ARTŪRS KURBATOVS
Tālrunis: +371 29925658
E-pasts: kurbatovs.arturs@gmail.com

Izglītība:
Rīgas Stradiņa universitāte
7. līmeņa augstākā izglītība Tiesību zinātnēs (L. L. M.)
no 2020. gada jūlija līdz šim brīdim
Rīgas Stradiņa universitāte
6. līmeņa augstākā izglītība Tiesību zinātnēs (L. L. B.)
no 2016. gada jūlija līdz 2020. gada jūnijam
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Vispārējā vidējā izglītība
no 2013. gada septembra līdz 2016. gada jūnijam

Darba pieredze:
Rīgas Stradiņa universitātes Akadēmiskā šķīrējtiesa
Studējošo pārstāvis
no 2019. gada februāra līdz šim brīdim
Galvenie darba pienākumi:
▪ Studējošo viedokļa pārstāvēšana;
▪ Šķīrējtiesas nolēmumu sagatavošana;
▪ Citu dokumentu projektu sagatavošana.
Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams
Specializācija: būvniecības lietas, civildienesta jautājumi, uzņēmumu reģistra, publisko iepirkuma lietas.

Tiesneša palīgs
no 2018. gada aprīļa līdz 2020. gada augustam
Galvenie darba pienākumi:
▪ Nolēmumu projektu sagatavošana;
▪ Citu dokumentu projektu sagatavošana;
▪ Lietas sagatavošana iztiesāšanai;
▪ Tiesas sēžu sekretāra darba koordinācija.
Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja
Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja izveidota ar mērķi veicināt jauniešu aktīvu iesaisti,
plānojot un īstenojot Latvijas simtgades svētku programmu, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un svētku rīkošanā.

Komitejas loceklis
no 2015. gada februāra līdz 2019. gada janvārim
Galvenie darba pienākumi:
▪ Komitejas kompetencē esošo jautājumu izlemšana;

▪ Veicināt bērnu un jauniešu iesaisti #LV100 pasākumos;
▪ Izstrādāt juridisku dokumentu projektus.
Latvijas Transatlantiskā organizācija
Projekta vadītāja asistents
no 2016. gada maija līdz 2018. gada augustam
Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams
Praktikants
no 2018. gada februāra līdz 2018. gada martam
Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Praktikants
no 2017. gada maija līdz 2017. gada jūnijam
Latvijas Republikas Saeima
Brīvprātīgais deputāta palīgs
no 2015. gada maija līdz 2015. gada oktobrim

Papildus izglītība:
Rīgas Stradiņa universitāte
Sagatavošanas kursi Eiropas studiju fakultātes studiju programmās „Politika un politiskā
komunikācija” un „Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”: „Jauno diplomātu un
politologu akadēmija”.
52 akadēmiskās mācību stundas; no 2016. gada februāra līdz 2016. gada aprīlim.
Kultūras Ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Culturlab
Neformālas izglītības programma „Latvijas kultūras vēstnieki”.
64 akadēmiskas mācību stundas; no 2015. gada septembra līdz 2015. gada novembrim.
Eiropas Savienība, Kultūras Ministrija, Sociālās inovācijas centrs
Neformālas izglītības programma: „Saliedēta kopiena caur radošu sadarbību kultūrā, izglītībā
un uzņēmējdarbībā” (Nr. :IF/2013/1.a./5).
24 akadēmiskas mācību stundas; no 2015. gada februāra līdz 2015. gada aprīlim.

Valodu prasmes:
Runāšana

Saprašana

Rakstīšana

Latviešu valoda:

Dzimtā

Dzimtā

Dzimtā

Angļu valoda:

Labi

Labi

Labi

Krievu valoda:

Dzimtā

Dzimtā

Dzimtā

Citas prasmes:
Datorprasmes
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Mac OS (Pages, Keynote, Numbers, Mail).
B autovadītāja apliecības kategorija
no 2015. gada līdz šīm brīdim

