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17.

13:30 - 14:153. sesĳa
No idejas rašanās līdz iznešanai pasaulē. Kā radīt ideju un mērķi? 
Misija un vīzija. Kā sasniegt un mobilizēt cilvēkus? 
Kristaps Kravalis - personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” 
vadītājs un personīgās produktivitātes treneris

10:00 - 10:451. sesĳa
Kā jebkuru pieredzi pārvērst mācīšanās procesā? / How to transform 
every experience into a learning process?
Deepak Ramola - organizācijas Project Fuel veidotājs un radošais direk-
tors no Indijas

1. sesĳa 10:00 - 10:45
Komunikācija ir atslēga visam / Communication is a key to everything
Zaitoon Shah - pārmaiņu un korporatīvo transformāciju vadītāja Aberkyn kompānijā un 
organizācijas Girls Forward izveidotāja no Nīderlandes. 

11:00 - 12:302. sesĳa
Es kā līderis.  DiSC uzvedības modelis
Daniēls Godiņš - programmu direktors un komandas attīstības treneris 
uzņēmumā “Sense of Team”.

10:00 - 10:50Apmācību atklāšana un iepazīšanās

1. sesĳa 11:00 - 11:45
Līdera "veiksmes formula". Kas ir un kas nav līderis? Vadības tipi un 
līderība kā viens no tiem. Līdera kvalitātes un to nozīme sabiedrībā, pār-
maiņu veicināšanā.
Māris Resnis – komandu attīstības un personiskās izaugsmes treneris 
piedzīvojumu organizācijā "Lūzumpunkts"

12:00 - 12:452. sesĳa
Brīvprātīgais darbs - rīks personīgajai izaugsmei un karjeras pilnveidei. 
Ko nozīmē brīvprātīgais darbs? Motivācija un nemateriālais ieguvums.

Lorem ipsum

12:45 - 13:30Pusdienu pauze

12:30 - 13:15Pusdienu pārtraukums

15:00 - 16:30Praktiskais uzdevums: Sociālais projekts

13:30 - 15:30Praktiskais uzdevums: Sociālais projekts

15:30 - 16:00Apmācību noslēgums

15.

14:30 - 16:00Praktiskais uzdevums: Sociālais projekts

16.

13:15 - 14:453. sesĳa
Ķerot dzīves aicinājumu
Ilze Bergmane - personīgās attīstības un komandu trenere organizācijā 
"Piedzīvojumu gars".

2. sesĳa 11:00 - 11:45
No A līdz Z: Kā sevi pasniegt ar pārliecību un kodolību?
Dāvis Golds - biedrības "Global Shapers Riga" vadītājs un 2017. gada Eiropas publiskās 
runas čempions.

3. sesĳa 12:00 - 12:45
Ikdienas līderība. Kādas ir mūsu katra iespējas ikdienas līderībai?
John May  - Award International pārstāvis no Lielbritānijas

#tiešsaistē

Evija Sprodzēna - starptautisko projektu un pārdošanas vadītāja tirgus 
un sabiedriskās domas izpētes uzņēmumā, brīvprātīgā darba entuziaste.


