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Vīzija
Biznesa Efektivitātes Asociācija
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Mēs esam vadošā profesionāļu apvienība efektivitātes metožu izmantošanā 

Latvijā 

Vīzija
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Palīdzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem, 

daloties zināšanās un praktiskajā pieredzē efektivitātes metožu pielietošanā

Misija
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Izglītot

X Publikācijas, biedru veiksmes stāsti

X Ikgadēja konference

X Mācību programmas

Stratēģija

Dalīties pieredzē

X Pieredzes apmaiņas vizītes uzņēmumos

X Ekspertu laboratorijas

Apkopot metodes

X BEA sertificēti eksperti

X Kontaktu uzturēšana ar partneriem 

ārvalstīs

X Grāmatas



BEA biedri

Privātpersonas: Jans Tataurovs, Inga Goļika
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Jūs ieguvumi, kļūstot par BEA 

biedru

http://www.flaticon.com
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Iespējas iegūt jaunus sadarbības partnerus, paplašināt kontaktu loku
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Iespēja iegūt jaunas zināšanas un iemaņas, dalīties tajās
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Iespēja gūt apliecinājumu savām idejām
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Iespēja iesaistīties asociācijas mērķu sasniegšanā un savu ideju 

realizācijā, darbojoties atklātā, pozitīvā gaisotnē
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Sadarbības iespējas ar Latvijas vadošajām 

augstskolām
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Iedvesma un gandarījums par paveikto!
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BEA piedāvātās iespējas

http://www.flaticon.com
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Pieredzes apmaiņas pasākumi asociācijas biedru 

uzņēmumos

© steveH/RooM the Agency/Corbis
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LABORATORIJAS - specifiskai problēmai vai metodei veltīta darba grupa 

kādā no BEA uzņēmumiem, kurā piedalās ierobežots skaits uzaicināto 

ekspertu
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APMĀCĪBAS par efektivitātes paaugstināšanas metodēm

© Eric AUDRAS/Onoky/Corbis



17
© moodboard/Corbis

Pasākumu prezentācijas un konferenču 

videomateriāli *

* pieslēdzoties savam kontam BEA mājas lapā



526 BEA biedri 27 pasākumos

18

Apmeklēto uzņēmumu skaits

2012 – 9

2013 – 7

2014 – 8

2015 – 8

2016 – 11

2017 – 16
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1. Fiziska vai juridiska persona aizpilda pieteikumu

2. Paraksta tiesīga persona paraksta pieteikumu

3. Pieteikumu ieskenē un kopā ar sava uzņēmuma logo 

nosūti uz  info@efektivs.lv

4. Saņem rēķinu savā e-pastā, apmaksā to

5. Jaunā biedra vārds vai uzņēmuma logo  tiek publicēts

BEA mājas lapas biedru sarakstā

Biedra nauda 225 EUR gadā (studentiem biedra nauda 75 EUR gadā)

BEA biedru - juridisku personu pasākumos drīkst pārstāvēt 2 uzņēmuma darbinieki

Kā kļūt par Biedrības biedru?

http://www.efektivs.lv/lv/klut-par-biedru/
mailto:info@efektivs.lv
http://www.efektivs.lv/?mid=26
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Biedrības kontaktinformācija

www.efektivs.lv

info@efektivs.lv

anita@efektivs.lv

+371 26466262  Anita Stukāne

Efektivs.lv

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

