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DARBA PIEREDZE 
 
Kopš 2011 – birojs „Agnese Putna Arhitekte”, arhitekte un valdes locekle 
 
2016 – sadarbība ar biroju “Modernists” 
Kopš 2012 – sadarbība ar biroju „SZK/Z” 
2009, 2010 – sadarbība ar biroju „1 plus 1 studija” 
Kopš 2009 – sadarbība ar biroju „Igloo” 
Kopš 2006 – sadarbība ar biroju „Arhitektes Lienes Griezītes studija” 
2001-2011 – birojs „MG Arhitekti”, kopš 2004.gada arhitekte 
2000-2001 – birojs „J Projekts”, arhitekta asistente 
 
 
DARBI 
 
2016 Līdzdarbība būvprojekta izstrādē daudzdzīvokļu ēkai Rīgā, Lāčplēša ielā 11 kopā ar biroju “SZK/Z” 
2016... Dzīvokļa interjera projekta izstrāde Slokas ielā 31-14, Rīgā 
2016 “Cabot Latvia” biroja telpu vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un saskaņošana Rīgā, Mūkusalas ielā 101, 5.stāvs kopā ar biroju “Modernists” 
2016 ”Magdalēnas kvartāls” skatu platformas projekta izstrāde un saskaņošana Rīgā, Antonijas ielā 17a 
2016 „iVF Riga” klīnikas vienkāršotās atjaunošanas un interjera projekta izstrāde Rīgā, Zaļajā ielā 1, 3 stāvs 
2016 Dzīvojamās mājas interjers Piņķos 
2016 Dzīvojamās mājas būvprojekta izmaiņu projekta izstrāde un saskaņošanas Rīgā, Codes ielā 11 
2016 Dzīvokļa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un saskaņošana Augstlīgatnē 
2016 Zvērinātu advokātu biroja “Vilgerts” biroja interjera projekta izstrāde, Ukmerges gatvē 322, Viļņā 06142, Lietuvā 
2016... Dzīvokļa un bēniņu renovācijas būvprojekta izstrāde Rīgā, Artilērijas ielā 6 
2016 “Vastint Latvia” biroja telpu vienkāršotās atjaunošanas izstrāde un saskaņošana Rīgā, Zaļajā ielā 1, 1.stāvs 
2016 “Ask FM” biroja interjera projekta izstrādē Rīgā, Zaļajā ielā 1, 4. un 5.stāvā kopā ar biroju „Igloo” 
  
2015 “Busines Garden Riga” biroja telpu plānojuma izstrāde Rīgā, Malduguņu ielā 1 un 2 
2015-2016 “Amoralle” veikala aprīkojuma papildinājumi Rīgā, Brīvības ielā 33 
2015-2016 “Avis Budget Group latvia / SIA Ideal Services” biroja pārplānošana Rīgā, Jaunmoku ielā 34 
2015-2016 Dzīvokļa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Brīvības ielā 74-21 
2015 Dzīvokļa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde Rīgā, Elijas ielā 11-3 
2015 „iVF Riga” klīnikas vienkāršotās atjaunošanas un interjera projekta izstrāde un realizācija Rīgā, Zaļajā ielā 1, 3. stāvs 
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2015... Dzīvokļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība Rīgā Brīvības ielā 74-3 
2015 Putnu gaļas veikala „Bauska” konceptveikala interjera un noformējuma projekta izstrāde  
  
2014-2015 Zvērinātu advokātu biroja „Vilgerts” biroja interjera projekta izstrāde un realizācija Rīgā, Elizabetes ielā 33, 4. Stāvs 
2014 Moduļu māju koncepcijas izstrādāšana 
2014-2015 „Latvijas Pasta” filiāļu iekārtojuma un noformējuma koncepta izstrāde un realizācija kopā ar biroju „Igloo” 
2014 Putnu gaļas veikala „Ķekava” konceptveikala interjera un noformējuma izstrāde un realizācija Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 2 kopā ar biroju „Igloo” 
2014 Zvērinātu advokātu biroja „Magnusson” Minskā, Mašerova ielā 54, 5N, ofiss Nr.1 funkcionālā plānojuma izstrādāšana 
2014-2015 Dzīvojamās ēkas pārcelšana un rekonstrukcijas ieceres izstrādāšana Rīgā, Ķīpsalā, no Ogļu ielas 18 uz Ogļu ielu 5 
2014 „AVA Riga” klīnikas telpu renovācija Rīgā, Zaļajā ielā 1, 2. Stāvs 
2014-2015 SPA centra interjera izstrāde Davgavpilī, Cietokšņa ielā 28 kopā ar biroju „SZK/Z” 
  
2013-2014 „Vastint” biroja vienkāršotās atjaunošanas un interjera projekta izstrāde un realizācija Rīgā, Zaļajā ielā 1, 1.stāvs 
2013 Dzīvojamās ēkas Latgalē, Robežnieku pagastā būvniecības ieceres izstrāde 
2013 Biroja “Mandatum Life Insurance Baltic SE” Latvijas filiāles biroja interjera uzlabojumu projekta izstrādāšana 
2013 Zvērinātu advokātu biroja „Magnusson” Rīgā, Smilšu 8 interjera projekta izstrādāšana un autoruzraudzība 
2013 Dzīvojamās ēkas Ādažos, Liepavotu ielā 8 rekonstrukcijas būvniecības ieceres projekta izstrādāšana 
2013-2014 Dzīvokļa Rīgā, Ģertrūdes ielā 52-8 interjera projekta izstrādāšana un autoruzraudzība 
2013 Dzīvojamās ēkas „Kārkli”  Baldones novadā, Baldones pagastā rekonstrukcijas būvniecības ieceres projekta izstrādāšana 
  
2012-2013 Dzīvokļa Rīgā, Kapseļu ielā 27 vienkāršotās renovācijas un interjera projekta izstrādāšana 
2012-2013 Dzīvojamās ēkas Garkalnes novadā, Priedkalnē, Gulbju ielā 4 interjera projekta izstrādāšana kopā ar biroju „SZK/Z” 
2012-2013 Juristu biroja „Skrastiņš un Dzenis” Rīgā, Blaumaņa ielā 10 interjera projekta izstrāde un autoruzraudzība kopā ar biroju „Igloo” 
2012 RTU grāmatnīcas Rīgā, Ķīpsalas ielā 10 interjera projekta izstrāde kopā ar biroju „Igloo” 
  
2011-2013 Dzīvokļa Rīgā, E.Smiļģa ielā 5-4 vienkāršotas renovācijas un interjera projekta izstrādāšana un autoruzraudzība 
2011–2015 Dzīvojamās mājas Rīgā, Kuldīgas ielā 25 interjera projekta izstrādāšana un ēkas rekonstrukcijas autoruzraudzība kopā ar biroju  „Arhitektes Lienes Griezītes studija” 
2011–2013 Biroju ēkas Rīgā, Zaļajā ielā 1 biroju telpu funkcionālo plānojumu izstrādāšana kopā ar biroju „Igloo” 
2011–2012 Juristu biroja „Alfenus” Rīgā, Strēlnieku ielā 1 interjera projekta izstrādāšana 
2011 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku „Luņģi” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā būvniecības ieceres projekta izstrāde 
2011 Latvijas Mobilā Telefona klientu centra Valmierā, Rīgas ielā 9 funkcionālo uzlabojumu projekta izstrādāšana un autoruzraudzība kopā ar biroju „Igloo” 
2011 Latvijas Mobilā Telefona klientu centra Rēzeknē, Latgales ielā 28 funkcionālo uzlabojumu projekta izstrādāšana un autoruzraudzība kopā ar biroju „Igloo” 
  
2010 – 2011 Zvērinātu advokātu biroja „Magnusson” [iepriekš „Varul”] Rīgā, Kaļķu ielā 15 vienkāršotas renovācijas un interjera projekta izstrādāšana, un autoruzraudzība kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
2010 – 2011 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas „Futuris” Rīgā, Antonijas ielā 11 funkcionālo dzīvokļu plānojumu izstrādāšana kopā ar biroju „Igloo” 
2010 Vīna bāra „Vīna Studija” tirdzniecības centrā „Galerija Centrs” Rīgā, Audēju ielā 16 interjera projekta izstrāde kopā ar biroju „1plus1” 
  
2009-2010 Kafejnīcas „La Kannas” interjera projekta izstrāde kopā ar biroju „1plus1” 
2009 Vīna bāra „Vīna Studija” Rīgā, Elizabetes ielā 10 terases projekta izstrāde kopā ar biroju „1plus1” 
  
2008-2009 Divu dzīvokļu Rīgā, Kuldīgas ielā 24 apvienošanas un rekonstrukcijas, un interjera projekta izstrādāšana, un autoruzraudzība kopā ar biroju  „Arhitektes Lienes Griezītes studija” 
2008 Juristu biroja „Vilgerts” Rīgā, Vesetas ielā  8 interjera projekta izstrāde un autoruzraudzība kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
  
2007-2008 Dzīvojamās mājas, viesu nama un pirts Limbažu lauku teritorijā, Staicelē, „Ģederti” tehniskā projekta izstrādāšana kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
2007-2008 Bērnudārza Majoros, Lienes ielā 34 būvniecības ieceres projekta izstrāde kopā ar biroju „MG Arhitekti” 



  
2006-2009 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku Daugmales pagastā, „Sēlieši” rekonstrukciju un jaunbūvju tehniskā projekta izstrāde, interjera projekta izstrāde un autoruzraudzība kopā ar biroju  

„Arhitektes Lienes Griezītes studija” 
2006-2007 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais un darījumu ēku komplekss. Gruntsgabala attīstības priekšlikums Rīgā, Deglava ielā kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
2006 Tenisa kortu Rīgā, Viesturdārzā rekonstrukcijas priekšlikums kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
  
2005-2007 Multifunkcionālā sporta un darījuma centra ar stāvlaukumu Jelgavā, Rīgas ielā 11b tehniskā projekta izstrādāšana kopā ar biroju „MG Arhitekti” un inženieru biroju „Būve un Forma” 
2005 Mazstāvu daudzdzīvokļu ēku ēku kompleksa Rīgā, Beberbeķu 9.līnijā skiču projekta izstrāde kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
  
2004 Dzīvojamās ēkas Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, saimniecībā „Sprogas” tehniskā projekta izstrāde. 
2004 Rindu māju Rīgā, Burtnieku ielā 34 būvniecības ieceres izstrāde kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
2004 Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas Rīgā, O. Vācieša ielā 8. būvniecības ieceres izstrāde kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
2004 Rindu māju kompleksa Rīgā, Avotkalnu ielā 3 tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
  
2003-2005 Dzīvojamās ēkas Rīgā, Sārtes ielā 16 rekonstrukcijas tehniskā projekta un interjera projekta izstrādāšana, un autoruzraudzība 

 
  
2002 Privātmājas Vecāķos, Šalkones ielā rekonstrukcijas tehniskā projekta un interjera projekta izstrāde kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
2002 Restorāna „Merilin” Jelgavā, Zemgales prospektā 8 interjera projekta izstrāde kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
  
2001 Dzīvokļa pārplānojuma un bēniņu izbūves Rīgā, Ezermalas ielā 51-5 tehniskā projekta izstrāde kopā ar biroju „MG Arhitekti” 
 
 
LĪDZDALĪBA KONKURSOS UN PLENĒROS 
 
2009 – „Jūrniecības muzeja konkursa priekšlikums Liepājā, Vecajā ostmalā 55, 56” 
Autori: „1plus1 studija” - Mārtiņš Pīlēns, Agnese Putna, Evelīna Ozola 
 
2008 – metu konkurss „Rīgas apgabaltiesas ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 207” 
Autori: „MG Arhitekti” - Guntis Grabovskis, Marina Gavrjutina, Bārbala Ceļdoma, Agnese Putna, Kaspars Kalniņš, Aleksandrs Beļajevs, Aigars Kalniņš, Indra Rāte, Jānis Veide, Miķelis Fišers, Jānis Mercs, Indra 
Merca, Kaspars Jursons 
 
2008 – 1.vieta konkursā „Par labāko biroja ēkas, kas sastāv no bankas biroja ēkas”B” daļas un atvērta plānojuma tipveida ēkas „C” daļas projekta skiču variants”. 
Autori: „MG Arhitekti” - Guntis Grabovskis, Agnese Putna, Marina Gavrjutina, Bārbala Ceļdoma, Jānis Mercs, Lelde Ancāne, Indra Rāte , Aleksandrs Beļajevs, Jānis Veide 
 
2008 – ideju plenērs „Vecā elevatora ēka Andrejsalā - nākotnes attīstības priekšlikums” 
Autori: Liene Griezīte, Agnese Putna, Līga Apine, Aiga Rozentāle 
 
2008 - 2.vieta konkursā „Radošo pakalpojumu centrs Rēzeknē „Kulaineits”. 
Autori: „Jaunromāns un Ābele” – Mārtiņš Jaunromāns, Māra Ābele, Arta Dzirkale, Liene Daņilēviča, Juris Pupainis, Agnese Putna 
 
2007 – 3.vieta konkursā „ Jaunā Rīgas centra Torņakalnā pilsētbūvnieciskās vīzijas mets”. 
Autori: „MG Arhitekti „ - Guntis Grabovskis, Indra Rāte, Agnese Putna, Marina Gavrjutina, Bārbala Ceļdoma, Jānis Mercs, Lelde Ancāne, Kristīne Grīnfelde, Aleksandrs Beļajevs 
 
2003 Starptautisks ideju konkurss „Daugavas krastmalas attīstības priekšlikums”, asistente 



 
2001 Starptautisks ideju konkurss „Villa Pinia”, asistente 
 
2001 Starptautisks ideju konkurss „Villa Lielupe”, asistente 
  
 
IZGLĪTĪBA 
 
1998-2004 Rīgas Tehniskā universitāte, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte 
 


