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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds: Jānis Baltačs Adrese: 

  „Ūdensdzirnavas”, Krape,  
Ogres raj. 

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 

Papildus izglītība 

Izglītības iestāde Virkne starptautisku projektu un programmu ar specializāciju biznesa 
konsultēšanā, vadības un pārtikas nekaitīguma sistēmu izstrādē un auditēšnā. 

Laiks 1993. - 2010.; daudzi projekti un mācību kursi Latvijā un ārvalstīs 

Raksturojums 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 
sistēmu veidošana, HACCP sistēmu veidošana. 

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. 

Sešu nedēļu apmācība, stāžēšanās un pieredzes apmaiņa ASV. 
Tēma: organizāciju stratēģija, vadība un līdzekļu piesaiste, organizāciju loma 
sabiedrības attīstībā. 

Latvijas Autoceļu direkcijas vadošo speciālistu apmācības programma; Zviedrijas 
speciālistu vadīts mācību kurss organizāciju vadībā 

Smiltenes Lauksaimniecības pēc diploma Kvalifikācijas Paaugstināšanas skola. 
Kurss ekonomiskajā politikā, plānošanā un vides aizsardzībā. 
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Kvalifikācija 

Uzņēmumu un organizāciju darbības sakārtošana un to darbības efektivitātes 
paaugstināšana, funkcionālais audits, procesu analīze, integrētu vadības sistēmu un 
paškontroles sistēmu izstrādāšana, ieviešana un audits; problēmu noskaidrošana, finanšu 
vadība, projektu izstrāde un vadība, pārmaiņu plānošana un vadība, mācību programmu 
izstrāde, pasniegšana.  

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 Windows un Linux 
operētājsistēmu vidēs, ar lietojumprogrammām Lotus 
Smart Suite, Open Office, MS Office, Visio, Lotus 
Notes. 

Darba pieredze un ieņemtie amati 

Laiks Kopš 1997.gada 

Uzņēmums Neatkarīgs konsultants, vadības sistēmu auditors. 2008.g. izveidots viena īpašnieka 
konsultāciju pakalpojumu uzņēmums SIA „KOTA.NU” 

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.  

Pārtikas nekaitīguma sistēmu veidošanas metodiskā vadība, iekšējo auditoru apmācība 
un iekšējo auditu veikšana Latvijas pārtikas nozares uzņēmumos. 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 



CV Jānis Baltačs 
3/3 

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. 

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. 

 

Citi amati. 

Laiks, vieta 1998.- pašreizējam laikam 

 Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes loceklis. 

Laiks, vieta 2005.g.-2010.g. Latvija 

Organizācija 
Nacionāla mēroga līdzsvarotu attīstību veicinoša organizācija  
biedrība „Latvijas Lauku forums”, valdes priekšsēdētājs 

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

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

Organizācija 
Līdzsvarotu vietējo attīstību veicinoša vietēja mēroga 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 
Organizācija 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 

 


