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Nolikums par BEA ekspertu sertifikāciju
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biznesa Efektivitātes Asociācijas (turpmāk – BEA) ekspertu sertifikācija ir brīvprātīga,
kurā ikviens Latvijas efektivitātes profesionālis var pieteikt savu kandidatūru sertifikācijai.
1.2. BEA ekspertu sertifikācijas process ir bezmaksas BEA biedriem – privātpersonām, un BEA
biedru – juridisko personu – darbiniekiem.
1.3. Ja pieteikuma iesniedzējs nav ne biedrs, ne biedra - juridiskas personas - darbinieks, tad, lai
pieteikuma iesniedzējs tiktu apstiprināts par ekspertu, vispirms ir jākļūst par BEA biedru.
2. Ekspertu sertifikācijas mērķis
2.1. Veicināt plašāku efektivitātes metožu izplatību Latvijas uzņēmumos;
2.2. Motivēt BEA biedrus un ekspertus dalīties savās zināšanās un sasniegumos ar citiem
Latvijas uzņēmumiem;
2.3. Regulāri novērtēt Latvijas efektivitātes ekspertu sniegumu;
2.4. Sniegt profesionālu apliecinājumu konkrētā eksperta zināšanām un kompetencei
efektivitātes metožu pārzināšanā un praktiskajā pielietošanā;
2.5. Radīt izpratni un iedvesmu ieviest un attīstīt efektivitātes paaugstināšanas metodes BEA
biedru uzņēmumos.
3. Termini un definīcijas
3.1. BEA sertificēts eksperts – persona, kurai BEA ekspertu sertifikācijas komisija piešķīrusi
sertificēta eksperta statusu uz noteiktu laiku (2 gadi);
3.2. Sertifikācija - process, kura laikā Sertifikācijas komisija izvērtē kandidāta atbilstību BEA
sertificētam ekspertam izvirzītajiem kritērijiem;
3.3. Sertifikācijas komisija - BEA ekspertu grupa, kura sastāv no ne mazāk kā 3 komisijas
locekļiem, un kas veic kandidātu atbilstības novērtēšanu BEA sertificētam ekspertam
izvirzītajiem kritērijiem;
3.4. Kandidāts - jebkura persona, kas izteikusi vēlmi iegūt BEA sertificēta eksperta statusu.
Pietikuma veidlapa tiek publicēta BEA mājas lapā – www.efektivs.lv.
4. Prasības sertifikācijas komisijas locekļiem:
4.1. BEA biedrs vismaz 2 gadus un ar vismaz 5 gadu pieredzi strādājot ar Lean vai citām
efektivitātes paaugstināšanas metodēm, kas savu vēlmi kļūt par sertifikācijas komisijas
locekli ir izteicis, nosūtot pieteikumu uz BEA e-pastu;
4.2. Ir ieguvis sertificēta BEA eksperta statusu vai ir BEA valdes loceklis;
4.3. Sertifikācijas komisijas locekļus apstiprina BEA valde.
5. Prasības kandidātam
5.1. Ir strādājis ar Lean, TOC, Six sigma vai citām efektivitātes paaugstināšanas metodēm
vismaz 2 gadus un savu vēlmi kļūt par BEA ekspertu ir izteicis, aizpildot BEA mājas lapā
pieteikumu un nosūtot savu CV uz BEA e-pastu un līdz ar to ir piekritis, ka informācija par
viņa profesionālo pieredzi un eksperta jomu tiks ievietota BEA mājas lapā;
5.2. Ir praktiski ieviesis kādu no Lean vai citas efektivitātes paaugstināšanas metodēm kādā
uzņēmumā;
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5.3. Ir piedalījies vismaz 4 (re-sertifikācijas gadījumā vismaz 2) no visiem BEA rīkotajiem
pasākumiem pēdējā gada laikā;
5.4. Ir organizējis, vadījis vai aktīvi līdzdarbojies kādā no BEA pasākumiem (prezentācijas
potenciālajiem biedriem, studentu zinātnisko darbu vērtēšana, dalība ekspertu klubā,
līdzdalība BEA darba grupā jaunu pakalpojumu izstrādē, veiksmes stāsts, grāmatas autors
(līdzautors), pētnieciskais darbs u.c.) pēdējo 2 gadu laikā;
5.5. Piedalījies ar ziņojumu par efektivitātes tematiku kādā no konferencēm Latvijā vai ārvalstīs
pēdējo 2 gadu laikā;
5.6. Bijis lektors BEA rīkotajās apmācībās vai vadījis mācības augstskolās pēdējo 2 gadu laikā;
5.7. Vadījis BEA laboratoriju kādā no BEA biedru uzņēmumiem pēdējo 2 gadu laikā.
Sertifikācijas procedūra
6.1. Sertificēšanas komisija izskata Kandidāta iesūtīto pieteikumu un dokumentāciju;
6.2. Sertificēšanas komisija uzaicina Kandidātu uz Sertifikācijas komisijas sēdi, dodot iespēju
kandidātam klātienē pierādīt atbilstību prasībām (5.punkts).
6.3. Sertifikācijas komisijas sēde tiek uzskatīta par balsstiesīgu, ja tajā piedalās vismaz puse no
sertifikācijas komisijas locekļiem. Sēde var tikt organizēta gan klātienē, gan attālināti,
izmantojot mūsdienu komunikācijas līdzekļus.
6.4. Lēmums par kandidāta sertificēšanu tiek pieņemts Sertifikācijas komisijā ar vienkāršu balsu
vairākumu atklāti balsojot;
6.5. Kandidāts tiek sertificēts par BEA ekspertu, ja pilnībā ir izpildījis 5.1;5.2;5.3 minētos
kritērijus un veicis divas dažādas no punktos 5.4;5.5;5.6;5.7 minētajām aktivitātēm pēdējo 2
gadu laikā;
6.6. Sertifikācijas gaitu un lēmumus fiksē protokolā, kuru uzglabā BEA lietvedībā;
6.7. Iegūstot eksperta kvalifikāciju, tiek izsniegts BEA ekspertu sertifikāts.
BEA sertificētā eksperta pienākumi
7.1. Piedalīties un organizēt BEA pasākumus un veicināt plašāku efektivitātes metožu izplatību
Latvijas uzņēmumos.
7.2. Ja uzņēmums, kura darbinieks ir eksperts, pārtrauc sadarbību ar BEA (nav BEA biedrs) vai
eksperts pārtrauc darba attiecības ar uzņēmumu, kurš ir BEA biedrs, tad gada laikā, no
brīža, kad sadarbība pārtraukta, ekspertam vai viņa jaunajam darba devējam – juridiskai
personai - jākļūst par BEA biedru.
BEA sertificētā eksperta tiesības
8.1. Piedalīties BEA rīkotajos pasākumos uz īpašiem nosacījumiem.
Sertificētā eksperta statuss
9.1. Sertificētā eksperta statuss tiek piešķirts uz 2 gadu periodu;
9.2. Pēc sertifikācijas perioda beigām ir jāveic eksperta statusa re-sertifikācija atbilstoši
punktam 6.2;6.3;6.5;6.6;, pierādot, ka eksperts pēdējā gada laikā ir piedalījies vismaz divos
BEA pasākumos un pēdējo 2 gadu laikā ir veicis vismaz divas dažādas aktivitātes, kas
minētas punktos 5.4;5.5;5.6;5.7.

