
Biznesa efektivitātes 

asociācija 2013. un 2014. 

gadā
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2013. gadā izdarītais



BEA fokuss 2013. gadā
• Reizi ceturksnī rīkosim lielos BEA pasākumos

• Attīstīsim „BEA laboratoriju” koncepciju

• Turpinās sadarbību ar mācību iestādēm

• Izstrādāsim „BEA ekspertu” koncepciju

• Organizēsim tematiskas konferences

• Paplašināsim sadarbību ar līdzīgām organizācijām

Skandināvijā un Baltijas valstīs

• Rīkosim studentu zinātnisko darbu konkursu

• Turpināsim pilnveidot mājas lapu
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7 BEA lielie pasākumi 2013

•Marts    

•Aprīlis  

•Maijs     

•Augusts  

•Septembris

•Oktobris

•Novembris

• Saimnieks savā darba vietā- AS Aldaris 7. un 19. marts

• «BEA diagnozes» rezultāti SIA «HGF Rīga» 23. un 24. 
aprīlis 

• DHL Express pieredze 6sigma un Lean izmantošanā 30. 
maijā un 13. augustā

• Efektivitātes diena Ventspilī 11. septembrī

• Vizualizācijas pamatprincipi Euromaint Rail SIA 24. 
oktobrī!

• Vizīte AMATEKS 31. oktobrī

• Efektivitātes diena Ogrē 13. novembrī
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Dalībnieku skaits 2011. -2013. gada

BEA lielajos pasākumos

Gads 2011 2012 2013

apmeklēto 

uzņēmumu skaits 4 9 7

dalībnieku skaits 73 529 357



Jauna iniciatīva-
„BEA efektivitātes diena”

• Plānveidīga sabiedrības informēšana par 
efektivitātes metodēm  dažādos Latvijas 
reģionos

• Sadarbībā ar Ogres biznesa un inovāciju 
centru

– Efektivitātes diena Ogrē 13. novembrī

• Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Ventspils filiāli
– Efektivitātes diena Ventspilī 11. septembrī



Noorganizētas 4 BEA laboratorijas
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BEA laboratorija” ir 

specifiskai 

problēmai vai 

metodei veltīta 

darba grupa kādā 

no BEA 

uzņēmumiem, kurā 

piedalās ierobežots 

skaits uzaicināto 

ekspertu.

• Paralēli 7 lielajiem pasākumiem tika noorganizētas 4 BEA laboratorijas

• ·SIA «Lattelecom» Darbinieki „tieši laikā”;

• · SIA «Stenders» Pirmais solis pārmaiņu uzsākšanā uzņēmumā;

• · AS «Latvijas Balzams» Iepirkumu optimizācija ražošanas uzņēmumos;

• · AS «Aldaris» Iepirkumu optimizācija ražošanas uzņēmumos.



9

•2013. gadā 31 pārstāvis kļuvis zinošāks

Noorganizētas 3 apmācības 
par Lean un TOC pamatprincipiem 

• 22. janvāris- 7. februāris 

• 30. aprīlis- 16.maijs

• 25. septembris- 17. oktobris



Sadarbība ar mācību iestādēm

• Līdzšinējie biedri
– LU Ekonomikas un vadības fakultātei
– Biznesa augstskola Turība SIA
– Rīgas Stradiņa Universitāte

• 2013. gadā ir pievienojušās 3 augstskolas
– RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte
– Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola SIA
– Banku Augstskola. 

• Sadarbībā ar RTU ir nolasīta 3h lekcija par Lean 
pamatprincipiem RTU maģistrantūras studentiem

• Šobrīd BEA biedri  ir 6 Latvijas augstākās mācību iestādes
• Tātad mūsu darbības virziens un realizētās aktivitātes rada 

interesi asociācijas mērķa segmentā. 



Ekspertu sertifikācija

• BEA ekspertu sertifikācija 

ir brīvprātīga

• Ikviens BEA biedrs-

profesionālis var pieteikt 

savu kandidatūru 

sertifikācijai 

• Sertifikācijas process ir 

bezmaksas
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Kāpēc? 
• Motivēt BEA biedrus un ekspertus dalīties savās zināšanās 

un sasniegumos ar citiem uzņēmumiem

• Regulāri novērtēt efektivitātes ekspertu sniegumu

• Sniegt profesionālu apliecinājumu eksperta zināšanām un 

kompetencei efektivitātes metožu pārzināšanā un praktiskajā 

pielietošanā
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•Radīt izpratni un iedvesmu ieviest un attīstīt 

efektivitātes paaugstināšanas metodes BEA 

biedru uzņēmumos



4- Lean spēles 
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• Noorganizēta Lean spēle- SIA “LEAN Business Solutions" & BA “Turība” 23. 

maijā

• Tika izspēlēta SIA "Leilands un Putnis" spēle



Konference «Biznesa efektivitāte»
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• Forums «Biznesa efektivitāte» 

2013. gada 27. novembrī

• Piedalījās 74 dalībnieki

• 41 dalībnieks bija no 19 BEA biedru 

uzņēmumiem

• 14 dalībnieki no 12 nebiedru 

uzņēmumiem
•Meisterklase Domāšanas process 

Ierobežojumu teorijā (TOC Thinking 

Processes Workshop) 2013. gada 28. 

novembrī
•Agnieszka Szepielow, TOC Consulting 

(Polija)



Sadarbība ar organizācijām 

Skandināvijā un Baltijas valstīs 

• Jau otro gadu BEA konferenču satura veidošanā notika 

sadarbība ar „Lean forum” Zviedrijā

• Kā arī BEA biedriem tika dota iespēja piedalīties 

„International Supply Chain Conference”, kas notika  

2013. Gada aprīlī, izmantojot īpašus nosacījumus. 

15



Studentu zinātnisko darbu konkurss
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•Tika iesniegt 6 darbi no 4 augstskolām

•LU Ekonomikas un vadības fakultātes Vadībzinību katedras (3)

•RISEBA Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas “UZŅĒMĒJDARBĪBAS  VADĪBA”

•Biznesa augstskolas Turība UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBAS 

fakultātes

•RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES Transporta un 

mašīnzinību fakultātes 

•Studentu zinātnisko darbu konkursā par labākajiem tika atzīti 

sekojoši darbi 
•1. Jevgēnijs Vizņuks- „EFEKTIVITĀTES VADĪŠANA UZŅĒMUMĀ „GREAT 

DRAGON ENTERPRISE”” 

•2. Nataļja Osipova- „EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS IESPĒJAS 

LOĢISTIKAS UZŅĒMUMĀ SIA „TIROPA””;

•3. Jūlija Kukele- „Taupīgās vadīšanas metožu izmantošanas iespējas SIA 

Plockmatic Riga”



Turpināt pilnveidot mājas lapu

• 2013. gada rudenī ir izveidota pasākumu prezentāciju 
datu bāze mājas lapā

• Ņemot vērā 2013. gada Biedru sapulcē dzirdētos 
ieteikumus, tika izveidots Forums Linkedin. Forumam ir 
122 sekotāji, kas ir BEA biedri un interesenti.

• Ir saņemti atzinīgi novērtējumu par izmaiņām BEA 
jaunumu vizuālajā atspoguļojumā mājas lapā.
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Pasākumu prezentācijas 

pieejamas mājas lapā
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• Katra uzņēmuma galvenā kontaktpersona ir saņēmusi e-pastā 1 kopīgu lietotāju 

visam uzņēmumam

• To var lietot ikviens 



Izveidots forums ar 

122 sekotājiem Linkedin

• Aicinām 

rakstīt par 

jaunām 

idejām

• Ievietot foto 

ar 

realizētām 

lietām

• Uzdot 

jautājumus

• Dalīties 

pieredzē, 

atbildot uz 

jautājumiem



Vizualizācija mājas lapā
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www.efektivs.lv

http://www.efektivs.lv/


BEA ir iestājušies 14 jauni biedri
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•Heimdal Skonto Latvia

•Lloyd's Register EMEA filiāle Rīgā

•RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte

•SOL Latvia SIA

•Prolux SIA

•Lietas MD SIA

•Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola SIA

•Intra EM SIA

•4finance AS

•Tele2 Latvija SIA

•Spectre Latvia SIA

•Dinex Latvia SIA

•Banku Augstskola

•Corporate Consulting SIA



Izstājušies 8 biedri
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•EKO Baltija SIA, Krūklis SIA, Lesjofors Springs LV 

LSEZ SIA, UPB energy SIA, Lean Rīga SIA, Vladimirs 

Rojenko, Edvīns Ķirsons, Kaspars Teivāns

•Biedru izstāšanās iemesli

•Izstājas kā privātpersona, iestājas uzņēmums

•Aizņemtība

•Nespēja savienot ar jauniegūtu darbu

•Darba vietas maiņas gadījumā jaunais kolēģis 

neturpina sadarbību ar BEA

•Uzņēmuma citas prioritātes, neatrodot laiku apmeklēt 

nevienu pasākumu

•Nav samaksāta biedra nauda
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72 biedri

• 68 uzņēmumi

• 4 privātperonas 

• Aivars Kalniņš

• Jūlija Kukele

• Jānis Vanags

• Didzis Laudams



BEA valde
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Ginta Grandāne Sandis Babris

Georgijs Buklovskis Jānis MūrnieksMārtiņš Pikšs

Alvis Vagulis



2014. gada fokuss:

BEA biedri

BEA eksperti

Sabiedrība 



BEA biedri
• Vizītes jaunās ražotnēs vai par jaunu tematiku, 

atkārtojošās vizītes ražotnēs jaunajiem biedriem vai 
tiem, kas nav piedalījušies 6x gadā

• Piedalīšanās laboratorijās

• Lekcijas un spēles par plašu, ar efektivitāti saistītu 
jautājumu loku (piemēram, personiskā efektivitāte, 
vadītāja efektivitāte, vērtības un mērķi, komandu izveide 
etc)

• Apmācības 2x gadā

• Konference
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BEA eksperti

• Piedalīšanās meisterklasēs uz izdevīgiem 
nosacījumiem 3x gadā

• Piedalīšanās konferencēs

• Lekcijas

• Specializētas vizītes uzņēmumos
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Sabiedrība

• Efektivitātes metožu popularizēšana- BEA Efektivitātes 
dienas (1x cet)

• Sākt dialogu ar privātajām medicīnas

iestādēm, RSU un saistītām NVO.
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Īpašas aktivitātes 

sekojošās jomās

• Pāreja uz profesionālāku mājas lapas 
platformu

• Popularizēt BEA ekspertu programmu un 
ieguvumus no tās biedru vidū



Biedrības kontaktinformācija

• www.efektivs.lv

• Sūtot e-pasta vēstules uz info@efektivs.lv

• Piezvanot Gintai Grandānei pa tālruni 
29493161

http://www.efektivs.lv/
mailto:info@efektivs.lv

