Āraišu biedrības sadarbība ar
Urbāna fondu izglītībai un zinātnei realizētā
Projekta “Sieviešu uzņēmējdarbības
veicināšana vietas potenciāla attīstībai”
2. klātienes pasākuma diena – 9.11.2019.
PROGRAMMA
09:30 - 10:00 Reģistrācija, rīta kafija.
I DAĻA – Lekcijas un pieredzes stāsti
10:00 - 10:10 Uzruna un iepazīšanās ar dienas kārtību.
10:10 – 11:10 Ineses Kukles lekcija par Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti
uzņēmējdarbīnas attīstībai/ieceru īstenošanai un atziņas projektu vadībā.
Inese Kukle - eksperte vides pārvaldē, projektu vadītāja, astroloģe, brīvdienu mājas
īpašniece. Piesaista ES fondu finansējumu dažādu ieceru īstenošanai. Vadījusi attīstības
sadarbības projektus ar Gruziju, Moldovu, Baltkrieviju, Gaujas nacionālā parka tūrisma
klastera projektu, dažādu nozaru uzņēmējdarbības attīstības u.c. projektus.
11:10 - 11:30 Viesu nama “Springšļu dzirnavas” saimnieces Viviānas Zipas pieredzes stāsts
par dzirnavu atjaunošanu un viesu nama izveidi.
Viviāna Zipa - juriste, finansiste, viesu nama “Springšļu dzirnavas” īpašniece un saimniece.
11:30 - 11:40 Kafijas pauze
11:40 - 12:40 Kintijas Barloti lekcija un praktiskas atziņas par mūsdienu tendencēm
mārketingā.
Kintija Barloti - biznesa vadības, līderības pasniedzēja un trenere ar mediķes un
ekonomistes izglītību. Strādājusi pie biznesa attīstības starptautiskos farmācijas un medicīnas
uzņēmumos kā “Johnson&Johnson”, GmbH “Ratiopharm”, AS “Grindeks”, SIA “Global
Virotherapy Cancer Clinic”.
12:40 - 13:00 Ineses Iris Liepiņas pieredzes stāsts, praktiski ieteikumi un atziņas par
pārdošanu un mārketingu interneta vidē.
Inese Iris Liepiņa - audumu un modes dizainere. Rada unikālus adījumus ar Latvijas dabas
motīviem iedvesmojoties no gadalaikiem un krāsu gammām aiz loga. Ineses bizness ir
pierādījums, kā, dzīvojot un strādājot neskartā lauku vidē, var apvienot dabas mantojumu
un savas prasmes, lai izveidotu eksportējamu produktu.

13:00- 13:40 Pusdienas

II DAĻA - Praktiskās apmācības un darbošanās
13:40 - 15:00 Darbs grupās kopā ar koučiem un mentoriem (6 grupas).
●
●

Pirmā mājas darba uzdevumu sasniegto rezultātu analīze;
Kouču un mentoru jautājumi un praktiski uzdevumi katrai dalībniecei sava biznesa
virzībai un attīstības veicināšanai.

15:00 - 15:15 Kafijas pauze
15:15 - 15:35 Sertificēta kouča Santas Ogriņas skaidrojums par efektīvu mērķu
uzstādīšanas nozīmi biznesā.
15:35 - 17:20 Koučinga uzdevumi - sava biznesa efektīva mērķu uzstādīšana.
17:20 - 17:30 Patstāvīgā uzdevuma sagatavošanas (uz 14.12.2019) izskaidrošana.
17:30 - 18:00 Pasākuma nobeigums, atziņas no dalībniecēm.
18:00 - 18:30 Tīklošanās, kontaktu apmaiņa brīvā gaisotnē pie kafijas.

