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BEA laboratorijas koncepcija
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Laboratorijas koncepcija (turpmāk tekstā – Laboratorijas) organizē biedrība Biznesa
Efektivitātes Asociācija (turpmāk – BEA);
1.2. Laboratorijās piedalās tikai BEA biedri.
2. Laboratorijas mērķis
2.1. Popularizēt Lean, TOC, Six Sigma un citas efektivitātes paaugstināšanas metodes;
2.2. Radīt izpratni un iedvesmu ieviest un attīstīt efektivitātes paaugstināšanas metodes BEA
biedru uzņēmumos;
2.3. Apzināt un publicēt informāciju par labākajiem Lean un citu efektivitātes paaugstināšanas
metožu ekspertiem BEA mājas lapā.
3. Terminoloģija
3.1. Laboratorija – specifiskai problēmai vai metodei veltīta darba grupa kādā no BEA
uzņēmumiem, kurā piedalās ierobežots skaits uzaicināto ekspertu;
3.2. Laboratorijas dalībnieki – Ekspertu komanda, kura sastāv no laboratorijas vadītāja,
ekspertiem un uzņēmuma darbinieki kopā ar BEA biedriem, kuriem ir līdzīga rakstura
problēma vai atbilstoša pieredze izaicinājuma risināšanā;
3.3. Eksperts – BEA biedrs ar vismaz 3 gadu pieredzi strādājot ar Lean vai citām efektivitātes
paaugstināšanas metodēm, un savu vēlmi kļūt par Ekspertu izteicis, nosūtot pieteikumu uz
BEA e-pastu. Valdes apstiprinātais laboratorijas ekspertu saraksts ar viņu pārvaldītajām
problēmu/izaicinājumu jomām tiek publicēts BEA mājas lapā;
3.4. BEA e-pasts – info@efektivs.lv.
4. Laboratorijas pieteikšanas kārtība
4.1. Uzņēmums, kurš ir noformulējis savu nepieciešamību (problēmu/izaicinājumu), aizpildījis
anketu, nosūta informāciju uz BEA e-pastu;
4.2. BEA valde iepazīstas ar iesūtītajām problēmu/izaicinājumu tēmām, apstiprina un ievieto
tās BEA mājas lapas piedāvājumu sadaļā, ar mērķi atrast Ekspertu komandu, kura vadīs
laboratoriju;
4.3. Saņemot Ekspertu pieteikumus, BEA valde apstiprina Ekspertu komandu un nosaka
Laboratorijas vadītāju, kurš uzņemas organizēt un vadīt Laboratoriju;
4.4. Informāciju par Laboratorijas tēmu, Ekspertu komandu, norises vietu un dalībnieku skaitu
ievieto BEA mājas lapā;
4.5. BEA biedru uzņēmumu pārstāvji, kuriem ir līdzīga rakstura izaicinājums vai pieredze var
pieteikties uz izsludināto laboratoriju;
4.6. Laboratorijas dalībnieku skaits ir limitēts no kuriem, vismaz, 40% no kopējā skaita veido
BEA biedri no citiem uzņēmumiem.
5. Laboratorijas norises gaita
5.1. Laboratorijas dalībnieki viesojas noteiktajā uzņēmumā un veic Laboratoriju;
5.2. Laboratorijas gaitā uzņēmumam tiek sniegti ieteikumi problēmas risināšanā, kuru
rezultātus uzņēmums prezentē nākamajā BEA organizētājā „lielajā” pasākumā;
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5.3. Laboratorijas vadītājs apkopo iegūto pieredzi un nosūta to uz BEA e-pastu ar mērķi attīstīt
laboratorijas konceptu.
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