Curriculum Vitae
Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas datums:
Tālrunis:
e-pasts:

Jānis
Caune
1973. gada 10. novembris
netiek publicēts internetā
netiek publicēts internetā

Izglītība:
2000-2005. gads

Latvijas Universitāte, Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte, Ekonomikas
zinātņu doktors, droec, vadībzinātnē un uzņēmējdarbības vadībā

1995. – 1997. gads

Latvijas Universitāte, Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte, biznesa vadības
maģistrs

1991. – 1995. gads

Latvijas Universitāte, Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte, biznesa vadības
bakalaurs

1980. – 1991. gads

Valmieras 1. Vidusskola

Darba pieredze:
2014. un šobrīd

«FOR CEO» un «FORCEO Technologies - partneris un vadošais konsultants.
(www.forceo.lv) Vadības konsultācijas par: stratēģijas un mērķu izstrāde, pārmaiņu
vadība, procesu un projektu vadība, uzņēmumu pirkšana, pārdošana un apvienošanās,
korporatīvā finanšu vadība, IT sistēmu ieviešana, valdes un padomes darba
organizēšana – dažādās nozarēs, tai skaitā kokapstrāde, ķīmijas rūpniecība, farmācija,
bankas, apdrošināšana, piena pārstrāde, poligrāfija, loģistika un ostas, Valsts pārvalde

2009. un šobrīd

«Lidojošā Zivs», SIA – valdes priekšsēdētājs, vadības konsultācijas, izdevējdarbība,
importa/eksporta operācijas

2012.-2014.

«NFC Team», SIA – valdes loceklis, IT risinājumi, NFC tehnoloģijas, programmatūra un
aprīkojums

2014. gads

«Vasta», OU (Igaunija) – valdes loceklis, IT risinājumi, socioloģijas pētījumi

2008. gads

«Pet Baltija», A/S (lielākā PET pudeļu pārstrādes rūpnīca Baltijā) direktors

2007. gads

«Daudznozaru kompānija «Daugava», SIA (piena un maizes ražošana) direktors

1998. – 2007. gads

«BALTA eko», SIA (kalendāru izdevniecība) – valdes priekšsēdētājs

1994. – 1998. gads

«BALTA», SIA - izdevniecības daļas vadītājs

1993. – 1994. gads

«4. Nepieradinātā modes asambleja» - finanšu direktors

Cita darba pieredze (akadēmiskā, dalība projektos, uzņēmumu pārvaldība):
2011.-2014. gads

LTV1 – TV biznesa
www.firmasnoslepums.lv

2013. gads

PR Stils, SIA – Eiro ieviešana: pārmaiņu vadība uzņēmumā. Lekcijas eiro ieviešanas
kampaņas ietvaros visā Latvijā.

2012. un šobrīd

KIC (Komercizglītības centrs), SIA – biznesa konsultants, pasniedzējs kursā
«Stratēģiskā plānošana» mācību kursā Biznesa klase un Biznesa Meistarklase
(www.kic.lv ). Konsultants

2011. un šobrīd

Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības vadības
katedra, docents (www.ievf.rtu.lv)
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sacensības

«Firmas

noslēpums»,

žūrijas

loceklis,

2006. un šobrīd

«MBA programma - Inovācijas uzņēmējdarbībā», MBA darbu vadītājs un recenzents,
eksaminācijas komisijas vadītājs (www.mba.rtu.lv)

2012 – 2014.

Biznesa augstskola «Turība» - Ārzemju doktorantūras studentu kurators, lektors
doktorantūras studentiem - kursi «Actual problems in Strategic management» and
«Change management»

2011. gads

Rīgas Reģiona biznesa inkubators – eksperts

2010. gada janvāris

KNU(Kyungpook National University) Dienvid-Koreja, lektors - kurss «Strategic
management»

2009. gads

Buskerud University College (HiBu); Kongsberga, Norvēģija – MBA programmas
“Inovācijas un uzņēmējdarbība” studentu pārbaudes darbu izvērtēšana

2007 - 2008.

«NK Konsultācijas», SIA (Biznesa Konsultācijas) – Eksperts projektā «Publiskās
privātās partnerības attīstības iespējas Latvijā»

2004 – 2006

«Z. Stutiņa ģitārspēles skola», SIA (ģitārspēles apmācība, pasākumu organizēšana) ,
valdes priekšsēdētājs, īpašnieks

2001 – 2005

RISEBA, lektors un Maģistra darbu vadītājs kursā «Stratēģiskā vadīšana»

1999. – 2007. gads

«Rīgas Biznesa Institūts», MBA un EMBA darbu vadītājs un recenzents. 2002. gadā
ārštata lektors kursā «Strategic Management» Executive programmā.

1997. – 2007. gads

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības katedra,
lektors

1998-2001. gads

«Vidzemes Augstskola», lektors, bakalaura darbu vadītājs

1999. gada jūlijs – 1999. «IBM», 2000. gada problēmas projekts, IBM piegādātāju audita grupa, 20 auditi ASV un
gada oktobris
Eiropas valstīs
1996 – 2006

«BSM Konsultanti», SIA (Biznesa konsultācijas) – īpašnieks, partneris, vecākais
konsultants

1994 – 1996

«Balta Communications», SIA (reklāmas aģentūra) mārketinga konsultants

Papildus kursi, semināri, godalgas:
2016

DB konferences - uzstāšanās konferencē - 4 paradoksi par efektīvu uzņēmumu
(http://konferences.db.lv/galerija/ )

2015

Biznesa EXPO – uzstāšanās
(www.biznesam.lv/lv/expo)

2015

Projektu vadības meistarklases sertifikāts, FORCEO

2015

EBIT 2015 – aicinātais runātājs konferencē – „Vai atlaist un pieņemt?”
(www.vaditajukonference.com)

2014

ABPMP seminārs Maskavā, uzstāšanās – „Управление бизнес-процессами,
менеджментом и информационными технологиями”

2014

Biznesa EXPO – uzstāšanās konferencē – „Valde vajadzība vai fikcija”
(www.biznesam.lv/lv/expo)

2014

BMDA Annual Conference, Rīga
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konferencē

–

„5

plānošanas

slazdi”

2013-2014

Ieinteresēto pušu komitejas loceklis, projektā – Nodarbinātība un prasmju pielietojums:
Sociālais ROI, RTU

2013

Profesionāla astrologa sertifikāts, Latvijas Astrologu Asociācijā

2013

Pateicības raksts par ilgtermiņa ieguldījumu MBA programmā «Inovācijas un
Uzņēmējdarbība», RTU

2012. gada maijs

BMDA Annual Conference in Gdansk, pētījuma prezentācija

2011. gada decembris

«The road to teaching excellence and how to teach in large classes» apmācības
seminārs, ISM, Lietuva

2011. gada decembris

Meistarklase «Retorika un androgoģija», RTU

2011. gada maijs

BMDA Annual Conference in Tallinn

2011. gada aprīlis

Adizes Academy – kurss «Managing company to the prime»

2009. gada decembris

Adizes Academy, Kurss «Company lifecycle, decision making and management styles»

2008. gada augusts

Rīgas Tehniskā Universitāte, 2. starptautiskā vasaras skola, Latvija, lektors

2007. gada novembris

Latvijas Kvalitātes asociācija, ikgadējā konference, Latvija

2003. gada maijs

Baltijas Menedžemnta Attīstības asociācija, konference, Kauņā (Lietuva)

1999. – 2000. gads

Dānijas tehnoloģijas institūts – projekts «Eksporta prasmes apmācības Baltijā»

1998.gada februāris – Phare SME programma - apmācības programma Uzņēmuma stratēģiskā analīze
maijs
1997. gada jūlijs

Latvijas Ekonomikas ministrijas atzinības raksts par uzvaru maģistra darbu konkursā

1997. gada aprīlis – maijs Ziemeļvalstu ministru padome. Nordpraktik projekts Dānijas tehnoloģiskajā institūtā
(Dānijā). CE zīmes lietošana
1996. gada marts

Sorbonas Universitāte: EK institūcijas un lauksaimniecības politika

1996. gada marts

Zviedru direktoru akadēmija, programma «Valdes darbs un investīciju fondi»

1995. gada jūlijs

1. vietas ieguvējs un prēmija Latvijas Ekonomikas ministrijas bakalauru darbu konkursā
par ekonomikas tēmu

1994. gads

EiroFaculty - angļu valodas kursi un sertifikāts

1994. gada novembris

Sorbonas Universitāte: mārketings

Citas aktivitātes:
- Latvijas Biznesa Konsultantu asociācija, Ētikas komisijas priekšsēdētājs,
- Baltijas Menedžmenta asociācija, biedrs, valdes loceklis līdz 2005. gada jūnijam,
- 2001-2004 NVO «Baltijas Kiberpilsēta » (IT Project), biedrs un valdes loceklis,
- Piedalīšanās un uzstāšanās daudzās starptautiskās konferencēs saistībā ar doktora darbu un veiktajiem pētījumiem,
intervijas avīzēs un radio,
- 2000-2004. gads pasniedzējs vasaras skolā – RTU, Vidzemes augstskolā,
- Izdota grāmata J. Caune, A. Dzedons, L. Pētersons «Stratēģiskā vadīšana», «Kamene».: 2000. gads,
- Izdota grāmata: J. Caune, A. Dzedons «Stratēģiskā vadīšana» Funkcionālā, Biznesa un Korporatīvā līmeņa stratēģijas,
«De Novo», 2004,
- Izdota grāmata: J. Caune, A. Dzedons «Stratēģiskā vadīšana», 2. izdevums «Lidojošā zivs», 2009.
Valodas:
Latviešu - dzimtā,
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Krievu – runāju brīvi (lietoju ikdienā),
Angļu – runāju brīvi (19 gadus lietoju regulāri, pēdējos 15 gadus ikdienā),
Vācu – iesācēja līmenis (apgūta pašmācībā, lietoju pēdējos 7 gadus).
Autovadītāja apliecība - A,B,C kategorija
Datoru lietošanas prasmes:
- Operētājsistēmas: MacOS; DOS; Windows;
- Programmatūra: MS: Word, Excel, Access, PowerPoint, Project, Outlook, Visio, Money, Explorer; Gold Mine;
Apvārsnis; Kentaurs; Ankravs; SalesForce; Sugar CRM; Vtiger; OpenERP; Corel; Quicken; Norton;
- Programmēšanas valodas un tehnoloģijas: PHP, HTML5, JavaScript, CSS, MySQL, AJAX
Hobiji un intereses – makšķerēšana (gan ziemā, gan vasarā), klasiskā mūzika, IT, biznesa literatūra
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