
 

Edmunds Bērziņš  
SIA BrainHow valdes priekšsēdētājs 

 

CURRICULUM VITAE 

Edmunds Bērziņš ir inženieris konstruktors- 
tehnologs ar 25 gadu darba pieredzi 
tehnoloģiju pārnesē, pētniecības darbā, 
uzņēmumu un organizāciju stratēģiskajā un 
operatīvajā vadībā, un sniedzot biznesa 
uzsākšanas un vadības pakalpojumus plašam 
klientu lokam dažādās nozarēs. Valsts atbalsta 
jomā pieredze gan programmu un to vadlīniju 
izstrādē, gan projektu izstrādē un vadībā. 

Rīgas Tehniskajā universitātē iegūtā inženiera 
izglītība laika gaitā papildināta ar eksporta 
vadības zināšanām Helsinku Ekonomikas 
augstskolā, mārketinga un pārdošanas 
prasmēm 3M Company un ES projektu 
sagatavošanas un vadības zināšanām 
Nacionālajā Biznesa un Inovāciju centrā 
Budapeštā. 

Praktiskajā darbībā nozīmīga pieredze iegūta 
darbojoties dažādu jomu uzņēmumos, 
sniedzot vadībai atbalstu ārēja konsultanta un 
eksperta lomā. 

Kopš 2007. gada dibinātājs un partneris 
attīstības vadības pakalpojumu uzņēmumā 
BrainHow. BrainHow izveide ir dibinātāju 
pieredzes un zināšanu koncentrācija konkrētā 
biznesa izveides un vadības pakalpojumā. 
Profesionālā darbība ir ļāvusi izprast 
tālredzīgas domāšanas trūkumus biznesa 
plānošanā un mērķtiecīgi radīt savas metodes 
šī procesa uzlabošanai. 

 

” Domā tikai, tad atradīsi, ka nekas pamatā  
nav tāds, kā izskatās 

 

JOMAS 
Starptautiskā sadarbība, Ražošanas attīstība, Jaunu produktu izveide, 
Zinātne, Tehnoloģiju pārnese, Darbinieku apmācība 

SPECIALIZĀCIJA 
Īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plānošana sabiedriskajā un privātajā 
sektoros, Uzņēmumu un organizāciju vadība,  Priekšizpētes, Tehniski 
ekonomiskie pamatojumi, Tehnoloģiju pārnese, Biznesa uzsākšanas 
atbalsts un apmācības 

PIEREDZE 
Inovatīva pakalpojuma un zīmola KOKI STAIGĀ izveide 
Tūrisma produkta un zīmola “Siguldas svaigais gaiss” izveide  
“3M Company” produktu izplatīšanas tīkla attīstība Latvijā 
Jaunas biznesa idejas izstrāde un sekmīga īstenošana no biznesa plāna 
līdz strādājošam uzņēmumam “Latvijas Īpašumu Apsaimniekošanas 
Serviss” 
Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana dažāda lieluma uzņēmumos 
LR Ekonomikas ministrijas valsts atbalsta struktūras izveide izstrādājot 
programmas, vadlīnijas, projektu izvērtēšanas un uzraudzības sistēmu un 
metodoloģiju 
Lielrīgas reģiona Satiksmes vadības centra koncepcijas izstrāde 
Autoceļu pārvaldīšanas tehnoloģiju pārnese un satiksmes vadības 
sistēmas izveide uz valsts autoceļiem 
Pētniecības darbs "Eiropas integrācijas ietekme uz zinātņietilpīgo nozaru 
attīstību Latvijā"  
Vairāk kā 30 projektu izstrāde un vadība izglītības, zinātnes, inovāciju, 
ražošanas attīstības un transporta jomās ar kopējo budžetu 50 miljoni 
eiro 

SABIEDRISKĀ DARBĪBA 
Autors un lektors semināram „Produkta radīšana” 
Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skolas lektors par tematiem 
„Pētniecības stratēģiskā plānošana” un „Jaunrade, Inovācija, 
Racionalizācija” 
Mentors biedrības „Līdere” Mentoringa programmā uzņēmējiem 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ES fondu darba grupas 
dalībnieks  
Publikācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadību 

 
 
 

KONTAKTI 
info@brainhow.net  

Kabatas tālrunis: 29 1769 29 
 

www.brainhow.net 


