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Biznesa efektivitātes 

asociācijas darbība 2012. un 

2013. gadā 

Prezentācijas mērķis 

• Informēt par 2012. gadā paveikto 

• Atklāt 2013. gada plānus 
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2012. gadā izdarītais 

       Realizētie pasākumi 2012 
• Janvāris     - Darbinieku motivēšana, atalgojuma principi. Statoil  

• Februāris   - Lean pamatprincipi. Lean ofiss. SEB banka  

                   - BEA lekciju cikls studentiem sadarbībā ar LU 

• Marts         - Veiksmes stāsti. Ikgadējā kopsapulce Lattelecom 

            - BEA lekcija par Lean pamatprincipiem Kvalitātes asociācijai 

• Aprīlis        - Pārmaiņas loģistikas ķēdes un materiāla plūsmas     
           organizācijā SIA Plockmatic Riga 

• Maijs          - TOC, Lean Six Sigma (TLS) pielietošana SIA Brabantia   
           Latvia 

• Jūnijs         - Biznesa procesu vizualizācija tsk VSM SIA EuroMaint Rail  

• Augusts     - Efektivitātes mērījumi un KPI, Swedbank  

• Oktobris     - Pasākums par iekšējo loģistiku notiks AS Latvijas balzams 

                       - Ievadkurss par efektivitātes paaugstināšanas metodēm    

           sadarbībā ar BA Turība  

• Novembris - Kvalitātes un efektivitātes konference 

                       - BEA informacijas diena Cēsīs 

• Decembris- IT risinājumi procesu attēlošanai, modelēšanai ar Tele2 un LU 
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• Katru pasākumu 2012. gadā ir apmeklējuši vidēji 60 mūsu 

biedru pārstāvji, kas ir 3 reizes vairāk kā 2011. gadā 

Mūsu pasākumu populatitāte 

Foto no pasākumiem 
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45 pārstāvji no uzņēmumiem ir kļuvuši daudz zinošāki 

Apmācības Lean un TOC 

pamatprincipiem  

Konferences 
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• 2012. gada 9. maijā 

notika pirmā starptautiskā 

Lean Konference, kas 

pulcēja ~ 70 dalībniekus 

 
 

 

 

• 2012. gada 28. un 29. 

novembrī notika 

«Kvalitātes un 

efektivitātes konference», 

kas pulcēja 130 

dalībniekus no vairākām 

valstīm, vairāk 

informācijas 

www.kvalitate-

efektivitate.lv 

 

 
 

 

 

http://www.kvalitate-efektivitate.lv/
http://www.kvalitate-efektivitate.lv/
http://www.kvalitate-efektivitate.lv/
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«Pieredzes apmaiņas»  

vizītes 

 • Viena uzņēmuma darbinieku vizītes pie cita uzņēmuma 

darbiniekiem bez vadītāja piedalīšanās un BEA 

koordinēšanas 

• Kuri uzņēmumi ir izmantojuši šo iespēju?  

• Atgādinu: 

– 8 uzņēmumi  gatavi  
• Lattelecom, Troja, HGF, Brabantia, Ernst& Young 

• Swedbank, Verems, Latvijas Balzāms 

– 7 uzņēmumu pārstāvjiem  jāsaskaņo ar vadību:  
• Euromaint, Lexel fabrika, Stenders, Swedwood, Latvenergo, LU, 

Turība 
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Praktikanti uzņēmumos 

BEA piedāvā Latvijas augstskolu studentiem, kuriem ir priekšzināšanas, vai 

interese par Lean un citām efektivitātes uzlabošanas metodēm, iespēju 

praktizēties BEA biedru uzņēmumos; 

Students prakses laikā saņem iespēju saistīt esošās teorētiskās zināšanas ar 

reālo pieredzi. Tas ļauj sagatavot speciālistus, kuri ir gatavi strādāt 

"taupīgajos" uzņēmumos, uzņemties drosmi vadīt un īstenot pārmaiņas. 
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Students Asociācija Uzņēmums 

Prakses 

koordinators  

prakse@efektivs.lv Prakses pieteikums Prakses vietas pieteikums 
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Izstrādāti 

nosacījumi 

studentu 

zinātnisko 

darbu 

konkursam 
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Citas aktivitātes 
• Realizēta Vladislava 

Sorokina  ideja par « BEA 

diagnozi» HGF Riga, kas 

kopā ar jau ieviestajiem 

uzlabojumiem tiks 

prezentēta 2013 gada 23. 

un 24. aprīlī  

 

• Iespēja iegādāties grāmatu 

par TOC «Mērķis» 
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• Aktīvi brīvprātīgo 

darbu veic 

Vladimirs Rojenko 
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Mūms ir 

65 biedri 
• 58 uzņēmumi 

• 7 privātpersonas  

• Aivars Kalniņš 

• Jūlija Kukele 

• Jānis Vanags 

• Vladimirs Rojenko 

• Edvīns Ķirsons  

• Didzis Laudams 

• Kaspars Teivāns 

 

 

 

2013. gadā  

BEA turpina iesākto darbu 
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Pasākumu plāns 2013. gada sākumam 

1. Lekcija par Lean pamatprincipiem RTU maģistrantūras 

studentiem ....................................................................... 

2. Apmācības par Lean un TOC pamatprincipiem sadarbībā 

ar BA Turība. Pamatkurss ~ 6x3h ................................... 
 

3. „Saimnieks savā darba vietā” AS Aldaris .......................... 

 

4. BEA laboratorija SIA «Lattelecom» ................................... 
 

5. BEA laboratorija SIA «Stenders»........................................ 
 

6. BEA laboratorija AS «Latvijas Balzams» ........................... 
 

7. «BEA diagnozes» rezultāti SIA «HGF Rīga» .................... 
 

8. Apmācības par Lean un TOC pamatprincipiem sadarbībā  

ar BA Turība. Pamatkurss ~ 6x3h ............................................... 

 

 

17. janv. 
 

22. janv. 

7.febr. 
 

7. Marts un 

19. marts 
 

18. marts  
 

20. marts 
 

20. marts 
 

23. Un 24. 

aprīlis 
 

30. apr- 16. 

maijs 

 

                                   

BEA fokuss 2013. gadā 
• Reizi ceturksnī rīkosim lielos BEA pasākumos 

• Attīstīsim „BEA laboratoriju” koncepciju 

• Turpinās sadarbību ar mācību iestādēm 

• Izstrādāsim „BEA ekspertu” koncepciju 

• Organizēsim tematiskas konferences  

• Paplašināsim sadarbību ar līdzīgām organizācijām 

Skandināvijā un Baltijas valstīs 

• Rīkosim studentu zinātnisko darbu konkursu 

• Turpināsim pilnveidot mājas lapu 
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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

