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Vai esmu uzņēmējs? 

Tests 

1.Līderība 
a) Es gandrīz vienmēr esmu līderis jebkurā grupā 
b)Dažkārt esmu līderis, bet esmu ar mieru sekot arī citu vadībai 
c)Parasti esmu sekotājs un ļauju citiem pieņemt lielos lēmumus 
d)Parasti esmu vientuļnieks un neiesaistos ne vadībā, ne 
sekošanā 
 
 
2.Konkurence 
a)Gūstu lieliskus panākumus, sacenšoties ar citiem 
b)Esmu konkurētspējīgs un jūtos pārliecināts par savām iespējām 
uzvarēt 
c) Es labprātāk sadarbojos ar citiem, nekā ar viņiem sacenšos 
d)Man ļoti nepatīk situācijas, kurās jākonkurē ar citiem 
 
 
3. Kad man ir lieki naudas līdzkļi: 
a)Gandrīz vienmēr tos iekrāju  
b)Iztērēju tos spontāni lietām, kuras man, iespējams, nemaz nav 
vajadzīgas 
c)Es tos iztērēju, bet tikai lietās, kuras man palīdzēs sasniegt 
mērķus 
d)Man reti ir papildus līdzekļi, ko iekrāt vai iztērēt 
 
 
4.Kad pieļauju kļūdu: 
a)Cenšos to ignorēt un dzīvoju tālāk 
b)Ļoti dusmojos uz sevi un kādu laiku jūtos ļoti slikti 
c) Domāju par to, kā nākotnē rīkotos citādi 
d)Pārdomāju, kas nogāja greizi un daru visu, lai izvairītos no 
līdzīgas situācijas nākotnē 
 
 
5.Kad man prātā iešaujas laba ideja: 
a)Parasti nevienam par to nestāstu līdz brīdim, kad varu to 
realizēt  
b)Uzreiz to realizēju 
c)Parasti to pārrunāju ar draugiem vai ģimeni lai noskaidrotu vai 
viņi to uzskata par labu 
d)Es izmantošu visu sev pieejamo laiku, naudu un iemaņas, lai to 
realizētu 
 

6. Saskare 
a)Lielākoties man patīk darboties vienatnē 
b)Esmu ļoti sociāls un komunikabls 
c)Esmu draudzīgs, bet man patīk, ka citi uzsāk komunikāciju 
d)Esmu draudzīgs, bet ļoti kautrīgs 
 
 
7.Kad iztēlojos savu nākotnes darba dzīvi, sagaidu: 
a)Varu noteikt pats savu darba laiku un izlemt, kad vēlos strādāt 
b)Strādāšu 12-16 stundas dienā, lai strauji uzsāktu savu karjeru 
un būtu pārliecināts, ka piedzīvošu profesionālu augšupeju 
c)Strādāšu 40 stundas nedēļā,  varbūt dažkārt ilgāk īpašu 
projektu vai pasākumu dēļ 
d)Nestrādāšu, būšu “ pilna laika” vecāks saviem bērniem 
 
 
8. Savu fizisko izturību es raksturotu kā: 
a)Reti slimoju un spēju izturēt intensīvu darba slogu ar lielu 
atbildību un saistībām 
b)Parasti man ir laba veselība un spēju izturēt vidēju darba slogu 
un atbildību 
c)Pārpildīts darba grafiks, esmu stresā, bieži varu saslimt tā dēļ 
d)Man ir viegls grafiks,  maz pienākumu un saistību, tāpēc 
neslimoju 
 
 
9.Kad saskaros ar problēmu: 
a) Ignorēju to, cerot, ka tā pāries pati no sevis 
b)Vainoju par to kādu citu un nesatraucos 
c)Esmu priecīgs, jo katra problēma ir jauns izaicinājums, kas 
jāpārvar 
d)Stājos tai pretī un strādāju pie risinājuma, bet man nepatīk 
risināt problēmas 
 
10.Domājot par nākotni: 
a)Man ir idejas par to, kas jādara, lai kļūtu veiksmīgs, bet nav 
īpaši uzstādītu mērķu.  
b)Regulāri izvirzu īstermiņa un ilgtermiņa mērķus un identificēju 
kādi soļi man jāsper lai kļūtu veiksmīgs 
c)Dzīvoju tagadnē un domāju, ka nākotnē viss tāpat nokārtosies 
d)Man ir specifiski plāni savai dzīvei un es sagaidu, ka spēšu tos 
īstenot. 
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Vai esmu uzņēmējs? 

Punkti 

 

 A B C D 

1.   Līderība 4 3 2 1 

2.   Sacensība 4 3 2 1 

3.   Nauda 3 1 4 2 

4.  Kļūdas 2 1 3 4 

5.   Idejas 2 1 3 4 

6.   Saskares spējas 2 4 3 1 

7.   Darbs 2 4 3 1 

8.   Fiziskā izturība 4 3 2 1 

9.   Problēmas 2 1 4 3 

    10.  Plānošana 3 4 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai esmu uzņēmējs? 

Rezultāti 
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No 32 to 40 punktiem: Tu esi dzimis uzņēmējs 

Tev ir spēcīgas saskarsmes iemaņas un jūties komfortabli uzņemoties vadību. Tavi finansiālie 

un plānošans ieradumi parāda, ka tev būs pietiekami daudz resursu un pašdisciplīnas, lai 

savas biznesa idejas realizētu dzīvē. Tu viegli vari paciest garas darba stundas un lielu 

atbildības līmeni, cenšoties sasniegt savus mērķus. Tev nesagādā problēmas sevis un savu 

ideju “nopārdošana” citiem, un tu izbaudi sacensību. 

 

No 23 to 31 punktam:  Tu vari būt uzņēmējs pareizajos apstākļos 

Tev ir dažas rakstura īpašības, kuras tiek saistītas ar uzņēmējiem, bet, pirms uzsākt savu 

biznesu, tev nepieciešams attīstīt arī citas spējas. Piemēram, ja šobrīd esi kautrīgs, iespējams, 

ka tāds būsi mazāk, ja kļūsi par ekspertu savā zināšanu laukā vai arī aktīvi meklēsi iespēju 

attīstīt savu pašpārliecību sociālās situācijās. Ja šobrīd esi spontāns tēriņos vai lēmumu 

pieņemšanā, varētu būt, ka kļūsi stratēģiskāks šajās jomās, ja palielināsies tavs atbildības 

līmenis.  

 

Mazāk par 23 punktiem: Neuztraucies, ļoti mazs cilvēces procents ir dzimuši uzņēmēji 

Ļoti mazs pasaules iedzīvotāju procents ir uzņēmēji. Šiem uzņēmumu vadītājiem tu būsi 

nepieciešas tāpat, un tu vari attīsīt uzņēmējiem nepieciešamās iemaņas ar laiku. Labas 

karjeras iespējas ir arī tev, pat, ja tev nav intereses vadīt pašam savu uzņēmumu. Kas zina, 

varbūt kļūsi tik labs savā sfērā, ka kādu dienu nolemsi kaut ko uzsākt pats. 


