CURRICULUM VITAE
RONALDS PRŪSIS
KONTAKTADRESE :
Zaļā 4-3, Rīga, LV-1010
Tel: +371-29695702
E-pasts: ronalds.prusis@gmail.com
MĒRĶIS
Programmētāja vakantā vieta
IZGLĪTĪBA
2007. – 2009.

Vidzemes Augstskola

Valmiera, Latvija

Sociālo Sistēmu Modelēšana nodaļa (Maģistrs)
2003. – 2007.

Vidzemes Augstskola

Valmiera, Latvija

Informācijas Tehnoloģijas nodaļa (Bakalaurs)
2006. gada I-VI

Mälardalens Högskola

Västerås, Zviedrija

1991. – 2003.

Baldones vidusskola

Baldone, Latvija

“Tieto” SIA

Rīga, Latvija

DARBA PIEREDZE
Kopš 2018. IV

Komandas līderis (dažādu iekšējo sistēmu (grāmatvedība, projektu vadība, rēķinu uzskaite), servisu, serveru un cilvēku vadība)
Kopš 2016. VII

“Tieto” SIA

Rīga, Latvija

Vecākais programmatūras izstrādātājs (dažādu iekšējo sistēmu (grāmatvedība, projektu vadība, rēķinu uzskaite) uzlabojumi)
2014. X – 2015. XI

“ZoomCharts” SIA

Rīga, Latvija

PHP programmētājs (specializēta CI servera, automatizētu testu un dažādu interaktīvu piemēru (POC) izveidošana un uzlabojums)
2013. VII – 2014. IX

“Platonit AB” (pārstāvniecība Latvijā)

Rīga, Latvija

PHP programmētājs (Wordpress and Drupal CMS atbalsts)
2010. IV – 2013. VIII

“BrandosAB” AB (pārstāvniecība Latvijā)

Rīga, Latvija

PHP programmētājs (online veikala www.brandos.com neskaitāmu funkcionalitātes atbalsts un uzlabojums)
2009. XI - 2010. IV

“Telemedia” SIA

Rīga, Latvija

PHP programmētājs (uzziņu katalogu www.1189.lv, www.kontakti.lv neskaitāmu funcionalitātes atbalsts un uzlabojums)
2009. III – VI

“Swedbank” AS

Rīga, Latvija

WWW sistēmu speciālists (gabaldarbs - izveidojis pilnībā funkcionālu māju izsoles mājaslapu ar bankas datu izmantošanu)
2007. II – 2008. XII

SIA „Creative PC Service”

Rīga, Latvija

IT administrators / IT ārpakalpojumu speciālists (pārvaldījis datoru aparatūras un programmatūras efektivitāti)
2006. IX – XII

A/S “Sol Melia”

Palma De Mallorca, Spānija

A/S Sol Melia mājas lapas moduļu izveidotājs un pilnveidotājs (www.solmelia.com)
2004. X - 2007. III

A/S Valmieras Piens

Viesnīcas „Naktsmājas” mājas lapas administrators (www.naktsmajas.lv)
A/S Valmieras Piens jaunās mājas lapas izveidotājs un administrators (www.vpg.lv)

Valmiera, Latvija

AKTIVITĀTES
2004. I – 2008. IX

Eiropas Elektronisko Zinātņu Asociācijas

Valmiera, Latvija

(IEEE-EESTEC) Valmieras iekšējo sakaru koordinators
2003. III – 2007. V

Vidzemes Augstskolas padomes un valdes loceklis

Valmiera, Latvija

2003. I – 2007. V

Informātikas un Matemātikas zinātņu organizācijas

Rīga, Latvija

valdes (ex) loceklis
2003., 2004. un 2005. VII-VIII
Baltic International Summer School (BISS) izklaides

Valmiera, Latvija

grupas koordinators
Kopš 2002 gada.

Latviešu alternatīvās mūzikas grupa

Baldone, Latvija

Grupas līderis un vārdu autors
2000. IX – 2002. V

Baldones Vidusskolas avīze „Lifts ar c” elektroniskais Baldone, Latvija
formāts, Baldones vidusskolas pašpārvaldes loceklis

PRASMES
Datoru prasmes:


Sertifikāti = M101: MongoDB for Developers + M102: MongoDB for DBAs (2012.10 - 2012.12)



Microsoft Windows OS, Linux un serveru vides pārzināšana un administrēšana;



WEB lapu izstrāde – Adobe produkcija, Google produkcija, DB (MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle, Mongo), CSS,
XML, Flash un SEO;



programmēšana – JAVA (Groovy on Grails), PHP (php, cakephp), JS (AngularJS, extJS/Sencha, nodeJS, phantomJS,
zoomcharts, jquery, js), JSP, ActionScript, template sistēmas (Smarty, Drupal, Wordpress, GSP), Soap, shell (linux) un
command (windows) skripti;



aplikācijas – SPSS, MS Project, Git/SVN/Hg, FTP/SCP, IntelliJ IDEA, NetBeans, Visual Studio, Notepad++;



datoru un to tīklu tehniskā un programmiskā apkope



DevOps – Jenkins Pipelines (ar Git push, Jira status maiņām, Slack apziņošanu), Chrome headless testēšana, Docker
container menedžments

Valodas:


latviešu valoda – dzimtā valoda,



vācu valoda – pamatzināšanas līmenī,



angļu valoda – ļoti labas zināšanas,



zviedru valoda – pamatzināšanas līmenī.



krievu valoda – sarunvalodas līmenī,
Intereses, vaļasprieki, citas prasmes:


aktīvais tūrisms (pārgājieni, laivu braucieni);



mūzika, pasākumu organizēšana, pasākumu vadīšana



B kategorija atuovadītāja apliecība

Portfolio
 https://www.ronaldsprusis.com/
 https://www.linkedin.com/in/ronalds-prusis-5a42452b/
 https://github.com/aspiriins/example_codes
2020. gada 28. septembris

PAPILDUS INFORMĀCIJA














Pieredze ar dažādiem web izstrādes (PHP/JS/GROOVY/HTML/CSS) rīkiem (IDE):
o

IntelliJ IDEA

o

GitKraken

o

Postman

o

Visual Studio

o

NetBeans / Zend Studio / Adobe Dreamweaver

o

Notepad++

Pieredze are dažādiem datu bāzes izstrādes rīkiem (IDE)

o

phpMyAdmin & MySQL Workbench

o

Oracle SQL Developer & PLSQL Developer

o

pgAdmin

o

Robo 3T for MongoDb

o

Navicat

Sekoju un lasu:

o

DevOps kultūra (ar tādiem rīkiem kā Docker, Ansible un Jenkins pipelines)

o

Zend Framework kodēšanas stilu standartam = http://framework.zend.com/manual/1.12/en/coding-standard.coding-style.html

o

“Clean Code”, “Code Complete” un “Agile” programmatūras izstrādes standartam

Unit Testing:

o

PHPUnit

o

Selenium IDE & ChromeDriver with Katalon & Facebook webdriver

o

Jenkins

DB zināšanas:
o

sapratne par Oracle ERP sistēmām

o

vaicājumu (query) veidošana jebkurās SQL (MySQL, MSSQL, PGSQL, Oracle) un noSQL (mongoSQL) vidēs

o

vaicājumu (query) veidošana „framework” vidēs (Grails, CakePHP, CodeIgniter, mongoPHP, u.t.t.)

o

indeksu, trigeru un optimizācijas veidošana (pielitot tinyInt nevis Boolean, u.t.t.)

o

sarežģītu procedūru veidošana (syntakse un regex; masīvu (array) un stringu funcktijas, cikli) MySQL, MSSQL, PGSQL, ORACLE vidēs

o

dažādu noSQL optimizāciju veidošana (aggregates, indexes, functions, replications and shards)

o

DB rezerves kopiju veidošana un importēšana, izmantojot linux shell skriptus (MySQL, MSSQL, PGSQL, mongoSQL)

Elektroniskās komercijas un maksājumu apstrādes pakalpojumi:
o

Klarna (SWE), izmantojot SOAP un PHP

o

DIBS (SWE), izmantojot SOAP un PHP

o

Swedbank-Banklink (SWE / LV), izmantojot HTML un PHP

o

First Data (LV) ), izmantojot HTML un PHP

Web projektu evolūcija (daļa no http://www.sautejums.lv/portfolio/) (sākot ar labākajiem)
o

BACK-END / APPLICATIONS


http://localhost/julius/ = WAMP serveris Zviedru kurpju tiešsaistes (online) veikala www.brandos.com „back-end” nodrošināšanai
(CakePHP, ExtJs, MySQL, MSSQL, Postgre, MongoSQL, SOAP, shell skripti, windows command skripti)



http://localhost/zobins/ = WAMP serveris ar mājaslapu/aplikāciju vienam Latvijas zobārtniecības kantorim (PHP, HTML, CSS, backend, JQuery + windows scheduler klientu un zobu informācijas un attēlu rezerves kopijas izveidošanai)



https://ci.zoomcharts.com/ = paštaisīts CI serveris ar automātisko testu veidošanu, bilžu un lapas daļu salīdzināšana (nodeJS, phantomJS,
selenium, facebook webdriver un Browserstacks)

o

PHP


http://www.kontakti.lv = Biznesa interneta katalogs (PHP, Smarty, JQuery, MySQL, back-end, flash banners)



http://www.brandos.se =Zviedru kurpju tiešsaistes (online) veikals (PHP, MySQL, MSSQL, PostgreSQL)



http://sautejums.lv/rps = mājaslapa spēles “Akmens-Šķēres-Papīrīts” spēlēšanai – savietojams ar visiem populārākajiem sociālo portālu
spraudņiem/pasēm (draugiem, facebook, anoklasniki, LIVE, Google+), kur lietotāji var izmantot tā saukto „drop-in, drop-off” metodi
spēlēšanai. (PHP, CSS, HTML, Javascript, JQuery, MySQL)



http://www.sede.lv = galda spēles “Settlers of Catan” turnīra mājlas lapa (PHP, MySQL, JQuery, CSS)



http://delovaja.lv/eng/virtual_tours = ocean.lv virtuālās tūres panelis (PHP, Smarty, JQuery, MySQL, back-end, flash banners)



http://www.sautejums.lv/hommk = mājas lapa vienai daudzspēlētāju (MMO) interneta-pārlūka spēlei (Might & Magic: Heroes Kingdoms).
Nav paša radīts, bet apzināts pāris dienās; kā arī veikti vairākums labojumu, izlabotas kļūdas un pievienotas jaunas funckcionalitātes.
(Javascript, PHP, MySQL)

o



http://www.sautejums.lv/arhibuve = (PHP, HTML, CSS, back-end, JQuery)



http://www.sautejums.lv/specialisti = (PHP, HTML, CSS, back-end, JQuery)



http://www.zobinsunciti.lv = (PHP, HTML, CSS, back-end, JQuery)

JAVASCRIPT:


https://kijs.zoomcharts.com/ = A/S „Jāņa Sēta” pārdoto makulatūras interaktīvais atspoguļojums (pa grupām, pa laika intervālu, pa
atrašanās vietām, pa meklēto frāzi)



https://liaa.zoomcharts.com/ = A/S „LIAA” noslēgto projektu interaktīvais atspoguļojums (pa grupām, pa laika intervālu, pa atrašanās
vietām, pa meklēto frāzi)



https://multidemo.zoomcharts.com/ = galveno SIA „ZoomCharts” funkciju un iespēju interaktīva prezentācija (mobile friedly, offline
capable)



https://typeracer.zoomcharts.com/ = SIA „Typeracer” divu ātrrakstītāju interaktīvs vizuāls salīdzinājums



http://www.sautejums.lv/hommk/hommk_gold.user.js = skripts vienai daudzspēlētāju (MMO) interneta-pārlūka spēlei (Might & Magic:
Heroes Kingdoms). Sastāv no vairāk kā 10’000 koda rindiņu. Nav paša radīts, bet apzināts pāris dienās; kā arī veikti vairākums labojumu,
izlabotas kļūdas un pievienotas jaunas funckcionalitātes.



http://www.sautejums.lv/tmp/alabama.user.js = skripts, lai „noķertu” un solītu par sev vēlamo preci vienā no Latvijas lielākajiem
portāliem “www.draugiem.lv”



http://www.sautejums.lv/tmp/draugiemlv_-_ads_free.user.js = skripts vairāku web-elementu (pārsvarā reklāmu) paslēpšanai/bloķešanai
Latvijas lielākajā sociālajā portālā “www.draugiem.lv”. Tā kā uzņēmums “draugiem” par šāda skripta alternatīvās versijas lietošanu pieprasīja
samaksu, tad manis veidotais skripts ieguva diezgan lielu popularitāti



http://www.sautejums.lv/tmp/brandos_sek_-_lvl.user.js = skripts vieglai SEK > LVL valūtas konvertācijai, izmantojot pēdējos valūtas
kursus + uzņēmuma bonusus mājaslapā “www.brandos.se”



http://www.sautejums.lv/tmp/GT_fix.user.js = skripts vieglai, ērtai un ātrai video-materiāla lejuplādei no mājaslapas
www.gametrailers.com, izlaižot dažādus mājalapas Firefox kļūdas, reklāmas un ielogošanos

o

FLASH LAPAS:


http://www.sautejums.lv = Latviešu alternatīvās mūzikas grupas mājas lapa (flash, PHP, AS2, XML, RSS, flash-mp3player, flashvideoplayer)

o



http://www.sautejums.lv/portfolio = portfolio lapa (flash, PHP)



http://www.sautejums.lv/vpg = piena apstrādes uzņēmuma mājas lapa (flash, AS)



http://www.sautejums.lv/square1 = Plašas nozares biznesa uzņēmuma mājas lapa (flash, AS)

FLASH BANNERI:


http://www.sautejums.lv/portfolio/banners/kontakti.html = augšējais garais



http://www.sautejums.lv/portfolio/banners/virtual_tours.html = augšējais garais



http://www.sautejums.lv/portfolio/banners/mo.html = augšējais garais



http://www.sautejums.lv/portfolio/banners/kontakti_map_banner.html = apakšējais/malējais



http://www.sautejums.lv/portfolio/banners/via_banner.html = apakšējais/malējais



ielādēšanās (loading) gif/flash


http://www.sautejums.lv/portfolio/banners/kontakti_loading_bar.html = apakšējais/malējais

