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LEAN RĪKI UN 
METODES 
UZŅĒMUMA 
EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAI 

Ieskats LEAN 

Jēdziens LEAN jeb “saimnieciskā domāšana” kā filozofija un rīku un metožu kopums tiek 

pielietots gan efektīvākajos ražošanas uzņēmumos, gan pakalpojumu uzņēmumos visā 

pasaulē. Tomēr skaidrība par to, kas tas ir, kā to izmantot un vai tas der mums – mūsu 

uzņēmumam – daudziem varētu būt visai aptuvena. Šis kurss piedāvā iespēju ieskatīties 

“pa durvju spraudziņu” LEAN mājā, lai saprastu, kuru metožu ieviešana 

palīdzētu tieši jums – kādos gadījumos labāk izvēlēties konkrēto metodi, kādas 

problēmas šī metode palīdz risināt, kādi ir ieguvumi no tās pielietošanas, kā arī daži katras 

metodes izmantošanas piemēri. 

NORISE: 

4. un 9. novembrī*  
9.00-13.00                                                                             

Dalības maksa: 275 EUR + PVN  
Piesakieties līdz 4. oktobrim un saņemiet 10% atlaidi! 

*Mācības plānotas attālināti, Zoom platformā. 

MĒRĶAUDITORIJA: 

 Uzņēmumu pārstāvji, kas vēlas 
saprast, kas ir LEAN un kā ir 
izmantojami LEAN rīki un metodes.  

 Uzņēmumu vadības pārstāvji, 
atbildīgie par efektivitāti, kvalitāti. 

BIZNESA  TRENERE UN KONSULTANTE INGA OZOLA   

Pieredze: LEAN un kvalitātes vadības eksperte kopš 2001. 
gada. Šobrīd ir RIMI Baltic Group loģistikas kvalitātes un 
servisa vadītāja. No 1996. - 2016. gadam sniegusi būtisku 
ieguldījumu darbā AS Aldaris (Carlsberg group). Strādājusi 
par Calsberg group Baltic Ražošanas un loģistikas sistēmu 
vadītāju Baltijas valstīs, AS Aldaris Lean vadītāju, Attīstības 
vadītāju un IT vadītāju. Pierādījusi sevi arī kokrūpniecības 
nozarē, strādājot kā loģistikas vadītāja un iekšējais LEAN 

treneris SIA PATA. Konsultējusi un izstrādājusi mācību risinājumus daudziem Latvijas 
uzņēmumiem, t.sk. SIA Bucher Municipal, SIA Evopipes, Rīgas ūdens, AS Rīgas Siltums, AS 
Tenax, SIA Jelgavas tipogrāfija, SIA Forevers, SIA Trelleborg Wheel Systems Liepaja, SIA 
Silmor, VAS Latvijas Dzelzceļš, SIA Jysk Linnen'n Furniture u.c. Programmas “Produktīva 
Ražošanas Vadīšana” trenere moduļiem “Lean instrumenti produktivitātes uzlabošanai” 
“LEAN ieviešana un nepārtrauktās uzlabošanas process”. 

Izglītība: maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā-MBA (RISEBA), matemātikas bakalaurs 
(LU). Papildināja savas zināšanas projektu vadības, menedžmenta un LEAN jomās gan 
Latvijā, gan Eiropā. Ir pirmā sertificēta Lean eksperte Latvijā (BEA).  
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MĀCĪBU METODES  

Individuāli un grupu uzdevumi, diskusijas, informācijas sniegšana, praktiski piemēri, 
dalībnieku pieredzes apmaiņa. 

ATSAUKSMES NO KURSA DALĪBNIEKIEM :  

 Treneris ir savas jomas profesionālis! Man ļoti patika mācības, daudz praktisku piemēru. 

 Cilvēks īstajā vietā!!! 

 Lielisks darbs. Paldies. 

 Kopējais ieguvums ir izpratne par Lean tehnoloģijām un metodēm. 

 Noteikti ieteiktu draugam. 

 Ļoti interesanti pasniedza, nebija ne brīdi garlaicīgi. Klausoties šo lekciju, uzreiz gribas 
iet un darīt un risināt problēmas. 

 Ļoti labi vadīja kursu un konsultēja dažādos jautājumos. 

 Tā kā iepriekš nebija nekādu priekšzināšanu par LEAN, tad kurss man bija ļoti, ļoti 
noderīgs. 

 Ieguvu daudz un noderīgas darba metodes. 

 

 

PROGRAMMA  

 

 

 Kas ir LEAN! Kāpēc LEAN? 

 5 LEAN principi 

 LEAN pamatmetodes: 

o Vizualizācija un kārtība darba vietā – 6S 

o LEAN dokumenti – OPL, TC, SOP  

o Zudumi pēc LEAN 

o Tieši laikā – JIT 

o Vizuālā kartīte – Kanban 

o Ātrā pāreja – SMED 

o Vispārējā produktīvā uzturēšana – TPM 

o LEAN pieeja darba izpildes vadīšanai – PMS 

o Problēmu risināšanas metodes 

o Kļūdu nepieļaušana – PokaYoke 

o Nepārtrauktie uzlabojumi – Kaizen 

o LEAN komanda un darbinieku iesaistīšana – Quality circle 

o Pārmaiņu vēstnesis LEAN ieviešanai 


