
 
 

Ievadkurss par biznesa efektivitātes paaugstināšanas 

metodēm 

no 20.09.2022. – 06.10.2022. 
. 

IEVADKURSA LEKTORI 

 

 
 

Ginta Baltaisbrence - Biznesa efektivitātes asociācijas eksperte un līdzdibinātāja  

“Gemba” SIA  
 
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  
 
 

 

Edgars Siņicins – BEA eksperts 
‘’NCC Shaft’’, Ražošanas vadītājs 
 
No 2007. – 2017. gadam strādājis “Toyota Material Handling Baltic” dažādās pozīcijās, kur arī 
iepazinās ar saudzīgās ražošanas un kvalitātes vadības metodēm un sāka tās pielietot praksē. 
2017. gadā RTU ieguva maģistra grādu visaptverošā kvalitātes vadībā (TQM). 
2017. gadā ieņēma NCC Shaft ražošanas vadītāja amatu un ikdienā izmanto iegūto praktisko 
pieredzi un teorētiskās zināšanas par saudzīgo ražošanu un ierobežojumu teoriju. 
 
 
 

 

Inga Ozola – BEA goda eksperte 
“Rimi Baltic” SIA, 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". 



 
 

 

Jānis Leilands – BEA godas eksperts 

“Leilands un Putnis” SIA, Vadzinību konsultants 
 
Lean SixSigma melnās jostas (Black Belt) sertifikāts. 
Uzkrāta pieredze strādājot izglītības, kokapstrādes un amatniecības jomās, kā arī vadot 
konsultācijuuzņēmumu. 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. 
Izveidojis un vadījis vairākus apmācību kursus par Lean, SixSigma un ToC principu iedzīvināšanu 
un metožu izmantošanu. Popularizējis efektivitātes pilnveides metodes dažādās konferencēs. 
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 – BEA eksperts 
‘’Brabantia Latvia’’ SIA, Attīstības vadītājs 
 
Latvia 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. 
 
 

 
 

Ruslans Sosinovičs - BEA eksperts, Valdes loceklis 

BEA eksperts un 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. 

 


