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 «Dzīve nav, lai atrast tai jēgu. Dzīve ir par 
sevis radīšanu.» D. B. Šovs

 Un - Nekad nav par vēlu sevi radīt no jauna.

 «Pastāvēs, kas mainīsies.» J. Rainis

 Īsa biogrāfija, lai saprastu, ka šī ir taisnība!



 Darba intervijas.

 Tikšanās ar kolēģiem, sadarbības partneriem, 
aizdevējiem,investoriem, klientiem. 

 Mēdiji un intervijas.

 «Iespaida komponenti:
◦ Enerģijas līmenis «Show time!» Pašpārliecināts Intonācija

◦ Apģērbs un izskats

◦ Attieksme



 Sarunas biedrs 

Vienīgais cilvēks pasaulē!

 Respekts pret otru cilvēku

 Nopietnība

 Uzticēšanās – savstarpēja.

 Menedžments – Sevi un citus.



 Velna vārdi – «Who cares», «So what» un «Gan jau».

 Akurāts darbs – bez paviršības.

 «Saimnieka acs»    Savā firmā vai citur.

 Laiks ir nauda un vērtība. Mums visiem.

 Dzīvojot ar mērķiem un plāniem. Atskaites. Nedēļas, 
mēneša, ceturkšņa, gada.

 Atrodi to «Vienu lietu».

 Dari šodien! Bet netērē laiku un enerģiju uz mazsvarīgo!



 Mēs turam savu vārdu un izdarām ko solījām.

 Nemelojam. Atpazīstam meļus un melus.

 «Vienas dienas mušas sindroms». Nav 
jāsapelna uzreiz. Ilgtermiņa skatījums.

 Nekrāpiet citus un neļaujiet, ka jūs apkrāpj.

 Augstākas vērtības un morāle. 



 Nav rutīna vai «sausi» projekti.

 Citibank – «smadzeņu ķirurģija». Latvijā BKC.

 Esi Renesances cilvēks. 

 Bizness: Māksla, Matemātika, Zinātne – visas 
nozares, Rakstniecība, Amatniecība, 
Celtniecība un Arhitektūra.

 Ostaps Benders: «Katrā bezizejas situācijā ir 
vismaz divas izejas.»

 Nevar dzīvot uz veciem taukiem vai lauriem.

 Globālais tirgus. Konkurence. Klienti prasīgi.



 Ar labu ideju vien nepietiek.

 Rēķiniet, rēķiniet un vēl reiz rēķiniet! 
Draudzējaties ar skaitļiem. Saprotiet tos.

 Tirgus un konkurences izpēte. 

 Biznesa plāns. Racionāls. Jātic rakstītam. «Labais 
scenārijs» un «Sliktais scenārijs»

 Pieredze ir jākrāj un jāizmanto. Nekāpt uz to 
pašu grābekli – atpazīstiet problēmas un to 
risinājumus.

 Lasiet zīmes – Mums taču ir intuīcija!

 Nepaļauties uz citu vērtējumu. «Iespert ēkai.» 
Pārbaudiet visu: finanses,klientus, partnerus.



 K. Fridrihsons: Vēlreiz – esi piesardzīgs. Šis brīdis 
var būt Dieva dāvana.

 Nekad nav par vēlu....
 Uzklausiet piedāvājumus un redziet iespējas.
 Ieguldiet sevī. Izglītība. Kursi. Kvalifikācijas 

pacelšana.
 Mācieties jaunas lietas un jauno. Apgūstiet  

tehnoloģijas. Esiet informēti, ieinteresēti.
 Analizējiet kas Jums patīk, kas interesē, kas 

padodas.
 Strādāt idejai, ne naudai. Nauda būs!
 Analizējat tirgu – Latvijas un ārzemju.



 «Latvijas gardākie stāsti» gardezi.lv

 Latvijas nodarbinātības valsts aģentūra. 

 Mājas - darba vieta. Konsultēt. Mājražotāji. B & B.

 EKO lauksaimniecība. Unikāla niša. 

 Fitnesa, veselība, skaistumkopšanas nozares.

 IT. TechHub Riga. Facebook. Bezmaksas 
semināri.

 Tūrisms.

 Žurnālistika.

 Dienas bizness – «Sākam biznesu!»

 Finansējums – Bankas, fondi.



 «Tu vari nokļūt visur, un Tavas domu robežas 
ir tādas pašas kā sapņiem – nekādas. K.F.

 «Think big!» Domājiet «lieli» un tiecieties pēc 
zvaigznēm!

 Nepasūtiet no ēdienkartes. Izdomājiet kaut 
ko jaunu.

 Nebaidieties. Bailes ir velna ierocis.

 Ticiet Dievam un ticiet sev!

 Labākais vēl mums priekšā! Vēlu veiksmi! 
Mums izdosies!


