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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

4. tēma virsraksts: iniciatīvas īstenošana (plānošana un pārvaldība) 

10. nodarbību plāns — pienākumu uzņemšanās 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šī īsā nodarbība sniegs ieskatu par atbildīgo uzvedību un to, kāpēc tā 
ir svarīga, kā vadīt savu komandu un partnerus un kas ir svarīgi darba 
vietā. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Personiska ierīce ar interneta piekļuvi 

• Jaudas punkta attēlojums 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: Atbildīgas uzvedības un atbildīgas attieksmes 
jēdzienu atspoguļošana (20 min.) 

 
2. 2. uzdevums: kā vadīt savu komandu vai partnerus (10 

min.) 
 

3. 3. uzdevums: Lietu izpēte – piecas attieksmes, kas ir 
svarīgas darba vietās (sk. 1. izdali) (10 min.) 
 

3.1. Jūsu darbības plāna projekts nākamajai nedēļai (10 min.) 
 

4. 4. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: Pieci amati, kas ir svarīgi darba vietās 

 

 

- 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. 

 

- Infekciozā Entasuaska par dzīvību 

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. 

- 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. 

 


