
 

 
 

Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera 

Latvijas uzņēmēju balss 
un atbalsts kopš 1934. gada! 

 

Kurzemes Biznesa inkubators (KBI), SEB banka un 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), 

aicina uz semināru ciklu BIZNESA RĪTS 
31.oktobrī plkst. 11:00, Pils ielā 1, Kuldīga 

 
 
 
 
  
 

“Labākie līderi ir tālredzīgi.  

Viņi rūpējas par saviem darbiniekiem!” 

 
Braiens Treisijs 

 

MOTIVĒJOŠA VADĪBA 

Vadītājam ir četri galvenie darbības virzieni – 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. Mūsdienās motivēšanai jābūt iekļautai visās darbībās, 

motivēšanai jākļūst par ieradumu, par dzīvesveidu. 

SEMINĀRA atslēgas punkti: 

 Motivācija un Stimulācija; 

 Pamatpatiesības par motivāciju un motivācijas stratēģijas; 

 Motivējošas vides veidošana; 

 Motivējoša pārraudzība (kontrolēšana); 

 Dažādas motivēšanas stratēģijas balstoties uz vajadzībām, uzvedības, darba vēlmēm un kompetencēm. 

 Ieradumu maiņa.

 

SEMINĀRA PROGRAMMA: 

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

11:00 – 13:00  Aldis Zauls, WIN partners 

13:00 – 13:30 Jautājumi, atbildes un iespēja nesteidzīgi 

pabeigt savstarpējo iepazīšanos 

 

 
Dalības maksa:    BEZ MAKSAS!  

Norises vieta: Restorāns “Bangerts”, Pils 

iela 1, Kuldīga  

Reģistrēšanās: sūtot apstiprinājuma e-pastu 

(līdz 28. oktobrim)  uz 

seminari.ventspils@chamber.lv 

Dalībnieku skaits ir ierobežots!

 

SEMINĀRA EKSPERTI: 

   Aldis Zauls, 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. 
 

 

BIZNESA RĪTI Ventspilī, Talsos, Liepājā, Kuldīgā un Saldū  tiek organizēti ar mērķi sniegt uzņēmējiem informāciju par uzņēmējdarbībā aktuālu 

tematu. Biznesa rītus organizē Kurzemes Biznesa inkubators un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ar SEB bankas, Ventspils brīvostas 

pārvaldes un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka atbalstu. 
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