
 
   

 

12. aprīlī, 9:00-13:00 

 

Kā saglabāt savas vērtības un pieeju, strādājot vidē ar atšķirīgām vai pretējām 

vērtībām. Ne tikai vieglos laikos, bet īpaši arī saskaroties ar grūtībām un pretestību. 

Pieredzes no pagātnes, aktuālie izaicinājumi, vajadzības un iespējas. 

 

Tēmas: 

1. Vēsturiskie un mūsdienu piemēri un kontrasti - ekonomikas pēc Dieva principiem un bez tiem  

- Reformācijas gadi un to ietekme uz ekonomiku – Eiropā, ASV, pārējā pasaulē 

- Piemēri par atkāpšanos no Bībeles principiem – un tā reālā ietekme uz ekonomiku 

- Kā reliģiskā prakse un ticība ietekmē ekonomiku dažādos pasaules reģionos 
- Individualizētās kristietības patiesais posts mūsdienu rietumu kultūrā 
- Reālās dzīves piemēri par Kristus transformētiem uzņēmumiem (arī valsts iestādēm, pilsētām, valstīm) 

 

2. Mūsu izvēle un iespējas – šodienas ekonomikā un biznesa vidē 

- Šobrīd aktuālākie izaicinājumi ekonomikā un biznesa vidē  
(naudas apritē, ekonomikas stimulācijā, globālajos procesos, taisnīguma izpratnē utml)  

- Ko nozīmē būt par “gaismu un sāli” un “taisnības kokiem Dievam par godu” mūsdienu ekonomikā 
- Transformācijas process uzņēmējiem, vadītājiem, profesionāļiem 

 

Mateja 5:13,14 

Jūs esat zemes sāls.. jūs esat pasaules gaišums;  

pilsēta, kas stāv kalnā nevar būt apslēpta. 

Jesajas 61:1-4 (izvilkums) 

Būt par taisnības kokiem, kas stādīti Dievam par godu,  

caur kuriem Dievs atjauno vecās posta vietas un pilsētas. 

Programma: 

 08.30  Reģistrācija 
 09:00 Ievads, sākuma uzruna 

 09:15  Prabhu Guptara - 1. tēma  
 10:00 Jautājumi / atbildes uz 1 uzrunu 
 10:30  Kafijas pauze 

 11:00 Prabhu Guptara – 2. tēma 
 11:40 Jautājumi / atbildes, diskusija 
 12:10 Prabhu Guptara noslēguma komentāri 
12:30-13:00 Neformālas sarunas ar lektoru, dalībniekiem 



 
   

 

 

Detaļas par laiku, vietu un reģistrāciju 

Laiks – 2013. gada 12. aprīlis, 9:00-13:00 

Vieta – Viesnīca “Maritim Park Hotel Riga”, Slokas iela 1, Rīgā 

Darba valoda – angļu, ar sihnrono tulkojumu latviešu valodā 

Dalības maksa – reģistrējoties un samaksājot līdz 27. martam - 20Ls, pēc tam – 29Ls 

Maksājot pa tiešo – SEB bankas konts: LV03UNLA0050018832086, Biedrība “CBMC Latvija”, norādiet “Vārds, 
Uzvārds, 12.aprīļa seminārs”. Ja vēlaties maksāt pēc rēķina – lūdzu piesakiet e-pastā, norādot savus rekvizītus; 
rēķins būs bez PVN, jo CBMC-Latvija nav PVN maksātājs. 

Pieteikšanās un papildus informācija – info@cbmc.lv un tel. 29207993 

Pasākumu organizē – CBMC-Latvija. 

 

 

Par Prabhu Guptara 
 

Prof. Prabhu Guptara līdz 2011. gadam 15 gadus ir bijis izpilddirektors Šveices lielākās 
bankas UBS struktūrā Wolfsberg, kas nodarbojas ar jaunu investīciju tirgu analīzi, 
ģeopolitisko procesu ietekmi uz biznesa vidi un ekonomiku kopumā, banku un korporāciju 
vadību kompetenču attīstību darbam jaunās ekonomiskās situācijās un tirgos utml. Līdz tam 
viņš vadījis konsultāciju uzņēmumu Londonā, kas nodarbojās ar lielo korporāciju 
kompetenču attīstību to starptautiskā biznesa paplašināšanā. Cita starpā viņš ir neskaitāmu 
publikāciju autors (t.sk. Financial Times, The Guardian, The Times u.c.), piedalījies daudzās 
radio un TV programmās Lielbritānijā un citās valstīs. Viņš ir Globālā biznesa, menedžmenta un politikas profesors William 
Carey Universitātē (Indijā) un St. Gallen universitātes Menedžmenta institūta (Šveicē) padomē. Viņš ir vieslektors arī 
daudzās universitātēs un biznesa skolās dažādās pasaules valstīs. Patreiz dzīvo Šveicē, ir precējis, ir 4 pieauguši bērni. 

 

Starp citiem viņa klientiem ir bijuši tādi uzņēmumi un organizācijas kā - Akzo Nobel (Netherlands), the Associated Banks 
Institute (Germany), Barclays Bank (UK), British Petroleum (UK), Deutsche Bank (Germany), the International 
Management Association of Japan, Kemira (Finland), Kraft Jakob Suchard (Switzerland), Nokia Telecommunications 
(Finland), Novo Nordisk (Denmark), Sonatrach (Algeria), Sun Alliance (UK), Valeo (France). 

 

Piedalījies kā runātājs Lausanne III Congress 2010. gadā Dienvidāfrikā, Hope for Europe II konferencē 2011. gadā Ungārijā,  
Heartbeat Tallinn programmas ietvaros 2012. gadā u.c. Vadījis Os Guiness dibināto The Trinity Forum Eiropā, patreiz arī 
viens no oficiālajiem moderatoriem un viesu lektoriem biznesa, ekonomikas, tehnoloģiju, Bibliskā pasaules skatījuma un 
politikas jomās.  

 

 

Par CBMC-Latvija 
 

CBMC apvieno uzņēmējus, dažādu jomu profesionāļus un organizācijas no visas pasaules ar mērķi integrēt ticību Jēzum 
Kristum savā profesionālajā darbībā. Tā ir kristīgo uzņēmēju un profesionāļu kalpošana, kas vērsta gan uz privātajā 
sektorā strādājošiem profesionāļiem, vadītājiem un uzņēmējiem, gan arī valsts sektora darbiniekiem, kas vēlas savu darba 
ikdienu dzīvot un veidot Dievam tīkamā veidā, kā arī savus darba mērķus un darba veidu pakārtojot Dieva vadībai, tā 
ikdienas darba gaitās personīgi piedzīvojot Dieva klātbūtni un ar šo prieku daloties arī ar apkārtējiem – kristiešiem un tiem 
kas tikai meklē ceļu pie Dieva. 

 

CBMC kalpošana ir plaši pārstāvēta dažādās pasaules valstīs, t.sk. Latvijā, Holandē un citviet Eiropā. Eiropā CBMC ir 
pazīstams zem nosaukuma Europartners. Šodien tās pārstāvniecības atrodas vairāk nekā 75 valstīs. CBMC ir dibināta 
1938. gadā ASV, laikā kad valdīja ekonomiskā depresija. Tad vairāki vīri, uzņēmēji sāka pulcēties uz kopīgām lūgšanām, 
par krīzi un par Dieva vadību konkrētajā situācijā. Ar laiku tas izveidojās par kalpošanu, kas sniedz savstarpēju atbalstu 
kristiešiem, savas darba ikdienas gaitas veicot. Latvijā CBMC darbojas kopš 1995. gada zem nosaukuma CBMC-Latvija. 


