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14.12.2019 PROGRAMMA

● Lekcijas par dabas mantojuma izmantošanu uzņēmējdarbībā

● Pieredzes un iedvesmas stāsts

● Prakstiskā nodarbība par komunikāciju un tās nozīmi uzņēmējdarbībā

● Darbs grupās kopā ar kouču un mentoriem

● Praktiskais darbs ar mērķi izstrādāt attīstības plānu un soļus 1-3 gadiem

● Turpmākā sadarbība un atziņas

#OneStepToSuccess



NORMUNDS SMAĻINSKIS

Autors, TV režisors, fotogrāfs, gids un tūrisma eksperts

#OneStepToSuccess









































































































EVITA LŪKINA

Ekoloģisko tēju radītāja un atpazīstamības veicinātāja

#OneStepToSuccess



http://www.ozolini.lv/


https://www.facebook.com/LaukuTeja
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ANDRIS URBĀNS

Urbāna fonda izglītībai un zinātnei dibinātājs

#OneStepToSuccess



Veiksmīga komunikācija - solis uz panākumiem

KOMUNIKĀCIJAS MEISTARKLASE



Cilvēku pasaules uztveres īpatnības

Cita cilvēka pieredze un pasaules skatījums var būt atšķirīgs no manējā. 

Es cienu, respektēju šīs atšķirības. 



Cilvēku pasaules uztveres īpatnības

DOMĀŠANAS PROCESS

Infromācijas 

saņemšana

Infromācijas 

analīze

Informācijas 

uzkrāšana

Infromācijas 

šķirošana

Informācijas 

glabāšana

Informācijas 

analīze

Jaunas informācijas 

sintēze

vizuālā uztvere

● redze

audiālā uztvere

● dzirde

kinestētiskā uztvere

● tauste

● garša

● smarža

Valoda

Rīcība

V

A

K



Cilvēku pasaules uztveres īpatnības

Vizuālais

Audiālais

Kinestētiskais



Cilvēku pasaules uztveres īpatnības

Vārdi, kuri norāda uz to kā cilvēks uztver informāciju

Neitrāls

vārds

Vizuāli

predikāti

Audiāli

predikāti

Kinestētiski

predikāti

Digitāli

predikāti

Uztvert

Padomāsim

Populārs cilvēks

Apdomāt

Redzēt

Paskatīsimies

Redzams cilvēks

Izskatīt

Dzirdēt

Izrunāsim

Skaļš vārds

Apspriest

Sajust

Tad jau jutīsim

Spēcīga personība

Apjaust

Saprats

Izvērtēsim

Efektīvs cilvēks

Izanalizēt



Lingvistiskās atslēgas
Frāzes, kas aktivizē cilvēka domāšanu noteiktā reprezentatīvā sistēmā.

Vizuālis

● Paskaties vēlreiz!

● Atceries vēlreiz, ko tu tur redzēji

● Iztēlojies

● Ieraugi

● Ko tu redzi?

● Kā tur izskatās?

● Vai Tu vēl ko redzi?

● Ieskaties vairāk

● Aplūko vēlreiz

Audiālis

● Paklausies vēlreiz

● Ko tu dzirdi?

● Vai tur var kaut ko arī dzirdēt?

● Vai tur ir arī kadas skaņas?

● Kā izklausītos

● Ko tu teiktu

● Ko viņš teiktu

Kinestētiķis

● Atceries vēlreiz, ko tu sajuti

● Sajūti vēlreiz

● Pievērs uzmanību sajūtām

● Kādas bija sajūtas

● Ko tu jūti

● Ko tu juti tad

● Kāda brīdī parādīsies sajūta

● Kā tu jūties, kad...



Pielāgošanās

1. Pielāgošanās balsij

● skaļums

● temps

● ritms

● augstums

● tembrs

● intonācija

*Efektīvi īpaši nozīmīgas telefonsarunas laikā. 



Pielāgošanās

2. Ķermeņa kustību pielāgošana

● sēdēt vai stāvēt tādā pašā pozā

*tā ir “atvērta” vai “aizvērta”?

● žestu atkārtošana

● mīmikas pielāgošana



Pielāgošanās

3. Pielāgošanās elpošanai

* Visefektīvākais pielāgošanās veids. 

* Garantē perfektu saskaņu ar partneri. 

* Iespēja ar sarunubiedru harmonizēties. 

* Varam regulēt sarunbiedra runas tempu, mazināt satraukumu, agresivitāti utt.



Pielāgošanās

4. Pielāgošanās uzskatos un vērtībās

* Svarīgi zināt kādi ir sarunbiedra uzskati un vērtības.

“Kas tev ir svarīgs, nozīmīgs?” 



Pielāgošanās

5. Pielāgošanās personīgajai pieredzei

* Svarīgi ir atrast kaut ko kopīgu

● “Es, tāpat kā tu…”

● “Mums ir vienādas domas par…”



Pielāgošanās

6. Verbālā pielāgošanās

● Atkārtot teikuma daļas

● Atkārtot raksturīgus izteicienus

● Izmantot raksturīgos vārdus
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BIZNESA IDEJA | MĒRĶIS | SOĻI

#OneStepToSuccess
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STRATĒĢISKAIS PLĀNS V.S. BIZNESA PLĀNS

● Biznesa plāns – 5P (produkts, cena, vieta, klienti, reklāma)

● Stratēģiskais plāns - veicamie soļi, lai sasniegtu mērķi.

STRATĒĢISKAIS PLĀNS

#OneStepToSuccess



KAS IR  STRATĒĢISKAIS PLĀNS?

Sava veida karte, kas iekļauj mērķus, soļus (resursi, laiks) un atskaites punktus.

KAM VAJADZĪGA STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA?

● Biznesa uzsācējiem un biznesiem, kas ir augšanas stadijā

● Visiem biznesiem, kas vēlas attīstīties un fleksibli sekot tirgus tendencēm

STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA IETVER:

● Īstermiņa plānus - līdz 1 gadam

● Vidēja termiņa plānus  - no 2 līdz 3 gadiem

● Ilgtermiņa plānu  - no 4 līdz 5 gadiem

#OneStepToSuccess



SRATĒĢISKĀ PLĀNA SOĻI:

1. Iekšejo procesu analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas).

2. Ārējo procesu analīze (tirgus segments, pieprasījums, cenu ietekmējošie faktori).

3. Uzņēmuma vīzija un lielie mērķi.

4. Mērķi sadalīti pa nodaļām (produktu ražošana, mārketings, pārdošanas daļa).

5. Nepieciešamie soļi, lai sasniegtu mērķus.

6. Katram solim nepieciešamie resursi.

7. Kas būs atskaites punkti un kādos termiņos.

#OneStepToSuccess



ATPAKAĻEJOŠĀ PLĀNOŠANA

Strādā 2 līmeņos: apzinātā un neapzinātā līmenī.

● Neapzinātā līmenī - ļauj vizualizēt mērķi un izdzīvot sajūtas.

● Apzinātā līmenī - ļauj noteikt veicamos soļus un atskaites punktus.

ATPAKAĻEJOŠĀ PLĀNOŠANA

1. Laika līnija ar mērķi  - 31.12.2020

2. Fiziski aiziet uz nākotni (31.12.2020), aprakstu: Ko redzu, ko dzirdu, ko jūtu, kas 

notiek uzņēmumā, kad mērķis ir sasniegts

3. Izeju no nākotnes punkta, paskatos no malas - vai viss patīk?

4. Ieiet nākotnes punktā (31.12.2020) un pa soļiem eju atpakaļ uz tagadni, katru soli 

uzrakstot un uzlīmējot uz grīdas

5. Atskaites punkti (ik pēc 3 mēnešiem)
#OneStepToSuccess
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TURPMĀKĀ SADARBĪBA | ATZIŅAS | NOVĒLĒJUMI

#OneStepToSuccess



TĀLĀKA SADARBĪBA

●Pasākuma tēma un nosaukums

●Pasākuma mērķis

●Norises laiks (mēnesis, nedēļas nogale/ darba diena u.tml.)

●Norises vieta

●Pasākuma koncepts/ formāts/ saturs

●Potencialās izmaksas

●Darāmo darbu saraksts + atbildīgie / komanda

#OneStepToSuccess
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●Atziņas

●Piedāvājums

●Novēlējums

#OneStepToSuccess



www.upmovement.io

#OneStepToSuccess



http://www.upmovement.io/


SAZIŅAI
Koučings: Santa - 29970996

ES fondu piesaiste: Inese - 29119797

Pasākumu organizēšana: Agnese - 20246046

Prezentācijas un foto no pasākuma: 

http://www.upfoundation.io/projekti/sievietem/

urbana.fonds@gmail.com

#OneStepToSuccess

http://www.upfoundation.io/projekti/sievietem/


PALDIES

#OneStepToSuccess


