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Ruslans Sosinovičs - VALPRO SIA, ražošanas  vadītājs. 
Ekonomists, maģistra grāds ražošanas vadībzinībās (RTU), Biznesa klase (KIC). Vairāk kā 
15 gadu pieredze metālapstrādes ražošanas uzņēmumā SIA VALPRO. Dalība pieredzes 
apmaiņas ražošanas efektivitātes projektos gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos. Šobrīd 
vada SIA VALPRO ražošanas dienestu un LEAN projektus. Pieredze LEAN, TOC metožu 
ieviešanā un pielietošanā no 2012.gada. 

 

 

Inga Ozola - Rimi Baltic kvalitātes un servisa vadītāja. 
Pieredze darbā par Lean instrumentiem (Vizualizācija un 5S, SMED, problēmu risināšana 
un tai A3 metode, zudumi un to identificēšana, Profilaktiskā apkalpošana, Sniegumu vadība, 
"Brown paper", Vērtību plūsmas kartēšanu, LEAN līderība, Kaizen, pārmaiņu vadība, 
komandas vadība un komunikācija, u.c.) un to apmācību darbiniekiem. Organizējusi 
pasākumu BEA biedriem AS “Aldaris”. Dalījusies savās zināšanās BEA Efektivitātes dienā 
Ogrē un individuālās vizītēs „Pieredzes apmaiņas” pasākumos, SMED laboratorijas vadītāja 
HansaMatrix un laboratorijas vadītāja ERGO apdrošināšanas grupa, vieslektore Stradiņa 
Universitātē un Latvijas Universitātē.  Lasījusi lekciju «Kvalitātes un efektivitātes 
konferencē» 2012. gadā un 2018.gadā un ir lektore BEA mācībās "Ievadkurss par 
efektivitātes paaugstināšanas metodēm"  no 2014. gada. Mans moto: "Dots devējam 
atdodas". 
 

 

Daiga Leimane - Mg.oec., AS HansaMatrix industriālās efektivitātes uzlabošanas 
speciāliste.   
LEAN filozofiju un metodes jau 5 gadus veiksmīgi pielieto ikdienas praksē. Specializējusies 
industriālo procesu auditēšanā, mērīšanā un standartizācijā, plūsmu veidošanā un izmaiņu 
ieviešanā. 
Efektivitātes projekti ir veikti arī māsas uzņēmumā Ventspils Elektronikas Fabrika. 
Sadarbībā ar BEA, kā ārējā konsultante, piedalījusies ražošanas procesu efektivitātes 
uzlabošanā citos uzņēmumos, lasījusi lekcijas LU un augstskolā Turība. 
 

 

Jānis Leilands – SIA “Leilands un Putnis” vadībzinību konsultants. 
Lean SixSigma melnās jostas (Black Belt) sertifikāts. 
Uzkrāta pieredze strādājot izglītības, kokapstrādes un amatniecības jomās, kā arī vadot 
konsultāciju uzņēmumu. 
Kopš 1995.gada palīdzējis risināt dažādus attīstības jautājumus apmēram 200 Latvijas un 
Lietuvas uzņēmumos un iestādēs. 
Ar Lean un SixSigma metožu apmācību un ieviešanu praksē nodarbojas kopš 2010. gada. 
Uzskata, ka Lean – tas ir domāšanas veids un nepārtraukta mainīšanās, tādēļ nepārtraukti 
turpina apgūt jaunas metodes un pieejas dažādās klātienes un neklātienes apmācībās un 
pieredzes apmaiņas pasākumos. 
 

 

Romans Pasāts - SIA Brabantia Latvia – Ražošanas vadītājs. 
Vēlme veikt nepārtrauktus uzlabojumus sasaucas ar Biznesa efektivitātes čempiona Latvijā 
- ražošanas uzņēmuma Brabantia Latvia filozofiju un biznesa principu kultūru. Vairāk kā 
desmit gadus krātās zināšanas un pieredze uzņēmumā ļauj veiksmīgi risināt ar ražošanu 
saistītus pārplānošanas un Kaizen projektus, 5S auditus, Lean instrumentu ieviešanu un 
iekšējo mācību vadīšanu (praktiskā pieredze Lean metožu ieviešanā no 2013. gada). 
Papildus tam, tiek lasītas lekcijas uzņēmuma Mentoru skolā, attīstot nākotnes līderus! Arī 
Latvijas Universitātes studenti un Komercizglītības centra auditorija ar milzīgu interesi 
izglītojas Romana vadītajās lekcijās un praktiskajās darbnīcās. Romans ir pārliecināts, ka 
mērķtiecīgā komandas darbā ir milzīgs spēks un tā ir jebkura uzņēmuma panākumu 
atslēga. 

 


