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TAUSTIŅU SIMBOLI 
 

 

 

Simboli Paskaidrojums 

 Terminu definīcija 

 

 

Padomi 

 
Nodarbību plāni/izdales materiāli, piemēram, 1. 
tēma – 1. darbība 

 
Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci”, 
piemēram, Komunikācijas prasmes,prezentācijas 
prasmes utt. 
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MODUĻA APRAKSTS 
 

 

 

Šis modulis nodrošinās izpratni un dažus pirmos soļus uzņēmuma izveides un 

sākšanas procesā. Tajā tiks definētas un izskaidrotas dažas pamatidejas 

uzņēmējdarbības jomā, piemēram, uzņēmējdarbības idejas pilnveidošana, iespēju 

atrašana un izmantošana, resursu iegūšana un izmantošana. Tas noderēs arī kā 

pārskats par pamatīpašībām, kas ir svarīgas, lai sekmīgi pildītu savu uzņēmēja lomu. 

Šajā dokumentā var atrast šādas tēmas: 

 

1. Iespēju saskatīšana un redzējums  

2. Radošums 

3. Pašapziņa un pašefektivitāte 

4. Motivācija un neatlaidība 

5. Iniciatīvas plānošana un pārvaldība 

6. Mācīšanas caur pieredzi un sadarbība ar citiem 
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1. IESPĒJU SASKATĪŠANA UN REDZĒJUMS  
 

 

 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir nodrošināt instrumentus, lai varētu apzināt un izmantot 

iespējas; apzināt vajadzības un problēmas un izveidot jaunas sadarbības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmēju kompetencēm” 

 - Radošās domāšanas prasmes: Radoša domāšana ir spēja kaut ko apsvērt jaunā veidā. 

- problēmu risināšanas prasmes: problēmas risināšanas prasmes palīdz noteikt problēmas 

cēloni un rast efektīvu risinājumu. 
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1.1. Definīcija 
 

Definīcija: 

 

Zināšanas par to, kā atpazīt un identificēt biznesa iespējas, neapšaubāmi ir viena no galvenajām lielo 

uzņēmēju iezīmēm, kuri pievērš uzmanību visām situācijām ap tiem, meklējot kaut ko vai kādu ideju, kas 

viņiem varētu dot iespēju laist tirgū jaunu produktu vai pakalpojumu, kas ar izcilību atbilst mērķa 

auditorijas vajadzībām. 

Ir bēdīgi, ka katru dienu tirgus piedāvā vairāk iespēju investīcijām, kas rada pozitīvu un ienesīgu peļņu 

tiem, kuri uzdrošinās iet tālāk un uzņemties risku. Taču, zinot, kā apzināt šīs iespējas, ir pastāvīgs 

vingrinājums, kas ir jādara, un ne visi uzņēmēji un uzņēmēji ir atvērti un tam sagatavojušies. 
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1.2. Uzņēmējdarbības iespēju noteikšana 
 

 

Kā jūs identificējat investīciju un biznesa iespējas, kas ir efektīvi ienesīgas jums un jūsu uzņēmumam? Jūs 

varat atrast kādu no vissvarīgākajiem aspektiem attiecībā uz iespēju identificēšanu. 

1) norādiet savu profilu: 

Vērtīgs padoms sava uzņēmuma profila identificēšanai vai tam, kādā segmentā jums vajadzētu būt 

aktīvam, ir izveidot divus sarakstus. Pirmais - par lietām, kuras tev patīk darīt. Šajā sarakstā var būt 

vienkārši priekšmeti, piemēram, grāmatas lasīšana vai sarežģītāki priekšmeti, piemēram, izplešanās. 

Otrais saraksts ir par priekšmetiem un zināšanām, kas jums patīk, maģistrantūrā un vēlas turpināt 

mācīties. Pēc šo abu sarakstu izveides pacentieties atklāt biznesa idejas, kurām jāiztiek ar to, ko esat 

uzskaitījuši, vienojot izdevības un personīgo gandarījumu. 

2) Novērtēt tirgus tendences: 

Balstīties uz ziņām un tirgus tendencēm īstermiņā - šodienas uzņēmējdarbības vidē - vai ilgtermiņā (tās 

idejas, kas saglabāsies daudzus gadus). 

Pievērsieties jauniem ieguldījumiem, kuru tirgus segmenti ir bijuši visienesīgākie un kurus jūs varat 

atļauties ieguldīt. 

3) Jums ir lieliska ideja: 

Tu noteikti domāji “Kā gan es par to varētu nedomāt agrāk?”, iztēlojoties lieliskas idejas, kas pārvērtās par 

produktiem vai pakalpojumiem un galu galā bija veiksmīgas tirgū. Kopumā tās ir vienkāršas idejas, bet 

diezgan inovatīvas. Tāpēc ir svarīgi, lai idejas tiktu izņemtas no papīra, pārvēršot tās par reālām 

uzņēmējdarbības iespējām. 

Facebook ir piemērs tam, kā lieliska ideja var radīt biznesu: izveidots universitātes telpā, sociālais tīkls ir 

kļuvis par vienu no pasaulē vadošajām vietnēm, kur cilvēki mijiedarbojas un dalās ar saturu, garantējot 

miljonus tā dibinātājam Markam Cukerbergam. 

4) Identificējiet savu klientu: 

Tas ir ļoti svarīgs padoms tiem, kas vēlas apzināt iespējas vai vēlas investēt jaunā biznesā. Uzziniet savu 

mērķauditoriju, viņu vajadzības, vēlmes un vēlmes, ko viņi sagaida no produkta vai pakalpojuma, kurā jūs 

cita starpā plānojat ieguldīt. 

Analizējiet, vai tam, ko jūs patiešām vēlaties ievietot tirgū, ir liela atšķirība, kas palielinās jūsu 

mērķauditorijas dzīves vērtību, kā arī apmierinās viņu raksturīgākās vajadzības. 

5) Kādas problēmas tu vari atrisināt? 
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Ir svarīgi analizēt tirgu un, kā jau es teicu iepriekš, vajadzības, vēlmes, kā arī problēmas, neatkarīgi no tā, 

vai tās ir vienkāršas vai sarežģītas, ar ko jūsu potenciālie patērētāji saskaras ikdienā, lai redzētu, kā jūs 

varat atrast risinājumu, kas atbilst visām šīm problēmām. 

Vienmēr pajautājiet sev: kādas problēmas, joprojām bez risinājumiem vai ar risinājumiem, ko var uzlabot, 

var atrisināt mans uzņēmums un es? No šīs analīzes var rasties idejas, kurām, ja labi strādā, ir lielas izredzes 

tikt transformētām biznesa iespējās. 

6) Katrai iespējai ir savs laiks: 

Vēl viens aspekts, kas jāzina, ir tas, ka katrai iespējai ir savs laiks. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, cik daudz 

produktu vai pakalpojumu tiek laists tirgū un sākumā atbilst tūlītējām klientu vajadzībām, var būt, ka sešu 

mēnešu vai gada laikā tie vairs nekalpos. 

Tāpēc ir svarīgi paturēt prātā šo pieņēmumu, lai jūs un jūsu uzņēmums pastāvīgi meklētu veidus, kā 

saglabāt aktivitāti tirgū. 

7) Vienmēr uzmaniet 

Biznesa iespēja var rasties no situācijām, kuras jūs vismazāk sagaidāt. Šajā ziņā ir svarīgi vienmēr būt 

uzmanīgiem attiecībā uz visu, kas notiek ap jums un jūsu uzņēmumu, tas ir, piedalīties pasākumos, daudz 

lasīt, atjaunināt savas zināšanas, izmantojot kursus, analizēt un sarunāties ar konkurentiem, klientiem, 

darbiniekiem un piegādātājiem, vērot tirgus tendences, kā arī valsts politisko, ekonomisko un sociālo 

situāciju, starp daudziem citiem amatu veidiem, kas var dot ieguldījumu, un daudz, lai jūs izveidotu jaunu 

uzņēmumu, kas ir ļoti rentabls. 

8) Ko var darīt, lai vienmēr pilnveidotos? 

Cits jautājums, ko jums vajadzētu sev pastāvīgi uzdot, ir saistīts ar to, ko jūs varat un jūsu uzņēmums var 

darīt, lai panāktu pastāvīgu uzlabojumu un uzlabojumu procesu? 

Šajā laikā procesā vajadzētu ievietot savus darbiniekus, jo, tā kā viņi ikdienā nodarbojas ar faktoriem, kas 

skar organizāciju, viņiem noteikti būs vairākas idejas, kā uzlabot to, ko uzņēmums jau dara, kas, ja labi 

strādā, var kļūt par lieliskām biznesa iespējām. 

 

Ir daudzi uzņēmēji, kas uzskata, ka idejas, kas rodas viņu prātā, ir patiesi ārkārtējas uzņēmējdarbības 

iespējas. Svarīgi saprast, ka ir liela atšķirība starp vienu un otru lietu. 

Gadās, ka ar ideju vien ne vienmēr pietiek, lai uzņēmums kļūtu patiešām dzīvotspējīgs un ģenerētu cerētos 

rezultātus. Tomēr daudzi uzņēmēji to neredz tādā veidā, un, kad viņiem ir lieliska ideja, viņi kļūst diezgan 

apsēsti ar to un neatpūšas, kamēr neredz to iznākam no papīra un atdzīvojamies. 

Šajā aizraušanās procesā, kas robežojas pat ar aklumu, notiek kaut kas diezgan bīstams, jo netiek veikta 

rūpīga analīze, lai saprastu, vai tā tiešām ir biznesa iespēja. 
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Tāpēc ir būtiski, lai būtu emocionāla nošķirtība, proti, ideja būtu jāiesniedz kritiskai izvērtēšanai, 

galvenokārt analizējot, vai tas, kas tiek ierosināts, patiešām apmierinās patērētāju vajadzības, vai arī tas ir 

kaut kas tāds, kas var tikai nevajadzīgi tērēt enerģiju, bieži vien kaitējot tirgus uzņēmējdarbības pastāvībai. 

 

9) Apmācība, lai noteiktu uzņēmējdarbības iespējas: 

“Corporate Coaching”, kas ir uzņēmējdarbības un profesionālās attīstības programma, kura no mācībām, 

kas veiktas pašas organizācijas ietvaros, personalizētā veidā, t. i., atbilstoši tam, ko uzņēmumam vajag un 

tā īstenībai, tiek gatavota visu laiku, lai apzinātu ienesīgas biznesa iespējas tirgū. 

Izmantojot metodes un instrumentus, kas ir atzīti par efektīviem, ne tikai uzņēmēji un uzņēmēji, bet arī 

visi uzņēmuma profesionāļi, kļūst pilnīgi spējīgi radīt idejas un sagatavojušies analizēt katra uzņēmuma 

dzīvotspēju, izprotot, vai tā patiešām ir uzņēmējdarbības iespēja, un, ja tā ir, pārvaldot tos no papīra un 

pārvēršot par izciliem rezultātiem ikvienam. 
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1.3. Mērķu izvirzīšanas nozīme 
 

Citēt ekspertu par tēmu, filantropu un autoru Toniju Robbinu, “Mērķu nospraušana ir pirmais solis, lai 

neredzamo pārvērstu redzamajā.” 

 

Lūk, seši iemesli, kāpēc mērķu izvirzīšana ir svarīga. 

1) Mērķi, kas ļauj jums koncentrēties 

Bez mērķa jūsu centieni var kļūt neapmierināti un bieži vien mulsinoši. Piemēram, ar mērķi tiek veikts 

putna lidojums, kas ir haotisks un nekārtīgs, un tas ir fokusēts uz to, it kā vanags būtu aizrāvies ar savu 

laupījumu. Tas ļauj ar lāzerprecizitāti veikt katru dienu ar nulli, izniekot izniekoto piepūli un dīkstāves 

kustību. 

2) Mērķu palīdzība, lai mērītu norisi 

Iespēja sekot līdzi virzībai uz mērķa sasniegšanu ir iespējama tikai tad, ja to vispirms iestatāt. 

Spēja izmērīt progresu ir ārkārtīgi ienesīga un palīdzēs jums saglabāt koncentrēšanos, noturēt augstu galvu 

un palielināt enerģiju. Tas arī neļaus tev nolaisties. 

Reizēm, strādājot pie panākumiem, ir viegli kļūt nedrošam, jo nejūti, ka esi “ieradies” vēl. 

Tomēr, vērtējot progresu, strādājot pie konkrēta mērķa, jūs redzēsiet, ka, lai gan jūs, iespējams, nebūsiet 

tur, kur vēlaties, jūs esat veicis darbības pareizajā virzienā un esat daudz labāk par to, kur sākāt. 

3) Mērķu palīdzība, kas nepieciešama 
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Darbu ir viegli atlikt līdz rītdienai, kad rindā nav neviena mērķa. Piemēram, padomāsim par sportista 

dzīvību. Ja viņiem ir jākļūst par NFL apvienotāju, tad labāk ticiet, ka viņi strādās katru dienu, neatkarīgi no 

tā, vai viņi jūtas labi vai nē, vai viņiem ir sāpe, vai nav, vai viņi ir noguruši vai nav, vai vēlas vai nē, jo viņiem 

ir mērķis. Viņiem ir galamērķis. Viņu vēlme sasniegt savu mērķi uztur viņus sporta zālē, kad viņi daudz 

labprātāk izlaistu. 

Tieši tāpat arī mērķa izvirzīšana palīdzēs jums saglabāt motivāciju! 

4) Viņi palīdz jums veikt alpīnismu 

Vilcināšanās ir kas tāds, par ko mēs visi laiku pa laikam cīnāmies, arī es. Tomēr, izvirzot mērķus dzīvē, 

konkrētus mērķus tam, ko vēlaties sasniegt, tas palīdz saprast, ka pasludināšana ir bīstama. Tas ir izšķiests 

laiks. Tā ir cita diena, kad jūs netuvojaties šim mērķim. 

Apdomājiet šo Pablo Pikaso citātu nākamreiz, kad plānojat atlikt nākamo soli uz savu mērķi, un 

pārdomājiet savu nostāju: “Tikai atlieciet līdz rītdienai to, ko esat gatavi mirt, kad pametīsiet neatklātu.” 

5) Jūs saņemat vēl vairāk 

Izvirzot mērķi un sasniedzot to, tas dod uzvaras garšu. Tu gribēsi to atkal nogaršot. Ko tas nozīmē? Jūs 

pagrūžaties uz nākamo kāpņu pakāpienu, izaicināt sevi, lai pavirzītos garām vēl citiem griestiem, jūs 

sasniedzat vēl vairāk. Darbs, lai sasniegtu un sasniegtu pārsteidzošus mērķus, palīdz sasniegt vairāk, nekā 

jebkad esat uzskatījis par iespējamu. 

6) Mērķu palīdzība nosaka, ko tu vēlies dzīvē 

Mērķu izvirzīšana liek tev apcerēt, ko tu patiesi vēlies no dzīves. Kāds ir panākumu līmenis, ko vēlaties 

sasniegt? Kāds ir jums vēlamais ienākumu līmenis? Kāda izskatās jūsu viegluma dzīve? Kā ir ar savu sapņu 

māju? Kam vajadzīgi ienākumi-gudrie, lai sasniegtu savus sapņus? 

Kad esat nospraudis šo gala mērķi, jūs sadalāt savas vēlmes sasniedzamos, izmērāmos mērķos. Šie mērķi 

padara jūs motivētus, palīdz izvairīties no vilcināšanās un liek lāzera centrā sasniegt savus sapņus. Tāpēc 

tas ir uzdevums noteikt, sasniegt un pārvarēt mērķus, kas ļauj dzīvot savu labāko dzīvi. 
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1.4. Nākotnes iztēles nozīme 

 

Lai saglabātu konkurētspēju, uzņēmumiem jābūt stratēģiskākiem un efektīvākiem svarīgu tirgus pārmaiņu 

prognozēšanā. 

Iztēlot nākotni ir viens no veidiem, kā to panākt. 

Tomēr dažiem, kļūstot par futūristiem, izklausās vairāk teorētiski nekā praktiski, it īpaši korporatīvā vidē. 

Rīcības plāna izstrāde, pamatojoties uz šādu domāšanu, izklausās vēl biedējošāk. Taču, izmantojot dažus 

samērā vienkāršus paņēmienus, teoriju var ātri pārvērst par labu biznesa praksi un pārliecināties, ka jūsu 

uzņēmums nezaudē skatu uz visu, kas notiek. 

1) Domāt vairākkārtīgi 

Lai sāktu, ir svarīgi saprast futūrista lomu. Nevar, kā daudzi varētu domāt, prognozēt nākotni. Tā vietā 

uzdevums ir veicināt sarunu par ticamu un iespējamu nākotni. Pareizi, aizkavēšanās ar “s”. Daudz efektīvāk 

ir domāt nevis par vienu visumu, ne par vienu iespējamo nākotni, bet gan par to, ko varētu saukt par 

maitām. Jūs jau varat sajust, ka jūsu prāts ir pilns ar iespējām. 

Būt futūristam nozīmē arī to, ka nav nekādas maģijas. Uzskatiet nākotni par savu iztēli, par kuru ir 

informēti dati un zinātne. Bruņojies ar šo informāciju, jūs varat sākt rakņāties par to, ko futūristi dēvē par 

“vājiem signāliem”. Iedomājieties šos kā pārmaiņu rādītājus, kas ir tik vāji, ka jūs tos pat nesauktu par 

jaunu tendenci. Kad mēs iztēlojamies vāju signālu kļūstam par galveno, mēs sākam izstrādāt audeklu, uz 

kura attēlot iespējamos nākotnes rezultātus. 

2) Izveidot attālumu 

Lai sagatavotu prātu futūristiskai domāšanai, izveidojiet pietiekamu attālumu starp šodienu un nākotni. 

Kognitīvajā zinātnē to sauc par psiholoģisko attālumu. Pētījumi ir parādījuši, ka psiholoģiskais attālums, 

īpaši laika attālums, palīdz mums domāt abstraktāk un radošāk. 

Piemēram, vienā pētījumā divas dalībnieku grupas tika lūgtas iedalīt kategorijās un sagrupēt iepriekš 

aizpildītu objektu sarakstu, kas varētu būt nepieciešams nometnes braucienam. Viena grupa tika lūgta 

doties ceļojumā tuvākajā nākotnē (teiksim, nākamajā nedēļas nogalē), bet otra — tālākā nākotnē (pēc 

gada). Grupas plānošana tuvākajai nākotnei no saraksta izveidoja ievērojami vairāk kategoriju nekā grupa, 

kas plāno tālu nākotni. Tas ir tāpēc, ka grupa “tuvākajā nākotnē” par ceļojumu un objektiem domāja 

taktiskāk. Citiem vārdiem sakot, tie vairāk pievērsās precēm. Grupa “tālā nākotne” krājumiem izveidoja 

abstraktas kategorijas. Viņi pievērsās lielākajam, kāpēc aiz šiem priekšmetiem. 

Šis process darbojas tāpat kā fiziskie attālumi. Tāpēc noteiktus mākslas darbus var pilnībā novērtēt tikai 

noteiktā attālumā. Daudzi astronauti, kas atgriezās no kosmosa, stāstīja par neaprakstāmu viszinības 

pieredzi, redzot Zemi tālāk. Tas tiek dēvēts par “pārskata efektu”, par jaunu Zemes, dzīvības un telpas 

vērtības līmeni, jo šī pieredze nāk no liela attāluma. Lielāks attālums patiešām palīdz mums saskatīt lietas 

citādi. 
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Savā stratēģiskās plānošanas procesā, nevis skatoties ārā dažus mēnešus vai pat dažus gadus, centies 

iedomāties vismaz 10 līdz 20 gadus nākotnē. Fakts ir tāds, ka, ja jūs skatāties nākotnē tikai pēc dažiem 

gadiem, jūs praktiski domājat par tagadni, jo jūsu uzņēmumam jau pēc dažiem gadiem ir sava plānošana 

un budžeta veidošana. 

Tāpēc mēģiniet ievietot pietiekami daudz attāluma starp šodienu un nākotni, ko vēlaties iztēloties. Tas 

ļaus apskatīt lielāko attēlu, un, ieraugot lielāku attēlu, jūs varēsiet uzdot labākus jautājumus. Turklāt, jo 

vairāk domājat, jo konceptuālāk un radošāk kļūstat. Izmantojot īslaicīgo distancēšanos, jūs esat apņēmies 

domāt abstraktāk un radošāk. 

3) Attīstiet savu nākotni slāņos 

Nepietiek tikai iztēloties nākotni. Nākotnē vajadzētu iekļaut cilvēkus ar emocionāliem stāstiem. Tas ir tas, 

kas piešķir reālajai pasaulei kontekstu. Ir daudz detalizācijas līmeņu, par kuriem jūs varētu domāt. Iesaku 

vismaz šādus trīs: 

3.1. Pasaules skats 

Tieši šeit mēs izskaidrojam, kāda patiesībā būtu mūsu iecerētā pasaule. Parasti tie ir plaši vispārinājumi 

par to, kas ir nākotnes pasaule. Vai tas ir utopisks? Vai tas ir dizstopiāls? Vai ir miers vai karš? Kāds ir šīs 

pasaules kopējais uzstādījums un noskaņojums? 

3.2. Sistēmas skats 

Šeit mēs ejam vēl dziļāk, raksturojot, kā nākotnes pasaule izpaužas politiskās, sociālās, etniskās, reliģiskās 

un ekonomiskās sistēmas ziņā. Nepietiek tikai iztēloties nākotnes pasauli; mums ir vajadzīga kaut kāda, 

kaut arī iedomāta, ideja par to, kā pasaule varētu darboties šajās dimensijās. 

3.3. Mijiedarbības skats 

Tas ir visemocionālākais un personiskākais līmenis. Kad esam iedomājušies pasauli un aprakstījuši, kā tā 

darbojas, mums tagad jālaiž pasaulē cilvēks un jāstāsta par viņu. Kas šim cilvēkam rūp, ar kādiem 

priekšmetiem viņš mijiedarbojas, ko nozīmē būt ikdienas rutīnai? Pilnīgam efektam radiet artefaktus, 

skaņas un video par to, ko nozīmē šai personai dzīvot šajā pasaulē. 

Funkcionāla nākotnes skatījuma veidošana, izmantojot šos trīs domāšanas līmeņus, ļauj domāt holistiski 

par nākotni. Tas palīdz saskatīt arī jutīgumu, trūkumus un atkarību no citām alternatīvām, ieskaitot citu 

paredzējumus. 

Ir arī daži slazdi, no kuriem izvairīties ceļā kļūt par futūristi. Viens no tiem izsaka prognozes. Paredzējumi 

ir pārspīlēti un neefektīvi, tāpēc nekrāsojiet tos stūrī. Tā vietā nodrošiniet savu auditoriju ar rīkiem, lai 

atklātu dažādas nākotnes iespējas. 

Tas viss varbūt izklausās laikietilpīgi, bet tam nav jābūt. Labs futūrists var izprovocēt izdomas pilnu sarunu 

un ātri gūt rezultātus. 
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Izpildiet šīs darbības un jūs būsiet labi ceļā uz to, ka kļūsiet par futūristi. To darot, jūs varat virzīt savu 

uzņēmumu uz nākotnes skatīšanu kā uzņēmējdarbības un stratēģiskās plānošanas rīku, kā arī iztēles pilnu 

darbību. Tam nevajadzētu būt savstarpēji izslēdzošam. Ieskatoties nākotnē, jūsu uzņēmumā var rasties 

nemiers un sasniegt labākus rezultātus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

- saistīts ar 1. tēmu – 1. līdz 4. bāzes plāns 
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2. TĒMA RADOŠUMS 
 

 

 

Šīs tēmas mērķis ir attīstīt vairākas idejas un iespējas radīt vērtību; izpētīt un 

eksperimentēt ar inovatīvām pieejām un apvienot zināšanas un resursus. 
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2.1. Definīcija 
 

Definīcija: 

Radošums ir cilvēka spēja radīt un/vai radīt kaut ko jaunu un oriģinālu, ņemot vērā mērķi. Tas nāk no 

inovatīva risinājuma meklējumiem. Šajā ziņā radošs cilvēks ir tas, kurš papildus rūpēm par citu interesēm 

ir arī ziņkārīgs, drosmīgs un ne tikai domā ierastā veidā. 

Tomēr radošuma īstenošana praksē ne vienmēr ir viegls uzdevums. Indivīdam ir nepieciešams atrast 

aktivitāti, kas modina viņa ziņkāri, lai tā varētu izplūst un plūst vieglāk. Vēl viens svarīgs aspekts ir 

uzdevuma strukturēšana, jo šādā veidā cilvēkam var būt radošs ieskats ar lielāku veiklību. 

Tāpēc ir svarīgi, lai radošais process, kurā indivīds plāno savu darbību ar radošumu, pūlēm un inovāciju un 

tādējādi veido produktu/ideju, kam ir zināma vērtība gan viņam, gan pārējai sabiedrībai. 
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2.2. Radošuma nozīme 
 

Kad mēs runājam par radošumu, ikviens domā, ka tas ir kaut kas tāds, kas nāk viegli dažiem cilvēkiem, kuri 

galu galā tiek uzskatīti par radošākiem un problemātiskākiem piekritējiem nekā citi. 

Tomēr tā var būt pat patiesība, ka pat šiem cilvēkiem, kuriem ir galvenais radošums, ir scenārijs un daži 

procesi, kas palīdz viņiem atstāt vissvaigākās idejas savās domās un tādējādi rast patiesi radošus 

risinājumus, lai risinātu vissarežģītākās situācijas viņu ikdienas dzīvē. 

Šajā ziņā radošais process tiek konfigurēts kā soli pa solim, ko daži cilvēki ievēro un ko mēs visi varam 

izstrādāt paši un sekot tam, ar mērķi stimulēt radošumu mūsu prātos un pielietot to visdažādākajās dzīves 

jomās. 

Tas ir kaut kas patiesi svarīgs mūsu eksistencei un attīstībai, jo ļauj mums vienmēr virzīties uz priekšu, jo 

ar ieradumu īstenošanu, ko var praktizēt katru dienu, mūsu jaunrade ir atmodināta un tādējādi mēs 

spējam daudz prasmīgi risināt ikdienas problēmas, ko dzīve mums uzliek. 

1) Darbības, kuru rezultātā notiek radošs process 

Ir trīs darbības, kas, ieviešot praksē, rada radošo procesu, tās ir: 

 

Uzmanību: norāda uz brīdi, kad cilvēks redz problēmu vai iespēju; 

Glābiņš: indivīds pārstāj domāt tikai par pašreizējo realitāti un atver prātu jauniem sakariem; 

Kustība: persona pēta savu iztēli, rada jaunas idejas un veido nepublicētus savienojumus. 

 

Ja mēs labi vērojam, šīs trīs darbības bieži vien notiek mūsu ikdienas dzīvē, kad mēs saskaramies ar 

problēmu un nemitīgi par to pārdomājam; kad mēs pārstāsim par to domāt un beidzot atradīsim 

risinājumu šim izaicinājumam, paplašināsim mūsu apziņu un domāšanu par citām lietām; vai arī, kad mēs 

kustinām ķermeni, veicam, piemēram, fizisku aktivitāti, un mūsu prāts jūtas tā stimulēts un beidz meklēt 

risinājumus, mēs tik ļoti meklējām, kā risināt problemātiskās situācijas, kas mūs satrauc. 

Apzinoties to visu, pastāv iespēja, ka izveidosiet radošu procesu, kas patiešām palīdzēs jums uzmodināt 

savu radošumu, kas pastāvīgi ievērojami palielinās, jo, saskaroties ar problēmu, jūs īstenosiet kādu no šīm 

darbībām un jums būs lielākas izredzes atrast tam radošu risinājumu daudz ātrāk nekā citiem. 

 

2) Kā veicināt radošumu, izmantojot radošo procesu 

Radošais process notiek, izmantojot ikdienas paradumu praksi, kas mums palīdz stimulēt savu radošumu, 

kļūst arvien inovatīvāks un uzvar šķēršļu un izaicinājumu ieguvēji. 
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Tāpēc, lai jūs saprastu, par kādiem ieradumiem mēs runājam, šeit ir daži no veidiem, kā jūs savā prātā 

varat strādāt pie radošuma. Izlasiet un pārbaudiet to: 

Izlasiet vairāk un izlasiet visu par to: Lasīšana ir kaut kas tāds, kas var paplašināt mūsu redzesloku, jo tā 

vienmēr sniedz mums jaunas realitātes. Šajā ziņā lasīt vairāk un lasīt visu, t.i., grāmatas, avīzes, žurnālus, 

rakstus internetā, starp vairākiem citiem materiāliem, palīdzēs jums atmodināt savu radošumu; 

Darīt kaut ko jaunu katru dienu: pat ja tas ir jauns ceļš uz darbu, skatīties programmas un video, ko nekad 

neesi skatījies, veikt darbības, kuras vienmēr esi vēlējies, bet nekad nav bijis drosmes, visbeidzot, 

neatkarīgi no darbības, ir svarīgi, lai katru dienu jūs ieguldītu kaut ko jaunu, jo šādā veidā jūsu prāts 

vienmēr strādās ar jaunām realitātēm un atradīs arvien radošākus risinājumus problēmām, kas rodas; 

Prāta audzināšana: individuāls vai grupas pasākums, lai izpētītu, caur domām un pieredzi, pēc iespējas 

vairāk ideju; 

Doties uz radošiem centriem: kur cilvēki ar kopējām interesēm un mērķiem apmainās ar idejām un 

sadarbojas; 

Došanās uz kultūrvidi: vietas, kur cilvēks var stimulēt ziņkārību un iegūt zināšanas; 

Veicinoši centieni: lai realizētu radošumu, cilvēkam intensīvi jāstrādā, lai sasniegtu vēlamos mērķus; 

Lai būtu griba darīt ko nebijušu: radošais process balstās uz izkļūšanu no parastā, no tā, kas ir parastais, 

tāpēc indivīdam ir “jādomā ārpus kastes” un nav jāapmierinās ar pirmajām atbildēm vai risinājumiem, kas 

nāk prātā. 

 

3) Radošā procesa priekšrocības 

Radošais process sniedz tādas priekšrocības kā: 

• Tas iedvesmo tendencēm; 

• Tā rada risinājumus un jauninājumus; 

• Risina problēmas; 

• Stimulē drosmi un uzdrīkstēšanos; 

• Tā veicina konkurences atšķirības; 

• Veicina saziņu; 

• Veicina personīgo un profesionālo izaugsmi; 

• Veicina dažādību; 

• Pārsniegšanas ierobežojumi; 

• Veicina labākas sabiedrības un pasaules veidošanu. 

Ar tādiem faktoriem kā ziņkārība, emocijas, vēlme ieviest jauninājumus, iztēle un kustība ikviens cilvēks 

var īstenot radošumu un tādējādi piedāvāt risinājumus, idejas, produktus un pakalpojumus, kas veicina ne 

tikai savu individuālo izaugsmi, bet arī sabiedrību kopumā.  
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2.3. Radošums un inovācija 
 

Jaunrade nozīmē izprovocēt prāta potenciālu pieņemt jaunas idejas. Šī koncepcija izpaužas dažādos 

veidos, tomēr tā kļūst par labumu, ko nevar izmērīt. 

No otras puses, jauninājumi ir pilnīgi izmērāmi. Tā ir izmaiņu ieviešana samērā stabilās sistēmās. Tas 

attiecas arī uz darbiem, kas nepieciešami, lai ideju padarītu dzīvotspējīgu. 

 

Kopumā ir grūti noteikt vietu, kur inovācija nebūtu būtiska. Lai gan daži uzņēmumi ir vairāk atkarīgi no šī 

resursa nekā citi, tā ir nepieciešama prasme ikvienam 

1) Tas piedāvā konkurences priekšrocības 

Spēja paredzēt konkurenci ir viens no svarīgākajiem inovācijas iemesliem. 

Veiksmīgi uzņēmumi spēj uzturēt darbību, pakalpojumus un produktus, kas atbilst klientu vajadzībām un 

mainīgajiem tirgus apstākļiem. Inovācija palielina viņu iespējas reaģēt un atklāt jaunas iespējas. 

2) Palīdz maksimāli palielināt ROI (ienākšana no ieguldījumiem) 

Palielinātas konkurences priekšrocības un nepārtraukta inovācija parasti palielina rentabilitāti. 

Lai gan inovāciju IA novērtēšana var būt izaicinājums uzņēmējdarbībai, ieguldījumi pārmaiņās ir laba 

alternatīva skaita uzlabošanai. 

3) Pozitīvi ietekmē organizatorisko kultūru 

Inovācija sniedz labumu arī uzņēmējdarbības kultūrai, palielinot spēju apgūt, radīt un pēc iespējas labāk 

izmantot prasmes, spējas un zināšanas. 

Turklāt tas palīdz veidot nepārtrauktas mācīšanās un personīgās un kolektīvās attīstības ieradumu. 

4) Palielina produktivitāti 

Ekonomisko izaugsmi veicina tehnoloģiskie uzlabojumi, kas samazina ražošanas izmaksas. Šajā ziņā dažādi 

automatizācijas risinājumi samazina manuālo darbu, pārbūvi un kļūmes. 

Piemēram, var izmantot projektu vadītāju uzdevumu piešķiršanai, pārraudzīšanai un prioritāšu 

noteikšanai. Lai to izdarītu, var izmantot citas metodes, bet ieteicams sākt agri, lai izpildītu konkrētas 

prasības. 

Kad jūsu vajadzības mainās, jūs jebkurā brīdī varat atjaunināt rīku un tādējādi saglabāt produktivitāti.  
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2.4. Inovācijas veidi 
 

Inovācijas ir atrodamas vairākos segmentos. 

1) Produktu inovācija 

Tas ietver produktu laišanu tirgū, kā arī izmaiņas citu jau izveidotu produktu konstrukcijā. Tas var 

attiekties arī uz jaunu materiālu vai detaļu izmantošanu preces ražošanā. 

2) Pakalpojumu inovācija 

Tas attiecas uz visa veida pakalpojumu sniegšanu, pat ja tas netiek aktīvi pārdots, piemēram: loģistika, 

tiesībsargu centrs, pārdošanas konsultācijas, telekomunikācijas u.c. 

3) Uzņēmējdarbības modeļa inovācija 

Uzņēmējdarbības modeļa inovācija ietver stratēģijas, mārketinga, piegādes ķēžu, vērtību radīšanas, cenu 

vai izmaksu struktūru diferenciāciju. 

4) Procesa un tehnoloģiju jauninājumi 

Tie ir tehnoloģiski jauninājumi ražošanas procesu vai lietojumprogrammu jomā. Produktu inovācijas, 

kvalitātes uzlabojumi vai izmaksu samazināšana parasti iet roku rokā ar procesa un tehnoloģiju 

jauninājumiem. 

5) Organizatoriskā inovācija 

Tas tiešā veidā ietekmē organizācijas struktūru. Tas var notikt, piemēram, ar procesiem vai pārvaldības 

zonā. Tiek pieņemti jauni rīki, lai novērtētu klientu apmierinātību, optimizētu procesus vai samazinātu 

izmaksas. 

6) Sociālā inovācija 

Šādā veidā mērķis nebūt nav peļņa. Labums nāk pašai sabiedrībai, pateicoties inovācijām izglītībā, 

nabadzības mazināšanai, vienlīdzīgām iespējām, veselībai un dzīves kvalitātei. 

7) Vides inovācija 

Visas idejas, kas veicina vides uzlabošanos, ir vides inovācijas. Tas galvenokārt attiecas uz videi 

draudzīgiem produktiem, ieguldījumu vides aizsardzībā vai emisiju samazināšanā. 

8) Tehniskā inovācija 

Tā izmanto jaunu tehnoloģiju, lai uzlabotu darbplūsmu un biznesa metodiku, kā arī uzlabotu 

organizācijas efektivitāti. 

Daži piemēri ietver procesu automatizāciju, tehnoloģiju izstrādi tirgum vai tehnoloģisku metožu 

ieviešanu, lai palielinātu produktivitāti. 

9) Korporatīvā inovācija 
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Tas notiek biežāk, sadarbojoties un apvienojot komandas pūliņus. Tajā redzams, kā sadarbības 

dalībnieki, sabiedrība vai cita grupa kopā organizē pētniecību un attīstību. 

10) Mārketinga inovācijas 

Tādas jaunas prakses un tehnoloģiju pētniecība, izstrāde un ieviešana, kas palielina mārketinga 

stratēģijas efektivitāti un lietderību. 

Inovācijas digitālajā mārketingā, kā arī citi veidi spēj nodrošināt milzīgas konkurences priekšrocības. 

11) Vērtības inovācija 

Uzlabojumi, kas paredzēti, lai samazinātu izmaksas, vienlaikus diferencējot produktu tirgū, likvidējot 

nevajadzīgos posmus ražošanas ciklā. 

Visbeidzot, veiksmīga inovācija prasa domāšanu lielā mērogā un iztēlojas pilnīgu iespēju klāstu. Tas 

ietver tādas nākotnes prognozēšanu, kas ne vienmēr ir prognozējama. 
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2.5. Rīki radošām un inovatīvām idejām 
 

 

1) Atribūtu saraksts 

Šeit problēma tiek sadalīta mazākās daļās, lai to izpētītu. Pirmais solis ir uzskaitīt objekta atribūtus. 

Aplūkosim zobu suku: sarus, formu, izmēru, biezumu utt. 

Otrs solis ir apsvērt katras īpašības pozitīvās un negatīvās vērtības. Visbeidzot, modificējiet nepieciešamo. 

Šī radošā tehnika palīdz gūt inovatīvas idejas jaunu produktu dizainā. 

2) Biomētika 

Izmantojot šo resursu, nokopē idejas un projektus no dabas, lai atrisinātu problēmas 

cilvēks. Šeit daba tiek uztverta kā risinājuma nodrošinātājs. Šos radošos padomus un paņēmienus var 

izmantot, lai atrisinātu inženierijas problēmas. 

Loģika ir tāda, ka bioloģiskie organismi un to orgāni gadu gaitā ir attīstījušies un tāpēc ir uzticami. 

3) Klasika “Brainstorming” 

Tā ir grupas tehnika. Apkopojiet komandu, pierakstiet problēmu lodziņā, ko var redzēt ikviens. Tad lūdzam 

katru cilvēku iepazīstināt ar saviem priekšlikumiem. Jo vairāk merkantilu. 

Idejas raksta koordinators. Nav nekāda cenzūra vai ideju izvērtēšana, tikai paaudze. Kad idejas ir 

uzrakstītas, meklējiet vienprātību par to, kuras idejas izskatīt vēlāk. 

4) Personiskā analoģija 

Šī radošā tehnika ietver animētu vai neanimētu objektu personificēšanu vai identificēšanu ar jēdzieniem 

vai objektiem. Jūs uzņematies jēdzienu un to personificējat, sniedzot tam cilvēciskas emocijas un izjūtas. 

Tad jūs komunicējat personifikāciju, emocijas un attiecības ar lomu lugu vai fotogrāfiju palīdzību. 

Nākamais solis ir izveidot savienojumus starp analogo un objektu. Un, visbeidzot, pierakstiet iegūto 

ieskatu. 

5) Uzlabojumu kontrolsaraksts 

Tā kalpo, lai izanalizētu ideju un sagatavotu to īstenošanai. Darbības ietver iespējamo defektu veidošanu, 

pielāgošanu, modificēšanu, nostiprināšanu, analizēšanu, salīdzināšanu ar pašreizējo situāciju un, 

visbeidzot, prototipa sagatavošanu. 

6) Negatīvā izvēle 

Šis ir radošs paņēmiens, kā klasificēt idejas. Pārskatiet problēmu, lai redzētu, ko mēģināt sasniegt. 
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Pēc tam idejas klasificē kategorijās “Nē” un “Varbūt”. Jūs aplūkojat visus ideju īstenošanas aspektus, 

piemēram, izmaksas, loģistiku utt. Mērķis ir apkopot labāko ideju, kurai ir vislielākās pieņemamības 

iespējas. 

7) Sešu cepuru tehnika 

Tā ir radoša tehnika, kuru var izmantot, kad vajag dažādus domāšanas veidus. Ļoti noderīga, lai izpētītu 

novatoriskas idejas un izlemtu, kuru no tām īstenot. 

Sešas iedomātas krāsainas cepures melnā, baltā, zaļā, sarkanā, dzeltenā un zilā krāsā apzīmē vairākas 

īpašības. Tiem, kas veic šo vingrinājumu, vispirms tiek izskaidrota katras krāsas nozīme. 

Tad jūs analizēsiet idejas, sapratīsiet, ar kādu cepuri jūs veicat analīzi. Tādējādi novērtējumā tiek ņemti 

vērā tādi faktori kā izmaksas, kontrole, ieguvumi, šķēršļi, loģika, īstenojamība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

- saistīts ar 2. tēmu – 5. un 6. bāzes plāns 
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3. TĒMA Motivācija un neatlaidība 
 

 

 

Šī tēma sniegs kādu svarīgu izpratni un prasmes motivācijā un personīgajā 

stabilitātē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetencēm” 

 - Prezentācijas prasmes: lai izveidotu un sniegtu skaidru un efektīvu prezentāciju, skatiet visas 

nepieciešamās īpašības. 

- komunikācijas prasmes: informācijas apmaiņa, runājot, rakstot 
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3.1. Pamatjēdzieni 
 

 

 

Pamatizteiksmē motivācija ir virzītājspēks ceļā uz noteiktu mērķu sasniegšanu. Tas ir pagaidu un 

dinamisks stāvoklis, kuru nevajadzētu sajaukt ar individuālām īpašībām vai emocionāliem stāvokļiem, 

pat ja tie ir savienoti. Motivācija stimulē indivīdu viņa centienos sasniegt vēlamos mērķus, visbiežāk 

panākumus, apbalvojumus, apbalvojumus (lielākoties sportā), bet ir svarīga arī ikdienas vai rutīnas 

aktivitātēm, lai sasniegtu noteiktu rezultātu. 

Parasti ir divi motivācijas veidi: iekšējā un ārējā: 

- Iekšējā motivācija - rodas, kad cilvēki iekšēji ir motivēti radīt vai darīt kaut ko, kas tajos rada 

gandarījumu. 

- Ārējā motivācija - rodas, kad cilvēkus motivē ārēji stimuli, piemēram, nauda, atzinība, 

apbalvojumi, prestižs, īpašos gadījumos - vienaudžu spiediens, piespiešanās, bailes un draudi. 

No otras puses, neatlaidība ir pastāvīga apņemšanās turēties pie plāna vai rīcības kursa, neņemot vērā 

atturēšanos, pretestību vai iepriekšējo neveiksmi. Tas ir cieši saistīts ar motivāciju, bet tie nav savstarpēji 

aizstājami. 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Saistīts ar 1. tēmu – 1. nodarbināšanas plāns – 1. aktivitāte 

Vingrinājums: veikt tiešsaistes izpēti un atrast globālu uzņēmumu, kurā darbinieki labprāt 

strādātu. Uzmaniet viņu komentārus par pārvaldību. Uzmaniet viņu piezīmes par to, kas viņus 

motivē visvairāk. 
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3.2. Kā sevi motivēt 
 

 

Jūs atradīsiet daudz resursu (gan tiešsaistē, gan bezsaistē), kā arī kursus par pašmotivāciju, kas var būt 

ilglaicīgi un dažkārt ar apšaubāmiem rezultātiem. Tomēr ir dažas vienkāršas metodes, ko var izmantot, 

lai saglabātu savu motivāciju, kuras pamatā ir zinātne. 

1. Esiet pozitīvi! 

Kad mēs pasludinām visvairāk? Kad esam sliktā garastāvoklī. 

Sludināšana ir garastāvokļa pārvaldības metode, kaut arī tā ir tuvredzīga. Bet mēs esam visvairāk tendēti 

uz to, kad domājam, ka tas patiešām palīdzēs. Visvairāk aizvainojoši bija tie skolēni, kuri uzskatīja, ka 

viņu garastāvoklis var mainīties un kuriem ir iespēja izklaidēties. 

Tikmēr pētījumi liecina, ka laime palielina produktivitāti un padara jūs veiksmīgāku. 

Neviena neliela motivācijas daļa nedemonstrē optimismu. Tad kā tu kļūsti optimistisks, ja to nejūti? 

Kognitīvie zinātnieki iesaka uzraudzīt paveikto un nosvinēt to. Akadēmiskie pētījumi atklāja, ka nekas nav 

motivējošāks par progresu. 

2. Saņemies! 

Atalgojums ir labs. Sodi ir slikti. Un tāpēc viņi abi var labi strādāt, lai jūs motivētu. Pētījumi rāda, ka 

atalgojums ir atbildīgs par trim ceturtdaļām no tā, kāpēc tu dari lietas. 

Pētnieki uzskata, ka uz spēles ir likta interese par sevi, par atalgojumu, kas ir visnozīmīgākais faktors, lai 

prognozētu nodošanos un apmierinātību pret darbu. Tas veido apmēram 75% no personīgās motivācijas 

ceļā uz paveikto. – Dickinson 1999 

Īsāk sakot - izturieties pret sevi ikreiz, kad pabeidzat kaut ko savu uzdevumu sarakstā. (Jā, tā jūs apmācāt 

suni, bet ir pierādīts, ka tas darbosies arī jūsu vietā.) 

Ja nevarat atrast pietiekami lielisku atlīdzību, lai dotos ceļā, izmēģiniet “saistību rīku”: 

 

Iedod draugam 50 eiro. Ja uzdevumu paveic 5 MM, jūs saņemsiet savus 50 eiro atpakaļ. Ja to nepabeidz, 

tad zaudē 50 eiro. Jūsu uzdevumu saraksts tikko kļuva ļoti emocionāls ar pozitīvu sodu. 

3. Saņemiet spiedienu! 

Pētījumi liecina, ka bērnu spiediens palīdz bērniem vairāk, nekā viņiem sāp. Ja tu apradīsi sevi ar 

cilvēkiem, par kuriem gribi būt, tas būs daudz mazāk, lai darītu to, kas tev jādara. 

Kad cilvēki pievienojas grupām, kurās pārmaiņas šķiet iespējamas, šo pārmaiņu iespējamība kļūst 

reālāka. - Charles Duhigg (2012), The Power of Habit: Why We Do What We Do In Life and Business 
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Liels pētniecības projekts, kurā tika pētīti vairāk nekā 1000 cilvēku vecumā no jaunības līdz nāvei, atklāja, 

ka: 

Grupas, kuras tiek saistītas ar personu, par kuru esat kļuvis, bieži vien nosaka. Cilvēkiem, kuri vēlas 

uzlabot veselību, biedrošanās ar citiem veseliem cilvēkiem parasti ir visstiprākais un vistiešākais 

pārmaiņu ceļš. - Longevitātes projekts (2012) 

 

 

 

4. Daži pašmotivācijas piemēri 

 

a. Cilvēks, kurš dodas strādāt katru reizi tikai kā līdzeklis, lai samaksātu rēķinus, noturētos 

no savas ģimenes, un, lūdzu, viņa priekšnieks nav pašmotivēts; cilvēks, kuram nav 

vajadzīgi ārēji spēki, lai katru dienu sāktu darbu, un kurš atrod piepildījumu tajā, ko dara, 

ir pašmotivēts 

b. Studente, kas tikai paveic viņas mājasdarbu tāpēc, ka vecāki viņai atgādina vai niez, vai 

tāpēc, ka viņu nomoka, kad viņa to nepabeidz, nav pašmotivēta; skolēns, kurš pilda 

mājasdarbu bez pacietības, jo vēlas mācīties un gūt panākumus skolā, ir pašmotivēts 

c. Sieviete, kura iet uz sporta zāli tikai tad, kad viņas draugi velk viņu uz turieni, vai tāpēc, 

ka viņas ārsts ir piedodams, ka viņai jātrenējas, lai iegūtu veselību, nav pašmotivēta. 

 

5. Motivācijas piemērs uzņēmējdarbībā 

 

“Uzņēmēji labprāt strādā 80 stundas nedēļā, lai izvairītos no darba 40 stundas nedēļā kādam citam.” – 

Lori Greiner 
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Vairums uzņēmēju, kas uzsāk uzņēmējdarbību, ir motivēti ar diviem galvenajiem faktoriem: brīvību un 

spēju paust savas idejas. Biznesa vadīšanā pastāv liels risks, bet doma strādāt kāda cita labā rada viņiem 

lielākas sāpes, jo pastāv risks, ka viņiem būs pašiem savs bizness. 

Vai, daži iebildīs, ka sāpes “nekad necensties” ir lielākas par “izgāzties” sāpēm. 

Maza uzņēmuma īpašnieks, visticamāk, ir ieguldījis ārkārtīgi daudz laika, naudas un enerģijas. Nav 

nekādu panākumu garantiju. Uzņēmējdarbības motivācijas piemērs ir turēt durvis vaļā un izvairīties no 

nepieciešamības atgriezties korporatīvajā pasaulē. 

Cits uzņēmuma īpašnieks, iespējams, ir motivēts palielināt ieņēmumus, tāpēc nolemj vairāk naudas 

ieguldīt mārketingā. Viņai varētu nebūt naudas, bet, jo spēcīgāka ir motivācija piesaistīt jaunus klientus, 

jo lielāka ir iespēja, ka viņa darīs to, ko spēs, lai vairāk cilvēku uzzinātu par savu biznesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padomi: 

 - Vienmēr ir savs uzdevumu saraksts 

 - Izveidojiet kaut kādu apbalvošanas sistēmu sev 
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3.3. Kā motivēt citus 
 

Kā mēs atzīmējām līdz šim, motivācija ir spēcīga. Tā paredz panākumus labāk nekā inteliģence, spējas vai 

alga. 

Lai gan motivācijas līmenis lielā mērā ir saistīts ar panākumiem, tomēr motivācijas avots indivīdiem ir ļoti 

atšķirīgs un nav saistīts ar panākumiem. – Bashaw un Grants 1994 

Tas rada jautājumu, kas vajadzīgs, lai citi patiešām varētu dot savu labumu? Mēs pārskatīsim 4 metodes, 

kas visu gadu laikā izrādījās efektīvas. 

 

1. Pārstāj viņus piekukuļot 

Kad aktieri pajautātu dižajam kinorežisoram Alfrēdam Hičkokam “Kāda ir mana motivācija?”, viņš 

atbildētu: “Tava alga.” Atalgojums noteikti ir darbs, kā mēs iepriekš atzīmējām, bet, kā atklāja daži 

pētnieki, atalgojums tikai motivē cilvēkus saņemt atalgojumu. Kad atlīdzības aiziet, cilvēki apstājas. Un, 

ja jūs vēlaties kaut ko citu, nevis galveno manuālo darbu, ja jūs veicat radošu vai analītisku darbu, tad 

atalgojums patiesībā var atsākties. 

Jums ir jāmaksā cilvēkiem, bet jums vajadzētu viņiem samaksāt tikai tik daudz, lai varētu izņemt no galda 

naudu. Īsi sakot - sarežģītus uzdevumus mēs vairāk motivējam ar autonomijas, meistarības un mērķa 

nepieciešamību. 

Tātad, ja atlīdzības ir problemātiskas, kas tad strādā? 

 

2. Likt viņiem kaut ko sajust 

Mēs bieži runājam par to, ka cilvēkus motivē atriebība, greizsirdība, bailes, kaisle. Tas var izklausīties 

pretintuitīvi, bet šīm izjūtām ir daudz kopīga, un tās ir spēcīgs motivators. Mēs reti darām visu, ko 

nejūtam, un ir ļoti grūti pretoties lietām, ko jūtam. Tas ir tas, kā cilvēka smadzenes ir strukturētas. 

Koncentrējieties uz emocijām. Ar kaut kā apzināšanos nepietiek, lai izraisītu pārmaiņas. Likt cilvēkiem 

(vai sev) kaut ko sajust. - Čips un Dens Hēgs (2010), Switch: How to Change Things when Change Is Hard 

Mēs bieži domājam par darba vietu kā mazāk emocionālu, formālāku un nopietnu. Un, runājot par 

motivāciju, pētījumi secināja, ka tā nav ļoti laba ideja. Daudz produktīvāk ir, ja var mainīt individuālo 

uzvedību, vēršoties pret darbinieku jūtām. 

… lietas pamatā vienmēr ir cilvēku uzvedības maiņa, un uzvedības izmaiņas notiek ļoti veiksmīgās 

situācijās, galvenokārt, runājot ar cilvēku jūtām. - Chip and Dan Heath (2010), Switch: How to Change 

Things when Change Is Hard 

Tātad, kas ir visspēcīgākais, lai cilvēki justos, ja jūs vēlaties palielināt motivāciju? 

 

3. Uzsvērt progresu 
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Hārvarda universitātes Teresa Amabile pētījumā konstatēts, ka nekas nav motivējošāks par progresu. 

Šis modelis ir tas, ko mēs saucam par progresa principu: no visiem pozitīvajiem notikumiem, kas ietekmē 

iekšējo darba dzīvi, vienīgais spēcīgākais ir progress jēgpilnā darbā; no visiem negatīvajiem notikumiem 

vienīgais spēcīgākais ir pretējs progress—setbacks darbā. Mēs uzskatām, ka tas ir pārvaldības 

pamatprincips: panākumu sekmēšana ir visefektīvākais veids, kā vadītājiem ietekmēt iekšējo darba dzīvi. 

- Terēze Amabile (2011), “Progress Princips: Small Wins to Ignite Joy, Entance un Creivity at Work 

Konsekvents nelielu panākumu daudzums rada daudz lielāku laimi nekā laiku pa laikam dzenoties pakaļ 

milzīgiem atskaites punktiem. 

Dzīves apmierinātība ir par 22% lielāka tiem, kam ir vienmērīga nenozīmīgu sasniegumu plūsma nekā 

tiem, kuri izrāda interesi tikai par lieliem sasniegumiem. – Orlick (1998), The 100 Simple Secors of 

Successful People 

Jūsu mērķis ir atrast stabilu izaicinājumu, sasniegumu un atgriezenisko saiti gan motivācijas nolūkos, 

gan, lai izvairītos no garlaicības un garlaicības. 

No otras puses, kad mēs nejūtam progresu, kad jūtam, ka mūsu darbs ir veltīgs, motivācija mirst. 

Tātad tu viņiem liki kaut ko sajust. Jūs demonstrējāt progresu. Kā jūs saglabājat motivāciju plūst? 

 

4. Veidot kultu (bet ne burtiski) 

Galvenā doma šeit ir, lai mums būtu kopīga ticība, kaut kāds stāsts. Dažas no labākajām sabiedrības 

kultūrām ir tehniski kulti - cilvēku grupa, ko vieno provokatīva ideja. Pareizi izstrādāta kultūra bieži vien 

sāk izskatīties retrospektīvi, bet tas nav sākotnējais dizaina princips. Tev nevajadzētu nopietni domāt par 

to, kā tu vari padarīt savu kompāniju dīvainu svešiniekiem. Tomēr jums ir jādomā par to, kā jūs varat būt 

pietiekami provokatīvs, lai mainītu to, ko cilvēki dara katru dienu. 

Aplūkojot pētījumu: kas dod dzīvības nozīmi? Stāsti. Kas dod darba nozīmi? Stāsti. Kas rada vienotību un 

morāli? Stāsti: 

Iestādes, kas var sniegt pārliecinošu vēsturisku informāciju, bieži iedvesmo darbinieku īpašu 

apņemšanos. Tieši šis veltījums tieši ietekmē uzņēmuma panākumus un ir izšķirošs, lai radītu spēcīgu 

korporatīvo mantojumu. 

Tas ir ļoti labs piemērs, bet piemērots: uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc Linkolns bija labs 

prezidents, bija tas, ka viņš bija lielisks stāstnieks. 

Visi motivējošie vēstījumi, sākot no Apple mārketinga līdz Martin Luther King uzrunai “Man IR sapnis”, 

dara to pašu: viņi sāk ar “Kāpēc”. 
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5. Paturiet prātā Maslova vajadzību hierarhiju (pazīstams arī kā vajadzību piramīda) 

Ābrahāms Maslovs savā teorijā skaisti paskaidroja, ka cilvēka motivācijai ir hierarhiska struktūra, kuru 

viņš dēvē par hierarhijas teoriju. Viņš ir pievērsis uzmanību piecām pamatvajadzībām, kuras atbalsta 

cilvēki. Tās ir fizioloģiskas, drošības, sociālas, cieņas un pašaktualizācijas. Fizioloģiskās vajadzības ir 

cilvēka pamatvajadzības, piemēram, pārtika, pajumte, ūdens, sekss utt. Drošība nozīmē drošību un 

aizsardzību no garīga un fiziska emocionāla kaitējuma. Sociālās vajadzības pamatā attiecas uz 

draudzīgumu un īpašuma vajadzībām. Tas nozīmē, ka persona, kas cenšas veidot labas attiecības ar 

visiem kolēģiem vai savu grupu, var pievērst lielāku uzmanību ģimenei un draugiem. Lai ikviens cilvēks 

būtu spējīgs uz savu pašcieņu un apbrīnu, ko viņiem sniedz sabiedrība, viņam ir vajadzīgs nelokāms un 

augsts novērtējums. No iekšējiem un ārējiem faktoriem var rasties pašcieņa. Iekšēji pārliecinoši faktori ir 

sasniegumi, pašcieņa un suverenitāte, un faktori, kas ietekmē ārējo, ir atzīšana, novērtēšana un sociālais 

statuss. 

 

 

 

3.4. Kā pārvarēt motivējošos blokus 
 

Mūsu dzīvē pienāk laiks, kad nonākam uz skatuves, kur jūtam, ka mūsu motivācijas līmenis ir 

degradējošs. Tā ir kopīga pieredze, caur kuru jāiziet katram no mums. Nav tā, ka mēs gribētu justies 

demonstrēti, tas ir tikai tas, ka mūsu prāts sasniedz intensīvu izsīkumu līmeni, un mēs nonācām pie 

secinājuma, ka esam noguruši un nespējam turpināt. Tās ir klasiskas motivācijas zīmes. Ja esat saskāries 

ar motivācijas atslēgām, ir tikai dažas pieejas, ko varat izmantot, lai pārvarētu šīs problēmas, un daži 

jautājumi ir jāuzdod sev. 
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1. Kāda veida atbilde jums ir uz izaicinājumiem? 

Ir divu veidu cilvēki - “kāpēc apgrūtināt” un “kāpēc ne”. Cilvēks vienmēr kautrējas no situācijas, droši 

meklējot attaisnojumus un iemeslus, lai izvairītos no šīs problēmas. Turpretī cilvēks, kuram ir “kāpēc 

ne?” attieksme, nekad neatteiksies no šī uzdevuma un drīzāk centīsies atrast veidus, kā visu paveikt. Kā 

var iedomāties, uztvere “kāpēc apgrūtināt?” var būt lielisks šķērslis cilvēka motivācijai. 

Ja tu atrodi sevi līdzīgā amatā, tad droši vien ir laiks, kad tu lauz ieradumu un pieņem citādu attieksmi 

pret jautājumiem. 

 

2. Kur ir jūsu fokuss - uz argumentāciju vai rezultātiem? 

“Jums ir vai nu iemesli, vai arī rezultāti.” Tu droši vien šo aforismu jau esi dzirdējis, un tev vajadzētu zināt 

- tā ir taisnība. Cilvēki vienmēr iekļaujas divās kategorijās, kad runa ir par darbu viņu mērķu labā. Ir tādi, 

kas atrod visus liekos iemeslus, kāpēc nespēj sasniegt savus sapņus, un tad ir tādi, kas vienkārši pievēršas 

rezultātam par spīti visiem iemesliem. 

Bieži vien cilvēki nespēj sasniegt savus mērķus, jo nejauši iekrīt demotivācijas lamatās. Lai vadītu laimīgu, 

saturīgu, veselīgāku un turīgāku dzīvi, ir jākoncentrējas uz rezultātiem, nevis uz iemesliem. 

 

3. “To nevar izdarīt” vai “Centīsimies to darīt”? 

Daudzas reizes, kad mēs saskaramies ar izaicinājumu, pirmā atbilde, ar ko mēs nākam klajā, ir: “To nevar 

izdarīt”. Kad mūsu prāti ir nonākuši pie domas, ka kaut ko nav iespējams sasniegt, viņi galu galā ir 

pārliecināti, ka viņu attiecīgos mērķus vai mērķus faktiski nav iespējams sasniegt. Šādā veidā viņi ļauj 

demotivācijai atrast sevī savu ceļu un nespēj sasniegt vēlamos rezultātus, ko viņi meklējuši. 

Vienkārša domāšanas veida maiņa ir ļāvusi daudziem pētniekiem lauzt jaunus pamatus un sasniegt 

lielus. Daudzi lieliski domājoši cilvēki ir izgudrojuši neiedomājamus rezultātus, vienkārši mainot domas. 

Koncentrējieties uz domu kopas maiņu, un rezultāti sekos. 

 

4. Vai jūs esat tas, kurš ievēro noteikumus, vai arī jūs tos pārkāpjat, lai sasniegtu vairāk? 

Tas var būt pretrunīgi, bet gadu gaitā revolucionāras idejas un cilvēki ir sasnieguši lielas lietas, ja 

neatbilst vispārpieņemtām normām. 

Tāpat, ja jūti motivācijas klišeju, tad ir pienācis laiks izkāpt no kārtējā cikla un pārkāpt noteikumus, lai tu 

varētu darīt to, ko tev saka prāts vai kas, kā tu domā, ir pareizi. Tas ir vienīgais veids, kā tu izkļūsi no 

savas iecietīgās lamatas un izdarīsi kaut ko vērtīgu. 

Tas, ka mēs darām lietas atkārtoti un neredzam pārmaiņas, notiek tā, kā mēs gribam, lai tās patiešām var 

uzveikt mūsu nervus. Bet, ja mēs esam motivēti, tad varam viņiem likt strādāt savā labā. Tad kā būtu, ja 

tu padotos savai demogoģijai un paceltos, lai paveiktu lieliskas lietas? 
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4. TĒMA Iniciatīva (Plānošana un pārvaldība) 
 

 

Šis modulis nodrošinās informāciju un prasmes svarīgajā tematā par grupas vai 

mazas grupas uzdevumu plānošanu un pārvaldību. Tajā tiks aplūkota arī ikdienas 

uzņēmējdarbības praktiskā puse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 
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4.1. Atbildības uzņemšanās 
 

 

 

 

1. Kas ir atbildīga uzvedība? 

Daži varētu domāt, ka atbildība ir tas pats, kas atbildība. Tomēr nesenajos pētījumos tiek ieteikts, ka tie 

ir diezgan atšķirīgi domājošie punkti. Būt atbildīgam nozīmē būt atbildīgam un uzņemties projekta vai 

darbības rezultātus vai rezultātus. Taču atbildība iet daudz tālāk. Tas ir domāšanas veids, kas saka: “Es 

esmu tas cilvēks, kam tas ir jādara,” vai nu tas izriet no jūsu pārliecības, vai arī tāpēc, ka jūsu darbs to 

prasa no jums, vai arī pastāv kāds sociāls spēks, kas saista jūs ar šo pienākumu. 

Atbildīgais vadītājs parāda šo rīcību vairākos virzienos. Tas ietekmē to, kā vadītājs uzvedas padotajiem, 

bet ir vienlīdz spēcīgs attiecībās ar tuvāko priekšnieku un citām organizācijas struktūrvienībām. 

Visbeidzot, tas ietver vispārēju vērtību un attieksmes kopumu. 

 

2. Zina, kā vadīt savus padotos/partnerus 

Ar padotajiem vadītāji apliecina atbildīgas rīcības kvalitāti ar vēlmi uzņemties atbildību un neatkāpties no 

lēmumiem. Tas nozīmē atteikties no “vienas grupas” un tā vietā uzņemties līdera lomu. Tas nav daudz 

citādi, ja jums ir partneri, bet šeit jūs uzņematies “vispirms starp vienādiem” lomu - jūs joprojām esat 

līderis, bet bez parastās hierarhijas. 

Būt līderim nozīmē iegūt uz rezultātiem balstītu priekšstatu par jūsu lomu. Neatkarīgi no tā, cik lieliski jūs 

esat cilvēks, jūsu efektivitāti nosaka jūsu komandas rezultāti. Atbildīgais vadītājs nodrošina, lai grupa 

veiksmīgi vadītu rezultātus. 

 

3. Pieņem atbildīgu attieksmi 

Otra atbildīgas vadības dimensija nav uzvedība, bet gan vispārēja atbildības attieksme. Varētu iebilst, ka 

atbildīga attieksme izpaužas uzvedībā. Tomēr arī attieksme pret atbildību ir izteikta daudzos nelielos 

veidos. Uzvedība ir izsmalcināta un niansēta, bet tā ir arī svarīga un palutināma. 

Atbildīga rīcība ietver tādas lietas, par kurām nevar saņemt tūlītēju atlīdzību, bet kuras ir komandas 

interesēs. Piemēram, lielākā daļa uzņēmumu nav atraduši efektīvu veidu, kā apbalvot vadītājus, kuri tērē 

laiku un enerģiju, lai izveidotu nākamos līderus. Par laimi, daudzi vadītāji šo lomu joprojām uztver ļoti 

nopietni, neskatoties uz to, ka viņi nekad nesaņems nekādu taustāmu atzinību vai atalgojumu par šo 

darbu. 
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Nevienā gadījumā atbildīgā vadītāja attieksme izpaužas skaidrāk nekā uzņēmuma resursu izmantošana. 

Atbildīgais līderis resursus izmanto ar vēl lielāku rūpību nekā tad, ja viņi būtu savējie. Tomēr mazo 

uzņēmumu gadījumā tas parasti tā ir, tāpēc jums tas ir jāpatur prātā. 

 

4. Atbildīgās iestādes paradokss 

Mēs bieži dzirdam, kā vadītāji žēlo savu varas trūkumu. Patiesībā autoritāte rodas tikai pēc tam, kad 

vadonis demonstrē atbildību. Pilnvaras reti kad piešķir augstākā līmeņa vadītājs, bet tikai ar atbildīgu 

rīcību. 

“Vadībai nav spēka. Vadībai ir tikai atbildība." - Pēteris Druķis (1939) 

Vadītājiem gan jārāda, gan jāpieprasa atbildīga uzvedība no sevis un saviem padotajiem. Tieši tas viņiem 

dod maksimālu ietekmi. 

Kā var palielināt pats savu atbildību? Pirmais solis ir koncentrēties uz to, ka jūs vairs neesat primāri 

atbildīgs par saviem rezultātiem un rezultātiem, bet gan par savas komandas rezultātiem. Runa nav par 

to, ko tu dari, bet par to, ko tava komanda vai organizācija paveic. Tas daudziem ir milzīgs lēciens, un, lai 

kā arī būtu, daudzi to nekad nepanāk. 

Nākamais ir pieņemt atbildīgās iestādes paradoksu. Jūsu atbildīgas rīcības kombinācija ar jūsu atbildīgo 

attieksmi dod jums spēcīgu ietekmi un paātrina jūsu līdera izaugsmi. 
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5. Piecas attieksmes, kas ir svarīgas darba vietās 

Iespējams, ka prasmes un pieredze ir vissvarīgākās darbinieka īpašības, bet attieksme ir tikpat liela loma. 

Galu galā, kas gan labs ir lieliskas profesionālās iemaņas bez attieksmes, lai to visu redzētu cauri? Lai 

nodrošinātu harmonisku profesionālo vidi un produktīvu personālu, mazos uzņēmumos ir jātiecas pēc 

piecām pamatidejām. 

 

- Cieņa pret citiem 

Cieņa darba vietā attiecas ne tikai uz darbinieku mijiedarbību ar vadību. Cilvēki, kam ir pašcieņa, neriskē, 

lai kas arī notiktu; viņi domā paši par sevi un reizēm nāk klajā ar alternatīvām idejām, bet ar cieņu. 

Darbiniekiem jābūt arī cieņpilnai attieksmei, ja tie mijiedarbojas ar klientiem un klientiem, kā arī ar 

kolēģiem. Tie ar šāda veida attieksmi labprāt izturas pret citiem cilvēkiem pieklājīgi un profesionāli, pat 

ja viņi nepiekrīt otra cilvēka viedoklim. 

 

- Infekciozais entuziasms par dzīvi 

Kāds, kurš ir sajūsmināts par dzīvi kopumā, izstaro pozitīvu enerģiju, kas izposta visus ap viņu. Viņa ar 

interesi dalās visos projektos, dedzīgi apgūst jaunas prasmes un idejas un ātri tās pielieto savā darbā. 

Daļa cilvēku piedzimst ar pozitīvu enerģiju, bet var arī attīstīties. Iemāciet saviem darbiniekiem tuvoties 

ikvienai situācijai – pozitīvai vai negatīvai, kā izaicinājumam un iespējai. 

 

Pieņemt “stikla puspilnu” attieksmi uzņēmumā un rosināt darbiniekus uz to balstīties. Drīz viņi izvērsīs 

aizrautīgu attieksmi pret kolēģiem, klientiem un visu, ko dara. 

 

- Saistība ar darbu 

Mazajiem uzņēmumiem ir vajadzīgi darbinieki, kas ne tikai apņemas ievērot mērķus un iniciatīvas, kas 

ietekmē apakšējo līniju, bet arī ir apņēmušies ieņemt savu vietu. Darbinieki veido apņēmīgu attieksmi, 

izrādot vēlmi darīt visu, kas vajadzīgs, lai pildītu amata pienākumus, un attīstot jaunas idejas, lai padarītu 

uzņēmumu vēl labāku. Ja cilvēki strādā kopā kā komanda uzņēmuma mērķu sasniegšanai, visi gūst 

labumu. 

 

- Novatoriskas idejas un jaunu ceļu atrašana 

Darbinieki ar inovatīvu attieksmi nekautrējas no mēģinājuma kaut ko jaunu vai atrodot citu veidu, kā 

darīt lietas. Mazajiem uzņēmumiem ir vajadzīgi darbinieki, kas var domāt ārpus rāmja un jaunināt jaunus 

veidus esošo uzdevumu veikšanai un mērķu sasniegšanai. Darbinieki, kuriem ir šāda veida attieksme, 

zina, ka viņu idejas var nebūt labākais veids, kā kaut ko izdarīt, bet lielākā neveiksme vismaz ir jaunu 

ideju izdošana. 
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- Palīdzība ar citiem 

Ir svarīgi, lai darbā būtu noderīga attieksme, vai tas nozīmē palīdzēt klientiem un viņu vajadzībām vai 

palīdzēt kolēģiem sasniegt uzņēmuma vispārējos mērķus. Jo noderīgāka ir attieksme, jo vairāk cilvēku 

vēlas būt darbā, un jo vairāk viņi vēlas sadarboties ar darbiniekiem galvenajos projektos un iniciatīvās. 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Saistīts ar 1. tēmu – 1. nodarbināšanas plāns – 1. aktivitāte 

Sagatavojiet savu aktivitāšu plānu nākamajai nedēļai. Nedēļas beigās, čeks, ja tev ir izdevies 

paveikt visu plānoto, nākamajā nedēļā centies pilnveidoties un nospraust nedaudz augstākus mērķus. 
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4.2. Plāna izstrāde 
 

 

Kopumā plānošana ir optimāls līdzekļu sadalījums noteikta rezultāta sasniegšanai, kā arī visa aktivitāte, 

lai definētu mērķus, uzdevumus un darbības nākotnē. Ja tas tiek veikts efektīvi, tas var daudz samazināt 

mērķa sasniegšanai nepieciešamo laiku un pūles. Plāns ir kā karte - sekojot plānam, cilvēks var redzēt, cik 

daudz viņi ir virzījušies uz savu projekta mērķi un cik tālu viņi ir no sava mērķa. 

Plānošanas procedūras ir ļoti atšķirīgas atkarībā no uzņēmuma lieluma, termiņiem, finansiālajiem 

numuriem, iesaistītajiem cilvēkiem un daudziem citiem. Katrā jomā ir dažādi plānu veidi, kas palīdz 

uzņēmumiem sasniegt efektivitāti un lietderību. Tomēr ir vairāki posmi, kas var palīdzēt sagatavoties 

turpmākajiem uzdevumiem un aktivitātēm: 

 

1. Apzināties iespēju 

Daži vadītāji šo izpratnes pakāpi uzskata par priekšteci faktiskajam plānošanas procesam, nevis par 

procesa faktisko daļu. 

2. Mērķu vai mērķu noteikšana 

Mērķiem, kas nākotnē virzīs organizācijas gaitu, jābūt skaidriem, īsiem un konkrētiem. 

3. Telpu attīstīšana 

Prognozēšanai ir svarīga nozīme solīšanā. Izmantojot prognozēšanu, organizācijas mēģina atbildēt uz 

dažādiem jautājumiem par nākotnes cerībām un darbības paziņojumiem. 

4. Alternatīvo kursu noteikšana 

Vienmēr ir noderīgi meklēt un noskaidrot alternatīvus rīcības virzienus, it īpaši tos, kas nav uzreiz 

pamanāmi. Šajā sakarā vadītājs parasti izmanto pētījumus, eksperimentus un pieredzi, lai noteiktu un 

attīstītu vairākus iespējamos darbības virzienus. Mazie uzņēmumi un jaunuzņēmumi šajā pieejā parasti ir 

ļoti elastīgi, tāpēc nebaidieties eksperimentēt! 

5. Alternatīvo kursu novērtēšana 

Kad ir noteikti alternatīvi rīcības virzieni, meklējot alternatīvus kursus un izpētot to spēcīgos un vājos 

punktus, tie ir jāizvērtē, ņemot vērā to, cik labi katrs no tiem palīdzētu organizācijai sasniegt savus 

mērķus. Alternatīvu novērtēšana ietver arī katra izmaksu un paredzamo seku noteikšanu. Novērtēšana 

var būt sarežģīta, jo ir neskaidrība par nākotni, dažādi nemateriālie faktori un neprecīzi plāni. 

6. Kursa izvēle 

Pēc tam, kad ir noteiktas alternatīvas un rūpīgi apsvērti katra nopelni, vadītājiem tagad ir jāpieņem plāns 

un jāizvēlas viens rīcības virziens. 

Paturiet prātā, ka dažkārt būs iespēja sekot vairākiem kursiem, nevis vienam labākajam kursam. Tas viss 

ir atkarīgs no jūsu mērķiem, un šajā ziņā jūs varat atļauties būt elastīgs. 
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7. Budžeta plānošana 

Šeit lietas kļūst arvien nopietnākas! Kad tiek pieņemti lēmumi un izstrādāti plāni, pēdējais solis, lai tiem 

piešķirtu jēgu, ir to skaitīšana ar skaitļiem, kas tos pārvērš budžetā. 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Finanšu kompetenci” 
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4.3. Kā pareizi deleģēt uzdevumus 
 

Viena no atslēgām veiksmīgas komandas veidošanai ir mācīšanās, kā deleģēt darbu citiem cilvēkiem. Ja 

tu to labi dari, tu vari ātri izveidot spēcīgu un veiksmīgu cilvēku komandu, kas spēj izpildīt citas prasības. 

Tāpēc deleģēšana ir tik svarīga prasme, un tā jums noteikti ir jāiemācās! 

 

Kad būs delegāts? 

Darba deleģēšana citiem ir ļoti produktīva pieeja, ja tas tiek darīts pareizi, tomēr tas nenozīmē, ka jūs 

varat kaut ko deleģēt. Lai noteiktu, kad deleģēšana ir vispiemērotākā, ir jāuzdod daži galvenie jautājumi: 

- Vai šis ir uzdevums, ko var darīt kāds cits, vai arī tas ir kritiski, ka tu pats to dari? 

- Vai uzdevums sniedz iespēju kādam citam attīstīt jaunas prasmes vai iegūt jaunas zināšanas? 

- Vai tas ir periodisks uzdevums? 

- Vai jums pietiek laika efektīvi deleģēt šo uzdevumu? Jābūt pieejamam pienācīgai apmācībai un 

skaidrojumam, kā arī atsauksmēm un jautājumu koriģēšanai. 

- Vai šis ir uzdevums, kas būtu jādeleģē? Ņemiet vērā, ka daži uzdevumi ir svarīgi ilgtermiņā 

(piemēram, pieņemt darbā jaunus cilvēkus vai pieņemt finansiālus lēmumus), un tos 

nevajadzētu deleģēt 

Nolemjot deleģēt uzdevumu kādam citam, vienmēr ir labi sekot līdzi. Šajā gadījumā darbosies pat 

vienkārša izklājlapa vai korķdēlis. 

 

Kam deleģēt? 

Jāņem vērā vairāki faktori: 

- Indivīda zināšanas un pieredze 

- Indivīda vēlamais darba stils 

- Personas pašreizējā darba slodze 

 

Kā jums būtu jādeleģē? 

Šeit var noderēt vairāki principi: 

- Skaidri izskaidro vēlamo iznākumu un iziet cauri visam darba procesam 

- Norādiet ierobežojumus un robežas. Ja ir autoritāte, atbildība vai atbildības līnijas, kuras 

nevajadzētu šķērsot, - tas ir skaidri redzams jau no paša sākuma. 

- Saskaņot atbildības apjomu ar pilnvarojuma summu 

- Deleģēt viszemākajā iespējamajā organizācijas līmenī. Ja jūs esat neliels uzņēmums ar 5-10 

cilvēkiem, tas ne vienmēr ir piemērojams, bet jums tas būtu jāpatur prātā 

- Sniedziet atbalstu un esiet gatavs atbildēt uz jautājumiem. Komunikācija ir izšķiroša visur! 
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Paturēt vadību 

Veltiet laiku, lai izskaidrotu, kāpēc viņi tika izvēlēti darbam, kas no viņiem tika gaidīts projekta laikā, jūsu 

mērķus, visus termiņus un termiņus, kā arī pieejamos resursus. Ja nepieciešams, norādiet izpildes 

pārbaudes grafiku. 

Efektīvi deleģējot, vadītājiem dažkārt ir jāatrod līdzsvars starp to, ka cilvēkiem ir pietiekami daudz 

iespēju izmantot savas spējas, lai tās būtu pēc iespējas labākas, vienlaikus joprojām rūpīgi uzraugot un 

atbalstot, lai nodrošinātu, ka darbs tiek veikts pareizi un efektīvi. 
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4.4. Komandas pārvaldīšana tiešsaistē 
 

Virtuālās komandas arvien vairāk kļūst par uzņēmējdarbības dzīves faktu. Pat pirms globālās pandēmijas 

un bloķējošās darba situācijas attāli (tiešsaistē) strādājošiem bija pastāvīgi pieaugoša tendence daudzās 

valstīs, nozarēs un darba jomās. 

Ņemiet vērā, ka darbs, komandas vadīšana un vadīšana tiešsaistē nav krasi atšķirīga no jūsu ikdienas 

biroja vides, bet ir ļoti maz lietu, kas palīdzēs visu nogludināt. 

 

1. Ir laba sakaru sistēma 

Netraucētas saziņas uzturēšana ir atkarīga no tā, kāds organizācijas lēmums darbojas vislabāk. Atkarībā 

no komandas struktūras saziņa ir iespējama dažādos veidos: e-pasts, teksta tērzēšanas programma, 

video tērzēšana utt. Saziņas tīkls ir ļoti svarīgs informācijas, dokumentu, atskaišu un citas nepieciešamās 

dokumentācijas koplietošanā — pirms rīku izvēles rūpīgi veiciet izpēti. 

Daži no lietderīgākajiem rīkiem komandas vadībai un sadarbībai ir šādi: 

- Google kalendārs — tas palīdzēs jums organizēt sapulču grafiku un izsekot visām sapulcēm starp 

vēl lielākām grupām 

- Trello — sadarbības rīks, kas palīdz organizēt projektus un uzdevumus vizuāli pārstāvētajās 

valdēs. Tas ir kā balts dēlis, pilns ar lipīgu piezīmju sarakstiem, kurā katra piezīme ir kā uzdevums 

jums un jūsu komandai. 

- Audio/video konferenču rīks – ir daudz iespēju, kļūst pieejamāks un viegli lietojams Coronavirus 

pandēmijas laikā, piemēram, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Goto Meeting 

- Slacream — saziņas platforma ar lielu sarakstu ar tādiem rīkiem kā tērzēšanas kanāli, failu 

koplietošanas iespējas un integrācija ar vairāk nekā 150 trešo pušu pakalpojumiem, piemēram, 

Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Runscope, GitHub, Crashlytics, 

Zendesk un Zapier. 

 

2. Būt pieejamam 

Var izdalīt darbu virtuāli. Nelieciet komandas biedriem just, ka esat prombūtnē; regulāri sazinieties, lai 

runātu ne tikai par viņu ikdienas pienākumiem, bet arī par vispārējiem jautājumiem par viņu dienu, 

garastāvokli un sociālo dzīvi. Protams, jums ir jābūt robežām, nevis jāiejaucas viņu privātajā dzīvē. 

 

3. Rīko regulāras tikšanās - gan ar indivīdiem, gan visu komandu 

Darba grupas sanāksmes ir tas, ko jūs saistāt ar darbu tiešsaistē, un tās ir patiešām būtiskas vispārējam 

progresam. Ir nepieciešama arī individuāla pieeja, lai sekotu līdzi atsevišķiem jautājumiem vai specifikai. 

Tas ir ļoti noderīgi, ja jums reizēm ir viena tikšanās ar katru komandas locekli - varbūt daži no viņiem 

cīnās, vai grib vairāk/mazāk pienākumu, un viņi nejūtas ērti, runājot visu priekšā. 
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4. Rosināt neformālas sarunas 

Cilvēki ir sociālie dzīvnieki, un cilvēki mēdz pieņemt sliktāko, ja nezina, kas citiem padomā. Lai palīdzētu 

veidot attiecības un uzticību starp dalībniekiem, mudiniet jūsu komandu dalīties savās izjūtās un tērzēt 

neformāli, kad vien iespējams. Nekas pārāk personisks, dažas mazas runas par savu dienu, par laika 

apstākļiem, saviem mīluļiem, bērniem vai mīlētajiem - tas var būtiski uzlabot garastāvokli. 
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5. TĒMA Mācīšanās ar pieredzi un sadarbība ar citiem 
 

 

Šajā tēmā tiks mācīts, kā gūt vērtīgu pieredzi no pagātnes darbībām un kļūdām un kā likt savam draugu 

un paziņu tīklam strādāt savu mērķu un savstarpējo interešu labā 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 
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5.1. Mācīties caur pieredzi - kāpēc tas ir svarīgi? 
 

 

 

Izglītības teorijā ir vispāratzīts, ka tikai caur pārdzīvojumiem, pieņemot kļūdas un neveiksmes, mēs 

varam izdarīt paši savus secinājumus, lai virzītos uz priekšu. Mācīšanās ir virzīties uz priekšu un augt, 

neapstādinot mūs, izvairoties no grūtībām un šķēršļiem, domājot par neveiksmēm un pārvarot tās. 

Parasti ir nereāli gaidīt, ka kāds mācīsies caur citu cilvēku dzīves pieredzi, neskatoties uz viņu padomiem, 

uzstājību un izglītojošiem norādījumiem. 

“Pieredze ir kaut kas tāds, ko jūs neiegūstat, kamēr tas nav nepieciešams” - sers Lorenss Olivjē 

 

Ikvienā dzīves jomā, ne tikai biznesā, ir ļoti svarīgi saprast, ka mēs pieļaujam kļūdas, jo neesam ideāli, un 

šī nav izgāšanās, bet daļa no mācīšanās procesa. Ja mēs gribam mācīties, attīstīties un pilnveidot sevi, 

bez šaubām, mēs cietīsim neveiksmi. Tomēr, pieceļoties un virzoties uz priekšu, mēs kļūstam stiprāki, 

drosmīgāki un gudrāki. Tas mums dod iemeslu pulciņam būt lepniem. 
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5.2. Pārdomās par panākumiem un neveiksmēm 
 

Personiskas pārdomas ļauj mums apstrādāt un saprast visu to labo (un ne tik lielisko) mācību un darba 

pieredzi, kas mums ir bijusi. Ikviens var gūt labumu no iesaistīšanās kāda veida pārdomās, bet tas ir vēl 

izdevīgāk ikvienam, ja mēs varam arī mudināt citus augt ar personīgām pārdomām. Nav ne vienas, ne 

visas atspulga metodes. Tāpat nav pamata ierobežot pārdomas par personīgo vai profesionālo pieredzi. 

Pārdomas ir vispārīgs termins tām intelektuālajām un laipnajām darbībām, kurās indivīdi iesaistās, lai 

izpētītu savu pieredzi, tādējādi radot jaunu izpratni un atzinību. — Boud, Keough, & Walker, 1985 

 

1. Priekšrocības 

- Tas palīdz mācīties no savām kļūdām. Mēs esam ceļā, lai atkārtotu savas kļūdas un neveiksmes, 

ja mēs neatspoguļojam savas kļūdas un neveiksmes. Mēs varam būt gudrāki un apdomāt šīs 

kļūdas un neveiksmes, izdomāt, kas notika, redzēt, kā mēs varam tās novērst nākotnē. Kļūdas un 

neveiksmes ir vērtīgi mācību līdzekļi, jo mēs tos varam izmantot kā soli uz priekšu, lai kļūtu 

labāk, nevis kaut ko apkaunojošu vai apbēdinātu 

- Tas palīdz citiem. Domājot par sevi, jūs varat gūt daudz izpratnes, kas var būt vērtīga mācību 

pieredze arī citiem. Vienmēr varat dalīties ar to, ko esat iemācījies, lai palīdzētu citiem tikt galā 

ar tām pašām lietām. 

- Tas sniedz pozitīvas atsauksmes. Domājot par to, ko izdarījām pareizi, mēs varam svinēt par 

mazajiem panākumiem dzīvē - gan profesionālu, gan personisku. 

- Tas dod jums perspektīvu. Kļūda, neveiksme, saspringts projekts vai kas tamlīdzīgs var šķist, ka 

tas nozīmē visu pasaulē. Tas var būt ārkārtīgi pārgalvīgi. Tomēr, ja mēs nedaudz atkāpsimies un 

apdomāsim šīs problēmas, un kopumā tās neko daudz nenozīmē, tas mūs nomierinās un 

pazeminās stresa līmeni. Mēs iegūstam perspektīvu un dodam mums iespēju koncentrēties uz 

to, kas ir svarīgāks 

 

2. Kā pārvarēt neveiksmi 

- Atslēga ir akceptēšana. Atzīstiet, ka iznākums nebija tas, uz ko cerējāt. Tas var būt nedaudz 

sāpīgi, bet, jo ātrāk to pieņemsit, jo ātrāk to spēsiet pārvarēt. 

- Paturiet prātā - tikai tāpēc, ka esat izgāzies, nenozīmē, ka esat neveiksminieks. Tā vietā, lai 

uztvertu šo destruktīvo domāšanas veidu, jums jāzina, ka ar katru mēģinājumu neveiksme kļūst 

mazāk ticama. Tas ir tāpēc, ka jūs mācāties no katras neveiksmes 

- Katrs veiksmīgs cilvēks kādā brīdī ir izgāzies. “Nakts” nav reālistisks ceļš lielākajai daļai cilvēku, un 

mūsdienās sociālie mediji šajā ziņā nedara labu pakalpojumu. Mēs bieži vien redzam tikai to 

cilvēku panākumus, kuriem sekojam vai apbrīnojam. Viņu neveiksmes reti ir publiskā displejā. 

Nejauciet cilvēku sociālos medijus ar reālo dzīvi. 

- Saki, ka tu kādam esi pievīlis. Dažreiz tas var būt milzīgs atvieglojums. Daloties ar sakāvi, ko 

piedzīvoji ar kādu citu, tu attur kaunu diktēt savu rīcību. Neveiksmei nav jābūt noslēpumam. 

Izrunājot to skaļi, jūs paņemat to spēku, kas ir pār jums. 

- Kustieties uz priekšu. Jā, pārdomas ir labas. Tomēr jūs nevēlaties pārāk daudz laika pavadīt, 

domājot par neveiksmi, pirms pēc tam atkal rīkoties. Apgūstiet nodarbību un mēģiniet vēlreiz! 
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5.3. Komandas darbs 
 

Komandas darbs ir grupas sadarbības darbs, lai sasniegtu kopīgu mērķi vai paveiktu uzdevumu 

visefektīvākajā un efektīvākajā veidā. Tā ir ļoti sausa definīcija, un tā neattiecas ne uz vienu no 

sarežģītajām detaļām komandas vadībā, bet vairumā gadījumu viegli pieejamie materiāli runā par 

lielākām komandām un lielām organizācijām. Šajā tēmā mēs pārskatīsim tikai būtiskākos principus, lai 

veiksmīgi pārvaldītu salīdzinoši nelielu komandu. 

 

1. Ir skaidri mērķi, mērķi un gaidas 

Visa veiksmīgā komandas vadība sākas ar atbildi uz diviem ļoti pamatjautājumiem – kāpēc komanda 

pastāv un kādi mērķi ir jāizpilda (individuālajā un komandas līmenī). “Kāpēc” runā ar sirdi, un mērķi runā 

ar prātu. Lai iegūtu labāko no cilvēkiem, ir jāpievēršas abiem. Arī “kāpēc” ir tā līme, kas cilvēkus saved 

kopā un savieno emocionālā līmenī. 

Taču ar spēcīgu sparu nekad nepietiek. Jums ir arī jābūt skaidram mērķim par to, kas ir jāsasniedz un kādi 

pasākumi jāveic, lai tur nokļūtu. Pārāk daudz reižu vadītāji pieņem, ka komanda tikai zina, kas ir jādara 

un kā to var panākt. 

Tā kā cilvēki nevar lasīt domas, tad vienmēr ir skaidri jāpaziņo, kas jādara, kas tiek gaidīts no katra 

indivīda un kādi ir standarti. 

 

2. Veidot uzticību starp darba grupu 

Viens no lielākajiem draudiem komandai, lai nodotos disfunkcionālai cilvēku grupai, ir uzticības trūkums. 

Ja komandas biedri ir aizsardzības režīmā tāpēc, ka trūkst uzticības, tad viņi bieži vien viens otru 

neatbalsta, viņi tenko, manipulē vai pat sižetā savā starpā. Tā ir liela enerģijas, laika un efektivitātes 

izšķiešana. 

Bet tad lielais jautājums ir - kā veidot uzticību komandas biedru starpā? Pārsteidzoši, ka visefektīvākie 

veidi, kā veidot uzticību, nav tas, ko parasti uzskata vadītāji. Tā ir pretintuitīva, bet darbības, kurām ir 

neliela ietekme uz uzticības veidošanu, ir komandas veidošana, kas sniedz atzinību un pilnīgu 

pārredzamību. 

No otras puses, darbības, kas visvairāk palīdzēs veidot uzticību, liecina par to, ka līderis ir ievainojams, ka 

viņš dara zināmu rīcības plānu un turpina pildīt saistības. Īsāk sakot: kā līderim labāk būt cilvēcīgam un 

parādīt savas ievainojamības. Izrādiet patiesu interesi par komandas biedriem, mudiniet viņus dalīties 

pieredzē, demonstrēt uzticamību un integritāti, sekot līdzi vairākos veidos un skaidri paziņot par savu 

vadoņa darbību mērķiem. 

 

3. Rīko regulāras plānošanas un pārskatīšanas sanāksmes 
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Tikšanās var būt milzīga laika izšķiešana. Bet ne tad, ja tos pienācīgi pārvalda ar ļoti skaidru un konkrētu 

nodomu. Komandai ir nepieciešama skaidra plānošanas un uzraudzības struktūra ar regulāru tiešu 

saziņu. Šāda pieeja noved pie komandas saistībām, pārskatatbildības un orientēšanās uz rezultātiem. 

Kā līderis nodrošiniet, lai tiktu noteikts skaidrs satvars tam, kā uzdevumi tiks izvirzīti, deleģēti un 

uzraudzīti. 

 

4. Esi labs treneris 

Saskaņā ar daudziem pētījumiem galvenais, ko labi vadītāji dara citādi, ir tas, ka viņi apmāca savus 

komandas biedrus. Katram indivīdam ir vajadzīgs laiks, lai parādītu, kā visu var izdarīt labāk, viņi sniedz 

iedrošinājumu, atbalstu un citus resursus, kas nepieciešami, lai cilvēki varētu uzplaukt. Labi vadītāji kā 

treneri aktīvi klausās, veido rapportu, uzdod jautājumus un sniedz konstruktīvas atsauksmes. Ja vēlaties 

veiksmīgi vadīt komandu, ir jākļūst par labu treneri. 
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5.4. Tīklošanās 
 

1. Pamatinformācija 

Plašākā nozīmē tīklošanās ir: 

- Saiknes veidošana ar cilvēkiem un abpusēji izdevīgu attiecību veidošana 

- Lūdz cilvēkiem palīdzību (nejūtoties tā, kā tev uzspiež) 

- Informācijas, kontaktu un pieredzes apkopošana un apmaiņa 

- Klausīšanās 

Neatkarīgi no tā, vai izvēršat savu tīklu, lai atrastu jaunu darbu, attīstītu savu pašreizējo karjeru, izpētītu 

jaunas karjeras iespējas vai paplašinātu savus profesionālos apvāršņus, ir svarīgi pievērsties tīklošanai kā 

informācijas, kontaktu vai pieredzes apmaiņai. Jebkurā nozarē vai karjeras līmenī tīklošana palīdz veidot 

saiknes personiskā veidā un veidot atbalsta un cieņas attiecības, lai atklātu un radītu abpusējas 

priekšrocības. 

Mūsdienās tīklošanās ir svarīga, jo tā ļauj ātrāk sasniegt mērķus, palielina redzamību, nodrošina 

turpmāko karjeru vai profesionālās iespējas un, visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi - tā piedāvā asociāciju ar 

cilvēkiem/resursiem, kurus var izmantot dzīvei. 

 

2. Sagatavot 

- Sagatavojiet ievadu, kas ir skaidrs, interesants un labi pasniegts. Tas ļaus jums droši sākt sarunu 

un dalīties ar informāciju par jums un jūsu interesēm. 

- Jaunākās ziņas vai sociālo mediju ziņas var sniegt jaunāko informāciju par aktuālajiem 

notikumiem un nozares jaunumiem, kas palīdzēs izveidot savienojumu. 

- Esiet gatavs veidot tīklu jebkurā brīdī. Tīklu var izveidot konferencē, kāzās, ballītēs vai autobusu 

pieturā. Tas patiešām palīdzēs, ja esat izraidīta persona, bet pat tad, ja tā nav, ir daudz iespēju, 

kur var sazināties ar cilvēkiem daudz formālākā vidē. 

- Norādiet mērķus, kurus vēlaties sasniegt tīkla veidošanas pasākumā pirms došanās ceļā 

(piemēram, uzzināt vairāk par konkrētu lauku, attīstīt darba/prakses iespējas, atrast partnerus 

utt.) 

 

3. Izveidojiet savu liftu un savienojiet 

- Izveidot liftu - ātru veidu, kā prezentēt sevi, kad notiek iepazīšanās ar svešiniekiem. Lifta piķis 

nosaka, kāpēc kādam būtu interesanti uzzināt vairāk par tevi. To var izmantot dažādos 

pasākumos, tostarp konferencēs, karjeras gadatirgos, skolu apmeklējumos, sociālajās vizītēs utt. 

Uzturiet to īsu un vienkāršu, un centieties izveidot interesantu sākotnējo paziņojumu. Cilvēki 

vairāk vēlas ieklausīties, ja ar pirmo teikumu ķerat viņu uzmanību. 

- Ej, kur tauta ir un esi redzams 

- Veidojiet acu kontaktu ar tiem, kas runā. Neverbālā komunikācija ir ļoti svarīgs un sarežģīts 

studiju lauks, bet var pieturēties pie pamatiem - paskatieties cilvēkiem acīs, centieties izrādīt 

interesi par viņiem, esiet pieklājīgi un smaidiet! 
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- Klausies vairāk, runā mazāk. Atrodoties jaunā vidē, neizskatīsies labi, ja izskatīsities pārāk 

uzmācīgs. 

- Turpini staigāt pa istabu. Jūs iegūsiet lielākas iespējas tikt pamanītam, kā arī iepazīties ar 

jauniem interesantiem cilvēkiem 

 

4. Iesaistīt 

- Pirmās 60 sarunas sekundes ar svešinieku ir visgrūtākās, bet tās kļūs vieglākas, uzzinot vairāk par 

cilvēku, viņu pieredzi un interesēm. Vienkāršības palīdz “svešiniekiem” savienoties. 

- Uzlauz ledu ar bezgala jautājumu: Vai tu esi...? Vai tu... Tad uzdod tuvredzīgu jautājumu: Kurš? 

Kur? Kuru? Pēc tam atkārtojiet jautājumus ar brīvāku termiņu. 

- Cilvēki, kas ir vispiemērotākie sadarbības tīklā, ir labākie klausītāji. Ja jūs nerunāsiet par sevi, 

ikviens ar jums runās desmit minūtes. 

- Ir kvalitātes sarunas, nevis kvantitāte. Pie lielām funkcijām esiet apmierināti ar kvalitatīvu sarunu 

ar 5-7 cilvēkiem, kuri jūs atcerēsies un par ko runājāt nākamajā dienā. 

- Cieniet laiku. Īpašu uzmanību pievērsiet otras personas norādēm, kas norāda, ka tās ir gatavas 

turpināt. 

 

5. Pārskats 

- Saglabājiet ierakstu pēc tīklošanas pasākuma; izveidojiet sarakstu ar to, ar ko esat runājis, lai 

neaizmirstu, kā un kad tikāties. Labi zināms triks savienot seju ar vārdu ir iepazīšanās laikā starp 

jums abiem, lai kaut kā nevērīgi atkārtotu savu vārdu. Kad viņi stādās priekšā, jūs varat vienkārši 

pateikt: “Maikl?” Patīkami iepazīties, esmu Nikoļs ", vai līdzīgu frāzi. 

- Sakiet “paldies”. Parādiet savu pateicību par novirzīšanu, pat ja no interesenta nav rezultāta. 

- Pildiet solījumus. Ja piedāvājat “rīkoties”, turpiniet ar solījumu. 

- Esiet neatlaidīgs. Tīklošana ir nebeidzams uzdevums. 

- Informējiet par savu “tīklu”. Kopīgojiet ar tīklu labas ziņas, veiksmes stāstus, resursus un 

informāciju. 

 

6. Neaizmirstiet 

- Kvalitāte, salīdzinot ar kvantitāti 

- Iepazīsti cilvēkus gan personīgi, gan profesionāli 

- Veltiet laiku, lai iepazīstinātu ar citiem 

- Kautrību var nepareizi interpretēt kā vienaldzību 

- Starpbrīdis, tuvojoties pazīstamam cilvēkam 

- Saruna ir dot un ņemt 

 

7. Desmit ātri padomi veiksmīgai tīklošanai 

- Lifta runa - aprakstiet sevi kodolīgi un iespaidīgi. 

- Esiet dažādi - daliet sevi. Mērķējiet augstu. Labāk esi pie kaut kā. 

- Palīdziet citiem - palīdziet citiem, un jums tiks sniegta palīdzība. 
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- Personiskā integritāte — integritāte, uzticēšanās un reputācija ir būtiski svarīga tīklu veidošanai. 

- Atbilstoša mērķauditorijas atlase — grupas un kontaktpersonas, kas atbilst jūsu mērķiem un 

iespējām. 

- Plāni un mērķi — Plānojiet tīklošanu — un ziniet, ko vēlaties. 

- Sekojiet tālāk - Pēc sanāksmēm un atzinumu pieprasīšanas viss notiek. 

- Esiet pozitīvi - Esiet pozitīvi ietekmē ikvienu un visu. 

- Noturīgi koncentrēti centieni - esiet koncentrēts - un vienmēr gatavs. 

- Dzīves līdzsvars — līdzsvaroti un pamatoti veido garantiju. 

 

8. Noslēguma pārdomas  

Katru reizi, kad satiekaties ar kādu jaunu, esat soli tuvāk, lai justos pārliecinātāks un ticētu savai spējai 

mācīties un augt no sava tīkla. Labākais tīklojums ir nevis vienkārši vienreizēja asociācija, bet 

nepārtraukts savienojums. Tīklošana neapstājas, kad ir beidzies notikums vai sapulce. Noteikti sekojiet 

līdzi satiktajiem, uzturiet kontaktus, kopīgojiet informāciju un piedāvājiet palīdzību jebkurā iespējamā 

veidā. Laba metode, kā uzturēt kontaktu ar savu tīklu, ir ar sociālo mediju starpniecību. 
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