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IEVADKURSA LEKTORI
Kārlis Urbāns – BEA eksperts
"KPMG Baltics" asociētais direktors, "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. BEA valdes loceklis no 2014. līdz 2017. gadam.

Ilze Čerevko – BEA eksperte un Valdes locekle
Moneo Latvia SIA, Servisa daļas vadītāja
Pēc izglītības finanšu speciāliste. 12 gadus darbojusies grāmatvedības jomā. 10 gadi pavadīti ieviešot ERP
sistēmu risinājumus ražošanas uzņēmumos, kur arī notika iepazīšanās ar LEAN filozofiju. Šobrīd Ilze
darbojas ERP sistēmu izstrādē kā biznesa analītiķis, palīdzot uzņēmumiem digitalizēt uzskaites procesus.
Tajā pat laikā nedrīkst aizmirst, ka kvalitatīvi dati sistēmā ir atkarīgi no sakārtotas un standartizētas vides
uzturēšanas.

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".

Vladislavs Sorokins – BEA goda eksperts
BEA
Nepārtrauktu uzlabojumu praktiķis un entuziasts. Iepriekš bijis Solvay Business Services Latvia
nepārtrauktu uzlabojumu ISO un nepārtrauktas darbības nodrošināšanas vadītājs. Pirms tam strādājis
vairākos ražošanas uzņēmumos: Sperre Baltic rūpnīcas vadītājs, ieviesis Lean Lexel Fabrika (Schneider
Electric), bijis AKG Thermotechnic Lettland ražošanas vadītājs.
Vairākus gadus ir bijis Biznesa efektivitātes asociācijas (BEA) valdes loceklis. Ir sertificēts BEA Goda
eksperts. Vladislava pārstāvētais uzņēmums Solvay Latvia ieguva BEA Biznesa efektivitātes čempiona
balvas pakalpojumu jomā 2017. un 2019. gadā.
Vladislavam ir maģistra grāds inženierzinātnē (RTU), bakalaura grāds mehānikā (RTU). LEAN zināšanas
apgūtas gan praktiski, gan arī daudzos semināros Latvijā un citās Eiropas valstīs. Ieguvis Schneider
Electric LEAN Eksperts un Solvay Lean SixSigma Black Belt sertifikātus. Ir uzstājies konferencēs Latvijā,
Brno un Bratislvā.

Jānis Freibergs - BEA eksperts, Attīstības vadītājs
SIA Brabantia 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
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.

