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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds: Jānis Baltačs Adrese: 

  „Ūdensdzirnavas”, Krape,  
Ogres novads 

LV- 5012, Latvija 
Dzimšanas datums: 1957.g. 12. maijs tālrunis: (+371) 29258675 

fakss:  (+371) 65055620 
e-pasts: info@kota.nu 

 
Pamatizglītība: 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte (Politehniskais institūts) 
Laiks 1975. -1980. 
Diploms, kvalifikācija Inženieris celtnieks, ceļu un tiltu būve 

Tālākā izglītība 

Izglītības iestāde Virkne starptautisku projektu un programmu ar specializāciju biznesa 
konsultēšanā un vietējās attīstības sekmēšanā. 

Laiks 1994. - 2012.; daudzi projekti un mācību kursi Latvijā un ārvalstīs 

Raksturojums Inovāciju un LEAN menedžmenta kompetenču kursi; Inovāciju asistents 
(Breaking Research, Luxsembourg), Lean Thinking (OEM LEAN 101, Canada)  

Active Citizens programma Latvijā un Apvienotajā karalistē (British Council) 

CMC (Certified Management Consultant) starptautiski atzītas konsultanta 
kvalifikācijas iegūšanas apliecinājums (The International Council of Management 
Consulting Institutes) 

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. 
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Izglītības iestāde Freedom House (ASV) 
Laiks 1997. 
Raksturojums Sešu nedēļu apmācība un pieredzes apmaiņa ASV. 

Tēma: organizāciju stratēģija, vadība un līdzekļu piesaiste, organizāciju loma 
sabiedrības attīstībā. 

Izglītības iestāde Latvijas Autoceļu direkcijas vadošo speciālistu apmācības programma 
Laiks 1993. 
Raksturojums Zviedrijas speciālistu vadīts mācību kurss organizāciju vadībā 

Izglītības iestāde Smiltenes Lauksaimniecības Pēc diploma Kvalifikācijas 
Paaugstināšanas skola 

Laiks 1987. 
Raksturojums Kurss ekonomiskajā politikā, plānošanā un vides aizsardzībā. 

Kvalifikācija 

Uzņēmumu un organizāciju darbības novērtēšana, procesu sakārtošana un to darbības 
efektivitātes paaugstināšana, funkcionālais audits, integrētu vadības sistēmu un 
paškontroles sistēmu izstrādāšana, ieviešana un audits; problēmu noskaidrošana, finanšu 
vadība, projektu izstrāde un vadība, projektu rezultātu novērtēšana, pārmaiņu plānošana un 
vadība, mācību programmu izstrāde, pasniegšana, biznesa uzsācēju, konsultantu un 
auditoru apmācība.  

Līdzekļu piesaistes projektu plānošana, reģionālu sadarbības un tehniskā atbalsta projektu 
sagatavošana, izstrādāšana un vadība, publiskā un privātā sektora sadarbības projektu 
sagatavošana un vadīšana vietējā mērogā. 

Datorlietotāju apmācība darbam ar biroja programmām ikdienas lietotāja un padziļinātā 
līmenī. 

Standartu un vadlīniju dokumentu tulkošana kvalitātes vadības un pārtikas nozarēs. 

 

Citas prasmes: Prasme strādāt ar datoru Apple, Windows un Linux 
operētājsistēmu vidēs, ar lietojumprogrammām Lotus 
Smart Suite, Open Office, MS Office, Visio, Lotus 
Notes. 

Sabiedriskie amati 

Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas biedrs. 
Krapes pagasta padomes deputāts (2004.-2009.) 
Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes loceklis. 

Pēdējos gados īstenotie projekti. 

Pasūtītājs Darba saturs 

Rugāju novada dome Uzņēmējdarbības veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumu 
programmas izstrāde un īstenošana 

Ogres Biznesa un inovāciju 
centrs 

Konsultēšana biznesa plānošanas rīka iPlanner.net pielietojumā 
attālinātās uzņēmējdarbības konsultācijās 

Ādažu novada dome Ādažu novada pašvaldības funkcionālais audits 

Latvijas Vēžu un zivju 
audzētāju asociācija 

ES Leader + programmas projektu plānošana un īstenošana 

Biedrība „NĀC KOPĀ” ES Leader + programmas projektu plānošana un īstenošana 

„Būves un būvsistēmas” SIA Kvalitātes vadības sistēmas veidošana 

Sorosa Fonds Latvija Konsultants projektā Iniciatīva ”Pārmaiņu iespēja skolām” 

„Putnu fabrika Ķekava” a/s Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas veidošana 

Ogres novada dome Novada attīstības plāna investīciju piesaistes sadaļas izstrāde, 
Līdzdalība novada uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādē 
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LR izglītības un zinātnes 
ministrija 

Funkcionālais audits 

Latgales plānošana reģions Mācību sagatavošana un pasniegšana pašvaldību izpilddirektoriem 

Preiļu novada Biznesa 
inkubators 

Stratēģijas plānošana un projektu vadība 

Darba pieredze un ieņemtie amati 

Laiks Kopš 1997.gada 

Uzņēmums Neatkarīgs konsultants, vadības sistēmu auditors 

Raksturojums Konsultācijas biznesa un organizāciju vadībā, projektu vadība, uzņēmēju, 
konsultantu un organizāciju vadītāju apmācība. 
Konsultants Ogres Biznesa un inovāciju inkubatorā; biznesa plānu vērtēšana, konsultatīvs 
atbalsts biznesa plānu īstenošanā, inkubatora mārketinga plāna izstrāde. 

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. Konsultācijas vadības sistēmu plānošanā un veidošanā sniegtas vairāk nekā 
100 uzņēmumiem un organizācijām to skaitā sabiedriskā un valsts pārvaldes sektorā LR 
Saeimas kancelejai, Valsts Zemes dienestam, VID Galvenajai muitas pārvaldei un 
Ventspils VID nodaļai, LR Tieslietu ministrijai, LR Labklājības ministrijai, VAS Latvijas 
Valsts ceļi. 

Vadības sistēmu audits. Bureau Veritas Latvija uzdevumā veikti vairāk, nekā 380 
kvalitātes vadības sistēmu novērtējuma auditi dažādos uzņēmumos un organizācijā 
Latvijā. 

Apmācība. Biznesa konsultantu 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 un Eurasia Foundation 
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. Lielbritānijas vēstniecības finansēta pieredzes apmaiņas un izpētes vizīte 
Anglijā par investīcijām atjaunojamos hidro resursos. Uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta 
programmu izstrāde pašvaldībām. Publiskā un privātās partnerības projektu izstrāde. 
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Laiks 1993.-1997. 
Vieta Rīga 
Uzņēmums Rīgas Uzņēmējdarbības Atbalsta centrs 
Raksturojums Konsultants, pasniedzējs, projektu vadītājs, organizācijas vadītāja vietnieks 

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

Laiks 1992. - 1993. 
Vieta Latvija 
Uzņēmums Latvijas Autoceļu direkcija 

Raksturojum
s 

Ārzemju Sakaru un Informācijas daļa, vadošais speciālists 

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

Laiks 1990. - 1992. 
Vieta Latvija 
Uzņēmums Ceļu būves uzņēmums SIA "Ceļdaris" 

Raksturojums 
Galvenais inženieris. 
Darba saturs ietvēra 20-30 cilvēku uzņēmuma darbu operatīvu plānošanu un ikdienas 
darbības nodrošināšanu.  

Laiks 1988. - 1990. 
Vieta Latvija, Ogres rajons 
Uzņēmums Ogres rajona Ceļu Remonta un Būvniecības pārvalde 
Raksturojums Galvenais dispečers, darbu vadītājs, iecirkņa priekšnieks 

Dispečera darba saturs ietvēra 60-80 cilvēku uzņēmuma ikdienas darba koordinēšanu, 
iecirkņa vadītāja pienākumos ietilpa noteiktas teritorijas ceļu stāvokļa pārzināšana, 
remontu un uzturēšanas darbu ilgtermiņa plānošana, budžetu gatavošana un ikdienas 
darbu tieša vadība. 

Laiks 1986. - 1988. 
Vieta Latvija, Valmieras rajons 
Uzņēmums Kolhozs "Vārpa” 
Raksturojums celtniecības darbu vadītājs 

Darba saturs ietvēra 15 cilvēku ikdienas darba organizēšanu un saimniecības ražošanas 
un dzīvojamo ēku uzturēšanas darbu pārvaldīšanu celtniecības jomā. 

Citi amati. 

Laiks 2005.g. – 2010.g. 
Vieta Latvija 
Uzņēmums Biedrība „Latvijas Lauku forums”, valdes priekšsēdētājs 

Raksturojums 
Uz Latvijas lauku attīstības veicināšanu vērsta organizācija, kuras biedri ir Latvijas 
lauku nevaldības organizācijas. 

Laiks, vieta 1994.- 2005.g., Latvija, Lielvārde 

Uzņēmums 
Līdzsvarotu vietējo attīstību veicinoša organizācija,  
bezpeļņas SIA "Lielvārdes Ārzemju sakaru un izglītības veicināšanas birojs", 
vadītājs 

Raksturojums 
Organizācija meklē, sagatavo un koordinē Lielvārdes un atsevišķu citu pašvaldību 
sadarbības projektus ar partneriem Latvijā un ārvalstīs, sekmē vietēja mēroga 
sadarbību starp uzņēmējiem, iedzīvotājiem un pašvaldību. 

Laiks, vieta 1995., Latvija 
Uzņēmums ASV Miera Korpuss 
Raksturojums ASV biznesa un nevalstisko organizāciju konsultantu apmācības vadītājs Latvijā.  

 
Valoda Lasītprasme Runāt prasme Rakstīt prasme 
Latviešu Dzimtā valoda 
Angļu 5 5 4 
Krievu 5 4 4 
Vācu 2 3 1 

 


