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Līderisms, menedžments un vērtības



Mūsdienās katram pašam ir jābūt 
līderim sev!



Vai Tu esi kādreiz aizdomājies: 

• Kādēļ ir vērts dzīvot? 

• Ko es vēlos darīt?

• Ko es vēlos savas dzīves laikā izdarīt? 

• Ko es vēlos sasniegt? 

• Kas es esmu? 



Sarežģīti jautājumi, vai ne?



• 1.Pastāsti par kādu jomu, kurā uzskati sevi par meistaru (darbā 
vai ārpus darba), par to, kādēļ tā rosina Tevī pozitīvas emocijas. 
Kapēc Tev tik labi izdodas un kas palīdz gūt sekmes?

• 2.Apraksti kādu sasniegumu (jebkurā dzīves posmā), kas Tev 
sagadājis milzīgu gandarījumu un prieku? Kāpēc?

• 3.Ko Tu darītu, kā pavadītu dzīvi, ja Tavā rīcībā būtu 
neierobežoti daudz laika un naudas?

Vērtību stāsts



esmu godīgs pret sevi

Godīgums: esmu godīgs pret savu ģimeni un draugiem

nemeloju

saku visu, kā ir u.c.

Veselība:    lietoju veselīgu uzturu

sportoju, no rītiem vingroju

kad strādāju pie datora, atpūtina acis u.c.

Kā Tu vari savas vērtības īstenot ikdienā?



• Tā parāda, kā Tu vēlies tērēt savu laiku un enerģiju;

• Atspoguļo lietas par kurām Tu “dedz”, kas Tev ir tuvas;

• Rosina Tevi pacelties pāri jau sasniegtajam, izvirzīt lielākus, augstākus 
mērķus;

• Darbojas kā kompass, norādot pareizo virzienu; 

• Pastāvīgi iedvesmo sevi un citus.

Radi savu vīziju (misiju, dzīves mērķi)



Mājas darbs:

• Kolāža

• Stāsts

• Dzeja

• Zīmējums 



Viena no vissvarīgākajām īpašībām 
mūsdienu cilvēkam ir mērķtiecība

Tiekšanās sasniegt mērķi

Neatlaidība

Plānošana Sistemātisks darbs



Mērķu veidi (ikdienā)

• Ilgtermiņa mērķi  (dzīves vīzija)

•Vidēja termiņa mērķi (izglītība, darbs, ģimene ~5 gadi)

• Īstermiņa mērķi (no mēneša līdz 1 gadam)

•Minimērķi (1 diena- mēnesis)

•Mikromērķi (15min – 3 stundas) 



Viss vienmēr sākas ar motivāciju
Rosinātājs (Kas izsauc šo darbību?) Izsalkuma sajūta (iekšējā motivācija)

Mērķis: aiziet pie ledusskapja un paņemt 
ko ēdamu 

Zināšanas: jāzina, kur ledusskapis atrodas, kā to vajag atvērt

Prasmes: iet uzmanīgi un klusi, lai nevienu neuzmodinātu, atrast to, kas 
visvairāk garšo

Resursi:  gribasspēks un drosme  + lukturītis



Sevis vai cita cilvēka pamudināšana noteiktai 
darbībai, lai sasniegtu mērķi 



Motivācija

Iekšējā (svarīga pati darbība) Ārējā (svarīgs kāds ārējs «apbalvojums»)

Prieks par darāmo Nauda

Vēlme palīdzēt cilvēkiem Laba atzīme

Vēlme mācīties Izvairīšanās no soda

Izaicinājums Slava



Kā sekmēt iekšējo motivāciju?

• Rosināt interesi

• Izvirzīt īstermiņa mērķus

• Radīt pozitīvu attieksmi pret veicamo 
mērķi

• Saņemt atgriezenisko saiti

• Paaugstinot kompetences sajūtu







Mērķtiecības paraugdemonstrējums

https://www.youtube.com/watch?v=EUm-vAOmV1o


Uzraksti vienu Tev šobrīd vissvarīgāko mērķi

• Specifisks

• Izmērāms

• Sasniedzams

• Reāls

• Ar beigu termiņu



Piemērs:

Līdz 1.oktobrim, ievērojot konkursa «Laukiem būt» prasības,  uzrakstīt 
20 lapaspušu  garu biznesa plānu par savu ideju  «Lauku tūrisma 

objekta «Mežarūķi» izveidi un attīstību».  

20.08.2016. 
Šodiena

01.09.2016. 
Izveidošu satura 
rādītāju un aprakstu 
par uzņēmumu

06.09.2016.  Izveidošu 
aprakstu par ideju

25.09.2016. 
Izdrukāšu biznesa 
plānu un iedošu 
izlasīt draugam

28.09.2016. 
Veikšu 
korekcijas un 
galavariantu
iesniegšu LLKC



Pamatprincipi, lai izvirzītais mērķis, būtu 
sasniedzams (1)

Mērķim ir jābūt formulētam pozitīvi: 

Es negribu slimot...

Es gribu būt vesels...

Mērķim ir jābūt atkarīgam pašam no sevis:

Es gribu, lai viņi...

Es gribu, lai es...



Pamatprincipi, lai izvirzītais mērķis, būtu 
sasniedzams (2)

Mērķim ir jābūt pārbaudāmam sensorajā (VAK) 
pieredzē:

Kā es zināšu, ka esmu mērķi sasniedzis, ko es redzēšu, 
dzirdīšu un jutīšu, kad būšu sasniedzi mērķi? 

Mērķis atrodas vajadzīgajā kontekstā: 

Es vēlos būt prasīgs (vienmēr un visur vai tikai darbā?)



Pamatprincipi, lai izvirzītais mērķis, būtu 
sasniedzams (3)

Mērķim ir jābūt ekoloģiskam:

Kā mērķa sasniegšana ietekmēs manu dzīvi kopumā? 
Kāda ir šī mērķa cena? Vai mērķis ir pūļu vērts u.c.

Mērķis ir izvēlēts reālā mērogā. 
Kā apēst ziloni?

Es vēlos, lai man būtu labi panākumi visās dzīves jomās (kura 
dzīves joma ir vissvarīgākā?) 



Pamatprincipi, lai izvirzītais mērķis, būtu 
sasniedzams (5)

Mērķis ir atbilstošs pieejamajiem resursiem.

Zināšanas, prasmes, finanses cilvēki u.c.

Kādi ir iespējamie šķēršļi mērķa sasniegšanai?

Kas traucē mērķi īstenot? Kāpēc es to neesmu sasniedzis jau 
agrāk? 

Kādi būtu pirmie soļi šī mērķa realizēšanā? 

Ko es darīšu vispirms, lai šo mērķi sasniegtu?

Kur un kad es speršu pirmos soļus šī mērķa īstenošanai?



Kādus mērķus Tu vēlies dzīvē sasniegt
(5 gadu laikā)?

Mērķi

Personīgā 
dzīve

Izglītība

DarbsHobiji

Bizness



Kas Tev var palīdzēt sasniegt savu mērķi? 

• Zināšanas (Ko es zinu? Izglītība? 
Pieredze?)

• Prasmes (Ko es protu? Kas man 
sanāk vislabāk?)

• Resursi (Kas man var palīdzēt 
sasniegt savu mērķi?)



Mani resursi
Iekšējie resursi Ārējie resursi 

Motivācija Draugi

Drosme Kolēģi

Entuziasms Paziņas

Zināšanas Telpas 

Sociālās prasmes Darba rīki

Radošams Finanses

Ticība Internets



Resursi iniciatīvu īstenošanai
• Materiālie un nemateriālie – biroja tehnika, telpas, Interneta pieslēgums

• Cilvēku resursi – jaunatnes lietu speciālisti, skolotāji, draugi 

• Finanšu resursi – nauda, projektu finansējums

• Informācijas resursi – skaitļi, dati, reklāma u.c.





Paldies par darbu! 

Pasākumu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

dagneja@gmail.com
28362243

mailto:dagneja@gmail.com

