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Pieteikums.
Atsaucoties uz sludinājumu Ventspils Augstskolas mājas lapā, vēlos pieteikt savu kandidatūru uz
vakanto «Ventspils Augstskolas» rektora amatu.
Uzskatu, ka mana kandidatūra atbilst visām prasībām, kas norādītas sludinājumā. Pirms pieteikties uz
šo vakanci, esmu rūpīgi izvērtējis savas prasmes, zināšanas un atbilstību šim amatam. Es ceru, ka
mana līdzšinējā pieredze un redzējums iedrošinās novērtēt mani, kā atbilstošu kandidātu.
Tālāk vēstulē ir izklāstīti mani līdzšinējie darba sasniegumi, pieredze un pozitīvās rakstura īpašības.
No mana dzīves gājuma apraksta (CV) ir redzams, ka manas darba gaitas lielā mērā ir bijušas saistītas
ar uzņēmējdarbības vidi – vadot dažādu nozaru un izmēru uzņēmumus, kā arī sniedzot gan valsts,
gan privātām organizācijām konsultāciju pakalpojumus par organizāciju attīstību, pārmaiņu vadīšanu
un stratēģiju noteikšanu. Tomēr paralēli darbībā uzņēmējdarbībā esmu aktīvi iesaistījies daudzu
augstskolu mācību procesā, kā pasniedzējs ar nu jau 18 gadu darba stāžu. Esmu bijis pie Vidzemes
Augstskolas dibināšanas, palīdzot veidot studiju programmu Uzņēmējdarbības virzienā, kā arī lasījis
lekcijas Dienvidkorejā.
Bez darba gaitām esmu bijis un joprojām esmu aktīvi piedalījies zinātniskajā darbā, savā zinātņu
studiju virzienā – vadībzinības. Esmu ieguvis ekonomikas doktora zinātnisko grādu vadībzinātnē un
uzņēmējdarbības vadībā 2005. gadā, esmu RTU docents un MBA programmas Inovācijas
Uzņēmējdarbībā gala pārbaudījumu eksaminācijas komisijas vadītājs un tagad vadītāja vietnieks.
Joprojām piedalos dažādās zinātniskajās konferencēs un uzstājos cita veida konferencēs (skat CV).
Zinātnisko rakstu rakstīšanā pēdējā laikā neesmu bijis aktīvs, toties tiek gatavota monogrāfija
izdošanai „Stratēģiskā vadīšana – rītdienas tendences jau šodien”, kas papildinās jau 3 izdotās
grāmatas par stratēģisko vadīšanu.
Šobrīd publicētie zinātniskie raksti pēdējo 6 gadu laikā:
2015 - Development of Managers Competence Model in Dynamic Environment, The 19th World
Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2015), Proceedings. Vol2,
ASV.(SCOPUS)
2014 - Managers Capabilities and Competences in Changing Environment: Empirical Study in Latvia,
Proceedings of the 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI
2014). Vol.1, ASV. ( SCOPUS)
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