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 Nosaukums: Mācīšanās no citu piemēra 

 Anotācija: 

Mācīšanās no citu veiksmes stāstiem var būt iedvesmojošs process, lai atrastu/izkoptu pašam savas 

biznesa idejas. Faktoru, kuri ir ipaši svarīgi vai traucējoši, analīze var palīdzēt labāk izprast 

nepieciešamo atbalstu un atbildību, ko izraisa pašnodarbinātība.  

 Galvenā kompetence 

→ Spēja salīdzināt biznesa iespēju realizāciju 

 Sagaidāmās aktivitātes: 

→ Analizēt veicinošos un traucējošos faktorus 

 Atslēgvārdi:  

Veiksmes stāsti, mācīšanās no citu piemēra, biznesa ideju novērtējums 

 Mērķi: 

Pilnīga izpratne par to, kas ir uzņēmējdarbība. 

 Ilgums: 50 min.;  ppt prezentācija 

 Teorētiskā daļa – satura skaidrojums: 

Uzņēmēju veiksmes stāsti kā iedvesmas avots: 

Aiziešana no stabila darba un iekrājumu tērēšana, lai kļūtu par uzņēmēju, nav viegls uzdevums, īpaši 

šodienas turbulentajos ekonomiskajos apstākļos. Lai arī ir daudz fantastisku uzņēmēju veiksmes 

stāstu, tas var izvērsties par “visu vai neko” situāciju, kurā jāiegulda smags darbs un aizrautība par to, 

kas tiek darīts. Veiksmes stāsti var iedvesmot un iedrošināt spert soli tuvāk pašnodarbinātībai.1 

Noderīgas tīmekļa vietnes (angļu val.): 

 “Beer Distribution Game”: http://www.beergame.org/the-game 

Aplikācija (bezmaksas): https://beergameapp.firebaseapp.com/ 
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 Def. adaptēta no: Leo Sun. http://www.businessdictionary.com/article/518/sources-of-inspiration-entrepreneur-success-
stories/ 



  

                                                  

 

 

 
 Šis projekts (projekts nr 2016-1-CZ01-KA202-024066) ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisija nevar tikt uzskatīta par atbildīgu par jebkādu šajā 
publikācijā iekļautās informācijas izmantošanu. 

Kurss mārketingā: https://saylordotorg.github.io/text_principles-of-marketing-v2.0/index.html 

Vērtīga tīmekļa vietne par uzņēmējdarbību: http://youthbusinesseurope.org 

Atsauces: 

http://www.businessdictionary.com/article/518/sources-of-inspiration-entrepreneur-success-

stories/ 

http://www.businessdictionary.com/article/495/where-do-i-begin-preliminary-steps-for-starting-a-

business/ 

http://www.businessdictionary.com/article/632/using-swot-analysis-to-develop-a-marketing-

strategy/ 

http://www.businessdictionary.com/definition/creativity.html 

http://www.businessdictionary.com/definition/market-orientation.html 
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