
   
  

Programma 

 

09.30 – 10.00 
Reģistrācija 

10.00 – 11.00 
Biznesa sarunu vadlīnijas: 
stratēģija, diplomātija un 
psiholoģija 

Lektors: Toms Kreicbergs 

11.00 – 11.50 
Radošums biznesā = 
inovācijas 

Lektors: Ģirts Ozoliņš 

11.50 – 12.20 
Kafijas pauze 

12.20 – 13.00 
Personības izaugsme – 
pievienotā vērtība biznesā 

Lektors: Baiba Pumpiņa 

13.00 – 14.00 
Lietišķā etiķete – 
nevainojamam uzvedības 
stilam un uzņēmuma 
reprezentācijai 

Lektors: Aija Strautmane 

 

 

 

 

Seminārs un tikšanās uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības uzsācējiem 

Personība – veiksmīga uzņēmuma 
pamats 

 

2014. gada 16. decembrī 
Biznesa augstskolā „Turība”  
Adrese: Rīga, Graudu iela 68 

Rīko Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra  

Šajā seminārā tiks meklētas atbildes, kā kļūt 
par veiksmīgu uzņēmēju – pārliecinoši 
piedaloties biznesa sarunās, atklājot radošo 
potenciālu, strādājot pie savas personības 
izaugsmes un ievērojot noteikumus, lai 
iederētos biznesa vidē. 

Lektori:  

Toms Kreicbergs, prezentāciju, biznesa 
sarunu un finanšu tirgus konsultants, strādājis 
Volstrītā, godalgots rakstnieks (pazīstams ar 
pseidonīmu Tom Crosshill) 

Ģirts Ozoliņš, mārketinga komunikāciju 
aģentūras „IDEA” vadītājs, vadījis 
Procter&Gamble, Tele2, Colgate-Palmolive u.c. 
zīmolu stratēģiju un radošo risinājumu izstrādi  

Baiba Pumpiņa, psiholoģe un psihoterapeite, 
supervizore, Rīgas Geštalta institūta 
pasniedzēja 

Aija Strautmane, lietišķās etiķetes eksperte, 
mediju konsultante, 9 grāmatu autore, bijusi 
Latvijas republikas ģenerālkonsuls 
Sanktpēterburgā 

Moderators: Oskars Priede 

Darba valoda: latviešu 

 

Kontaktinformācija: 
Inese Maziņa-Ivanāne 
Biznesa informācijas nodaļas projektu vadītāja 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
+371 67039459 
inese.mazina-ivanane@liaa.gov.lv 
www.liaa.gov.lv 



   
 

Programma 

 

09.30 – 14.00 
Individuālās konsultācijas 
par aktuālajām Eiropas 
Savienības fondu atbalsta 
programmām uzņēmējiem 

14.00 – 17.00  
Informatīva video 
prezentācija „LIAA atbalsts 
uzņēmējiem” 
 

 

 

Individuālās konsultācijas par aktuālajām 
Eiropas Savienības fondu atbalsta 
programmām uzņēmējiem 

Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 

 Biznesa inkubatori, finansējums 
uzņēmējdarbības attīstībai, semināri, 
konkursi un konsultācijas 

Eksporta veicināšanai 

 Informācija, konsultācijas, pasākumi 
(semināri, nacionālie stendi, 
tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, 
individuālās vizītes) un finansējums 
dalībai pasākumos ārzemēs 

Nodarbināto apmācībām 

 Nozaru asociāciju īstenotie apmācību 
projekti, kā arī sīko un mazo 
uzņēmumu apmācības informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā 

Informatīva video prezentācija „LIAA 
atbalsts uzņēmējiem” 

 Atbalsta programma nodarbināto 
apmācībām 

 Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 
mārketings 

 Uzņēmumu dalība starptautiskās 
nozaru izstādēs 

 Norvēģijas finanšu instrumenta 
līdzfinansētā programma „Inovācijas 
„zaļās” ražošanas jomā” 

 Eiropas biznesa atbalsta tīkls (EEN) 

 Atbalsts eksportam: 

o LIAA pārstāvniecības ārvalstīs 
o Valsts vizītes, tirdzniecības 

misijas 
o Latvijas dienas „Taste Latvia” 
o Nacionālie stendi 
o Uzņēmēju kontaktbiržas 
o Biznesa forumi 
o Informatīvi semināri 
o Konsultācijas par ārējās 

tirdzniecības jautājumiem 
o Tirgus izpēte 
o Ārējās tirdzniecības portāls  

 


