
                     

 

 

Ievadkurss par biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodēm no  

18.05.2021.-03.06.2021. 

IEVADKURSA LEKTORI 
 

 

Ruslans Sosinovičs - BEA, Valdes loceklis 

Ekonomists, maģistra grāds ražošanas vadībzinībās (RTU), Biznesa klase (KIC).  Vairāk kā 17 gadu pieredze 
ražošanas metālapstrādes  jomā, ka arī Lean, TOC metožu ieviešanā un pielietošanā no 2012. gada. Konsultē 
un vada apmācības par Lean, TOC efektivitātes metodēm. 
 
 

 

Kārlis Urbāns – AMATEKS SIA , Padomes loceklis 

Uzņēmuma attīstības, finanšu vadības un pārmaiņu ieviešanas profesionālis, kas kopš 2005. gada 
restrukturizējis, konsultējis un palīdzējis attīstīties vairāk kā 25 tirdzniecības, pakalpojumu un ražošanas 
uzņēmumiem. Vairāku IT sistēmu autors un integrētājs uzņēmumu efektīvākai darbībai. Šobrīd KPMG Baltics 
AS vecākais projektu vadītājs konsultāciju pakalpojumu nodaļā, kā arī Amateks Padomes loceklis. 
Piedalījies daudzu efektivitātes instrumentu ieviešanas  projektos kā darba grupas līderis. Īpaši iecienījis TOC 
metodoloģiju un IT funkcionālo sistēmu ieviešanu. 

 

 

Inga Ozola - BEA goda eksperte, 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". 

 

 

Vladislavs Sorokins - BEA goda eksperts, Allnex GBS, Biznesa ekselences vadītājs 

Pieredze: LEAN ieviešanas koordinēšana Lexel Fabrika SIA: vairāku montāžas plūsmu parbūve izmantojot 
KAIZEN Blitz metodi pēc SPS (Schneider Production System) principiem (VSM, ergonomika, MP&H, 5S, SIM 
(Short Interval Management), Red& Green Traffic sheets, SMED, vizuālās DI saskaņošana ar FMEA analīzi); 
Sperre Baltic: galvenās ražošanas līnijas optimizācija, izmantojot KAIZEN Blitz metodi. Svarīgāko KPI 
ieviešana un strukturēšana. Personāla motivācija un apmācības, komunikācijas optimizācija. 
BEA: vadījis BEA laboratorijas HGF Riga un Spectre Latvia, vairākkārt dalījies savā pieredzē BEA pasākumos. 
 

 

Jānis Freibergs - SIA Brabantia Latvia, Attīstības vadītājs 
 
Ar LEAN un TOC metodēm strādā kopš 2011. gada. Vadījis vairākus efektivitātes uzlabošanas, šaurās vietas 
atrašanas un caurplūdes palielināšanas projektus. Lasījis lekcijas Latvijas Universitātē un Biznesa augstskolā 
Turība par efektivitātes metodēm. Uzskata, ka efektīva uzņēmuma viens no galvenajiem pamata 
stūrakmeņiem ir LEAN un TOC domāšanas kultūra. 
 



 
 

Ginta Baltaisbrence - Biznesa efektivitātes asociācijas eksperte un līdzdibinātāja 

SIA Gemba eksperte, palīdz uzņēmumiem apgūt un ieviest efektivitātes metodes, veidot nepārtrauktu 
uzlabojumu kultūru. Enerģiju sniedz komunikācija ar cilvēkiem, patīk ar piemēru palīdzību iemācīt cilvēkiem 
saskatīt zudumus, atrisināt problēmas, lai veidotu pozitīvu un jēgpilnu dzīvi. Realizētas Lean programmas un 
uzlaboti procesi ražošanas, telekomunikāciju, apdrošināšanas uzņēmumos, bankās. Apmācīti darbinieki par 
zudumu mazināšanu, procesu vadību, 5S, problēmu risināšanu, ideju vadību, standartizāciju. Īpašu 
gandarījumu sagādā spēļu dalībnieku sasniegumi, kad Lean principu pielietošana rezultējas ar ražošanas 
apjomu pieaugumu un ražošanas laika saīsināšanos. Sadarbībā ar vairākām Latvijas augstskolām- RISEBA, 
RSU, Latvijas Universitāti, RTU realizētas plašas apmācības par Lean studentiem. Ilggadēja pieredze un 
sākotnējās Lean iemaņas gūtas Nordea Bank AB Latvijas filiālē. Zināšanas par Lean un TPS apgūtas pie 
starptautiski atzīta eksperta Michael Fuchs. 

 


