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Mēs esam  

ĻOTI dažādi! 
 

Ja reiz esat šeit,  
tad … 

• sev 
• jauniešiem 
• tuvākajiem 



VAJADZĪBAS  
 

vs  

 

VĒLMES 

Avots: Cilvēka Lietošanas Instrukcija 

VAJADZĪBAS 

• pārdzīvojums (”man pietrūkst”) 
• neatlaidīga tiekšanās pēc risinājuma (“kā es varētu..?”) 
• rosina uz aktivitāti (“esmu gatavs iesaistīties kopējā lietā, jo…”) 



VAJADZĪBAS 

=  

eksistenciāli svarīgas 

lietas!   

Cilvēku motivācija kaut ko darīt  
1. Lai pelnītu naudu 

2. Lai iegūtu laiku 

3. Lai būtu ērtāk 

4. Lai gūtu vairāk varas 

5. Lai nosargātu savu īpašumu 

6. Lai būtu stilīgs 

7. Lai izvairītos no kritikas 

8. Lai izmantotu izdevības 

9. Lai nosargātu savu labo slavu 

10. Lai vairotu drošību 

11. Lai ietaupītu naudu 

12. Lai viņus pieņemtu 

13. Lai būtu populārāks 

14. Lai iegūtu atzinību 

15. Lai gūtu vairāk baudas 

16. Lai būtu kā citi, kurus respektē 

17. Lai izvairītos no konflikta 

18. Lai vairotu individualitāti 
19. Lai gūtu kontroli 

20. … 



Esmu burkāna vs pātagas cilvēks? 

uzvaras garša “sēra smaka” 

# Kā es sevi 

redzu  

pēc 5 gadiem? 



Šis nav pieticīgo laikmets! 
Kas ir mana  

«veselīgā ambīcija»? 

9 

“viens no vadošajiem...” 
“primāri izvēlētais...” 
“pirmais, kas…” 
“mans sapnis ir…” 

Vienas mazas 

kopienas 

ieguldījums  

 

nacionālas 

“drāmas” 
risināšanā 



Scenāriju metode 

Sliktākais scenārijs 

Ideālais risinājums 

Iespējamais iznākums 



“Gribu – NEgribu” 

Kādēļ dažkārt  
NEKAS** nenotiek? 

** Strādāju ar skolēnu pašpārvaldi.  
Nupat darbs ir iestrēdzis. 



“Beigto zivju” likums 

1 stunda 

 

55 minutes 

 

5 minūtes 



“5K metode” 

 

Īsteno “5K” pieeju  
problēmas  

PATIESĀ CĒLOŅA meklējumos! 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

Problēma: ledusskapī saskābis piens! 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

KĀPĒC? 

SECINĀJUMI? 



Procesu optimizācija * 

 
- “šaurie pudeles kakli” 
- “laika zagļu” izķeršana 

* Cilvēka dabai vienmēr ir saistošas metodes slinkuma uzveikšanai  

1. Izvēlēties vienu “analogo” 
procesu 

 
2. Uzzīmēt shēmu 

 
3. Noteikt ”šauros pudeles 

kaklus” (identificēt 
izaicinājumus) 

 
4. Kā tos varētu izskaust/ 

mazināt? 

Piemērs:  
 
Procesa shēma aktivitātei 
“Semināra vadīšana kā 
pakalpojums”  
 



Pašai ir bailes ko mainīt dzīvē.. zinu, ka jādara, bet bail spert pirmo solīti.. 
Vēlos uzzināt kā sakopot domas un pārvarēt šaubas.  

Kā uzņemties darīt procesus, lai sasniegtu mērķi nevis padotos? 

Kā iegūt pārliecību, ka tas ir pareizais virziens. 

Pārvarēt kautrīgumu un organizēt sevi darbam.  

Kā atbrīvoties no bailēm pēc pieredzētas neizdošanās? 

Lai mācītu bērniem ir jāmāk pašam. Varu būt uzņēmīga, bet kā zināt robežu? 

 

Ja nepastāstīsi 

viņiem nebūs ko atcerēties 



Tas, kurš nekad nav 
kļūdījies, nekad nav 
mēģinājis neko jaunu 
 
A.Einšteins 

Kā var DAŽĀDOT 
ieņēmumus no.. govs*?  

http://www.google.com/imgres?q=lego+long+tail&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=s3PezZujvNpLxM:&imgrefurl=http://atypicaljoe.com/index.php/site/comments/legos_long_tail/&docid=FrQzhCrkeTt37M&itg=1&imgurl=http://www.atypicaljoe.com/archives/images/deathstar-thumb.jpg&w=163&h=169&ei=FXepTozLGM_tOfae1B0&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=163&dur=4241&hovh=135&hovw=130&tx=160&ty=126&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=105&tbnw=101&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.com/imgres?q=lego+long+tail&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=s3PezZujvNpLxM:&imgrefurl=http://atypicaljoe.com/index.php/site/comments/legos_long_tail/&docid=FrQzhCrkeTt37M&itg=1&imgurl=http://www.atypicaljoe.com/archives/images/deathstar-thumb.jpg&w=163&h=169&ei=FXepTozLGM_tOfae1B0&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=163&dur=4241&hovh=135&hovw=130&tx=160&ty=126&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=105&tbnw=101&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0


Kā var DAŽĀDOT 
ieņēmumus no.. govs?  

• Govs kā darbinieks (tūrisma gids/ teātra izrādēm)/ īre/ honorārs 

• Govs kā «mūza» (gleznas, mūzika, dizains)/ iznomāšana mākslai 
• Govs kā zīmols ("Cow parade»)/ licence 

• Govs blakus produktu netradicionāls pielietojums/ pārdošana 

• Govs kā reklāmas laukums/ “muguras abonēšana” 

• Govs kā iedvesma/ impulss (meditācija)/ “klātbūtnes abonēšana” 

• Govs kā mācību līdzeklis (izglītība)/ komisijas maksa par pamatlīdzekļa lietošanu  

• Govs kā pareģotāja (pirms grūtas izvēles)/ ziedojumi par «laimes lāci» 

• ... 

http://www.google.com/imgres?q=lego+long+tail&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=s3PezZujvNpLxM:&imgrefurl=http://atypicaljoe.com/index.php/site/comments/legos_long_tail/&docid=FrQzhCrkeTt37M&itg=1&imgurl=http://www.atypicaljoe.com/archives/images/deathstar-thumb.jpg&w=163&h=169&ei=FXepTozLGM_tOfae1B0&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=163&dur=4241&hovh=135&hovw=130&tx=160&ty=126&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=105&tbnw=101&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.com/imgres?q=lego+long+tail&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=s3PezZujvNpLxM:&imgrefurl=http://atypicaljoe.com/index.php/site/comments/legos_long_tail/&docid=FrQzhCrkeTt37M&itg=1&imgurl=http://www.atypicaljoe.com/archives/images/deathstar-thumb.jpg&w=163&h=169&ei=FXepTozLGM_tOfae1B0&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=163&dur=4241&hovh=135&hovw=130&tx=160&ty=126&sig=110449587925226618617&page=1&tbnh=105&tbnw=101&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0


Kļūdu atzīšana & analīze: 
- pievērš uzmanību 

- iedvesmo 

- pārliecina 

- atver 

- stiprina tēlu 

Kļūdīšanās kultūra  
Atklātība sekmē atklātību 

Varoņa ceļojums 



Alā, kurā baidies ieiet,  
atrodas tie dārgumi, ko meklē 



 

Varoņa 

ceļojums 

 

Impulss 

Mentors 

Slieksnis 

Mēģinājumi 
un kļūdas 

Izaugsme, 

jaunas prasmes Bezdibenis, nāve 

& atdzimšana 

Transformācija 

Gandarījums 

Meistarība 

Ceļš mājup 

Atgriešanās 

Atzīšana 

“Iesildīšanās spēle”, par kuru NEVIENAM nedrīkst stāstīt 



Ātrais tests: par kuru attēlu vari pateikt – «tas ir par mani!» 



Kas es esmu?... Komandā? 

# M.Belbina lomu tests 

 

 

# Socionika 

Cilvekutipi.lv 

Dažādas pieejas mērķa sasniegšanā 

starts starts 

solis 

solis 

solis 

solis 
solis 

solis 
solis 



Dažādas pieejas mērķa sasniegšanā 

mērķis 

mērķis 

mērķis 

mērķis 

mērķis mērķis 

mērķis mērķis 

Darbs ar  

«zelta jaunatni» 



Inese Priedīte 
Māris Resnis 
 
(JSPA izdevums) 

Kā labāk motivēt bērnus būt aktīvākiem? 

 

Kā mācīt jauniešiem uzņēmīgumu? 

 

Kā sekmēt jauniešu spēju uzņemties rīkoties un darīt? 

 

un vēl 15 līdzīgi jautājumi 



Kam noteikti ir jābūt projektā, lai tas satura vai formāta ziņā 
Tev kā jaunietim būtu vērtība – nosauc 2-3 lietas! 

• iepazīt sevi caur «dzīvi» komandā 

 

• oriģināls jautājums = panākums! 
 

• mana snieguma novērtējums 

 

• vakara tusiņš! 

 

• atbildība par piešķirto brīvību 

 

• disciplīna kā vērtība 

1.posms (mana pieeja) 

1. Domu atraisīšana [piemēri, kas pašu iedvesmo] 

2. Drosme būt atšķirīgam [kas ir mans «stāsts»?] 

3. “3H” – resursu portfelis 

4. Padoms: formulē savu unikalitāti!  



“3H” spēks ‘Heart’ - 
AIZRAUTĪBAS spēks 

 

 

 

 
- sajūtu pārvaldība 

‘Head’ –  

ZINĀŠANU spēks  
 

 

 

 

 - izglītība 

- erudīcija 

‘Hand’ –  

PRASMJU spēks 

 

 

 

 

- praktiskās 
iemaņas 

2.posms (mana pieeja) 

1. Metožu pielietojums 

2. Izpratne par LABU ideju [risina KĀDAM problēmu] 

3. Ieviešanas (ilgtspējas) modelis 

4. Padoms: neatlaidība kā pārbaudīta vērtība 



3.posms (mana pieeja) 

1. Idejas izvēle [pašu izvēle] 

2. “Lifta runa” 

3. DEMO versiju veidošana 

4. Ieteikums: atspoguļo komandas secinājumus! 


