Āraišu biedrības sadarbība ar
Urbāna fondu izglītībai un zinātnei realizētā
Projekta “Sieviešu uzņēmējdarbības
veicināšana vietas potenciāla attīstībai”
3.klātienes pasākuma diena – 14.12.2019.
PROGRAMMA
09:30 - 10:00 Reģistrācija, rīta kafija.
I DAĻA – Lekcija, pieredzes stāsti un praktiskā nodarbība
10:00 - 10:10 Uzruna un iepazīšanās ar dienas kārtību.
10:10 – 11:00
uzņēmējdarbībā.

Normunda

Smaļinska

lekcija

par

dabas

mantojuma

izmantošanu

Normunds Smaļinskis - autors, TV režisors, fotogrāfs, gids un tūrisma eksperts, kurš vairāk
nekā desmit gadus veltījis noslēpumainu objektu izpētei Latvijā. Publicējis daudzus vēstures
un ceļošanas tematikai veltītus rakstu. Populārzinātniskas grāmatas "Nezināmā Latvija" un
grāmatas “100 stāsti par Latviju” autors. Viņam ir svarīgi izzināt vēsturiskus notikumus
pagātnē un meklēt to atbalsis mūsdienās.
11:00 - 11:20 Evitas Lūkinas pieredzes un iedvesmas stāsts par ģimenes biznesu “Lauku
tējas” un tā atpazīstamības veicināšanu.
Evita Lūkina - ekoloģisko “Lauku tējas” tēju radītāja un atpazīstamības veicinātāja. Evita ir
pārliecināta, ka cilvēkiem ir jāatjauno saikne ar dabu un katram pašam ar sevi. Tāpēc aktīvi
iet pašizziņas ceļu, tostarp papildinot zināšanas ķermeņa psiholoģijā, dabiskās balss
atbrīvošanā un mandalu terapijā. Šobrīd apgūst tālmācībā fitoterapiju Stonbridžas
Univesitātē. Vada meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem.
11:20 - 11:40 Kafijas pauze
11:40 - 13:00 Andra Urbāna praktiskā nodarbība par komunikāciju un tās nozīmi veiksmīgā
uzņēmējdarbībā.
Andris Urbāns - fonda “URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” dibinātājs, biznesa konsultants,
mentors un uzņēmējs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi.
13:10- 13:50 Pusdienas

II DAĻA - Praktiskās apmācības un pasākuma noslēgums
13:50 - 14:50 Darbs grupās kopā ar kouču un mentoriem (4 grupas).
●
●

Uzņēmējas visu veikto uzdevumu sasniegto rezultātu analīze;
Kouča un mentoru jautājumi katrai dalībniecei sava biznesa virzībai un attīstības
veicināšanai.

14:50 - 15:05 Sertificēta kouča Santas Ogriņas skaidrojums par stratēģisko soļu un
ilgtermiņa plānošanas nozīmi biznesā.
15:05 - 15:30 Koučinga uzdevums - sava biznesa stratēģisko soļu uzstādīšana ilgtermiņa
attīstībai.
15:30- 15:45 Atsauksmes par pasākuma norisi (anketas formātā).
15:45 - 16:05 Kafijas pauze
16:05 - 17:05 Diskusija par tālāko sadarbību (darbs grupās ar ideju prezentēšanu).
17:05 - 18:00 Pasākuma noslēgums: atziņas no dalībniecēm, novēlējumi, fotogrāfēšanās...

