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No idejas līdz tirgum ar mentoringa un trans-

nacionālas uzņēmēju tīklošanas palīdzību 
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Ievads 
  

Globalizācijas, digitalizācijas, digitālās transformācijas, 

robotizācijas un globālās tirdzniecības apstākļos arvien 

svarīgāka kļūst uzņēmējdarbības domāšana un rīcība kā 

uzņēmējam (sk. Horschinegg 2005, 9. lpp.). Tādēļ ir svarīgi 

atbalstīt cilvēku, lai viņi varētu attīstīt un pilnveidot savas 

uzņēmējdarbības prasmes, lai sagatavotu sabiedrību nākotnes 

izaicinājumiem un turpinātu attīstīt uzņēmējdarbību.  

Lielu ieguldījumu ekonomikas attīstībā sniedz arī augstākās 

izglītības iestādes, kuras var uzskatīt par inovāciju, risinājumu 

un nākotnes uzņēmēju avotu. Eiropas augstākās izglītības 

iestādēs tiek dibināti daudzi jaunuzņēmumi. Tomēr var 

novērot, ka šie jaunuzņēmumi bieži vien var sniegt tikai 

īstermiņa ieguldījumu ekonomikas attīstībā un tiem trūkst 

ilgtspējas (SPINTeams n.d.). Šaubas, bailes, apmaiņas un 

atbalsta iespēju trūkums, kā arī nepārdomāta ātra uzsākšana, 

ko izraisa uzņēmējdarbības pieredzes trūkums, bieži noved pie 

neveiksmes. Taču neveiksme nenozīmē padošanos!  

Tāpēc šī semināru sērija ir paredzēta, lai sniegtu atbalstu 

uzņēmējiem pirms un pēc uzņēmējdarbības uzsākšanas un tās 

laikā. Uzņēmēju domāšanu un rīcību, kā arī ar to saistītās 

spējas, prasmes un kompetences var mācīt un tālāk attīstīt, 

izmantojot mērķtiecīgas apmācību programmas (sk. Bae et al. 

2014; Gorman et al. 1997; McClelland 1965a, 1965b). Tātad šī 

mācību kursa galvenais mērķis ir atbalstīt mūsu dalībniekus, lai 

uzlabotu viņu uzņēmējdarbības prasmes. 
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      GEM dati: 
 

https://www.gemconsor-

tium.org/data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kā domā Tu? 
 

Kādi varētu būt iemesli 

šīm atšķirībām 

uzņēmējdarbības aktivi-

tātes rādītājos starp va-

lstīm? 

 

 

        Kā ir ar Tevi? 
 

Vai jums ir nodoms di-

bināt savu uzņēmumu? 

 

 

 

 

Starptautiskā uzņēmējdarbība 
 

Globālais uzņēmējdarbības monitorings 

(GEM) ir nacionālo komandu tīkls, kas vāc un 

analizē datus un veic pētījumus par 

uzņēmējdarbību visā pasaulē. Apkopotie dati 

sniedz vērtīgu perspektīvu par uzņēmējdarbības aktivitātēm 

attiecīgajās pētījuma valstīs un diferencētu ieskatu dažādos šīs 

tēmas aspektos (sk. GEM 2021a).  

Lai gūtu priekšstatu par uzņēmējdarbību jūsu mītnes vai 

studiju valstī, šajā monitoringā atradīsiet dažāds aktuālos datus 

par uzņēmējdarbību dažādās valstīs.  

 

Uzņēmējdarbības nodomu īpatsvars 

Uzņēmējdarbības nodomu īpatsvars raksturo to 18-64 gadus 

veco iedzīvotāju procentuālo īpatsvaru, kuri plāno dibināt 

uzņēmumu nākamo trīs gadu laikā (sk. GEM 2021b).  

Turpmāk sniegtajos 2019. gada datos ir vērojamas lielas 

atšķirības starp rādītājiem. Latvijā šis rādītājs ir 23,2 %, bet 

Itālijā - tikai 5,4 %. Tātad Latvijā ir daudz topošo uzņēmēju, 

savukārt Itālijā nav tik daudz cilvēku, kas vēlas dibināt 

uzņēmumu.  

 

 
Uzņēmējdarbības nodomu rādītāja īpatsvars  (cf. GEM 2021c) 

 

 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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        Kā domā Tu? 
 

Kādi aspekti ietekmē 

nodomu kļūt par uz-

ņēmēju?  

         

 

 

 

        Kā domā Tu? 
 

Kas cilvēkiem ir ne-

pieciešams, lai spertu 

nākamo soli un īstenotu 

savas idejas?  

 

 

 

       Pilns GEM datu 

ziņojums: 

https://www.gemconsor-

tium.org/file/open?fi-

leId=50691  

 

Tālāk redzamajā līnijdiagrammā ilustrētas uzņēmējdarbības 

nodoma rādītāja izmaiņas laika gaitā. Piemēram, Horvātijā no 

2010. līdz 2011. gadam bija vērojams straujš kāpums, 

savukārt Austrijas un Spānijas uzņēmējdarbības nodoma 

rādītāji saglabājas nemainīgi zemā līmenī.  

 

Uzņēmējdarbības nodomu rādītāja īpatsvars  (GEM, 2021c) 

Kopējais agrīnās stadijas uzņēmējdarbības 

aktivitātes rādītājs 

Kopējais agrīnās uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājs (KAU) 

raksturo 18-64 gadus vecus cilvēkus, kuri ir topošie uzņēmēji 

vai jauna uzņēmuma īpašnieki-vadītāji (sk. GEM 2021b). Kartē 

redzams, ka, piemēram, Latvijā KAU rādītājs ir 15,4 %, bet 

Itālijā - tikai 2,8 %. Tātad Itālijā nav tik daudz cilvēku kā Latvijā, 

kuri ir topošie uzņēmēji vai faktiski vada jaunu uzņēmumu.  

 

Kopējais agrīnās stadijas uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājs (cf. GEM  2021c) 

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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         Kā domā Tu? 
 

Vai augsts baiļu no 

neveiksmes līmenis var 

palielināt panākumu ies-

pējamību?  

 

        Kā ir ar Tevi? 
 

Vai tu nevēlaties riskēt, vai 

esi riska piekritējs?  

Vai esi kādreiz vaicājis sev, 

kāpēc? 

Vai šī attieksme var tev 

palīdzēt īstenot iecerēto?  

 

 

 

        Kā domā Tu? 
 

Vai tu baidies no 

neveiksmes? 

Ja tu domā par iespējamo 

neveiksmi, kāda tā varētu 

būt?  

Ko tev nozīmē 

neveiksme? 

 

 

Tālāk redzamajā līnijveida grafikā ir attēlota KAU radītāju 

tendence pēdējo 20 gadu laikā. Latvijā un Horvātijā KAU 

rādītāji pēdējo desmit gadu laikā palielinājās, savukārt Spānijā 

un Itālijā KAU radītāji gandrīz nemainījās vai pat samazinājās. 

Austrijā pēdējo gadu laikā kopējais agrīnās stadijas 

uzņēmējdarbības skaits pieauga, līdz 2018.-2020. gadā 

samazinājās.  

  

Kopējais agrīnās stadijas uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājs (GEM 2021c) 

Rādītājs par bailēm no neveiksmes 

Neveiksmes baiļu rādītājs raksturo 18-64 gadus vecus 

cilvēkus, kuri norāda, ka bailes no neveiksmes viņus attur no 

uzņēmējdarbības uzsākšanas (sk. GEM Global 

Entrepreneurship Monitor, 2021b). Horvātijā šis baiļu no 

neveiksmes rādītājs ir 50,7 %, bet Itālijā - 27,6 %. Latvijā 

aptuveni puse no mērķa grupas ļoti baidās no neveiksmes un 

arī šī iemesla dēļ neuzsāk uzņēmējdarbību. Saistībā ar KAU 

rādītāju var atzīmēt, ka arī valstīs ar augstu KAU rādītāju ir 

augsts baiļu no neveiksmes līmenis. 

Tātad vēstījums ir tāds, ka bailes no neveiksmes ir cilvēciskas. 

Vienīgā atšķirība ir tā, ka dažās valstīs cilvēki pieņem 

izaicinājumu un sper soli tālāk uzņēmējdarbības procesā. 

 

 

 

 

https://www.gemconsortium.org/data
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        Kā domā Tu? 
 

Vai vari minēt iemeslus, 

kāpēc pasaulē ir atšķirīgs 

baiļu no neveiksmes 

līmenis?  

Kāpēc no 2018. līdz 2019. 

gadam Horvātijā un 

Spānijā notika liels 

lēciens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baiļu no neveiksmes rādītājs (cf. GEM 2021c) 

 

 

Turpmāk redzamajā grafikā parādīts, ka dažās valstīs baiļu no 

neveiksmes līmenis laika gaitā ir ļoti svārstīgs. Horvātijas un 

Spānijas rādītājs no 2018. līdz 2019. gadam piedzīvoja lielu 

lēcienu, savukārt Itālijas rādītājs tajā pašā laikā kritās. Savukārt, 

Austrijas, Latvijas un Lietuvas rādītāji pēdējos gados šķiet 

stabilāki. 

 

Baiļu no neveiksmes rādītājs (GEM 2021c) 

 

 

 

 

 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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         Kā ir ar Tevi? 

Vai tev ir biznesa ideja? 

Kāda ir tava biznesa ideja?  

Vai ir kāds produkts, pa-

kalpojums vai process, kas 

jau risina dažus galvenos 

problēmas aspektus, ko 

vēlies atrisināt ar savu 

ideju? 

Vai vari attīstīt kaut ko 

tālāk, lai sasniegtu savu 

mērķi, vai arī tev ir jāiz-

strādā kaut kas pilnīgi 

jauns? 

 

 

 

 

 

 

         Kā ir ar Tevi? 

Vai uzskati, ka tava ideja ir 

inovatīva?  

Ja tev būtu jānovērtē sava 

ideja pēc tās novato-

riskuma, cik inovatīva tā ir 

- no 1 līdz 10 punktiem? 

 

Inovāciju līmenis 

GEM-Data ziņojuma inovācijas rādītājs apraksta to uzņēmumu 

procentuālo daļu, kuri ir iekļauti KAU rādītājā un kuri norāda, 

ka viņu pakalpojums vai produkts ir jauns atsevišķām  klientu 

grupām, un tikai daži vai neviens uzņēmums nepiedāvā tāda 

paša veida pakalpojumu vai produktu (sk. GEM 2021b). 

Inovācijas rādītājs visās valstīs ir aptuveni 30 %, kas norāda, ka 

tikai 1/3 uzņēmēju nāk klajā ar pavisam jaunu ideju vai 

inovāciju. Daudzi uzņēmēji produktu vai pakalpojumu attīsta 

tālāk, padara procesus efektīvākus vai atjauno kaut ko jaunā 

veidā. 

 

Inovācijas rādītājs (cf. GEM 2021c) 

 

Arī šis rādītājs ir ļoti svārstīgs. Lai gan Austrija ir līderpozīcijā 

ar aptuveni 35 %, Latvijā, Itālijā, Spānijā un Horvātijā pēdējos 

gados inovācijas rādītājs bija no aptuveni 20 % līdz 30 %. 

 

Inovācijas rādītājs (GEM 2021c) 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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Uzņēmējdarbība ir ne tikai kaut kā 

jauna izgudrošana un jauna uz-

ņēmuma dibināšana, bet arī esošo 

produktu/pakalpojumu/procesu at-

darināšana un attīstīšana. (sk. 

Schumpeter, 1942). 

Joseph Alois Schumpeter 

(Wikimedia 2021)  

 

         Kā domā Tu? 

Kā tu aprakstītu terminu 

"uzņēmējdarbība" drau-

gam vai kolēģim? 

Kādas ir atšķirības starp 

definīcijām? 

Kādi ir dažādo definīciju 

galvenie aspekti? 

 

 

 

 

        Kā ir ar Tevi? 

Kas tevi iedvesmo kļūt par 

uzņēmēju? 

Vai ir kādas ikdienas prob-

lēmas, kurām vienmēr esi 

vēlējies rast praktisku ris-

inājumu? 

 

 

        Kā domā Tu? 

Kāpēc uzņēmēji ir tik 

svarīgi ekonomikas un 

sabiedrības turpmākai 

attīstībai?  

Kādu ieguldījumu tu kā uz-

ņēmējs varētu dot uz-

ņēmējdarbības un sabie-

drības tālākā attīstībā?  

 

Kas ir uzņēmējdarbība?  

Dažas uzņēmējdarbības definīcijas:  

"Jebkurš mēģinājums izveidot jaunu biznesu 

vai jaunu uzņēmumu, piemēram, 

pašnodarbinātība, jauna uzņēmējdarbības 

organizācija vai esoša uzņēmuma 

paplašināšana, ko veic indivīds, indivīdu 

komanda vai jau izveidots uzņēmums." 

(GEM 2021d, n. p.) 

 "Uzņēmējdarbība ir tad, kad jūs izmantojat iespējas un idejas 

un pārvēršat tās par vērtību citiem. Radītā vērtība var būt 

finansiāla, kultūras vai sociāla" (FFE-YE 2011, 11. lpp.). 

Uzņēmējdarbības definīciju var izsekot arī līdz kādam 

pazīstamam cilvēkam, ko sauca Jozefs Alois Šumpēters 

(Joseph Alois Schumpeter), vienu no slavenākajiem 

pētniekiem uzņēmējdarbības jomā. 

 

 

 

   

 

 

 

Joseph Alois Schumpeter 

Jozefs Aloizs Šumpēters (Joseph Alois Schumpeter, 1883-

1950) bija nozīmīgs austriešu ekonomists, kurš pētīja 

ekonomiskās attīstības faktorus. Divas no viņa galvenajām 

teorijām ir šādas: 

• Ekonomiskās attīstības teorija:  

Šumpēters ar savu teoriju apraksta ekonomikas 

stacionāro stāvokli, kas ir līdzsvara rezultāts inovatīvas 

darbības trūkumam. Lai šo stāvokli izjauktu, ir jārīkojas 

kā uzņēmējiem, kas stimulē inovācijas un tehnoloģiskās 

pārmaiņas (sk. Šumpētera 1934, 49. lpp.). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Mises%2Chayek%2Cshumpe.jpg
https://www.gemconsortium.org/data
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Kā ir ar Tevi? 

Vai tu varat minēt vēl kādu 

slavenu piemēru par ra-

došu iznīcināšanu? 

 

 

 

 

 

 

 

       Kā ir ar Tevi? 

No kurienes tu gūsti 

iedvesmu?  

Vai tu vari iedomāties kaut 

ko, kas tevi patiešām 

kaitina?  

Vai tev ir ideja, kā atrisināt 

šo kaitinošo situāciju?  

Kas tev ir nepieciešams, lai 

ideju pārvērstu realitātē? 

 

  

 

 

 

• Radošās iznīcināšanas vētra:  

Šajā teorijā Šumpēters norāda, ka vecās ekonomikas 

struktūras un koncepcijas ir jāgrauj no iekšienes, lai 

būtu iespējams radīt jaunas idejas un produktus. Šī 

procesa galvenais varonis ir uzņēmējs, kurš, 

pārveidojot un radot kaut ko jaunu vai jaunā veidā, veic 

revolūciju vecajā ekonomikas struktūrā (sk. Šumpēters, 

1943, 83. lpp.). 

Radošās iznīcināšanas piemērs 

ir rakstāmmašīna. Lai radītu 

kaut ko jaunu, rakstāmmašīna 

nebija pilnībā jāiznīcina. 

Uzņēmēja domas bija šādas: 

"Ko rakstāmmašīna var darīt? 

Kāda ir rakstāmmašīnas 

funkcija? Ja es varētu 

ievēlēties vēlēšanos, ko vēl vēlētos saņemt no šī produkta?" 

Tā notika attīstība no mehāniskās rakstāmmašīnas līdz 

elektroniskajai rakstāmmašīnai, ar mazāku rakstīšanas piepūli. 

Un tā mēs nonācām pie datora, kas joprojām izmanto līdzīgu 

tastatūru kā sākotnējā vecā mehāniskā rakstāmmašīna. 

 

Uzņēmējdarbības procesa trīs aspekti 
(Smart, Darowski & Armstrong, 2019)   

Uzņēmējdarbības process sākas ar IEDVESMAS posmu. Lai 

atrisinātu kādu ikdienas problēmu vai iedvesmotos no idejas 

būt pašam sev priekšniekam, var iedegt entuziasma dzirksti, 

kas nepieciešama turpmākajam procesam. 

Kad esat iedvesmojies, nākamais solis ir IDEJAS posms. Jūs 

atradāt iespējamo risinājumu savai ikdienas problēmai vai 

izdomājāt, kā varat īstenot savu sapni par pašnodarbinātību. 

Lai pabeigtu uzņēmējdarbības procesu, ir nepieciešams 

ĪSTENOŠANAS posms. Nepietiek tikai iedvesmoties un radīt 

ideju. Ja vēlaties kļūt par uzņēmēju, jums vienmēr ir jāsper vēl 

viens solis tālāk un sava ideja jāīsteno realitātē.   

Creative Destruction of a Typewriter 

(Unsplash) 



Atsauce: Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs autors un tas 

nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 

 

 

11 
 

       Kā ir ar Tevi? 

Vai esi motivēts uzsākt uz-

ņēmējdarbību?  

Kādi ir tavi motīvi kļūt par 

uzņēmēju?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Noderīga definīcija 

Valence raksturo ob-

jekta/priekšmeta/jūtas 

īpašības diapazonā starp 

pozitīvu un negatīvu. 

 

Kā domā Tu?  

Vai varat minēt dažus 

konkrētus piemērus par 

pozitīvu emociju rašanos?  

Piemēram: 

Iespējams, tevi interesē 

jaunās tehnoloģijas, un tu 

vēlatie padarīt kādu pro-

cesu efektīvāku, izmanto-

jot tās. 

 

 

 

 

Kļūsti par uzņēmēju 
 

  

Vēlme uzsākt uzņēmējdarbību un kļūt par 

uzņēmēju var būt balstīta dažādos motīvos. 

Šos motīvus parasti iedala naudas un 

nemonetāros motīvos (sk. Carree & Verheul 

2011, 373-375).  

Tātad, kāpēc mēs dibinām uzņēmumus? Raugoties no 

nemonetārā aspekta, tas varētu būt tāpēc, ka jums ir milzīga 

vēlme turpināt ģimenes tradīcijas vai mainīt pasauli uz kaut ko 

labāku un piedalīties mūsu sabiedrības tālākajā attīstībā. 

Dažkārt tas ir saistīts arī ar prestiža iegūšanu. Augsta iekšējā 

motivācija rodas no vēlmes pašrealizēties, īstenojot savu ideju. 

Turklāt var gadīties, ka jums nav piemērota darba, un galu galā 

jūs varat izveidot sev darbu, dibinot uzņēmumu. No finansiālā 

viedokļa viens no svarīgākajiem motīviem sava uzņēmuma 

dibināšanai, protams, ir nopelnīt labu naudu (sk. Stolz 2021, 

34-36).  

 

Pozitīvās un negatīvās emocijas jeb valence 

Liela nozīme darbības uzsākšanas procesā ir emocijām. No 

entuziasma un prieka par uzņēmējdarbību līdz bailēm no 

neveiksmes, dusmām un bezcerībai - dibinātāju 

emocionālajam aspektam ir milzīga ietekme uz turpmāko 

dibināšanas procesu.  

Saskaņā ar teoriju var nošķirt pozitīvo valenci un negatīvo 

valenci (sk. Haves & Dinh 2019, 113. lpp.). 

 Pozitīvās emocijas:  

• Prieks  

• Kaislība  

• Ziņkārība  

• Eiforija  

• Entuziasms  

• Cerība  

• Lepnums  

• Atvieglojums  

• … Pozitīvā valence nozīmē JĀ 



Atsauce: Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs autors un tas 
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        Kā domā Tu?  

Vai vari minēt dažus 

konkrētus piemērus par 

negatīvu emociju rašanos?  

Piemēram: 

Iespējams, tu domā par to, 

ko iesākt, ja neviens 

nevēlas pirkt tavu 

produktu? Tu esi par to 

ļoti noraizējies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatīvās emcijas:  

• Šaubas 

• Bažas 

• Kauns 

• Bezcerība 

• Risks 

• …  

 

 

Lai pārvarētu šīs negatīvās emocijas, ir svarīgi domāt par šo 

emociju aspektiem, bet ir arī svarīgi savākt drosmi un spert 

nākamo soli. Vienmēr būs šaubas, bažas un vienmēr būs riski. 

Bet ja jūs laicīgi apsvērsiet un izanalizēsiet visus šos aspektus, 

jūsu ideja, produkts, pakalpojums kļūs vēl spēcīgāks, jo jūs jau 

iepriekš domāsiet par to, kā varat izvairīties no nepatīkamām 

situācijām vai neveiksmēm (sk. Haves & Dinh 2019, 113. lpp.).  

 

Panākumi caur neveiksmi 

Un, ja rodas neveiksme - Nepadodieties!  

 

Jeff Bezos, Amazon dibinātājam 

neizdevās daudzas idejas. Viņam bija 

daudz ideju, sākot no saules plītīm, 

lidmašīnām uz gaisa spilvena, 

meklētājprogrammām un tiešsaistes 

izsolēm, taču nekas no tā īsti labi 

neizdevās. Tomēr viņš nekad 

nepadevās, mācījās no savām 

kļūdām un beidzot nodibināja 

Amazon, kas bija veiksmīga un 

padarīja viņu par vienu no 

bagātākajiem un slavenākajiem 

uzņēmējiem pasaulē. 

 

 

Negatīvā valence nozīmē  - JĀ, bet  

Amazon ir piemērs par 

panākumiem caur 

neveiskmēm 



Atsauce: Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs autors un tas 
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  Skatieties video!  

Noskatieties pirmo 

vebināru SPINTeams 

mājaslapā 

http://www.spinteams.eu/. 

Aptuveni 39 video mate-

riāla minūtē varēsi nos-

katīties intervijas ar uz-

ņēmējiem. 

 

Veras Vangas sapnis bija kļūt par 

veiksmīgu daiļslidotāju. Kad viņai 

bija jāprecas, viņa tirgū neatrada 

sev piemērotu kāzu kleitu. Tas viņu 

ļoti kaitināja, tāpēc viņa sāka pati 

dizainēt savu kleitu. Šodien viņa ir 

viena no pasaulē slavenākajām 

kāzu kleitu dizainerēm un strādā ar 

tādām slavenībām kā Heidija 

Klūma. 

 

Bils Geits, Microsoft 

dibinātājs, savu uzņēmēja 

karjeru sāka ar 

mikroprocesoru izstrādi 

satiksmes kontrolei Amerikā. 

Diemžēl Amerikas federālajai 

valdībai bija tāda pati ideja, un 

tā savus produktus piedāvāja 

par brīvu. Līdz ar to Bils Geits 

saskārās ar lielu problēmu - 

neviens negribēja pirkt viņa mikroprocesorus, un tas bija 

iemesls, kāpēc viņa uzņēmums cieta neveiksmi. Taču viņš 

nezaudēja aizraušanos ar mikroprocesoriem un nepadevās. 

Viņš nekad nepārtrauca domāt uzņēmējdarbības virzienā. 

Tāpēc viņš nāca klajā ar citu ideju par mikroprocesoru 

izmantošanu - viņš nodibināja Microsoft. Mūsdienās cilvēki 

visā pasaulē strādā ar Microsoft datoriem, un Bils Geits ir viens 

no slavenākajiem uzņēmējiem pasaulē. 

Taču ne vienmēr runa ir par lielām slavenībām, kā arī par 

neveiksmēm. Mūsu intervijas ar uzņēmējiem parāda, ka arī tādi 

cilvēki kā jūs un es joprojām cīnās ar šaubām un bailēm, 

uzsākot uzņēmējdarbību - tomēr viņi sāka un guva panākumus.   

 

 

 

 

  

Veras Vangas kāzu kleitas – 

bizness, kas tika uzsākts, jo 

Vanga bija aizkaitināta, ka nevar 

atrast piemērotu kāzu klietu. 

Microsoft one of the most famous 

companies in the world (unsplash) 

http://www.spinteams.eu/


Atsauce: Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs autors un tas 
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        Kā domā Tu?  

Ko tu uzskati par 

uzņēmēja domāšanas 

veida sastāvdaļu?  

 

 

 

 

 

 

           Skaties video!  

Par EntreComp:  

https://europa.eu/!BB93vN 

 

 

 

           EntreComp: 

https://ec.europa.eu/social

/main.jsp?catId=1317&lan

gId=en 

 

 

 

 

           EntreComp pdf 

https://publica-

tions.jrc.ec.europa.eu/re-

posi-

tory/bitstream/JRC101581

/lfna27939enn.pdf  

 

Uzņēmēja domāšanas veids  
 

 Uz jautājumu, ko nozīmē būt uzņēmējam 

un domāt un rīkoties uzņēmēja garā, nevar 

atbildēt viennozīmīgi. Literatūrā dominē 

dažādi jēdzieni un pieejas. Piemēram, tiek 

uzskatīts, ka uzņēmēji ir inovatīvi, gatavi 

riskēt un ir aktīvi cilvēki. Šo samērā īso 

definīciju dažādos modeļos papildina ar citiem 

uzņēmējdarbības domāšanas un darbības aspektiem (bieži 

vien esošos modeļus papildina arī ar prasmēm, spējām, 

kompetencēm, lai atbilstu pašreizējām tendencēm, piemēram, 

digitālajai transformācijai) (sk. Soltanifar & Smailhodžić 2021, 

5. lpp.). 

 

 

 Vēl viena pieeja, kas 

raksturo uzņēmējdarbības 

kompetences, ir EntreComp 

sistēma, kas ir elastīga, 

pielāgojama un izmantojama 

dažādos kontekstos. Šī 

sistēma ļauj indivīdiem un 

organizācijām uzzināt, kuras 

kompetences palīdz 

uzņēmējiem gūt panākumus 

un sasniegt savus mērķus. 

Cilvēki var izmantot šo 

sistēmu, lai izprastu, 

novērtētu un tālāk attīstītu 

sev nepieciešamās kompetences. (Mccallum et al. 2018, p. 

10). 

 

To var izmantot arī kā instrumentu uzņēmējdarbības izglītībai. 

Uzņēmējdarbības izglītībai ir jārada iespēja apmācīt cilvēkus 

uzņēmīgi domāt pastāvīgi mainīgajā pasaulē (sk. BMBF 2016, 

8. lpp.). Eiropas Komisijas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības 

izglītību, un tas bija iemesls, kāpēc 2013. gadā pieņemtā 

Uzņēmējdarbības rīcības plāna 2020 ietvaros (sk. Eiropas 

Komisija 2013, 6. lpp.) tika izstrādāta EntreComp sistēma (sk. 

Bacigalupo et al. 2016).  

EntreComp modelis 

(Mccallum et al. 2018, p. 15) 

https://europa.eu/!BB93vN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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Idejas un iespējas 

Ideju un iespēju joma aptver vairākus EntreComp sistēmas 

punktus, kas aprakstīti turpmāk: 

 

EnterComp sistēmas sadaļa "Idejas un iespējas" (Bacigalupo et al. 2016, p. 12) 

Kompetences Apraksts 

Iespēju pamanīšana 

Izmanto savu iztēli un 

spējas, lai identificētu 

iespējas radīt vērtību 

Radošums 
Attīsti radošas un 

mērķtiecīgas idejas 

Vīzija 
Strādā, lai sasniegtu savu 

nākotnes vīziju 

Ideju novērtēšana Izmanto idejas un iespējas 

Ētiska un ilgtspējīga 

domāšana 

Novērtēt ideju, iespēju un 

darbību sekas un ietekmi 

 

 

Resursi 

RESURSU joma aptver vairākus Entre-Comp sistēmas 

punktus, kas aprakstīti turpmāk: 

EntreComp sistēmas sadaļa “Resursi” (Bacigalupo et al. 2016, pp. 12–13) 

Kompetences Apraksts 

Pašapziņa un 

pašefektivitāte 

Tici sev un turpini attīstīties 

Motivācija un neatlaidība 
Koncentrējies un 

nepadodies 

Resursu mobilizācija 
Apkopo un pārvaldi 

nepieciešamos resursus 

Finanšu un ekonomiskās 

zināšanas 

Attīsti finanšu un 

ekonomikas zināšanas 

Citu mobilizācija Iedvesmo un iesaisti citus 

 

Laiku pa laikam ir svarīgi izvērtēt, kādi resursi jums un kādus 

resursus jums vajadzētu izmantot. Tāpēc galvenais 

apgalvojums šajā brīdī ir strādāt gudri, nevis smagi, un 

izmantot savus un citus resursus saprātīgā veidā.  

  

 

        Kā ir ar Tevi?  

Ko tu teiktu, kādas 

kompetences jau esi 

apguvis? 

 

 

 

       Pārbaudi sevi! 

Mēs esam atlasījuši dažus 

pašnovērtējuma testus, 

kas atrodami šādās 

saitēs.:  

Coral:  

https://coral.eras-

mus.site/self-asessment 

Bdc: 

https://www.bdc.ca/en/ar-

ticles-tools/entrepreneur-

toolkit/business-assess-

ments/entrepreneurial-po-

tential-self-assessment 

WKO:  

https://apppool.wko.at/GS

Unternehmertest/ 

Taču ņem vērā, ka:     

šo pašnovērtējumu rezu-

ltāti ir tikai vadlīnijas, un 

tiem būtu jādod tev ie-

mesls pārdomām. Ne-

padodieties, ja saņem 

negaidītu rezultātu! 

 

 

 

 

https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
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Rīcībā 

RĪCĪBAS sadaļa aptver vairākus EntreComp sistēmas 

punktus, kas aprakstīti turpmāk:  

EntreComp sistēmas sadaļa “Rīcība”  (Bacigalupo et al. 2016, p. 13) 

Kompetences Apraksts 

Iniciatīvas uzņemšanās  Dari to! 

Plānošana un vadība Nosaki prioritātes, organizē 

un veic turpmākos 

pasākumus 

Nenoteiktības, neskaidrību 

un riska pārvarēšana 

Pieņem lēmumus, kas 

saistīti ar nenoteiktību, 

neskaidrībām un risku 

Darbs ar citiem Apvienos komandu, 

sadarbojies un veido 

sadarbības tīklus 

Mācīties, izmantojot 

pieredzi 

Mācies darot! 

 

Sadarbība un apmaiņa ar kolēģiem un pieredzējušiem 

uzņēmējiem vai pat ar draugiem var palīdzēt topošajiem 

uzņēmējiem attīstīt savu ideju un īstenot to praksē. Tieši šeit 

var palīdzēt mūsu projekta platforma REBELBASE. 

Izmantojiet REBELBASE (https://rebelbase.co/) iespējas, lai 

prezentētu savas idejas, piekļūtu informācijai un saņemtu 

atbalstu.  

 

  

          

 

Uzdevumu piemēri: 

E-grāmatā “Entrecomp 

darbībā” atradīsi sadaļu 

ar aprakstiem, kurā 

parādīti daudzi veidi, kā 

EntreComp var izmantot 

un ir izmantots izglītībā un 

ikdienas dzīvē. Iedvesmo-

jies no Eiropas projektiem 

un trenē savas uz-

ņēmējdarbības prasmes 

un kompetences, iz-

mantojot dažādus jaunus 

rīkus un metodes (sk. 

Mccallum et al. 2018, 37. 

lpp.). 

            

„EnterCompn dar-

bībā“: 

https://op.eu-

ropa.eu/s/t1LL 

 

 

https://op.europa.eu/s/t1LL
https://op.europa.eu/s/t1LL


Atsauce: Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs autors un tas 
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Rīcība! 
 

Bieži vien mūs iedvesmo ikdienas dzīves problēmas. Kā ir ar 

šīm divām problēmām? Esiet radoši un mēģiniet tām rast 

risinājumu. 

Pirmā problēma ir šāda:  

Padomājiet par nākamo nedēļas 

nogali. Jūs aicināt savus draugus 

uz kino vakaru. Šim pasākumam 

jūs iegādājaties ēdienu - un, 

protams, čipsus.  

Jūs vēlaties visu sagatavot pirms 

viesu ierašanās. Atveriet čipsu 

iepakojumu. Bet, atverot 

iepakojumu, tā saturs pēkšņi izbirst pa visu grīdu, un čipsi ir 

visur. Kaitinoši, vai ne? Kā jūs varat atrisināt šo problēmu? Vai 

jums ir kāda ideja?  

Atbildiet uz šādiem jautājumiem: 

Kas jūs kaitina aprakstītajā situācijā?  

(Iedvesma) 

 

Kādu risinājumu jūs varat iedomāties?  

(Iedvesma/Idejas stadija) 

 

 

Ko jūs varat darīt labāk - attīstīt esošo risinājumu vai atrast 

pilnīgi jaunu risinājumu? 

(Idejas stadija) 

 

 

Kas jums ir nepieciešams, lai īstenotu savu ideju? 

(Īstenošana) 

 



Atsauce: Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs autors un tas 
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Filmu vakaram ir 

nepieciešams arī kaut kas 

dzerams. Jūs nopērkat 

vairākas ūdens pudeles, 

bet jums nav automašīnas, 

ar kuru šīs smagās ūdens 

kastes nogādāt līdz 

dzīvoklim. Nav viegli 

iepakot divas šādas ūdens 

kastes uz velosipēda - tās jānes rokās, jābrauc autobusā un 

pēc tam jānogādā dzīvoklī, kas ir 5.stāvā.  

Tāpēc vēlreiz padomājiet par šiem jautājumiem un mēģiniet 

rast risinājumu šai kaitinošajai problēmai.  

Atbildiet uz šādiem jautājumiem. 

 

Kas jūs kaitina aprakstītajā situācijā?  

(Iedvesma) 

 

 

 

Kādu risinājumu jūs varat iedomāties?  

(Iedvesma/Idejas stadija) 

 

 

 

Ko jūs varat darīt labāk - attīstīt esošo risinājumu vai atrast 

pilnīgi jaunu risinājumu? 

(Idejas stadija) 

 

 

 

Kas jums ir nepieciešams, lai īstenotu savu ideju? 

(Īstenošana) 
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