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Ginta Grandāne - Biznesa efektivitātes asociācijas eksperte un līdzdibinātāja. SIA Gemba, 
palīgs uzņēmumiem efektivitātes metožu apguvē un ieviešanā.  
Realizētas Lean programmas Spectre Latvia SIA un Tele2 Shared Service Center SIA, Apmācīti 
darbinieki par Lean bankās, apdrošināšanas kompānijās un ražošanas uzņēmumos, piem. Dinex 
Latvia SIA, AS Baltikums Bank, AS BTA, LR Finanšu ministrija. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti 
realizētas plašas apmācības par Lean studentiem. Ilggadēja pieredze gūta Nordea Bank AB 
Latvijas filiālē. Zināšanas par Lean un TPS apgūtas pie starptautiski atzīta eksperta Michael 
Fuchs. 
 

 

Inga Ozola- Loģistikas un LEAN vadītāja 
Pieredze darbā par Lean instrumentiem (5S, SMED, problēmu risināšana, zudumu 
identificēšana, PMS etc) un to apmācību darbiniekiem. Organizējusi pasākumu BEA biedriem 
AS Aldaris. Dalījusies savās zināšanas BEA Efektivitātes dienā Ogrē un individuālās vizītēs 
„Pieredzes apmaiņas” pasākumos, SMED laboratorijas vadītāja HansaMatrix, vieslektore 
Stradiņa universitātē. Lasījusi lekciju «Kvalitātes un efektivitātes konferencē» 2012. gadā un ir 
lektore BEA mācībās "Ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm" no 2014. gada. 

 

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. 
 

 

Jānis Freibergs – SIA Brabantia Latvia, Direktora palīgs ražošanas un loģistikas jautājumos 
Lean un TOC instrumentu ieviešana, uzturēšana un pilnveidošana uzņēmumā. 5s projektu 
vadība mentorskolā, KAN BAN, Supermarket un Heijunka karšu ieviešana dažādās operācijās. 
Piedalījies uzņēmuma šauro vietu meklēšanā un sistēmas caurplūdes palielināšanas projektos, 
piedalījies vieslekcijās LU un augstskolā Turība. 

 

Andis Garbars - Andis ir uzkrājis bagātīgu pieredzi strādājot dažādos amatos banku nozarē, 
projektu vadības pieredzi, tajā skaitā starptautiskā organizācijā, vadot pārrobežu projektus un 
ilgtermiņa pārmaiņu projektus. Tāpat Andim ir astoņu gadu pieredze procesu uzlabošanas jomā, 
pakalpojumu nozarē, izmantojot Lean Six Sigma metodiku. Andis ir veidojis un veiksmīgi attīstījis 
dažādus darbinieku kompetenču attīstības projektus. 

 


