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VAKANCE

DARBA PIEREDZE  

2013.gada oktobris–pašlaik Vadībzinātņu katedras lektors
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

Lekcijas un praktiskas nodarbības: „Uzņēmējdarbības pamati”, „Sociālās attīstības modelēšana”, 
„Tirgzinības”,„Zināšanu pārvaldības metaforizācija populārajā literatūrā”, „Transporta pārvaldības 
iemaņu metaforizācija”, „Transporta pārvaldības prasmju metaforizācija”, „Menedžmenta vēsture”, 
„Vadībzinības pamati”, „Ievads studijās”, „Biznesa procesu reinženierings”, „Vadības analīze”, 
„Finanšu uzņēmējdarbības vadība”.

2012.gada aprīlis–pašlaik Vadībzinātņu katedras lietvede
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

Nodrošinat lietvedības dokumentu saņemšanu, sagatavošanu, apriti un uzglabšanu. Izstrādāt savas 
strukturvienības nomenklatūru. Sadarboties ar Personāla vadības un attīstības daļu ar personālu 
saistītos jautājumos.

2007.gada septembris–
2013.gada oktobris

Vadībzinātņu katedras pieaicinātais docētājs
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

2012.gada oktobris–2013.gada 
septembris

Studiju plānošanas metodiķis
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

Darbs ar TSI informācijas sistēmu, pārskatu sastādīšana, darbs ar studiju plāniem, studiju procesa 
datu analīze, darbs ar iesniegumiem, ar studiju kartiem

2006.gada septembris–
2012.gada oktobris

Studējošo reģistra pārzine
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

Darbs ar TSI datu bāzi, darbs TSI studiju daļas informācijas dienestā, darbs ar iesniegumiem, ar 
studiju kartiem

2005.gada septembris–
2006.gada septembris

Operatore
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

IZGLĪTĪBA  

2006.gada septembris–
2008.gada jūlijs

Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

Diplomdarbs: „Uzņēmuma darbības ekonomiski – statistiskā analīze un reklāmas optimāla vadība uz 
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uzņēmuma "TELE2" piemēra”

Datortehnoloģijas zinātniskajos pētījumos, Investīciju vadība un ekonomisko indikatoru fundamentālā 
analīze, Zinātnisko pētījumu metodoloģija, Mikro- un makroekonomiskā analīze, Stratēģiskā 
uzņēmējdarbības vadība, Ekonomiskās attīstības analītika un plānošana, Lēmumu pieņemšanas 
teorija, Optimizācijas modeļi biznesā

2003.gada septembris–
2006.gada jūlijs

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
Transporta un sakaru institūts, Rīga (Latvija) 

Diplomdarbs: „Reklāmas metožu analīze un izmantošanas iespējas uz TELE2 kompānijas piemēra”

Svešvaloda uzņēmējdarbībai, Mikro – Makroekonomika, Uzņēmējdarbības pamati, Starptautiskā 
ekonomika, Finanses, Grāmatvedība, Tirgzinības, Finanšu uzskaite, Saimnieciskās darbības analīze, 
Banku darbība, Vērtspapīru tirgus, Ekonomisko procesu modelēšana uzņēmējdarbība, Matemātiskās 
metodes ekonomikā

PRASMES  

Dzimtā valoda krievu

Citas valodas SAPRATNE RUNĀŠANA RAKSTĪŠANA

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

latviešu C2 C2 C2 C2 C2

angļu C2 C2 C2 C2 C2

Līmeņi: A1/A2: Pamatlīmenis - B1/B2: Vidējais līmenis - C1/C2: Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei 

Komunikācijas prasmes Studentu biznesa projektu konkursa organizācija un novadīšana.

Studentu biznesa projektu izlaišana un izlases redaktēšana.

Darba grupas „Produktīvas vadības kolēģija” semināru organizēšana.

Organizatoriskās / vadības 
prasmes

- Research and Technology - Step into the Future – 25 April 2013.TTI Research and Academic 
Conference.
Tēma: „Ключи к пониманию управленческой компетенции”.
- Research and Technology - Step into the Future – 19 April 2012. TTI Research and Academic 
Conference.

Tēma: „Оценка готовности слушателей образовательной программы к выполнению
профессиональной деятельности”.
- Mūsdienu izglītības problēmas. 23 February 2012. Inter-university scientific and educational 
conference.

Tēma: „Assessment of the Education Programme Students’ Readiness for the Execution of Their 
Professional Activities”. - Research and Technology - Step into the Future – 10 December 2011. TTI 
Research and Academic Conference.

Tēma: „Барьеры, с которыми сталкиваются студенты при освоении управленческих навыков в 
рамках дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»”.- Mūsdienu izglītības 
problēmas. 25 February 2010. Inter-university scientific and educationalconference.

Ar darba pienākumiem saistītās 
prasmes

- Research and Technology - Step into the Future – 19 April 2012. TTI Research and Academic 
Conference.

Tēma: „Изучение и анализ рабочих привычек путем внедрения технологий Time-Managementв 
повседневную деятельность”. - Research and Technology - Step into the Future – 10 December 
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2011. TTI Research and Academic Conference.

Tēma: „Метафоры как механизм выявления управленческих ошибок”.Scientific paper:
„Assessment of the Education Programme Students’ Readiness for the Execution of Their 
Professional Activities”. Riga, 2012.g.

Datorprasmes MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Outlook, Matlab, STATISTICA, Lotus Note 8, 
Photoshop
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