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Starptautiskā biznesa sieviešu konference 

“Dari ar nākotni!” 
Ideju, pieredzes un iedvesmas apmaiņa 

 

2013. gada 7. februārī 
Bankas Citadele konferenču zālē, Rīgā, Republikas laukumā 2A 

(ieeja no Eksporta ielas puses) 

 
Par godu savas pastāvēšanas desmitajai gadadienai biedrība LĪDERE un banka Citadele 
organizē starptautisko biznesa sieviešu konferenci “Dari ar nākotni”! Jau kopš savas darbības 
pirmsākumiem 2003.gadā biedrība “LĪDERE” ir apvienojusi, iedvesmojusi un atbalstījusi daudzas 
uzņēmējas un līderes no dažādām biznesa sfērām, tāpēc konference ir īpaši gaidīts notikums. 

Konferences galvenās tēmas ir iedvesma un iedrošinājums, un mēs centīsimies 

konferences darba gaitā rast atbildes uz šādiem jautājumiem: 

Kas nosaka sievietes veiksmi biznesā? 
Kādas personiskās īpašības ir būtiskākās, lai kļūtu par veiksmīgu biznesā? 
Kā izdodas sabalansēt veiksmīgu karjeru biznesā ar piepildītu privāto dzīvi? 

Kā panākt, lai darbs neprevalē pār personiskās dzīves sfērām? 
Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar ko jāsaskaras sievietēm biznesā? 

Mūsu mērķis, balstoties uz dažādu biznesa cilvēku pieredzi, secinājumiem un veiksmes 

stāstiem, ir parādīt uzņēmējdarbības un radošās domāšanas potenciālu, iedrošināt savas jomas 

profesionāļus arvien jaunu biznesa ideju īstenošanai, aicināt profesionālus uzņēmējus iesaistīties 

mentoringa programmā, kā arī pateikties jau esošajiem programmas dalībniekiem. 

Mērķauditorija: mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji, īpašnieki, uzņēmumu direktori, jaunie un 
topošie uzņēmēji, pašnodarbinātie, pieredzējuši uzņēmēji un studenti. 
 
Dalības maksa: 15 LVL/21 EUR (ar PVN 21%) 

Konferences darba valodas: latviešu, angļu 
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Starptautiskā biznesa sieviešu konference 

“Dari ar nākotni!” 
 

Ideju, pieredzes un iedvesmas apmaiņa 

 
KONFERENCES PROGRAMMA 

 
9.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija  

 
10.00 – 10.40 Rīta iedvesmas runas 

 
 Vairas Vīķes-Freibergas, Latvijas Valsts prezidentes no 1999.gada līdz 

2007.gadam video uzruna konferences dalībniekiem 
 Daniels Pavļuts, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrs 
 Guntis Beļavskis, bankas Citadele valdes priekšsēdētājs 
 Aiva Vīksna, biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja 
  
10.40 – 12.20 PIRMĀ PANEĻDISKUSIJA 

 
 Globālā tirgus iespējas un tendences uzņēmējdarbības attīstībā 

 
Galvenās tēmas: Globālā tirgus iespējas un jaunākās tirgus tendences. Nozaru perspektīvas un 

izaicinājumi. Biznesa tendences Latvijā, ES un citās pasaules valstīs. 
Reģionālais aspekts un salīdzinājums. 
 

Iedvesmojošs stāsts: Aiste Ptakauske, uzņēmēja filmu, teātru, reklāmu, teātra izrāžu, televīzijas 
raidījumu un  scenāriju veidošanas jomā, Lietuva 
 

Profesionālā pieredze: Sabina Dziurman, vecākā bankas speciāliste, Eiropas Rekonstrukcijas un 
Attīstības Banka (EBRD) / banka Citadele - finansēšanas instrumenti 
uzņēmējiem. 
 

Personiskā pieredze: 1. Daniels Pavļuts, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrs 
2. Līga Menģelsone, LDDK ģenerāldirektore 
3. Daiga Kiopa, Lursoft valdes locekle 
4. Alise Trautmane, apģērbu zīmola “Narciss” radītāja un galvenā 

dizainere 
5. Linda Austere, Ārvalstu investoru padome Latvijā 
6. Jānis Palkavnieks, draugiem.lv runasvīrs 
7. Signe Dauškane-Platace, Klīnikas Premium Medical vadītāja 
8. Iveta Ļekūne, p/s Kāpostnīca 

 
 Moderators: Valdis Melderis 

 
12.20 – 13.20 Pusdienas. Konferences dalībnieku neformālas sarunas. 
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13.20 – 14.40 OTRĀ PANEĻDISKUSIJA 

 
 Līderība: sieviete biznesā, politikā, vadībā  

 
Galvenās tēmas: Sieviete – līdere – vadītāja. Kā veidojas sievietes līderes karjera? Sievišķais un 

vīrišķais vadības, uzvedības un komunikācijas stils. Kā sabalansēt līderības 
pozīciju ar nepieciešamību pēc padoma un atbalsta gan profesionālā, gan 
cilvēciskā jomā? Vai ir kādas atšķirības, esot sievietei līderei dažādās sfērās – 
biznesā, politikā vai augsta līmeņa menedžmentā? 
 

Iedvesmojošs 
stāsts: 

Mrs. Marianne Abib-Pech, Konsultāciju uzņēmuma AWDS dibinātāja, 
konsultējot par alternatīviem investīciju veidiem Eiropā un Āzijā, Uzrakstījusi 
grāmatu „Ceļvedis Līderībā. Kā panākt efektīvu vadību un gūt rezultātus.” 
Regulāri publicē savas slejas „Global Corporate Venturing” un „The 
Independent.” 
 

Personiskā pieredze: 1. Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte 
2. Inguna Sudraba, Valsts kontroliere no 2004.gada līdz 2013.gadam 
3. Ritva Nyberg, ekonomiste, nevalstiskās organizācijas vadītāja (Somija) 
4. Benita Sadauska, „Domenikss” valdes priekšsēdētāja 
5. Anete Vīgnere, ARTE LIBERALIS (UK) līdzīpašniece un direktore, Latvijas 

Lielbritānijas Tirdzniecības Palātas Apvienotajā Karalistē līdzdibinātāja un 
valdes priekšsēdētāja 

6. Mairita Solima, viesnīcas «Gutenbergs» un SPA centra «Mārcienas muiža» 
īpašniece 

 
 Moderators: Valdis Melderis 

 
14.40 – 16.00 TREŠĀ PANEĻDISKUSIJA 

 
 Bizness un personība  

 
Galvenās tēmas: Vai ir kādas īpašības, kuras piemīt personai, lai kļūtu par veiksmīgu biznesā? 

Kā izdodas sabalansēt veiksmīgu karjeru biznesā ar piepildītu privāto dzīvi? Kā 
panākt, lai darbs neprevalē pār citām dzīves sfērām?  
 

Iedvesmojošs 
stāsts:  

Mrs. Madi Sharma, Darba devēju grupas locekle Eiropas ekonomikas un 
sociālās jomas komitejā Briselē. Uzņēmēja, starptautiski atpazīstama lektore 
biznesa jomā. 
 

Personiskā pieredze: 1. Lolita Bemhena, „Spilva” valdes priekšsēdētāja 
2. Dace Gaile, Anglo Baltic News (UK) mediju grupas īpašniece un 

direktore 
3. Ieva Vērzemniece, bankas Citadele Mazo un vidējo uzņēmumu 

apkalpošanas daļas vadītāja 
4. Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs, RSU pasniedzējs 
5. Zane Ozola, privātās vidusskolas “Patnis” dibinātāja 
6. Inese Apse-Apsīte, uzņēmēja, MATKA īpašniece un zīmolvadības 

konsultante 
 

 Moderators: Valdis Melderis 
  
16.00 – 16.10 Secinājumi un konferences noslēgums 
  

Moderators: Valdis Melderis 
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16.10 – 16.40 Sagatavošanās vakara pasākumam  
  
16.40 – 20.30 Svinīgā daļa “Gada Mentors 2012” balvas pasniegšanas 

ceremonija 
 

 16:40–17:00 – Viesu ierašanās 
17:00–17:30 – Nominantu pieteikšana 
17:30–18:30 – Uzvarētāju apbalvošana 
18:30–20:30 – Pasākuma neformālā daļa 
 

 Pasākumu vada: Valdis Melderis un Aiva Vīksna 
 
 

 

 

Sadarbībā ar 
 

 
 

Atbalstītāji 
 

                
 
 

 
 

 
Informatīvais atbalsts 

 

 

           

 
 
 


