
 
 

2011. gada 6. -  8. oktobris 
 

„CBMC Latvija” un „Crown Latvija” organizē  
biznesa pusdienas, līderu apmācību un konferenci  

ar viesi Abraham Maldonado 
 

Lektors: biznesa vadītāju/kristīgu līderu treneris (coach) un 

konsultants, Eiropas kristīgās vadības akadēmijas (European 
Christian Leadership Academy) prezidents un dibinātājs Abrahams 
Maldonado (Spānija / ASV). 

 
Darba pieredze: 

- Lektors kristīgu līderu sagatavošanas institūta „Haggai 
Institute” apmācības centros Singapurā un Maui sala (Maui, 
Hawaii), globāli apmācot vadītājus būt par uzticamiem, spēcīgiem 
līderiem lokāli, izdzīvojot kristietību darba vietās, ģimenēs un 
sabiedrībā. 
- Īpašais aģents Federālā izmeklēšanas birojā (FBI, ASV) 
- Kājnieku virsnieks speciālo Jūras spēku vienībā (ASV) 
- Viceprezidents un Drošības departamenta direktors Puerto Rico 
lielākajā veselības aprūpes korporācijā „Pavia Health”  

 

 

Ceturtdiena, 2011.gada 6. oktobris plkst. 12.00-13.30  
Biznesa pusdienas. Aicināti kristīgi vadītāji, līdzi aicinot savus partnerus, klientus.  
Tēma: Kurš ietekmē mūsu lēmumus un rīcību? 
Papildus informāciju skatīt  WWW.CBMC.LV -„Kurš ietekmē mūsu lēmumus un rīcību?”  
 

------------------------------------------------------------ 
 

Ceturtdiena, 2011.gada 6. oktobris plkst. 15.00 - 19.00 1. daļa 
Piektdiena, 2011.gada 7. oktobris plkst. 9.30 - 18.00 2. daļa 
Seminārs vadītājiem un līderiem.  
Tēma: Kristīgās vadības iemaņas un Svētā Gara Darbs Līderu pārveidošanā un pilnveidošanā (Authentic 
Christian Leadership Skills and the Work of the Holy Spirit in the Transformation of the Leader). 
Papildus informāciju skatīt  WWW.CBMC.LV - Līderu apmācība 
 

------------------------------------------------------------ 
 

Sestdiena, 2011.gada 8. oktobris plkst. 09.00 - 19.00 
Konference: Kristīgas dzīves vadība darba ikdienā 
Konferences mērķis ir atklāt Bībeles principus attiecībā uz līdzsvarotu kristieša dzīvi, kas pagodina Dievu un ir 
par svētību ģimenēm un apkārtējai sabiedrībai. 
Papildus informāciju skatīt  WWW.CBMC.LV - Kristīgas dzīves vadība darba ikdienā 
 
Sestdien, 2011.gada 8. oktobris plkst. no 15.30-19.00 
Konferences atklātā daļa: Kristīgas dzīves vadība - līdzsvars biznesā un ģimenē 
Šī pasākuma daļa paredzēta brīvākā gaisotnē, aicinām to apmeklēt kopā ar dzīvesbiedriem, bērniem, 
draugiem, vecākiem. Būs pieejama bērnu pieskatīšana. Laipni aicināti visi interesenti, kuriem nav bijusi iespēja 
piedalīties konferences 1. daļā. 
Papildus informāciju skatīt WWW.CBMC.LV - Kristīgas dzīves vadība, līdzsvars biznesā un ģimenē 
 
Vieta: Viesnīca „MARITIM Park Hotel Riga”, Slokas iela 1, Rīga(Pārdaugava). 
 
Mērķauditorija: Uzņēmumu, organizāciju un struktūrvienību vadītāji un līderi, uzņēmēji, kuri vēlas mācīties un 

pilnveidot Bībelisko principu pielietošanu ikdienā – savās darba vietās, ģimenēs un sabiedrībā. 
 

Pieteikšanās: lūdzam pieteikties līdz 5.oktobrim, reģistrēties  www.cbmc.lv, vai rakstīt uz info@cbmc.lv. 

http://cbmc.lv/?id=5588
http://cbmc.lv/?id=5591
http://cbmc.lv/?id=5587
http://cbmc.lv/?id=5590
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