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Kas es esmu...

Zane Driņķe

 Bakalaura grāds: Politikas zinātne

 Maģistra grāds: Uzņēmējdarbība

 Doktorantūra: Vadībzinātne

 SIA Anllu, SIA Next Maritime Baltic

 BAT lektore, Domes locekle

 Tiešā Mārketinga Asociācija, Kvalitātes 

Biedrība

 Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana 

organizācijās
2



Kas es esmu...

Roberts Krieķis



Kas mūs vieno?

 Īstajā laikā, īstajā brīdī

 Vēlme nopelnīt

 Vēlme sasniegt mērķus

 Vēlme būt veiksmīgam

 Vēlme uzzināt

 Vēlme attīstīties



Jebkuros laikos 
darbojas pamatprincipi:

«Labie laiki» –
izdzīvo tikai ilgtspējība!

«Krīze» –
iespēju laiks īstiem līderiem! 



Kādu laiku atpakaļ...

“Augam par 30% gadā...”

 “Mums ir izcila pārdošana?”

 “Efektīvas reklāmas kampaņa?”

 “Pirmklasīga klientu 

apkalpošana?”

 “Varbūt augošs tirgus?”



Nesen un vēl šodien...

“Dari kaut ko...”

 Izmaksu samazināšana:

 “Mārketinga budžets”

 “Prognozētā atdeve”

 “Pieņēmumu kvalitāte”



Uzņēmēju trumpis:

 Komunikācijas un sadarbības veidošana!!!

 Atgriešanās pie veiksmīgas uzņēmējdarbības 

pamatiem!!!

 Zināšanu pielietošana!!!



Japānas dārzu veidošanas 

pamatprincipi:





pozitīviem

zaļiem

saldiem



 Mēs negribam palikt pēdējie ēdnīcas rindā!

 Es gribu būt vesels!

 Es vēlos, lai man būtu labi panākumi visās dzīves 

jomās!



 Mans mērķis ir nopelnīt savu pirmo milijonu!

 Mans mērķis ir panākt, lai manam zīmolam sociālajos 

tīklos būtu daudz sekotāju!

 Mans mērķis ir nopelnīt 50 000 eiro un atvērt jaunu 

maiznīcu tuvākajā pilsētā nākamo trīs gadu laikā!



• Kāpēc ir jāplāno savs laiks?



Aktivitāšu plānošana

• 2-3 darbi no rīta

• Viens nepatīkams darbs pa vidu

• Tikšanās un aktivitātes ārpus biroja –dienas 
otrajā pusē

• Meili, draugiem.lv, facebook.com utt. – cik 
bieži?



Produktivitāte vai efektivitāte?

• Strādāt daudz, izdarīt daudz...

• Sasniegt izvirzītos rezultātus ar vismazākajiem 
līdzekļiem...



Nosaki prioritātes:

• Pats un Labklājība.

• Bizness un Profesija.

• Māja un Ģimene.

• Sabiedrība un Cilvēce. 

Atšķirt steidzamo no patiesi svarīgā.



Laika menedžmenta būtība

Jūs VARAT visu kontrolēt un sasniegt to, ko 
vēlaties – tiklīdz sāksiet strādāt ar laika 
menedžmenta mītu un pārņemsiet laiku savā 
varā. 



Kas ir līderis?



Līdera īpašības:

 Māka veidot attiecības

 Māka pateikt ‘’es nezinu’’

 Produktīva attieksme pret kļūdām

 Gatavība pārmaiņām



Uztvere:

Cilvēki patur prātā:

 10% no tā, ko lasām

 20% no tā, ko dzirdam

 30% no tā, ko redzam

 50% no tā, ko dzirdam un redzam

 70% no tā, ko paši pasakām

 90% no tā, ko paši izdarām



PADOMS:

Dari:

To, ko mīli

To, kas izdodas

To, par ko maksā

Rīt es būšu bagāts un slavens, šodien eju 

strādāt!!!



PAPILDINI:

VAIRĀK MAZĀK

KLAUSĪTIES ŽĒLOTIES

UZDRĪKSTĒTIES RUNĀT

DARĪT ŅEMT

UZSLAVĒT NEIEREDZĒT




