"Biznesa rīts" Kuldīgā

Kurzemes Biznesa inkubators kopā ar SEB banku un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru aicina uz “Biznesa rīta” semināru “Motivējoša vadība”, kas notiks
šā gada 31. oktobrī, plkst. 11.00, Pils ielā 1, Kuldīgā, restorānā “Bangerts”. Putns, kas
lido kāša priekšgalā izdara 70% no visa kāša darba apjoma, tādējādi atvieglojot pārējo
putnu lidojumu. Svarīgi apzināties, ka uzņēmumos, organizācijās, komandās tas ir
vadītājs, kas “lido” kāša priekšgalā. Taču tik pat svarīgi, kā apzināties vadītāja darba
apjomu ir pareizi izprast vadītāja darba fokusu, lai šie 70% darba būtu vērsti pareizā
virzienā. Semināra laikā tiks runāts par vadītāja četriem galvenajiem darbības
virzieniem – Plānošana, Organizēšana, Motivēšana, Kontrolēšana un no tā izriet
jautājums, kurā virzienā ir jāvelta lielākais darba apjoms? Mūsdienu biznesa vide
pieprasa, lai katrs no šiem darbības virzieniem būtu darbiniekiem, kolektīvam
motivējošs. Motivēšanai jābūt iekļautai visās darbībās, tai jākļūst par ieradumu un
dzīvesveidu. Kā to izdarīt, atbildes varēs rast semināra laikā. Ar vērtīgu informāciju un
noderīgiem padomiem seminārā dalīsies eksperts Aldis Zauls, SIA “WIN partners”,
biznesa treneris un konsultants. Kopš 2001.gada strādā kā personiskās un komandu
attīstības treneris. Profesionālās karjeras laikā piedalījies vairāk kā 800 dažādu treniņu
un programmu veidošanā, organizēšanā un vadīšanā. Papildus akadēmiskai izglītībai
Aldis ir piedalījies dažādos tālākizglītības mācību semināros un treniņos: „Everything
DiSC”, „Spēļu un aktivitāšu praktiskās apmācības”, “Pusaudžu noziedzības novēršana –
piedzīvojumu terapijas un komandas darba metodes”, “Nevaldāmā klase ”, u.c.. Aldis ir
vadījis mācību pasākumus šo gadu laikā tādiem uzņēmumiem kā Latvijas Gāze,

Aldaris, Latvijas Valsts Meži, Merks, IBM, Point Transaction Systems, Ekju, Dadsons,
DSV Transport, Ernst & Young, Tietoenator, Bosch, WT terminal, DOMO, Unico GOLD,
SEB klientu centrs u.c. Semināra darba kārtība PIEEJAMA ŠEIT. Dalība pasākumā: bez
maksas! Reģistrēšanās dalībai Biznesa rītā līdz š.g. 28.oktobrim, sūtot pieteikumu uz epastu: seminari.ventspils@chamber.lv vai liga.freiberga@kbi.lv vai zvanot 26032981.
Biznesa rīta mērķis ir veicināt sadarbību uzņēmēju starpā un aktualizēt
uzņēmējdarbības vidē pastāvošos jautājumus, uz sarunām aicinot pieredzējušus
uzņēmējus ar saviem veiksmes stāstiem, savas jomas ekspertus un citas personības.
Šo Biznesa rītu organizē Kurzemes Biznesa inkubators sadarbībā ar SEB banku un
LTRK. Informāciju sagatavoja: Salvis Roga, Kurzemes Biznesa inkubatora valdes
priekšsēdētājs E-pasts: info@kbi.lv www.kbi.lv

