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Kārlis Urbāns 
"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 asociētais direktors darījumu konsultācijās, ar specializāciju uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas 
un investīciju piesaistes darījumos. Sertificēts NASDAQ eksperts, kā arī Amateks Padomes loceklis. 
Piedalījies daudzu efektivitātes instrumentu ieviešanas projektos kā darba grupas līderis. Īpaši iecienījis 
TOC un IT funkcionālo sistēmu ieviešanu. BEA valdes loceklis no 2014. līdz 2017. gadam. 
 

 

Baiba Drēgere - Vaivode 
“Rimi Baltic” SIA, Lean eksperte 

 
Ekonomiste, maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā (RTU). Vairāk kā 7 gadu pieredze banku 
sektorā  Sertificēta Lean Green Belt, zināšanas iegūtas pie trenera Damien Morris. Pieredzējusi iekšējo 
procesu trenere – apmācot darbiniekus ne tikai par Lean, bet arī uzlabojot darbinieku prasmes sniegt 
izcilu klientu servisu. Uzskata, ka efektivitātei un tiekšanās pēc izcila klientu servisa būtu jābūt katra 
veiksmīga uzņēmuma pamatā. Šo divu lielo uzņēmuma stūrakmeņu kombinācija ar dažādām Lean 
metodēm procesu pilnveidošanai, palīdz sasniegt augstus mērķus. Baiba pārstāv ideju, ka tieši tiekšanās 
pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem ir lielisks veids, kā iesaistīt darbiniekus. Tāpēc ir ieviesusi dažādus 
ideju vākšanas rīkus. 
 

 

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 goda 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 konsultāciju 
uzņēmumu. 
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 unToC 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. 
 



 
 

 

Kaspars Bērtelsons 
BEA eksperts 
 
Ar LEAN un TOC metodēm Kaspars iepazinies uzņēmumā SIA ‘’Brabantia Latvia’’. 
Strādājot 10 gadus uzņēmumā Brabantia Latvia, iegūtas praktiskas zināšanas un pieredze par 
produktivitātes uzlabošanas metodēm. 
Vadot ražošanas iecirkni, veicis dažādus produktivitātes uzlabošanas projektus. 
Vairākus gadus dalās ar iegūtajām zināšanām un pieredzi, vadot treniņus, apmācības par Lean un TOC 
metodēm. Šobrīd turpina mācīties un dalīties ar apgūto. 

 
 

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. 

 


