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MOTIVĒTAJIEM  
 

un arī TIEM,  
kas NEKO negrib 

Projekts “Jauniešu uzņēmējdarbības un  
nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā” 



Man patīk kartupeļi, jo tie, tāpat kā 
cilvēki, ir atšķirīgi, tomēr tie pārstāv 
vienu sugu. 

 

Esmu fotografējis daudzus 
kartupeļus. Šis ir viens no maniem 
favorītiem. 

“Potato #345” (Kevin Abosch, 2010) 



#1 = Kontroljautājums: un kas ir MANA aizraušanās? 
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Izmantot DAŽĀDAS iespējas 



 





 



Par veselīgām ambīcijām 

 





Humors – rentabls resurss! 



 

#2 = Kontroljautājums: un kādi ir mani ĀRĒJIE resursi? 

Caleb Charland, ASV 



Priekšmeta NEIERASTS pielietojums 

KĀ VĒL to varētu izmantot? 



 



 



 



 



Manas veselīgās ambīcijas  

Raimonds 
Vanagkalna saimnieks (Vidzeme) 



Nost ar “kāpņu telpas” sindromu! 
Kas ir mana “veselīgā ambīcija”? 
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“viens no vadošajiem” 
“primāri izvēlētais” 
“pirmais, kas…” 
“mans profesionālais sapnis ir…” 



 



Darbs komandās 

“Ortodoksālā metode” 



Praktisks darbs komandās  
“Ortodoksālā metode” 

3.solis:  

“APSTRĪDIET” šos ierastos pieņēmumus,  
rīkojoties PRETĒJI pieņēmumiem  

vai ATŠĶIRĪGI no tiem! 

 

Piedāvājiet IESPĒJAMI DAUDZ  

radošu risinājumu! 

Laiks: 5 minūtes 



“Ortodoksālā metode” (piemērs) 

Vēlos atvērt restorānu, taču apkārtnē ir liela konkurence. Kā likšu 
interesēties tieši par sevi? 

2.solis 

Klienta tradicionālie pieņēmumi par restorānu darbību: 
- klientiem pieejamas ēdienkartes 

- klienti maksā par ēdienu restorānā 

- restorāna viesmīļi pasniedz ēdienu 

3.solis: 

Pieņēmumus “apgāžu” un rīkojos šādi.. 



Izmaiņas NEKAD vairs nebūs  

TIK LĒNAS, cik tās ir šobrīd 



Tepat Latvijā.. 
(tikai 1.5h attālumā no šejienes..) 

Ieskaties: www.iphonephotographyschool.com  

Aifonogrāfija:  
Atklāj veidu, kā uzņemt satriecošas fotogrāfijas ar savu viedtālruni! 

http://www.iphonephotographyschool.com/


Palīdzi citiem viedtālruni  
atklāt no jauna! 

 
līdzautors: Emīls Pakārklis 
 
Izveidots 2014.gadā 
Abonenti: 138,712  
Apgrozījums 1.gadā: 400 000$ 
Unikālie ikmēneša apmeklējumi: 0.5M  
Investīcijas: nav 
Kursa cena: 97$ – 297$ 
Klienti no Latvijas: nav 
Darbinieki: 13 



Izmanto savas esošās iemaņas! 
Apzini, kādas prasmes trūkst! 

KONTAKTI! 

 “Zvaigzne”: zini KO vēlies sasniegt 

 Tendences: turi “roku uz pulsa”! 

Risinājumi: izmanto eksistējošas tehnoloģijas! 



Patiesība par darbu ar cilvēkiem 

 

.. vislabāk atceras nevis to, KO viņam stāsti,  
bet gan to, KĀ liec viņam justies 

“They May Forget What You Said,  
But They Will Never Forget How You Made Them Feel” 

Carl W. Buehner, 1971 
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#1: ‘Mikroviļņu domāšanas’ laikmets 



Ja Tev būtu tikai VIENS teikums par sevi.. 

Un ko es pateiktu par sevi VIENĀ teikumā? 

www.kasparsvendelis.com/par-mani/ 

Kaspars Vendelis:  
vēlos nodzīvot līdz 120 gadiem 

Zemgalē:  
es protu IEklausīties 

Vidzemē:  
Es mācu citiem KLIEGT 

Latgalē:  
Es dūmoj ar komatim 



Ko es paņemšu sev līdzi? 




