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Zināšanas, darba pieredze ar
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Linux
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PHP, MySQL
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HTML5, CSS3

•

jQuery, Ajax
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PHP OOP, Codeigniter

•

WP theming

Projekti
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

http://natrixnatrix89.github.com/promptu-menu/
◦ Open source jQuery plugin izstrāde.
◦ Plugins pārvērš elementu listes, un saorganizē elementus līdzīgi kā iPhone home screen.
◦ Touch event atbalsts uz mobilajām ierīcēm.
◦ Reālistiska dinamika ar inerci pēc lapu pavilkšanas.
http://natrixnatrix89.net/velbor/
◦ PSD -> HTML
◦ jQuery attēlu šķirstīšana pirmajā lapā
◦ jQuery skripts galerijas šķirstīšanai
◦ Codeigniter bāzēta CMS visa satura mainīšanai
◦ jQuery ajax kontaktu sadaļai
http://cerveza20.com/
◦ jQuery lapu šķirstīšanai
◦ Skripts fona attēlu izmērošanai, lai tie nezaudētu augstuma/platuma attiecību, un būtu pa visu
fonu.
http://www.cursocomercioelectronico.com/
◦ WP tēmas izstrāde
The other world
◦ WP tēmas izstrāde ar custom-post type laukiem (maršrutiem, braucējiem)
http://decority.com/
◦ PSD -> HTML
◦ jQuery skripts attēlu zoomošanai
http://xappgames.com/
◦ PSD -> HTML konversija
◦ jQuery attēlu slaideris
http://yxconproyectos.com/
◦ jQuery skripts portfolio attēlošanai
http://www.alcoylaser.com/
◦ Specifiska CMS sistēmas izstrāde.
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◦ Codeigniter MVC
◦ jQuery slaideri
◦ admin sadaļa
Darbs kompānijā http://mendo.lv/ 2011 pie tādiem projektiem kā
◦ http://otrapuse.lv/
◦ http://www.allforhunt.com/lv
RSU studējošo pašpārvaldes mājaslapas izveide
◦ Programmēšana izmantojot Codeigniter MVC framework
◦ CMS sistēmas izveide
◦ Galerijas
◦ Lapas apmeklētājiem ir iespēja atstāt komentārus, ielogojoties ar draugiem.lv vai facebook.com
pasi
◦ Jautājumu-atbilžu sadaļa
◦ http://sp.rsu.lv/
Traffic exchange projekta izstrāde
◦ PHP OOP, MySQL, jQuery, Ajax
◦ Pamatā ir cits MVC framework
◦ apache mod_rewrite
◦ CMS, lapu satura mainīšanai
◦ Reģistrētie lietotāji var krāt punktus, apmeklējot saitus no datubāzes.
◦ Lietotāji var reģistrēt savu saitu, un ļaut citiem vākt punktus apmeklējot konkrētā lietotāja website
◦ Paypal integrācija, atļaujot lietotājiem iegādāties speciālas membership iespējas, kā arī iespēja
papildināt savus punktus samaksājot caur paypal
◦ Tika izmantots Paypal IPN (Instant Payment Notification) listener, kas līdz ko saņem ziņojumu
par veiktu maksājumu, ieskaita punktus lietotāja kontā. Pateicoties IPN iespējams menedžēt arī
paypal subscriptions. Tādejādi līdz ko tiek saņemts “subscription cancellation” notification,
lietotāja membership papildiespējas tiek atceltas
◦ Lapu “sērfošanai” tiek izmantots iframe, kurš pēc countdown laika sagaidīšanas aizved lietotāju
uz nākamo lapu. Savukārt ar jQuery un ajax palīdzību tiek uzzināts nākamās lapas url, ka arī
atjaunota lietotāja statistikas informācija.
◦ Demo
▪ backend: http://trafficexchange.phpfogapp.com/admin/
▪ frontend: http://trafficexchange.phpfogapp.com/home
http://sproge.lv/ websaita izstrāde
◦ CMS izstrāde uz Codeigniter MVC bāzes
◦ Animācijas ar jQuery
◦ Vebdizains
Site template izstrāde http://yxconproyectos.com/padel/
◦ jQuery scrollto plugin iekļaušana, lai atļautu ērtu šķirstīšanu no vienas lapas uz nākamo
◦ Ajax informācijas nosūtīšanai kontaktu sadaļā
◦ Speciāli rakstīts javascript fona attēlu izstiepšanai, lai tie vienmēr aizņemtu visu fonu, nezaudējot
attēla proporcijas.
◦ Cross-browser compatability
◦ jQuery izstrāde lapas skatīšanai iPhone/iPad/Android pārlūkos, izmantojot touchswipe. Tādejādi
atļaujot lietotājiem lapas šķirstīt ar pirksta palīdzību.
Vīnu izplatītāja Gourness saita izstrāde http://gourness.com/
◦ Sākotnējais saits bija izveidots ar Adobe flash, un uzdevums bija izveidot saitu no jauna,
atbilstoši mūsdienu standartiem ar HTML un jQuery, tajā pašā laikā nezaudējot Cross-browser
compatability.
◦ Ar jQuery palīdzību tika izveidots karuselis vīnu piedāvājuma pārlūkošanai.
◦ Piedāvājuma karuseli iespējams šķirstīt arī ar pirksta palīdzību iPhone, iPad vai android pārlūkā
◦ Saita HTML markup ir viegli pārskatāms, atļaujot saita uzturētājiem ērti mainīt informāciju,
pievienot jaunus piedāvājumus.
Jaunciema ostas meteoroloģiskās informācijas publiskošanas sistēmas izstrāde
◦ Pamatā ir dators ar linux operētājsistēmu un apache serveri, kam caur serial kabeli pievienota
meteoroloģiskā stacija. Tādejādi iespējams redzēt tekošo laikapstākļu informāciju.
◦ Cron job, kas ik pēc minūtes laikapstākļu informāciju nosūta uz saitu
http://www.wunderground.com/ tādejādi zīmējot meteoroloģiskās informācijas grafikus.
◦ http://jaunciema-osta.lv/meteo.php
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Saita izstrāde projektam profesiju labirints (Projekts ir noslēdzies un vairs neeksistē)
◦ Sadaļa ar uzdevumiem, kur jaunieši rakstīja domrakstus, un no kuras tie tika nosūtīti ekspertiem,
kas tos vērtēja, lai labākie tiktu pie kādām balvām .
◦ Jautājumu atbilžu sadaļa - kur tika uzdoti jautājumi, un eksperti ielogojoties ar paroli var rakstīt
atbildes uz šiem jautājumiem.

Vaļasprieki
Kaitbords, snovbords, peldēšana, slidošana, veikbords, snowkite, wake cable.

Vadītāja apliecība
B, A1 kategorija

