēnas” menedžere (līgumdarbs) 

 Pienākumi: Izrādes menedžments Smiltenē un Ventspilī: publicitāte, reklāma, biļešu tirdzniecība, 

izrādes pārdošanas veicināšana, finansējuma piesaiste, komunikācija ar ieinteresētajām 

pusēm. 

 

 

mailto:daira.knipse@gmail.com
http://www.jauniesumaja.lv/
http://www.videsdeja.lv/


Tirdzniecības nams „KURZEME” (SIA „Rožu laukums”) (03.2013 – 03.2015) 

Amats:  Reklāmas speciāliste (pusslodze) 

Pienākumi:  Plānot un realizēt ikmēneša mārketinga aktivitātes, reklāmas akcijas, dažādas 

sadarbības konkrēta finansu budžeta ietvaros. Tirdzniecības nama nomnieku 

piedāvājuma pārdošanas veicināšana. Vizuālā noformējuma organizēšana. Preses 

relīžu gatavošana un sociālo tīklu uzturēšana. Komunikācija ar nama nomniekiem. 

Ikmēneša atskaišu sagatavošana vadībai. 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas Jaunatnes centrs” (02.2011 – 02.2013) 

Amats:  Direktora pienākumu izpildītāja (11.2012. – 02.2013) 

Pienākumi:  Iestādes reorganizācija, komunikācija, formalitātes ar Liepājas Domi un 

pārņēmējiestādi. Iestādes pārstāvība Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta „Vienota 

nākotne” (Liepājas „Jauniešu mājas” izveide) dokumentācijā un realizācijā. 

Amats:  Sabiedrisko attiecību speciāliste (02.2011 – 11.2012) 

Pienākumi:  Liepājas jauniešu informatīvā portāla www.jauns.lv administrēšana. Neformālās 

izglītības nodarbību un kultūras pasākumu organizēšana. Starptautisko jauniešu 

pieredzes apmaiņu projektu organizēšana, Latvijas jauniešu grupu līdere projektos 

Igaunijā un Dānijā. Preses relīžu sagatavošana un informācijas apkopošana. 

Komunikācija ar pilsētas jauniešiem, skolām, organizācijām, Liepājas Domi. 

Dejas atbalsta fonds „Zvaigžņu Aka” (05.2007 – pašlaik) 

Amats:  Valdes locekle (periodiski projekti) 

Pienākumi:  Mājas lapas www.starswell.lv administrēšana. Relīžu, publikāciju un vizuālo materiālu 

veidošana. Sociālo tīklu uzturēšana. 

Sabiedrība „L-Tips” (06.2006 – 07.2010) 

Amats:  Pavadošā persona ārzemju mūzikas māksliniekiem (periodiski projekti) 

Pienākumi:  Dažādu ārzemju mūzikas mākslinieku („Kosheen”, „Bad Boys Blue”, Tomass 

Anderss, Niks Keršavs u.c.) pavadošā persona galvenokārt pasākumiem Ķīpsalas hallē 

un arēnā „Rīga” - uzņemšana, pārvadāšana, nepieciešamā nodrošinājuma organizēšana, 

komunikācija gan ar viesmāksliniekiem, gan ar pasākuma rīkotājiem, loģistikas grafika 

precīza izpilde. 

Reklāmas aģentūra „ASAP Promo” (04.2007 – 07.2007) 

Amats:  Reklāmas akciju dalībniece 

Pienākumi:  Reklāmas akciju realizācija kompāniju „Winston” un „Camel” mārketinga pētījumu 

ietvaros „Rimi” veikalos Latvijā. 

SIA ”EASTCON” (01.2005 – 04.2005) 

Amats:  Reklāmas pasākumu organizatore / telefoniste 

Pienākumi:  Darbs ar klientu datu bāzi, telekomunikācija ar klientiem, mājas prezentāciju 

organizēšana uzņēmuma produktu pārdošanas veicināšanai. 

PAPILDUS PIEREDZE 
Liepājas Universitātes Studentu padome (09.2009 – 02.2011) 

 Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja – darba grupas vadīšana, preses relīžu sagatavošana, reklāmas 

materiālu izstrāde. Liepājas Universitātes Senāta senatore un Satversmes sapulces locekle. 

Mūzikas grupa „Gain Fast” (2008) 

 Sadarbība ar grupas menedžmentu - sponsoru piesaiste, labdarības akcijas „Dāvā prieku māmiņai!” 

organizēšana, albuma „Tas nav no zemes šīs..” prezentācijas pasākuma un koncerttūres organizēšana. 

VALODU ZINĀŠANAS:  latviešu – dzimtā (teicama valodas kultūra, lietišķā sarakste) 

   angļu – teicami 

   krievu – labi 

DATORPRASMES:  MS Office, Outlook, Photoshop, Corel Draw (iegūts sertifikāts), 

    mājas lapu administrēšanas vides - WordPress, Drupal 

AUTOVADĪTĀJA APLIECĪBA: B kategorija 
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