Curriculum vitae

PERSONAS DATI

Ainārs Tamisārs
Dūņu iela 13, Jelgava, LV-3001 (Latvija)
(+371) 29234040
ainars@krekli.lv
aintam.blogspot.com
Skype ainarstam
Dzimšanas datums 30/08/1970 | Pilsonība Latvijas

VĒLAMAIS AMATS

LFF Valdes loceklis - atbildīgais par tautas futbola attīstību Latvijā

DARBA PIEREDZE
1987–1992

Skaitļotāju / sistēmu (datorsistēmu) analītiķis
Projektēšanas institūts "Komunālprojekts", Rīga (Latvija)

1992–1994

Galvenais grāmatvedis
Latvijas - Vācijas kopuzņēmums "Radix Ltd", Rīga (Latvija)

1994–1998

Finanšu direktors
SIA "Kate", Rīga (Latvija)

1998–2003

Valdes loceklis, finanšu direktors
Akciju sbiedrība "Kate", Rīga (Latvija)
Grupa ar 6 meitas uzņēmumiem: "Kates biroja mēbeles", "Kates mājas mēbeles", "Kates izlietnes",
"Salons Arka", "Kates plates", "Skandināvu dizains"

2003–pašlaik

Līdzīpašnieks, valdes loceklis
SIA "Kreklu grupa", Jelgava (Latvija)
Uzņēmumu grupa, kuras galvenās darbības nozares ir sabiedriskā ēdināšana un mūzikas klubi
(joprojām aktīvie projekti : "Četri balti krekli", "Jelgavas krekli", "Tami-Tami" / bijušie projekti : lokāls
"Humors un Zupas", "Zup Zup lounge", "Abba bārs", "Paplāte Nr.1", "Akvers VBK"); biroja mēbeles
("Salons Arka"); nekustamo īpašumu attīstīšana un apsaimniekošana

2009–2013

Futbola kluba prezidents (valdes priekšsēdētājs)
Biedrība "Futbola klubs Jelgava", Jelgava (Latvija)
Svarīgākie sasniegumi: iekļūšana Virslīgā (2009.g.), Latvijas Kausa izcīņa (2010.g.), 3 nezaudētas
spēles pret Anglijas klubiem (2:1 un 1:1 pret "Blackpool" un 0:0 pret "Fleetwood"), bērnu un jauniešu
futbola festivāls "City Cup Jelgava" (2011.g. 700 dalībnieki, 2012.g. 1000 dalībnieki).

2012–pašlaik

Valdes priekšsēdētājs
Biedrība "Latvijas futbola virslīga", Rīga (Latvija)
Latvijas futbola Virslīgā startējošo futbola klubu biedrība, kas pārstāv futbola klubu intereses un realizē
kopējās komerctiesības
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2013–pašlaik

Ainārs Tamisārs

Valdes loceklis, radošais direktors
Biedrība "Futbola klubs Jelgava", Jelgava (Latvija)
FK "Jelgava" un futbola kopumā popularizēšana un tēla uzlabošana, darbs ar masu medijiem un
sabiedrību, skatītāju piesaiste u.c. projekti

IZGLĪTĪBA
1977–1988

Vidējā izglītība
Jelgavas 2.vidusskola, Jelgava (Latvija)

1988–1993

Augstākā izglītība - inženieris ekonomists
Latvijas Valsts universitāte, Rīga (Latvija)
Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte, Ekonomiskās informātikas un automatizēto vadības
sistēmu specialitāte. Diplomprojekta tēma "Kopuzņēmuma norēķinu operāciju automatizācija"

1994–1996

MBA
Latvijas Universitāte, Rīga (Latvija)
MBA studiju programma (Latvijas un Brēmenes universitāšu kopprojekts). Maģistra darba tēma
"Uzņēmuma saimnieciskās darbības krīzes un to pārvarēšanas iespējas"

2003–2007

nepabeigtas studijas
Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Rīga (Latvija)
Nepabeigtas studijas (2,5 kursi) specialitātē "Kultūras projektu vadība"

PRASMES
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas

SAPRATNE

RUNĀŠANA

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

angļu

B2

B2

B2

B1

B1

vācu

B2

B2

B2

B1

B1

C2

C2

C1

C1

C1

krievu

Līmeņi: A1 un A2: Pamatlīmenis - B1 un B2: Vidējais līmenis - C1 un C2: Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

Organizatoriskās / vadības
prasmes

Labas (pašreizējam uzņēmuma izmēram (50 darbinieki) piemērotas) komandas vadīšanas prasmes,
pieredze dažāda apmēra projektu plānošanā un realizācijā

Digitālā prasme

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Informācijas
apstrāde

Komunikācija

Satura
veidošana

Drošība

Problēmrisināš
ana

Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis Augstākais līmenis
Digitālās prasmes - Pašnovērtējuma tabula
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Transportlīdzekļa vadītāja
apliecība

Ainārs Tamisārs

B

PAPILDU INFORMĀCIJA
Apbalvojumi

Dalība biedrībās, organizācijās
u.tml.

Jelgavas Domes Atzinības raksts par lokālpatriotisma veicināšanu
Darbība amatierteātros: Jelgavas Jaunais teātris (aktieris kopš 1993.gada), VEF teātris (aktieris kopš
2014.gada)
Darbība uzņēmējdarbību veicinošās organizācijās: Jelgavas Domes un Jelgavas uzņēmēju
Konsultatīvā padome - dalībnieks, Latvijas mūzikas klubu asociācija - valdes loceklis
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