
Lapa1/4- Curriculum Vitae  
Jānis Baltačs  

Papildu informācija: http://kota.nu 

 

 

  
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

Uzvārds / Vārds Jānis Baltačs 
Adrese „Ūdensdzirnavas”, Krape, Ogres novads, LV- 5012, Latvija 

Tālrunis 29258675 Mobilais tālrunis: 29258675 
Fakss 65055620 

E-pasts info@kota.nu 
Pilsonība Latvija 

Dzimšanas datums 12.05.1957. 
Dzimums vīrietis 

  

Nodarbošanās / profesionālā 
joma 

Vadības un biznesa konsultācijas, apmācību vadīšana, mentorings. 

  

Darba pieredze  
  

Laika periods Kopš 1997.gada 
Profesija vai ieņemamais amats Privāts konsultants, kopš 2008.g. konsultāciju uzņēmuma īpašnieks, uzņēmējdarbības un vadības 

konsultants, vadības sistēmu auditors, pasniedzējs 
Galvenie pienākumi Konsultāciju projektu identifikācija, vajadzību noskaidrošana, konsultantu komandu veidošana, 

piedāvājumu gatavošana, projekta gaitas plānošana, projektu vadība. 
Apmācību vadīšana un uzņēmumu konsultācijas veiktas gan kā tieši uzņēmumu pasūtījumi, gan kā 
ALTUM programmas, Ogres Biznesa un inovāciju inkubatora, Ogres Pieaugušo izglītības centra, 
Valsts Lauku tīkla, pašvaldību u.c. institūciju pasūtījumi.  

Darba vietas nosaukums un adrese Konsultāciju uzņēmums SIA „KOTA.NU” (kopš 2008.gada) 
„Ūdensdzirnavas”, Krape, Ogres novads, LV- 5012, Latvija 

Nozare Vadības un biznesa konsultācijas 

Laika periods 1993.-1997. 
Profesija vai ieņemamais amats Konsultants, pasniedzējs, projektu vadītājs, organizācijas vadītāja vietnieks 

Galvenie pienākumi Darba saturs ietvēra uzņēmēju konsultēšanu biznesa plānošanas un finansu vadības jautājumos, 
Latvijas apstākļiem atbilstošu apmācību programmu izstrādāšanu, adaptēšanu un pasniegšanu. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Uzņēmējdarbības Atbalsta centrs 
Nozare Vadības un biznesa konsultācijas 

Laika periods 1992. - 1993. 
Profesija vai ieņemamais amats Ārzemju Sakaru un Informācijas daļa, vadošais speciālists 

Galvenie pienākumi Darba saturs ietvēra Latvijas Autoceļu direkcijas ārējo sakaru apkalpošanu un sadarbības projektu 
koordinēšanu. 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Autoceļu direkcija 
Nozare Valsts ceļu nozares administrācija 

Laika periods 1990. - 1992. 
Profesija vai ieņemamais amats Galvenais inženieris. 

Galvenie pienākumi Darba saturs ietvēra 20-30 cilvēku uzņēmuma darbu operatīvu plānošanu un ikdienas darbības 
nodrošināšanu. 

Darba vietas nosaukums un adrese Ceļu būves uzņēmums SIA "Ceļdaris" 
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Nozare Celtniecība 
 

  

Izglītība  
  

Laika periods 1975. -1980. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Inženieris - celtnieks 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Inženierzinātņu, organizāciju vadības un ekonomikas priekšmeti, angļu valoda. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte (Politehniskais institūts) 
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 

klasifikācijas sistēmā 
Augstākā profesionālā izglītība, kas pašreizējā sistēmā tiek pielīdzināta profesionālās izglītības 
maģistra studijām 

Laika periods 1994. - 2008.; daudzi projekti un mācību kursi Latvijā un ārvalstīs 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Virkne starptautisku projektu un programmu ar specializāciju biznesa konsultēšanā, uzņēmumu 
darbības analīzē, vadība sistēmu auditēšanā un vietējās attīstības sekmēšanā. 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

CMC (Certified Management Consultant) starptautiski atzītas konsultanta kvalifikācijas iegūšanas 
apliecinājums (The International Council of Management Consulting Institutes) 
LEAN un Inovāciju asistenta – trenera serftifikāts (Breaking Research, Luksemburga). 
CIAA (Confederation des industries agro-alimentaires de I’UE) apmācību kurss pārtikas uzņēmumu 
konsultantiem. 
Kvalitātes nodrošināšanas institūta valde (Governing Board of the Institute of Quality Assurance 
(IQA)), 
Starptautiskais sertificēto auditoru reģistrs (International Register of Certified Auditors (IRCA)), 
Starptautiskā auditoru un apmācības sertifikācijas asociācija (International Auditor and Training 
Certification Association (IATCA)) 
Kvalitātes vadības sistēmu auditora / vadošā auditora sertifikāts 
Forum Syd (Zviedrija); 
Organizāciju apsekošana un attīstība, pārmaiņu vadība 
Dānijas tehnoloģiskais institūts, Carl Bro, Dānija 
Uzņēmumu eksporta prasmju attīstība. 
Megapesca (Portugāle); 
Draudu analīze kritiskajos kontroles punktos, Pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas, HACCP 
sistēma. 
COWI (Dānija)/Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka;  
Uzņēmumu ekoloģiskā apsekošana, 
Ramboll (Dānija);  
Uzņēmumu diagnoze, stratēģiskā plānošana, 
GTZ (Vācija);  
Problēmu identifikācija, mērķa orientēta plānošana, moderācija un prezentācija, 
HUKS (Somija); Uzņēmumu analīze un tirgus sektoru izpēte, investīciju piesaistes projektu 
sagatavošana 
Daremas universitātes Biznesa skola (Durham University Business School); un Segal Quince 
Wicksteed, Lielbritānija  
divdesmit nedēļu apmācību kurss biznesa konsultantiem, Phare MVU programmas ietvaros Latvijā. 
Biznesa vispārējā analīze, stratēģijas analīze, finansu rādītāju analīze. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Skat. iepriekš norādes pie katra ieraksta 
Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 

klasifikācijas sistēmā 
Tālākizglītības mācību kursi 

Laika periods 1997. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Visiting fellow sertifikāts 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Sešu nedēļu apmācība un pieredzes apmaiņa ASV. 
Tēma: organizāciju stratēģija, vadība un līdzekļu piesaiste, organizāciju loma sabiedrības attīstībā. 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Freedom House (ASV) 
  

Prasmes Konsultācijas biznesa un organizāciju vadībā, projektu vadība, uzņēmēju, 
konsultantu un organizāciju vadītāju apmācība. 
Konsultants Ogres Biznesa un inovāciju inkubatorā; biznesa plānu vērtēšana, konsultatīvs atbalsts 
uzņēmumu biznesa plānu īstenošanā, inkubatora mārketinga plāna izstrāde. 
Konsultants uzņēmējdarbības un moderno tehnoloģiju ieviešanas jautājumos skolu mācību procesā 
Sorosa Fonda Latvija iniciatīvās “Pārmaiņu iespēja skolām” un “Pārmaiņu iespēja skolām 2”; 
Iniciatīvas uzņēmējdarbības komponentes vadītājs-treneris. 
Pasniedzējs un konsultants uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmā ALTUM. 
Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēts projekts Krievijas Ziemeļrietumu nevalstisko organizāciju 
stiprināšanai un pieaugušo apmācībai ALLA (Adult Learning for Local Action); Organizāciju vadības 
rokasgrāmatas izstrādes projekta komponenta vadītājs. 
ES Phare Pārtikas kvalitātes projekts (Megapesca); projekta Latvijas partneris - sektoru speciālists 
HACCP sistēmu izstrādāšanā pārtikas pārstrādes uzņēmumos / konsultants finansu, izmaksu un 
pārmaiņu vadības jautājumos. 
CIAA (Confederation des industries agro-alimentaires de I’UE) viens no diviem projekta partneriem 
Latvijā; HACCP sistēmu pilnveidošana gaļas, piena, dārzeņu un sulu pārstrādes uzņēmumos. 
ES Phare projekts Latvijas MVU atbalstam; projekta Latvijas partneris - vietējais konsultants, jauno 
Uzņēmējdarbības Atbalsta centru konsultants. 
Konsultācijas vadības sistēmu veidošanā. Metodisks atbalsts uzņēmumiem un 
organizācijām efektīvu un viņu situācijai piemērotu vadības sistēmu izveidošanā un ieviešanā, tai skaitā 
ISO un BRC starptautiskiem standartiem atbilstošu vadības sistēmu veidošanā un CE atbilstības 
marķējumam nepieciešamo ražošanas vadības sistēmu veidošanā. 
Vadības sistēmu audits. Bureau Veritas Latvija uzdevumā veikti vairāk, nekā 380 kvalitātes 
vadības sistēmu novērtējuma auditi dažādos uzņēmumos un organizācijās Latvijā. 
Apmācība. Biznesa konsultantu / mācību pasniedzēju apmācība. Mācību programmas izstrādāšana 
komunikācijas un prezentācijas prasmju pilnveidošanai un tās pasniegšana (sadarbībā ar 
Komercizglītības centru), organizāciju kapacitātes un vajadzību novērtētāju apmācība (Latvija, Krievija). 
Nekomerciālo organizāciju aktīvistu, treneru un vadītāju apmācība organizāciju stratēģijas, finansu 
vadības un projektu vadības jautājumos; Latvija, Krievija un Zviedrija. Uzņēmējdarbības uzsācēju 
apmācība valsts atbalsta ALTUM programmas ietvaros. Biznesa plānu sagatavošana un vērtēšana. 
Organizāciju un uzņēmumu darbības un snieguma novērtējums. Organizāciju 
funkcionālā snieguma un vadības sistēmas novērtējums; LR Tieslietu ministrijas funkcionālais 
vērtējums (pēc Zygon Baltic Consulting, Pasaules Bankas pasūtījuma), LR Saeimas kancelejas vadības 
sistēmas novērtējums un tās pilnveidošana, LR Valsts Zemes dienesta funkcionālais vērtējums (ZBC), 
vairāku nekomerciālu organizāciju novērtējums Latvijā un Krievijā (pēc Forum Syd, Zviedrija 
pasūtījuma), komerciālu uzņēmumu snieguma novērtējums. 
Pētījumi. Sabiedriskās politikas izpētes kapacitātes analīzes veikšana Gruzijā, un šīs pētījuma 
koordinēšana Armēnijā un Azerbaidžānā (pēc Forum Syd (Zviedrija) un Eurasia Foundation (ASV) 
pasūtījuma). 
Projektu vadība un vietējās attīstības aktivitātes. Starptautiska un lokāla mēroga 
projektu vadība vietējās pašvaldības ietvaros un uzņēmumu uzdevumā. Leader+ programmas 
konsultants (procesa veicinātājs) vietējo attīstības stratēģiju izstrādāšanā un ieviešanā. 
Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu un investīciju piesaistes izpētes pasūtījumi Latvijas 
pašvaldībās. 

  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
  

Cita(s) valoda(s) Angļu, krievu, vācu 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  5 teicami 5 teicami 4 labi 5 teicami 4 labi 

Krievu  5 teicami 5 teicami 4 labi 4 labi 3 viduvēji 

Vācu  3 viduvēji 3 viduvēji 3 viduvēji 2 vāji 1 minimāli 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Sociālās prasmes Darbā un ceļojumos iegūtas tādas prasmes, kā komunikabilitāte, tolerance un iecietība pret neierastu 
uzvedību, savstarpējās kontaktēšanās prasme, un prasme pielāgoties dažādām situācijām. Vadošos 
amatos iegūtas tādas prasmes, kā drosme uzņemties atbildību, prasme sadarboties un strādāt 
komandā, prasme vērtēt un publiski apspriest, radoša pieeja darbam un tiekšanās pēc efektivitātes. 

  

Organizatoriskas prasmes Prasmes, kas iegūtas vadot sabiedriskas organizācijas; Lielvārdes Ārzemju sakaru un izglītības 
veicināšanas biroju, Latvijas Lauku forumu un strādājot sabiedrisku organizāciju valdēs; Rīgas NVO 
Centrs, Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija, kā arī vadot saimnieciskus uzņēmumus. 

  

Tehniskas prasmes Celtniecības un mehānikas izpratne un prasme veikt darbus, kas ar tām saistīti. 
  

Datora lietošanas prasmes Prasme strādāt ar datoru MacOS, Windows un Linux operētājsistēmu vidēs, ar lietojumprogrammām 
Lotus Smart Suite, Open Office, MS Office, Visio, Lotus Notes. Pasniedzu padziļinātas apmācības 
Excel un OpenOffice Calc lietotājiem. 
Prasme lietot pārlūkprogrammas, meklēšanas un sociālo tīklu programmas. 

  

Transporta līdzekļa vadītāja 
apliecība 

A, B, C, D 

  

Papildu informācija Biedrības “Dzirnavu spēks” valdes loceklis 
Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes loceklis 

  

Pielikumi nav 
 


