DAINA ĀBELE
Izglītība
2004.-2006. gads

1982.- 1983. gads
1976.-1980. gads

1964.-1975. gads

Banku augstskola, maģistrantūra, iegūts
profesionālais maģistra grāds uzņēmumu
un organizāciju vadīšanā
Maskavas Finanšu institūts, aspirantūra,
nepabeigta
Latvijas Valsts universitāte, Finanšu un
tirdzniecības fakultāte, iegūta ekonomista
kvalifikācija
Jūrmalas 4. vidusskola

Darba pieredze
No 2006. gada 7. oktobra
No 2000. gada 20. novembra
02.11.1998.- 17.11.2000.

VSIA „Latvijas
Vēstnesis”
BO VSIA “ Latvijas
Vēstnesis”
A/s “Hansabanka”
Analīzes un plānošanas
nodaļa

04.08.1997.-02.11.1998.

A/s “Zemes banka”

02.01.1995.-04.08.1997.

SIA “World Ways
Latvia”

01.09.1986.-12.12.1994.

Latvijas Žurnālistu
savienības Radošā
fotostudija; pēc
reorganizācijas 1991.g.
– SIA “Reiterns”

21.08.1985.-29.08.1986.

Rīgas Tirdzniecības

Valdes priekšsēdētāja
Valdes priekšsēdētāja
vietniece
Vecākā analītiķe –
makroekonomisko
prognožu veidošana, bankas
bilances un ieņēmumu
prognožu veidošana,
rezultātu prezentēšana
Plānošanas un analīzes
daļas vadītāja – daļas
izveidošana, budžeta
veidošana, bankas filiāļu
tīkla darbības vērtējuma
sistēmas izstrāde, budžeta
izpildes kontrole
Direktore: mēbeļu eksports
uz ASV: bezrecepšu
medikamentu un personīgo
higiēnas preču, kā arī
santehnisko iekārtu imports
no ASV un to
vairumtirdzniecības
organizēšana Latvijā
Ekonomiste,
no 1991. g. direktora
vietniece: izdevējdarbības
organizēšana, Reiterna
(Žurnālistu) nama
restaurācijas
līdzfinansēšanas
nodrošināšana, Rīgas
pirmās komercbankas
padomes locekle
Pasniedzēja: priekšmets -

01.08.1980.-20.08.1985.

09.09.1975.-31.08.1976.

pārvaldes Mācību
kombināts
Latvijas Valsts
Universitāte, Finanšu
un tirdzniecības
fakultāte
Rīgas tīklu gāzes
pārvalde

grāmatvedības pamati
Pasniedzēja: priekšmets ekonomiskā analīze
tirdzniecībā
Grāmatvede

Papildus apmācības
1982. gads
1989. gads
1996. gads
1997.-1998. gads

1998.-2000. gads
2001. gads
2002. gads
2003. gads

2003. gads

2003. gads
2004. gads

LVU, Saskarsmes psiholoģija
Intensīvie angļu val. kursi
Intensīvie datorapmācības kursi
Latvijas Komercbanku asociācija/ Charter
institute (Anglija), banku speciālista
sertifikāta iegūšana
Dažadu MC Offisa programmu apmācības
kursi
Biznesa institūta angļu valodas kursi
Komercizglītības centrs: uzņēmuma darbības
analīze un plānošana
Starptautiskās laikrakstu marketinga
asociācijas (INMA) seminārs par laikrakstu
reklāmas piesaistīšanas veidiem un peļņas
palielināšanas iespējām
Komunikāciju akadēmija: sabiedrisko
attiecību veidošana, brīfinga un reklāmas
kampaņas sagatavošana
Angļu valodas apmācība Jūrmalas valodu
centrā
Konsultāciju centrs “Double solutions” –
seminārs“Radošās domāšanas tehnoloģijas
vadītājiem”

Valodas prasmes
Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

dzimtā
brīvi
apmierinoši

Papildus prasmes
B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība

