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Viena no, manuprāt, īsākajām un veiksmīgākajām definīcijām 

saka, ka Stratēģija – tas ir par izvēlēm – ko darīt, un vēl jo 

vairāk – ko nedarīt! Lielajos uzņēmumos stratēģijas pārskats var 
būt apjomīgs projekts četru vai pat sešu mēnešu garumā. Mazie un 
vidējie uzņēmumi nevar atļauties tam veltīt tik daudz laika un pārāk 
daudz līdzekļu. Ko darīt? 
 

Esmu pārliecinājies, ka uzņēmuma vadītājiem un speciālistiem 
kopā ir pietiekami daudz zināšanu gan par nozari un klientiem, gan 
par paša uzņēmuma spējām, lai varētu formulēt prioritātes un 
izstrādāt rīcības plānus, lai izlemtu – ko darīt un ko ne. Bet vai to 
var izdarīt dažās dienās?  

 

Aicinu Jūs uz pasākumu, kurā iepazīstināšu ar savu pieeju – kā 
vadības grupā, pieaicinot uzņēmuma speciālistus un ar 
profesionāla moderatora palīdzību var veikt uzņēmuma un biznesa 
vides novērtējumu, nospraust mērķus un kopīgi izstrādāt rīcības 

plānus. Es to dēvēju par stratēģijas pārskatu paplašinātā 

vadības grupā, ko parasti rīko kā vienas vai divu dienu 
izbraukuma semināru. Pārrunāsim arī, kā šādu pasākumu var 
izmantot ne tikai plānošanai, bet arī vērtīgai informācijas apmaiņai 
un komandas stiprināšanai. Vasara vēl nav galā, un vēl var paspēt 
ne tikai atpūsties, bet arī labus darbus paveikt! 
 
 

Tiekamies ceturtdien, 29. jūlijā, pl. 11.00 Vecrīgā, Grēcinieku ielā 8 – vietā, kas 

mudina uz labām domām – bārā restorānā K|I|D* Plānotais laiks sarunām – 
stunda-pusotra. Es sarūpēšu arī atspirdzinājumus karstai vasaras dienai. Kas 
vēlēsies turpinājumā ieturēt arī maltīti – varēs izmantot Bāra garšīgo biznesa 
pusdienu piedāvājumu! 
 
 

Lūdzu pieteikties, zvanot pa tālruni 294 19 866  

vai sūtot e-pastu uz maris.millers@mmstudija.lv 
 

 
Moderators-konsultants Māris Millers: 10 gadus esmu strādājis kopā ar starptautisku 

vadības komandu SIA Lattelekom - gan kā vadības grupas sekretārs, gan biznesa attīstības 

direktors un pārmaiņu programmu direktors. 2006. gadā izveidoju savu uzņēmumu un 

strādāju kā neatkarīgs konsultants un pasniedzējs. Esmu organizējis stratēģijas pārskatus 

vairākiem desmitiem Latvijas un Baltijas uzņēmumu. Vadu mācību un vadības attīstības 

programmas SIA „Komercizglītības centrs”, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskajā 

maģistra studiju programmā „Inovācijas un uzņēmējdarbība”. 


