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Vadošais speciālists
MĒRĶIS
Mērķi, uzdevumi un laika plānošana ir ikdiena, no kuras neatsakos. Jūs iegūsiet personību, kas vēlās
dot nozīmīgu ieguldījumu Jūsu uzņēmumā. Es varu apgalvot, ka manas labās organizatora un citas
tālāk minētās prasmes un iegūtā praktiskā pieredze būs noderīga tieši Jums.

KOPSAVILKUMS
Esmu mērķtiecīgs, uz sasniegumiem orientēts vadītājs, ar izcilām spējām plānot, pielietojot dažādus
biznesa modelēšanas instrumentus. Kontroles un augstākas efektivitātes nolūkos vienmēr plānoju,
kādiem cilvēkresursiem jābūt iesaistītiem konkrēto mērķu sasniegšanā. Esmu orientēts uz uzdevumu
izpildi noteiktajos termiņos.
Veiksmīgi esmu darbojies: kā Administratīvais direktors – nodrošināju visu uzņēmumā notiekošo
procesu nepārtrauktību, ekonomisko pamatotību un cilvēkresursu vadību; kā Projektu vadītājs
izstrādājot dažādus projektus starptautiskā finansējuma piesaistē; kā Kvalitātes sistēmu vadītājs –
izstrādājis un ieviesis kvalitātes vadības sistēmas atbilstoši ISO 9001 standartam; kā IS sistēmu vadītājs
ieviesu uzņēmuma darbības iekšējās efektivitātes uzlabošanai atbilstošus IS risinājumus tai skaitā VoIP
sistēmas, datu uzskaites sistēmas un vadības pārskatus, ar iniciētiem ekonomiskās attīstības
scenārijiem.
Iekšējā auditā ieviesu un izstrādāju – audita ieteikumu uzskaites un analīzes sistēmu, kā arī
automatizētu struktūrvienības pašnovērtējuma un kompetenču anketu. IA nodaļa tieslietu struktūrā
bija viena no progresīvākajām audita struktūrvienībām.

SPĒJAS/PRASMES
Vadības un biroja prasmes:
Konsultatīvais atbalsts – biznesa konsultācijas dažādos līmeņos, CRM un biznesa procesi, Risku un
stratēģiskā vadība, KVS, Iekšējā audita vadība, procesu vadība, personāla vadība, lielapjoma pārskati,
notikumu vadība, plānošana.
Datorprasmes:
Jebkuru datorprogrammu apgūstu ļoti ātri (šajā saraktā nav uzskaitītas visas prog.).
• MS office (Word, Excel, Access, Project, Visio utt..) – speciālista līmenis;
• Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, CorelDraw– vidējais līmenis;
• yEd Graph Editor, Corel VideoStudio Pro X3, CRM – vidējais līmenis.
Valodu zināšanas:
Dzimtā - Latviešu. Labi (C1) - Angļu; Krievu. Pamatlīmenis (B1) - Vācu.
Sociālās, organizatoriskās un tehniskās prasmes:
spējas strādāt komandā un vadīt to; labs vidutājs; teicamas prezentācijas prasmes, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas; mērķtiecīgs, ar iniciatīvu un spēju ātri rīkoties un pieņemt lēmumus; esmu orientēts uz
konkrēta rezultāta un uzņēmuma izvirzīto mērķu sasniegšanu. B kategorijas autovadītāja apliecība.

PIEREDZE
SIA Cross Timber Systems

Latvija, 2016 - ...

Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs
Integrētās vadības sistēmas ieviešana un uzturēšana, CE marķējuma sertifikācijas procesa
organizācija un uzturēšana. Citu ar ražošanu saistītu sertifikācijas procesu nodrošināšana.
Lektors
Biznesa Augstskola
akadēmija

Latvija, 2017 - ...
Turība

/

Latvijas

Jūras

Krīzes vadība / Starptautiskā stratēģiskā vadība
Einārs Giels

Biznesa Augstskola Turība

Latvija, 2014 - ...

Uzņēmējdarbības vadības fakultātes domes loceklis,
Fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju
programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.
Biznesa konsultācijas
Latvija, 2010 - ...
Galvenais konsultants – projekta īpašnieks
Īsumā:
Konsultāciju sfēra: kvalitātes vadība, audits, personāla vadība, saimnieciskā un finanšu vadībā, biznesa
idejas, biznesa plāni, investīciju piesaistes un attīstības projekti, apmācības un studentu konsultatīvais
darbs, Know-how tehnoloģiju iespējas, CRM (vai CMR) sistēmu izstrāde un ieviešana, kā arī Risku
vadības un pārvaldības sistēmas izstrāde. Video prezentāciju izstrāde.
Sasniegumi: Izstrādāti vairāki veiksmīgi biznesa plāni, kuri ir saņēmuši ES finansējumu metālapstrādē, zivrūpniecībā, multimediju un citās sfērās. Veiksmīgi realizēti vairāki WEB dizaina
projekti un veiktas apmācības IS.
Latvijas auto moto biedrība /SIA Lat assist / SIA Arvels
Latvija, 2010 - ...
Zvanu centra informāciju sistēmu vadītājs / Projektu vadītājs /
Kvalitātes sistēmu vadītājs
(nozare - tehniskā palīdzība)
Īsumā:
Bez pamatpienākumiem - Komplekso finanšu pārskatu gatavošana augstākajai vadībai. Atskaišu
automatizēto vai daļēji automatizēto paraugformu izstrādāšana, ieviešana. KVS sistēmu ieviešana un
uzturēšana.
Sasniegumi: Veiksmīgi ieviesta VoIP telefonija, izstrādātas datu analīzes atskaišu formas. Ieviesta
klientu datu uzskaites sistēma. Ieviests KVS ISO 9001:2008
SIA Arhitekts Ingurds Lazdiņš

Latvija, 2013 - 2016

Administratīvais direktors
Veiksmīgi orientējos visās top menedžmenta funkcijās - stratēģiskā vadība u.c..
SIA „ARHITEKTONIKA projektēšanas grupa”,
Latvija, 2007 - 2009
Administratīvais direktors – uzņēmuma vadītājs
(arhitektūra, projektēšana)
Īsumā:
Veiksmīgi orientējos visās top menedžmenta funkcijās - stratēģiskā vadība u.c.. Pārstāvēju uzņēmumu
sarunās ar klientiem. Organizēju Eiropas finansējuma piesaisti. Aizvietoju valdes priekšsēdētāju.
Sasniegumi: Izstrādāta datorizēta lietvedības uzskaites programma; darbinieku atalgojuma un
motivācijas sistēma. Nodrošināta uzņēmuma vadība atbilstoši KVS standartiem.
LR Uzņēmumu reģistrs
Latvija, 2006 - 2007
Iekšējā audita nodaļas vadītājs.
(valsts pārvalde)
Īsumā:
Organizētas kompetentas konsultācijas vadības sektoram gan audita jomā gan ar auditu nesaistītos, bet
ar pamatdarbību saistītos jautājumos.
Sasniegumi: Aktīva, veiksmīga dalība tiesību aktu izstrādes procesos, lai veicinātu kvalitatīvāku audita
praksi (saņemta atzinība). Audita nodaļas darbības nodrošināšana atbilstoši KVS principiem un iekšējā
audita standartiem. Ieviesti automatizēti vai daļēji automatizēti kvalitātes kontroles indikatori.
AS „Preses Nams”
Latvija, 1999 - 2006
Vecākais speciālists kvalitātes jautājumos
Īsumā:
Stratēģiju izstrādāšana kvalitātes jautājumos. Auditi KVS sistēmās, KVS sistēmu konsultācijas
uzņēmumā.
Sasniegumi: Izstrādāta metodika datu analīzei un novērtēšanai pēc audita rezultātiem. Izstrādāta
metodika un uzskaites sistēma reklamāciju ietekmei uz uzņēmuma pamatdarbību.

IZGLĪTĪBA
Biznesa augstskola Turība

Latvija, 2013.dec
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Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadībā / Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija
Diploms ar izcilību, tēma: „Biznesa modelēšanas pielietojums SIA „XXX” attīstības veicināšanā”.
Biznesa augstskola Turība

Latvija, 2011.dec

Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā / Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija
Diploms ar atzinību par teicami aizstāvētu diplomdarbu: „Uzņēmuma SIA „XXX” stratēģijas izstrāde
ilgdzīvotspējas nodrošināšanai pārmaiņu vadībā”.
Biznesa augstskola Turība

Latvija, 2005.mai

Apgūta programma – 4134401 Finanses un grāmatvedība.
Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar piešķirtu kvalifikāciju „Grāmatvedis”, kas
atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
Diplomdarbs: „Inventarizācijā, revīzijā un auditā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas
sistēmas raksturojums AS „Preses nams”.
Apgūtie papildus kursi:
•

Apgūtas komandas veidošanas prasmes, Lietišķā etiķete, Runas māksla -prasme runāt publiski.
Iegūtas zināšanas Interešu konfliktu novēršanā

•

Digital Security sertifikāti par apgūtajām zināšanām (Pēterburgā) ISO 27001 un ISO 17799,
tehnoloģisko auditu, analīzi un ieviešanas pasākumiem IT drošības jautājumos;

•

Kā nopelnīt biržā; Nodokļu optimizācijas iespējas;

•

Regulāri papildinu zināšanas dažādos ar biznesa vidi saistītos semināros – KVS (t.sk. ISO
9001:2015 un 9001:2008), Risku vadība, stratēģiskā vadība, iekšējais audits u.c..

PUBLIKĀCIJAS
Zinātniskais raksts - BIZNESA MODELĒŠANAS TEHNIKU IZMANTOŠANA SVID ANALĪZEI
UZŅĒMUMĀ
"Man vārds uz mēles ... II" (2009.), Harmonija. „Atkal kopā” (2013), Harmonija.
Blogs: autordarbi.blogspot.com

INTERESES
Velosports, peldēšana, autordarbu (dzeja, stāsti u.c.) izstrāde www.biznesakonsultacijas.lv

REKOMENDĀCIJAS
Rekomendācijas pēc pieprasījuma:
1. Santa Blūma; Tālrunis: 29434074
2. Vaira Amatniece; Tālrunis: 29288691
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