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Biznesa efektivitātes 

asociācijas darbība  

2011.  gadā 

Prezentācijas mērķis 

• Iepazīstināt ar Biznesa efektivitātes 

asociāciju(BEA)  

• Informēt par 2011. gadā paveikto 
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Kas ir biedrības dibinātāji? 
• Lean un citu darbības efektivitātes 

paaugstināšanas metožu praktizējošu 
uzņēmumu un iestāžu pārstāvji:  
– Alvis Vagulis 

– Ginta Grandāne 

– Jānis Mūrnieks 

– Sandis Babris 

– Georgijs Buklovskis 

– Mārtiņš Pikšs 

• Mūs atbalsta vēl vismaz 20 līdzīgi domājošie! 

 

 

Valde 
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Alvis Vagulis                                                    Sandis Babris 

 

 

                         Mārtiņš Pikšs 

 

 

Ginta Grandāne 

                                                                       Jānis Mūrnieks 

 

                             Georgijs Buklovskis  
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Biedrības vīzija, misija 

• Misija 

• Mēs radām uzņēmumiem interesi 
strādāt efektīvi, izmantojot Lean un 
citas metodes 

• Vīzija 

• Mēs esam vadošā Latvijas dažādu 
nozaru profesionāļu apvienība biznesa 
efektivitātes paaugstināšanai  
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2011. gadā izdarītais 

http://www.gettyimages.com/detail/sb10061547eo-001/Digital-Vision
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Iepazīšanas pasākumums 
aprīlī 

Pirmajā pasākumā guvām atbalstu un idejas sadarbībai ar 
Latvijas Universitāti 

BEA diena Hanzas elektronikā 
 2. jūnijā 20 dažādu nozaru pārstāvji no 16 vadošiem Latvijas 

uzņēmumiem satikās elektronikas produktu izgatavošanas uzņēmumā 
Hanzas Elektronika Ogrē  
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Rūpnīcas apskate, diskusijas... 

Uz „Kaizen Blitz” tematikai veltīto 

pasākumu bija ieradušies 30 

pārstāvji no 23 Latvijā zināmiem 

ražošanas un pakalpojumu 

uzņēmumiem, kā arī mācību 

iestādēm  

 

6. oktobris Schneider Electric Lexel                                   
fabrikā   
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Ekspertu laboratoriju par 

darba normēšanu un laika 

uzskaiti 1. decembrī 
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Pasākumi kļūst 

populārāki 
• BEA mērķu sasniegšanai ir 

noorganizēti 4 pasākumi: 

– 28. Aprīlī iepazīšanās pasākums 

Plocmatic Riga telpās 

– Biznesa efektivitātes asociācijas 

diena Hanzas Elektronikā 2. 

Jūnijā 

– Pasākums par „Kaizen Blitz 

metodoloģiju un piemēriem 

reālajā dzīvē” 6. Oktobrī Lexel 

fabrikā 

– BEA laboratorija Biznesa 

augstskolā Turība par laika 

uzskaites jautājumiem 

1.decembrī 
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• BEA pasākumu popularitāte pieaug 

• Mēs darbojamies saskaņā ar mūsu 

misiju- radīt interesi! 
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20 biedri: 18 uzņēmumi 
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2 privātpersonas 

Jūlija Kukele 

Jānis Vanags 

 

Izveidota mājas lapa- www.efektivs.lv  
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• « Atved draugu» - aicinām savus sadarbības partnerus  

kļūt par BEA biedriem 
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Saruna E-pasts 
Uzaicinā

jums 

Iesāktās aktivitātes 
• 2011/12 mācību gadā uzsākām sadarbību ar Latvijas 

Universitāti, Biznesa augstskolu “Turība”, Banku 

augstskolu 

• Sadarbības augstskolas piedāvā BEA biedriem izmantot 
studentu potenciālu Jūsu uzņēmumu efektivitātes 
problēmu analīzē un risināšanā: 

• Uz prakses laiku 

• Izstrādājot kursa/bakalaura/maģistra darbu 

2012. gadā  

BEA turpinās iesākto darbu 
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Biedrības kontaktinformācija 

• www.efektivs.lv 

 

• Sūtot e-pasta vēstules uz info@efektivs.lv 

 

• Piezvanot Gintai Grandānei pa tālruni 

29493161 

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

