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UZŅĒMUMA 
DIGITĀLĀ 
TRANSFORMĀCIJA.  
SPĒLES 
NOTEIKUMI UN 
CEĻA KARTE 
 

Šis ir iespēju un ieguvumu laiks. Digitalizācija, robotizācija, jauni rīki un platformas ir ik uz soļa un 
ir “must have” jeb “jaunais normālais”. Kā kopsolī ar tehnoloģijām sasniegt vairāk? 

Šis kurss ir paredzēts uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājiem, kam jāizprot digitālās 
transformācijas spēles noteikumi un investīciju plānošanu, jānosaka uzņēmuma digitālais briedums 
un jāsagatavo digitālās transformācijas ceļa karte (roadmap). 

NORISE:  

1. un 8. jūnijs 

9.00 – 17.00 (klātienē)                     
 

Dalības maksa: 599 EUR + PVN 

Piesakieties līdz 1. maijam un saņemiet 10% atlaidi! 

MĒRĶAUDITORIJA: 

▪ Augstākā līmeņa vadītāji, kam jāizprot 

digitālās transformācijas spēles noteikumi un 

investīciju plānošanu, 

▪ Augstākā līmeņa vadītāji, kam jānosaka 

uzņēmuma digitālais briedums un jāsagatavo 

digitālās transformācijas ceļa karte. 

BIZNESA TRENERIS UN KONSULTANTS AINĀRS BEMBERIS 

Eksperts informācijas tehnoloģiju nozarē kopš 2003. gada. Praktisko 

pieredzi ieguvis, strādājot pārdošanā, pārdošanas un biznesa vadībā 

tādos uzņēmumos kā Mebius IT, Microsoft Latvia, Columbus IT Partner 

Latvia. Šobrīd ir SAP Latvia direktors. Ir palīdzējies vairākiem 

uzņēmumiem ieviest IT risinājumus, kas ir veicinājuši biznesa izaugsmi. 

Regulāri uzstājas konferencēs un forumos Latvijā un ārzemēs par IKT 

tēmām, veicinot uzņēmēju digitālās prasmes attīstīšanu.  

Vairākus gadus ir bijis KIC vadītāju ilgtermiņa attīstības programmas 

“Digitālā Kompetence Biznesam” treneris. 

Izglītība: MBA Ženēvas universitātē 2010. gadā. Akadēmiskā izglītība tiek 

regulāri papildināta ar dažādu semināru, konferenču, treniņu 

apmeklēšanu Latvijā un ārzemēs. Apguvis BICG (Baltic Institute of Corporate Governance) Valdes 

locekļu izglītības programmu (2021.).  
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MĀCĪBU  PROCESS UN METODES  

Īsas lekcijas, diskusijas un praktiskie uzdevumi grupās, piemēri (veiksmes un neveiksmes). Starp 

abām mācību dienām paredzēts mājas darba uzdevums. 

DALĪBNIEKU ATSAUKSMES: 

• Ļoti augstu novērtēju trenera talantu atraktīvi un koncentrēti dot daudz informācijas. 

Viegla komunikācija! 

• Plašas zināšanas par sfēru. 

• Ainārs ir dzimis pasniedzējs. Ļoti saistoši pasniedz savu mācību vielu. 

• Piepildīts ar optimismu. 

• Profesionālis ar augstu emocionālo inteliģenci. 

• Pasniedzējs 100% savā jomā un vietā! 

• Lieliska prezentācija, iegūts daudz informācijas digitālajā vidē. 

• Aināram kompliments – ļoti laba satura informācija. 

• Ļoti interesanti. Daudz ideju. Izklaidējoši izglītojoši, uz piemēriem balstīts, ieskats 

digitālās kompetences pasaulē. 

PROGRAMMA 

• Kas ir digitalizācija un digitālā transformācija? Digitalizācijas iespējas un 

izaicinājumi. Kāpēc tā ir nepieciešama? 

• Biežāk lietotie digitalizācijas termini – kā tos tulkot un ko tie dod?  

• Kāpēc uzņēmumiem ir jāmainās? Ilgtspēja (sustainability) un kā tās prasības 

izmantot biznesa labā. Nākotnes jautājumi.  

• Domāšanas maiņa – digitālā transformācija nav IT projekts, bet biznesa 

pārmaiņas. Digitālās transformācijas projekta pozicionējums. Industriju piemēri. 

• Pārmaiņu vadība uzņēmumā digitālās transformācijas ietvarā: cilvēki, procesi, 

sistēmas.  

• Ar ko sākt un kas ir nepieciešams “digitālās ceļa kartes” un “business case” 

sastādīšanai? Kādas kritiskās komponentes ir nepieciešamas uzņēmuma digitālajam 

uzrāvienam (total cost of ownership)? 

• Praktiskais darbs: dalībnieki novērtē sava uzņēmuma digitālo briedumu un sastāda 

digitālās transformācijas ceļa kartes.  

• Augstākā līmeņa vadītāja loma un atbildība uzņēmuma transformācijā. Citu 

digitalizācijā iesaistīto lomu nozīme un nepieciešamība. 

•  Digitālā drošība kā uzņēmuma stabilitātes un ilgtspējas pamats. 


