CURRICULUM VITAE
Vārds, Uzvārds:

Ivars Āboliņš

Izglītība:
iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē Latvijas Universitātē
Darba pieredze:
2000.g. jan. – 2000.g. jūl. – žurnālists laikrakstā Fakts. /Specializācija kriminālziņas. Darba
pienākumos ietilpst informācijas vākšana un publikāciju
veidošana par aktuālajiem ar noziedzību un policijas darbu
saistītajiem jautājumiem./
2000.g aug. – 2002.g. jūn. – žurnālists laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze. /Speciālizācija
kriminālziņas. Darba pienākumos ietilpst informācijas
vākšana un publikāciju veidošana par aktuālajiem ar
noziedzību un policijas darbu saistītajiem jautājumiem./
2002.g. jūl. – 2003.g. jūl. – žurnālists Latvijas Radio. /Specializācija kriminālziņas. Darba
pienākumos ietilpst informācijas vākšana un sižetu veidošana
pārsvarā par aktuālajiem ar noziedzību un policijas darbu
saistītajiem jautājumiem./

2003.g. aug. – 2005.g. jūl. – žurnālists laikrakstā Diena. /Speciālizācija Rīgas domes darba
atspoguļošanā. Darba pienākumos ietilpst informācijas
vākšana un materiālu gatavošana par ar Rīgas domes darbu
saistītiem jautājumiem./

2005.g. aug. – 2010.g. feb. – žurnālists žurnālā Klubs. /Specializācija numura centrālo
interviju gatavošana, pētnieciskie raksti par visplašāko tēmu
loku./
2010.g. marts – 2010.g. jūl. – žurnālists žurnālā Sestdiena. /Specializācija numura centrālo
interviju gatavošana, pētnieciskie raksti par visplašāko tēmu
loku, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas politikai./
2010.g. aug. – 2013.g. janv. – galvenā redaktora vietnieks žurnālā Playboy. /Žurnāla
operatīvā vadība un galvenā redaktora pienākumu pildīšana,
(izdevumā štata vietas – galvenais redaktors – nav un
publicitātes vārdā publiski kā amata ieņēmējs tiek
pozicinonēts Egīls Zirnis). Darba pienākumos ietilpst žurnāla

Playboy budžeta plānošana un kontrole, žurnāla personāla
vadība un atlase, žurnāla ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde
un tā izpildes nodrošināšana, žurnāla Playboy satura
ražošanas procesa pārraudzība, piedalīšanās SIA Izdevniecība
Dienas žurnāli mediju kopējā satura plānošanā./
2013.g. janv. – 2013.g. marts – galvenā redaktora vietnieks žurnālā Playboy. /Tiešajos darba
pienākumos ietilpst žurnāla plānošana kopā ar galveno
redaktoru Jurģi Liepnieku, personāla vadība, kā arī budžeta
plānošana un kontrole./
2013.g. mar. – 2015.g. janv. – galvenā redaktora vietas izpildītājs žurnālā Playboy. /Žurnāla
operatīvā vadība. Darba pienākumos ietilpst žurnāla Playboy
budžeta plānošana un kontrole, žurnāla personāla vadība un
atlase, žurnāla ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde un tā
izpildes nodrošināšana, žurnāla Playboy satura ražošanas
procesa pārraudzība, kā arī piedalīšanās SIA Izdevniecība
Dienas žurnāli mediju kopējā satura plānošanā./
2015.g.janv. – 2015.g.jūn. – galvenā redaktora vietnieks žurnālā Sestdiena. /Žurnāla
operatīvā vadība un ražošanas procesa pārraudzība./
2015.g.jūl. – 2016.g.febr. –

satura redaktors izklaides un sporta raidījumiem LTV
Programmu daļā. /Darba pienākumos ietilpst LTV kanālu
programmu plānošana, satura atlase, satura kvalitātes
monitoringa vadība savās atbildības jomās, konkrētu
uzdevumu izvirzīšana raidījumu veidotājiem un šo uzdevumu
izpildes kontrole, atzinumu sniegšana par jaunu projektu
atbilstību kanāla stratēģijai, dalība sabiedriskā pasūtījuma
izstrādē, kā arī raidījumu kvalitātes izvērtēšana./

Papildus izglītība un kursi:
2002.gads – Deutsche Welle kursi News and journalism, Viļņa, Lietuva
2010.gads – International Publishing Playboy Enterprises kursi žurnāla vadībā un
veidošanā, Čikāga, ASV
2011.gads – International Publishing Playboy Enterprises kursi vīriešu dzīvesstila žurnālu
veidošanā, Keiptauna, DĀR
2013.gads – International Publishing Playboy Enterprises kursi par tiešsaistes mediju
platformu tirgu, Londona, Anglija
2016.gads – AdMonsters Publisher Forum par tēmu Defining the future of digital media,
Ostina, ASV
Valodu prasmes:
latviešu – dzimtā, krievu un angļu – labi

Nominācijas:
2011.gads –

žurnālā Playboy publicētā intervija ar Saeimas deputātu Valēriju Kravcovu
izvirzīta Latvijas žurnālistu asociācijas Izcilības balvai preses katagorijā
2012.gads – žurnālā Playboy publicētā intervija ar labklājības ministri Ilzi Viņķeli izvirzīta
Latvijas žurnālistu asociācijas Izcilības balvai interviju kategorijā

