
 

 

Celdami gaisa pilis, mēs nešķiežam laiku veltīgi. 

Vajag tikai zem tām iebūvēt stingrus pamatus! 

Henrijs Deivids Toro 

 

 

 

Kurzemes Biznesa inkubators sadarbībā ar Zaļo un Viedo 

Tehnoloģiju Klasteri aicina uz  BIZNESA RĪTU  

16.februārī, plkst. 11:00 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

AUDZ VAI KALSTI! TRĪS ATSLĒGAS BIZNESA ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAI. 

Vadītāji dažkārt uzskata, ka, lai varētu teikt, ka uzņēmums mācās, būs pietiekami, ja darbiniekiem tiks skaidri 

definēta vīzija, veicināta motivācija un nodrošinātas regulāras apmācības. Ņemot vērā pieaugošo 

konkurenci, tehnoloģiju neparedzamo attīstību un klientu vēlmju straujās izmaiņas, šāds pieņēmums var 

izrādīties ne tikai kļūdains, bet par riskants. Tagad, lai uzņēmums veiksmīgi attīstītos ilgtermiņā, izaugsmes 

un mācīšanās ideju ieteicams iekļaut katra uzņēmuma filozofijā. Attīstīta atgriezeniskās saites kultūra un 

izkoptas atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas prasmes ir vadības instruments, kas, prasmīgi 

izmantots, var nodrošināt jums ievērojamas priekšrocības skarbajā konkurences cīņā. 
 

SEMINĀRA PROGRAMMA: 

10:45 – 11:00 Ierašanās, kafija un uzkodas 

11:00 – 13:00 Ginta Krivma, Training Lab 

13:00 – 13:30 Jautājumi un atbildes  

 
Dalības maksa: BEZ MAKSAS! 
Norises vieta: Restorāns “Bangerts”, Pils iela 1, Kuldīga 

Reģistrēšanās: http://ejuz.lv/16022017   

Dalībnieku skaits ir ierobežots! 

 

SEMINĀRA EKSPERTS: 

Ginta Krivma, Training Lab izaugsmes trenere vadītprasmes, uzņēmuma pārmaiņu procesu, projektu vadības, 

efektīvas komunikācijas, pētījumu un to datu izmantošanas biznesa un komunikācijas attīstībai, kā arī komandu 

izaugsmes treniņu jomās. 

Gintai ir 10 gadu pieredze starptautiska koncerna Latvijas uzņēmuma vadītāja amatā, 5 gadu pieredze Mārketinga 

departamenta vadītāja amatā un 2 gadu pieredze Baltijas Biznesa attīstības vadītāja amatā.  

Apmācības un komandu attīstības pasākumus uzņēmumu ietvaros vadījusi kopš 2000. gada gan nodaļu ietvaros, 

gan uzņēmuma Baltijas valstu mērogā tādos uzņēmumos kā MTG grupas telekompānijā “TV3 Latvia”, starptautiskā 

tirgus pētījumu koncerna TNS Latvijas aģentūrā “TNS Latvia” un Baltijā otrajā lielākajā mediju grupā “Baltijas 

Mediju Alianse”. Lasījusi vieslekcijas Rīgas Ekonomikas augstskolā un Stradiņa Universitātē. 

 

BIZNESA RĪTI Kurzemē tiek organizēti ar mērķi sniegt uzņēmējiem informāciju par uzņēmējdarbībā aktuālu tematu. Biznesa rītus 

organizē Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Kurzemes Biznesa inkubators ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, 

Ventspils brīvostas pārvaldes un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka  atbalstu. 

 
 

 

http://ejuz.lv/16022017

