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II MODULIS: KĀ BŪT PĀRMAIŅU LĪDERIM

09.00–11.00

11.00–11.15

11.15–12.45

12.45–13.30

13.30 –15.00

15.00–15.15

15.15–16.30

16.30–16.45

16.45–18.15

18.15–19.00

Kafijas pauze

Programmu izstrāde komandām 
kopā ar mentoriem un komandu prezentācijas

Kafijas pauze

Kafijas pauze

Līderu loma

Moduļa noslēgums

Laiks Norise

„Koka Rīga”, Krāsotāju iela 12, Rīga , 2015. gada 5. marts

Pārmaiņu vīzija

Pārmaiņu programma: 
Efektīvas pārmaiņu programmas sastāvdaļas

Pusdienas

Pārmaiņu vadīšana: iespējas un riski
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II MODULIS: MĀCĪBU MODUĻA VADĪTĀJI

Jolanta Cihanoviča - starptautiski atzīta konsultante un trenere ar vairāk nekā 15 
gadu pieredzi apmācību programmu izstrādē un vadīšanā gan Latvijā, gan 
ārvalstīs. Psihologa izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Latvijas 
Universitātē. Jolanta darbojusies gan biznesa, gan akadēmiskajā vidē, praktisko 
vadības pieredzi guvusi galvenokārt nevalstiskajā sektorā.
Jolanta nepārtraukti papildina savas zināšanas un kvalifikāciju, mācījusies ASV 
Līderības un vadības institūtā, kā arī Šveicē, Nīderlandē un Ungārijā 
(Starptautiskās Ādlera psiholoģijas biedrības apmācības), Zviedrijā, un citās valstīs.
Darbojusies kā lektore un coach Japānā, konsultējot un apmācot pieaugušo 
izglītības jautājumos.

Reinis Upenieks - pasniedzējs, konsultants, specializējies organizāciju psiholoģijas 
un veselības psiholoģijas jomā. Izstrādājis un ieviesis programmas veselības un 
drošības jautājumos. Vairāku Latvijas un starptautisko organizāciju biedrs.
Reinis nepārtraukti turpina papildināt savas zināšanas un profesionālo 
kvalifikāciju. Mācījies Nīderlandē (Starptautiskās Ādlera psiholoģijas biedrības 
apmācības), Francijā, Apvienoto Nāciju Attīstības programmā un citur.
Reinis ir Edvarda de Bono „Thinking Systems/APTT” sertificēts treneris program-
mas „Simplicity” pasniegšanai.
Par savu pieeju Reinis saka: „Ar rūpību pievēršoties klienta aktuālajai situācijai, 
cenšos gūt pietiekamu priekšstatu par procesiem, un dot idejas un ieteikumus 
sistēmu uzlabošanai un efektivitātes paaugstināšanai, vienlaicīgi saglabājot 
personisku attieksmi un iedziļināšanos”.

Uzziņai:
Margrieta Ulmane, organizatore. Tālr. + 371 29 188 230
Madara Zingere, organizatore. Tālr. +371 26 353 828
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II MODULIS: NORISES VIETAS KARTE

Ieteicamās auto stāvvietas (kartē iezīmētas ar zilu): 
 • Krāsotāju ielā
 • Artilērijas ielā
 • Matīsa ielā

Auto stāvvietu ierobežojumi (kartē iezīmētas ar sarkanu):
 • Sparģeļu ielā
 • Lienes ielā
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