Agnese Alksne
Agnese uzsāka darbu Delnas padomē 2020. gada 5. oktobrī.
Agnese ir organizāciju ilgtspējas arhitekte. Viņas profesionālā pieredze saistīta ar nevalstiskā
un privātā sektora organizāciju ārējās komunikācijas un pārdošanas vadību. Kopš 2007. gada
aktīvi darbojas korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas jomā. Vadījusi ANO Globālā
līguma kontaktpunktu Latvijā, gatavojusi LDDK korporatīvās sociālās atbildības memorandu
un piedalījusies Ilgtspējas indeksa metodoloģijas izveidē. Dibinājusi biedrību “Latvijas
Korporatīvās sociālās atbildības platforma” (CSR Latvia), kas ir pilntiesīga CSR Europe
biedre. Ieguvusi stipendiju ASV prakses/darba programmā "Community Solutions"
pretkorupcijas un atklātības jomā un strādājusi New Orleans Business Alliance, izvērtējot
iekšējos procesus investīciju piesaistei pilsētas attīstības veicināšanai. Pēc atgriešanas
izveidojusi "Atbildīga Biznesa vēstneši" programmu, kurā radušies jau 26 ietekmes projekti
(dati uz 2020.gada maiju), kas padara atbildīgākus uzņēmumus un sabiedrību. Kopumā
Agneses radītās izglītības programmas par ilgtspēju sasniegušas ap 1000 cilvēku visā Latvijā
no privātā un publiskā sektora. 2020. gadā apstiprināta “Latvijas nacionālais kontaktpunkts
OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem”, kā neatkarīga eksperte.
No 2013. līdz 2014. gadam strādāja Delnā par komunikācijas direktori, kā arī ir autore
pētījumam “Lobēšanas atklātība Latvijā” (2014). Delnas biedre kopš 2014. gada.
Pārliecināta, ka biznesa modeļa maiņa ir atkarīga no tā, kādas ir uzņēmumu īpašnieku vērtības
un izpratne par biznesa ilgtermiņa ietekmi uz sabiedrību.
Rīgas Stradiņa universitātē iegūts bakalaura grāds komunikācijas zinātnēs, bet biznesa
administrācijas maģistrs (MBA) Rīgas Starptautiskās ekonomikas un Biznesa administrācijas
augstskolā. Zināšanas papildinātas ASV George Mason universitātē.

Agnese Alksne
Agnese joined the Board of TI Latvia/Delna on 5 October 2020. She has professional
experience in managing external communication and sales of non-governmental and private
sector organizations. From 2013 to 2014, she worked in Delna as communications director
and is the author of a study “Lobbying Transparency in Latvia” (2014). A member of TI
Latvia/Delna since 2014.
Agnese has a bachelor’s degree in communication sciences from Riga Stradins University
and a Master of Business Administration (MBA) from Riga Business School. She also
studied at the George Mason University in the U.S.

