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Šī apakšmoduļa mērķis ir padziļināt skatījumu par kultūras mantojuma
izmantošanu uzņēmējdarbībā.

Šajā apakšmodulī būs izskaidroti daži galvenie jēdzieni un radīti
instrumenti, ko var pielāgot visu kursa dalībnieku attiecīgajām
vajadzībām. Sākot no atsevišķiem galvenajiem jēdzieniem, daži
elementi būs vērsti uz uzņēmējdarbības uzsākšanai vai pārvaldīšanai
nepieciešamo vispārīgo prasmju plašāku apgūšanu.

Apakšmoduļa pamatā ir ne tikai teorētiski jēdzieni, bet arī praktiski
piemēri, kā arī ir sniegts tematisks ieskats, izmantojot noderīgas saites
uz tīmekļa materiāliem.

Modulis satur konkrētus padomus jaunas darbavietas iegūšanai vai
esošās situācijas uzlabošanai, stiprinot nepieciešamās prasmes.
Papildus tam būs doti konkrēti uzņēmējdarbības piemēri un gadījumu
izpēte tūrisma nozarē kopumā.

Ievads
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Uzņēmējdarbība un kultūras mantojums - vēsturiskais fons

Kultūras mantojuma jēdziens dažādos vēstures posmos ir piedzīvojis
nepārtrauktas izmaiņas.

Mūsdienās pie pasaules kultūras mantojuma saglabāšanas un
aizsardzības strādā divas galvenās organizācijas. Pirmā un vislabāk
zināmā organizācija ir UNESCO. Un otrā organizācija ir ICOMOS. Tās ir
nolēmušas klasificēt kultūras mantojumu divās grupās - materiālais
kultūras mantojums un nemateriālais kultūras mantojums.

Par materiālo kultūras mantojumu tiek uzskatīti fiziski objekti, ko
sabiedrība ir izveidojusi, saglabā un nodod no paaudzes paaudzē. Šajā
grupā ietilpst mākslinieciski veidojumi, arhitektūras mantojums, kā
piemēram, ēkas un pieminekļi, kā arī citi fiziski objekti, kam sabiedrībā ir
kultūrvēsturiska nozīme.

Aspekts, kas padara pasaules mantojuma jēdzienu par unikālu, ir tās
universālā lietošana un piederība visiem cilvēkiem, tostarp cilvēkiem
ārpus to atrašanās vietas teritorijām, kā arī iekļaušanai pasaules
mantojuma sarakstā objektiem jāpiemīt unikālai vērtībai un jāatbilst
vismaz vienam no Ekspluatācijas vadlīnijās minētajiem kritērijiem.

Noderīgas saites: https://unesco.lv/lv/unesco-latvija/unesco-latvija-1/

https://www.youtube.com/watch?v=swyv-LOCkrE

„Šī kultūras mantojuma jēdziena evolūcija nozīmē, ka,
pat runājot par uzņēmējdarbību, intervences jomas
var būt visdažādākās, tādējādi cilvēkiem, kuri vēlas
uzsākt uzņēmējdarbību šajā jomā, sniedzot
neierobežotas iespējas, sākot konkrēti no tūrisma
konteksta līdz kulinārijas jomai, un no vietējām
tradīcijām līdz lauksaimniecības jomai saistībā ar
noteiktiem kultūraugiem un izstrādājumiem”.
Avots:
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/Uplo
adCKEditor/operational%20guidelines%20whc.pdf
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Uzņēmējdarbība un kultūras mantojums

Kultūras mantojuma uzņēmējdarbības jēdziena klātbūtne ir novērojama vadošo
ekonomistu, piemēram, Ādama Smita un Džona Keinsa, idejās.

Kopš tā laika veiktie pētījumi ir attīstījušies tiktāl, ka šodien kultūra, nozares un
pakalpojumi, veselība un pensijas sistēma vairs nav tikai slēpta vai dīvaina lielo ekspertu
kaislība, bet gan tiek uzskatītas par ekonomisku disciplīnu, sākot no politiskās ekonomikas
līdz uzņēmējdarbības ekonomikai, pētījumu priekšmetiem.

Ņemot vērā šo aspektu, kas apliecina intervences neierobežotās iespējas, šobrīd mēs
cenšamies izzināt prasmes, kas ir nepieciešamas uzņēmējdarbības pārvaldīšanai kultūras
mantojuma jomā, prasmes, ko var pielietot gan vietējā kontekstā, gan būtiskākos
kontekstos, ko tiešā veidā pārvalda valsts iestādes.

Protams, tās ir prasmes, ko var izmantot visos darba attiecību kontekstos un jebkurā
jomā, ne tikai attiecībā uz kultūras mantojumu un ne tikai uzņēmējdarbības jomā. Šīs
prasmes nepārprotami stiprina tās transversālās prasmes, kas var uzlabot cilvēka
nodarbināmību.

Vispārīgās prasmes ir personiskās īpašības, personības iezīmes, raksturīgās sociālās
prasmes un komunikācijas spējas, kas nepieciešamas veiksmīgai darba pienākumu
veikšanai. Vispārīgās prasmes raksturo, kā cilvēks savās attiecībās mijiedarbojas ar
apkārtējiem cilvēkiem.

Papildus komunikācijas prasmēm, mārketinga un vadības prasmēm, kas ir plaši izklāstītas
iepriekšējos moduļos, ir virkne vispārīgo prasmju, kas ir nepieciešamas prasmju
stiprināšanai cilvēkiem, kuri pieņem jebkāda veida izaicinājumu uzņēmējdarbības
kontekstā.
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Jebkurā profesionālā kontekstā, jo īpaši runājot par uzņēmējdarbību,
veiksmīgu rezultātu sasniegšanai būtiskas ir ne tikai zināšanas par savu
darba vidi, bet ir nepieciešamas arī vairākas transversālās prasmes, kas
var papildināt individuālās prasmes, tādējādi veidojot veiksmīgu
personību. Tās ir transversālās prasmes, kas ir nepieciešamas
nodarbinātības pasaules izaicinājumu veiksmīgai pārvarēšanai.

Personiskās efektivitātes vispārīgās prasmes kā radošums un
līdzsvarotība, kas ir darbavietā fundamentāli faktori un ir nepieciešami
ne vien problēmu risināšanai, bet arī rutīnas uzdevumu izpildē.
Attiecību veidošanas prasmes uzlabo spēju strādāt komandā un
sadarboties mērķu sasniegšanai. Vēl viens izšķirošs aspekts ir spēja
pieņemt lēmumus un veikt pārrunas, kas attīstās personības elastīguma
pilnveides, uzmanīgas klausīšanās un racionālas distancēšanās
rezultātā.

Vispārīgās prasmes
uzņēmējdarbības
kontekstā
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Lai izprastu vispārīgo prasmju nozīmīgumu un to pielietošanu ikdienas
darba kontekstā, aplūkosim šādu piemēru:

Pieņemsim, ka mums ir jāiesniedz savam vadītājam svarīgs divu
darbinieku ziņojums, kas jāsagatavo kopā ar blakus sēdošo kolēģi.
Mums nav labas savstarpējās attiecības, un mēs zinām, ka šis kolēģis
mūs neieredz.

Šajā gadījumā labas ziņojumu sagatavošanas prasmes nav tik būtiskas.
Bet kā mēs vērstos pie sava kolēģa, lai noliktu malā savstarpējo
nepatiku un kopā virzītos uz kopīgu mērķi?

Šis ir klasisks gadījums, kad ir nepieciešams pielietot transversālās
prasmes, krietni lielāku uzsvaru liekot uz rakstura īpašībām.

Šajā gadījumā mums jāveido sevī pozitīva attieksme un jāpārņem
virkne labvēlīgu uzvedības izpausmju, kā piemēram, elastīgums,
aizspriedumu pārvarēšana, stresa noturība, pielāgošanās spēja u.c.

Apskatīsim piemēru 
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Vispārīgās prasmes uzņēmējdarbības kontekstos

Uzņēmējdarbības kontekstos visbiežāk minētās vispārīgās prasmes ir:

Patstāvība Pašpārliecinātība

Elastīgums / Pielāgošanās spēja Stresa noturība

Spēja plānot un organizēt Precizitāte / Uzmanība detaļām

Mūžizglītība Mērķu sasniegšana

Informācijas pārvaldīšana Uzņēmība / Iniciatīva

Komunikācijas prasmes Problēmu risināšana

Darbs komandā Līderība
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Patstāvība:

spēja pildīt dotos uzdevumus bez pastāvīgas uzraudzības, izmantojot savus resursus.

Šī kompetence ir nepārprotami cieši saistīta ar citām kompetencēm, piemēram, vēlmi
mācīties. Ja mēs savu darbu pozicionējam ar skatu uz mūžizglītību, mēs pilnveidosim savas
prasmes strādāt patstāvīgi. Ar mūžizglītību ir domāta gan formālā izglītība (apmācības
kursi), gan neformālā izglītība, kas augstāk ir raksturota kā pieredze.

Elastīgums / Pielāgošanās spēja

Šīs prasmes nozīmē zināšanas par to, kā pielāgoties mainīgajiem darba kontekstiem, būt
atvērtam pret jaunumiem un izrādīt vēlmi sadarboties ar cilvēkiem, kuru viedokļi atšķiras
no personīgā viedokļa.

Elastīgums ir svarīga darbinieku iezīme. Darba elastīgums ietver vēlmi un spēju prasmīgi
reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un cerībām. Darbinieki, kuri savam darbam pieiet ar
elastīgu domāšanu, parasti tiek augstāk vērtēti no darba devēju puses. Elastīgi strādājoši
darbinieki maina savu pieeju veicamajiem uzdevumiem, pamatojoties uz ieinteresēto pušu
vēlmēm un katrā situācijā attiecināmajām unikālajām prasībām. Tāpat elastīguma prasmes
ir piemērotas vadības īstenotajai pieejai attiecībā uz personāla vadību. Elastīgi vadītāji pret
darbiniekiem attiecas kā pret personībām un cenšas pielāgot personīgos stilus un
vajadzības.

Tāpat elastīgi vadītāji nodrošina darbiniekiem plašākas iespējas attiecībā uz veidu, kā tie
sasniedz uzstādītos mērķus. Ar šo prasmi apveltīti vadītāji izvērtē darbinieku vajadzības un
sniedz atgriezenisko saiti, vadlīnijas, kā arī īsteno individuālu pieeju darbinieku snieguma
optimizēšanai. Elastīgums ir laba īpašība ikvienam.

Patstāvība/Elastīgums/
Pielāgošanās spēja
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Tā ir spēja pozitīvi reaģēt uz spiedienu darba laikā, saglabājot kontroli,
koncentrēšanos uz prioritātēm un neradot spriedzi apkārtējos.
Šī vispārīgā prasme ir ļoti cieši saistīta ar bieži sastopamo pārdegšanas 
problēmu, stresa sindromu, kas „palīdzības sniegšanas” profesijās vairs 
nav nekas ekskluzīvs un tā esamība ir ļoti iespējama jebkurā organizācijā. 
Spēja kontrolēt stresu arī sekmē intelektuālās funkcijas.
Stress ir veids, kā fiziski vai emocionāli reaģējat uz pārmaiņām. Tam 
piemīt gan fiziska, gan emocionāla ietekme, kas var būt pozitīva (laba) vai 
negatīva (slikta). Tā var būt sajūta, kas rodas, saskaroties ar jaunu un 
izaicinošu situāciju vai viegla trauksmes sajūta, kas parādās pēc „vienas 
no šīm trakajām dienām!” Piemēram: 
Zemāk ir minēti daži potenciālie stresa avoti, ar ko varat saskarties darba 
laikā: Cilvēkresursu trūkums, Apnicīgi klienti, kam nepieciešama nepārtraukta 
uzmanība, Nepārtraukta recepcijas zvana skanēšana, Nedarbojas aprīkojums, 
Problēmas ar citiem darbiniekiem, Problēmas ar vadītāju vai administrāciju, 
Klienti krīt, Klienti neelpo vai ir apstājusies sirds, Nepārtraukts darbs uz kājām, 
Prognozēta vai negaidīta klienta nāve, Klienta atteikšanās no aprūpes. 

Stresa noturība
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Uzņēmību uzskata par vienu no galvenajiem indivīdu un sabiedrības
kopumā pilnveides, inovācijas un izaugsmes avotiem.

Tā ir vispārīga prasme, kas ietver daudzas citas prasmes un kas,
iespējams, ir būtisks atskaites punkts ceļā uz rezultātu, uz ko ir vērsta
vispārīgo prasmju pielietošana.

Taču izglītības sistēma sliecas kavēt iniciatīvas attīstīšanu, mācot
jauniem cilvēkiem atkārtot, atveidot jau esošus faktus un uzņemties
konkrētas saistības tikai pēc mācību beigām.

Skolas izglītība ir centrēta uz analītisku un reflektīvu domāšanu ar
mērķi izskaidrot faktus, padziļināti pētot notikušo; savukārt, atjautība ir
vērsta uz radošu domāšanu (Kourilsky, 1990), tās pamatā ir atšķirīgi
resursi un potenciāls, tā iespējas veido nenoteiktībā un atklāj jaunas
iespējas.

Esiet uzņēmīgs/Izrādiet 
iniciatīvu
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Esiet uzņēmīgs / izrādiet iniciatīvu

Uz uzņēmēju izglītošanu vērstām darbībām īpaši jānodod un jāpalīdz
attīstīt:

iniciatīvas gars / izpratne par jēdzienu „vērtības radīšana” / spēja
pārveidot ideju rīcībā / spēja nepakļauties kontekstam, bet pakļaut
kontekstu savam talantam / mācīties plānot savu profesionālo karjeru /
norādīt uz tīklošanās svarīgo lomu / noderīgi izmantot vispārīgo dzīves
pieredzi, nevis tikai profesionālo pieredzi / integrēt darbā savu
attieksmi, vērtības un ambīcijas.

Jums jāatrod veidi kā attīstīt uzņēmējspēju:

https://www.youtube.com/watch?v=wLhTmn2TgKo

https://www.youtube.com/watch?v=VK0qAbPl6Ew

Turpmākajos slaidos pievērsīsimies dažiem no šiem jēdzieniem, kas ir
būtiski jebkurā darba vidē, gan kā uzņēmējam, gan kā darbiniekam, kā
arī tiem, kuri vēl tikai meklē darbu un tiem, kas vēlas mainīt darbavietu.
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Identificējiet sevi kā uzņēmēju

„Visi cilvēki pēc savas dabas ir uzņēmēji. Kad vēl dzīvojām

alās, mēs visi bijām pašnodarbinātas personas... meklējot

sev ēdienu, uzturot sevi. Tas ir laiks, kad sākās cilvēces

vēsture. Parādoties civilizācijai, mēs šo tieksmi esam sevī

apspieduši. Mēs kļuvām par „strādnieku šķiru”, mums tika

ieaudzināts – „Jūs esat strādnieki.” Mēs aizmirsām, ka pēc

dabas esam uzņēmēji.” 

Muhammads Junuss, Nobela prēmijas laureāts un mikrofinanšu

pionieris

„LinkedIn” dibinātājs Reids Hofmans skaidro, kā ikviens no mums var
kļūt par pašuzņēmēju, norādot: “Patiesībā es nekad nedomāju par sevi kā par

uzņēmēju līdz brīdim, kad vairākus gadus biju strādājis pie „LinkedIn” pēc tam, kad
biju nodibinājis savu otro uzņēmumu”. **

Pašuzņēmēja teorēmu izteikti izveidoja Rouzs un Millers (1995.), taču
lielu ieguldījumu šī jēdziena izveidē devuši arī vācu sociologi Voss un
Pongracs (1998.), un, jo īpaši, Ulrihs Breklings (2005., 2011., 2013.)*.

** „LinkedIn” dibinātājs Reids Hofmans

ne vienmēr sevi identificēja kā uzņēmēju

– lūk, kāpēc:

https://www.businessinsider.com/linkedi

n-founder-reid-hoffman-on-

entrepreneurship-2017-11?IR=T
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Vēsturiskais fons

Identificējiet sevi kā uzņēmēju

Pašuzņēmējs ir jēdziens, kas ne tikai ietilpst vispārīgajās prasmēs un
kam ir fundamentāla loma ekonomikā, bet kam arī piemīt vairākas
šķautnes citās nozarēs, piemēram, socioloģijā un psiholoģijā.
Pašuzņēmēja jēdziena izpausmes citās nozarēs ir novērojamas tāpēc, ka
tas starp nozarēm precīzi pārnes noteiktus uzvedības aspektus, kas
attiecināmi uz cilvēka raksturu un attieksmi pret sevi un apkārtējiem
cilvēkiem.

Savās 1979. gada lekcijās Mišels Fuko īpaši pievērsās no neoliberālās
cilvēkkapitāla teorijas izrietošās ikdienas prakses pārkonfigurēšanai,
atkal raksturojot visus cilvēkus kā pašuzņēmējus. 20. gadsimta
astoņdesmito gadu sākumā Fuko bija uzsācis ētiskas rīcības teorijas
veidošanu, ko virza nevis investēšanas loģika, bet gan mākslinieciska
pilnveide un pašaprūpe.

Esiet pašuzņēmējs

https://www.quora.com/What-did-Michel-
Foucault-mean-by-Entrepreneur-of-the-Self
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Konkurences priekšrocības

Pašuzņēmējam jāpiemīt virknei prasmju un uzvedības iezīmju. Apskatīsim dažus
piemērus:

• nosakiet savas konkurences priekšrocības

Savu konkurences priekšrocību noteikšana un attīstīšana nozīmē koncentrēšanos
uz savu aizraušanos kopumu, kas mums ir visizteiktākās, un tādu prasmju
pilnveidošanu, kas atbilst mūsu aizraušanos kopumam un tirgus vajadzībām.

Pielāgošanās spēja

• attīstiet savu pielāgošanās spēju

Savas pielāgošanās spējas attīstīšana nozīmē strādāt pie projekta, tajā pašā laikā
domājot par plānu B gadījumā, ja rodas sarežģījumi, kā arī jau jābūt gatavam
plānam Z, kas kalpos par glābiņu „katastrofas” gadījumā.

Būt pašuzņēmējam nozīmē arī zināt, kā labāk pārvaldīt mums visapkārt esošās
iespējas. Jo vairāk iespēju radīsiet, jo lielāks būs potenciāls veiksmīga rezultāta
sasniegšanai.

Komponentes

https://www.youtube.com/watch?v=1wuI

1QIc42o
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Pastipriniet savu kontaktu tīklu

Visu panākumu atslēga ir Jūsu kontaktu tīkla paplašināšana un
izmantošana. Strādājot pie saviem dzīves plāniem, mums noteikti
jāvelta laiks gan profesionālo, gan personīgo attiecību veidošanai.
Piemēram, uzaiciniet kolēģus uz maltīti, katru nedēļu nosūtiet kādam
no saviem kontaktiem e-pasta vēstuli, nosūtiet svētku apsveikumus
svarīgākajiem klientiem.

Visa pamatā ir „dot bez nepieciešamības saņemt ko pretī”. Mums ik
dienu mums jācenšas dot citiem ko vērtīgu, jo tikai ar šādu rīcību
panāksim, ka šie cilvēki mums palīdzēs, kad tas būs nepieciešams.

Uzņemieties zināmus riskus

Neparedzamais ir tepat aiz stūra, un vienīgais veids to prognozēt ir
nepārtraukti uzņemties nelielus riskus, sagatavojoties stāties pretī
izaicinājumiem, kad situācija pasliktināsies, tādējādi izvairoties no
bankrota.

Nebaidieties no izaicinājumiem, nepadodieties pie pirmā šķēršļa: labs
uzņēmējs neapstājas pat tad, ja nākas saskarties ar problēmām.

Komponentes
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Radiet iespējas pārmaiņām

Visas šīs frāzes ir ļoti daiļrunīgas, bet to īstenošana praksē ir ļoti
sarežģīta. Pirmkārt, tam ir nepieciešama liela zinātkāre, lai attīstītu šo
tieksmi uz veiksmīgu rezultātu, kas ļauj mums atrasties pareizajā laikā
un pareizajā vietā, dodot iespēju apgūt ko jaunu, satikt jaunus cilvēkus
vai vienkārši saņemt likteņa dāvanas.

Piemēram, mēs mācāmies apmeklēt grupu tikšanās mūsu nozares
ietvaros, attīstot ieradumu saskatīt iespējas lietās, kurās citi redz tikai
riskus, un uzņemoties gudrus riskus, proti, pietiekami lielus riskus
pārmaiņu radīšanai, bet ne tik lielus, lai viss tiek zaudēts, ja lietas
nenotiek kā plānots.

https://www.youtube.com/watch?v=rKeuC_AV5AM

Aiz katras problēmas vienmēr
slēpjas iespēja
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Vairāk par tīklošanos

Iepriekš izklāstīto aspektu iespaidā iepriekš minētās vispārīgās prasmes
kļūst ļoti būtiskas un nepieciešamas ne tikai uz „paplašinātu”
uzņēmējdarbības modeli vērstu darbību īstenošanai praksē, bet arī lai
būtu iespēja ietekmēt dažādas politikas, veicinot izvēles un stratēģijas,
kas spēj nodrošināt noteiktu uzņēmējdarbības modeli atbalstošu
sistēmu.

Šajā kontekstā īpaši būtiska vispārīgā prasme, kas ir minēta iepriekš, bet
ko nepieciešams izpētīt sīkāk, tiek dēvēta par „Tīklošanos”, ko var
definēt kā ar dažādām sociālām saitēm saistītu personu grupu, kā
rezultātā mēs veidojam iespējas, kas ļauj mums iegūt noderīgu
informāciju mūsu mērķu sasniegšanai.

Tā ir spēja veidot profesionālo attiecību tīklu, kas laika gaitā tiek
uzturēts un ir balstīts uz savstarpēju uzticēšanos.

Savstarpēja dalīšanās kopīgās vērtībās un mērķos ir labākais veids, kā
sasniegt mērķus!

Tīklošanās
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Tīklošanās 

Runājot profesionāli, šis jēdziens ir krietni plašāks: tīklošanās termins 
burtiski nozīmē „darbs tīkla ietvaros” un norāda uz apzināšanos, ka 
ārpus mūsu darbavietas ir arī citi tādi paši profesionāļi kā mēs, kuri 

ikdienā saskaras ar tādiem pašiem izaicinājumiem un problēmām kā 
mēs, un meklē saistītus risinājumus.

Atsauces tīkla esamība sniedz milzīgu konkurences priekšrocību gan 
mums pašiem, gan mūsu uzņēmumam. Dalība tīklā ļauj:

• izmantot priekšrocības, ko sniedz zināšanu koplietošana

• paplašināt sava ieņemamā amata redzējumu

• stāties pretī savām robežām un tās pārkāpt

• atrast jaunas iespējas

• nekad nejusties vientuļam.
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Kā? 

1. Piedalīties tīklošanās aktivitātēs un iesaistīties, dodot ieguldījumu, ja
nepieciešams.

2. Izmantot priekšrocības, ko sniedz tikšanās, kas periodiski notiek Jūsu ikdienā
veidotā tīkla stiprināšanai un tā darbības nepārtrauktības veidošanai.

3. Uzdrīkstēties un izrādīt aktivitāti zināšanu savstarpējas apmaiņas perspektīvas
veicināšanai.

Tajā pašā laikā ir vērts apskatīt dažus piemērus darbībām, no kurām mums būtu
jāizvairās:

1. Tīklošanās tikai sociālajos tīklos, jo patiesībā sociālie plašsaziņas līdzekļi ir tikai
tīklošanos veicinoši, bet ne pašpietiekami.

2. Lielākas vērtības piešķiršana kontaktam nekā kontakta saturam. Bieži vien tiek
veidoti „nenoturīgi” kontakti. Bez kopīgu interešu un īpašību bāzes tas viss ir
bezjēdzīgs.

3. Tīklošanās izmantošana tikai darba meklēšanai. Attiecību tīkls lietderīgi kalpo
visos dzīves apstākļos, gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē.

Kā to darīt un no kā 
jāizvairās
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Lietas, kas nav jādara

1. Zināšanu apmaiņas tīklošanās rekomendācijas iegūšanas nolūkos. Patiesībā tā ir
vienlīdzīga zināšanu apmaiņa. Katram no mums ir kontaktu un zināšanu bagātība,
pateicoties kam tīklošanās var būt noderīga. Paturot prātā, ka nākotnē var iegūt
ko pretī

2. Sava tīkla nenovērtēšana. Mēs varat pazīt dažus cilvēkus, bet varbūt „noderīgais”
kontakts konkrētajos apstākļos ir nevis tiešais kontakts, bet, piemēram, drauga
paziņa. Tīkls ir demokrātisks: visi cilvēki ir svarīgi un kā pret tādiem arī ir
jāattiecas. Mēs nevaram zināt, no kuras puses var nākt izšķirošā palīdzība.

3. Parādīšanās tikai tad, kad Jums tas ir nepieciešams. Tīklošanās ir darbība, kas
jāīsteno nepārtraukti un sirsnīgi. Sociālie plašsaziņas līdzekļi palīdz atcerēties par
kontaktu dzimšanas dienām, gadadienām, dod iespēju uzturēt saziņu, bet, galu
galā, patiešām efektīva ir tikšanās aci pret aci: saruna pie kafijas tases, telefona
zvans, pat „Skype” ziņa.

4. Kautrīgums. Ja pasākumā tiekamies ar kādu, ko pazīstam, nav jābaidās tikt
neatpazītam vai runāt par mums būtiskiem jautājumiem. Parasti cilvēki atceras,
vai viņi kādreiz ir ar mums apmainījušies ar zināšanām. Un varbūt no nelielas
sarunas var rasties iespēja.

5. Uzskatīt par pašsaprotamu, ka visi zina, kas mums ir nepieciešams. Ja meklējam
darbu un esam izplatījuši šo informāciju, mēs jūtamies mierīgi par sevi. Bet vai
mēs esam pārliecināti, ka ikviens, kurš mūs pazīst, precīzi zina, ko mēs spējam
izdarīt un kādu darbu mēs meklējam?
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Kādas ir priekšrocības? 

1. Reklāma „no mutes mutē”

jo vairāk cilvēku pazīsiet, jo pozitīvākas būs saņemtās atsauksmes. Veiksmīgākie
uzņēmumi vai speciālisti klientus iegūst „no mutes mutē” reklāmas ceļā.

2. Atrodiet mentorus

Kontakti ar Jūsu nozarē pieredzējušākiem cilvēkiem, kuri zinās, kā Jūs konsultēt,
daloties ar Jums savās zināšanās, ir gluži vienkārši nepieciešami.

3. Atrodiet sadarbības iespējas

Attiecību veidošana ar jauniem cilvēkiem nereti ir lielisks veids ienesīgu
partnerattiecību atrašanai visās jomās, kurās tādas var būt nepieciešama.
Neatkarīgi no tā, vai meklējat grāmatvedi, lietotnes izstrādātāju vai personāla
atlases speciālistu, ja Jums ir pietiekami plašs kontaktu tīkls, Jūs noteikti
atradīsiet kādu, kurš var veikt šādus pienākumus vai var ieteikt kādu Jūsu
vajadzībām atbilstošāku speciālistu.

4.Modulis Uzņēmējdarbība



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Kādas ir priekšrocības?

4.Atrodiet jaunas idejas

Ideāls risinājums ir kritiski aplūkot savas idejas un meklēt jaunas idejas.
Salīdzinot sevi ar citiem cilvēkiem Jūsu nozarē vai citās nozarēs, Jūs varēsiet
atklāt jaunus no Jūsu uzskatiem atšķirīgus argumentācijas veidus, kā arī
efektīvākas stratēģijas, kas veicinās Jūsu profesionālo mērķu sasniegšanu.

5. Uzlabojiet savas komunikācijas prasmes

Saziņa ar jauniem cilvēkiem profesionālā kontekstā palīdzēs pārbaudīt sevi un
apgūt sevis, savas uzņēmējdarbības un ideju prezentēšanu. Tā Jūs no kautrīga
iesācēja kļūsiet par komandas veidošanas ekspertu.

6. Spodriniet savu reputāciju

Ja sev apkārt spējat sapulcēt vērtīgus cilvēkus, Jūsu vārdu saistīs ar šo cilvēku
vārdu, kā rezultātā, pateicoties jauniegūtajiem kontaktiem, celsies Jūsu
reputācija.
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Tāpat ir vērts atcerēties: 

Tīklošanās procesā ir noderīgi jau pirms tikšanās ar cilvēkiem sagatavot
jautājumus. Jautājuma uzdošana ir lielisks veids sarunas uzsākšanai.
Pieturieties pie jautājumiem, uz kuriem var atbildēt ikviens, neatkarīgi
no profesijas.

Šeit ir daži labu jautājumu piemēri:

Ar ko Jūs nodarbojaties?

Kas ir lielākais izaicinājums Jūsu darbā?

Kā Jūs iegūstat jaunus klientus?

Kā Jūs uzsākāt savu karjeru?

Būtiska un, iespējams, viena no sarežģītākajām tīklošanās
komponentēm ir atcerēties cilvēku vārdus. Vārdu atcerēšanās ir svarīga,
jo tā parāda citiem, ka ar Jums izveidojies kontakts tiek novērtēts.
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Tāpat ir vērts atcerēties: 

Jaunus kontaktus var veidot jebkurā vietā. Sporta pasākumi, skolas
pasākumi un pat restorāni ir lieliskas vietas jaunu kontaktu iegūšanai.
Veiksmīgas tīklošanās atslēga ir spēja jebkurā situācijā iepazīstināt ar
sevi. Pēc sarunas uzsākšanas ir noderīgi uzzināt, ar ko iepazītais
kontakts nodarbojas, un saprast, vai šis cilvēks jebkādā veidā var Jums
palīdzēt. Pat ja viņi nevar būt noderīgi uzreiz, viņi var zināt kādu, kurš
var vai kādreiz nākotnē varētu palīdzēt.

Lai tīklošanās būtu veiksmīga, tai jānorit abos virzienos. Proti, Jūs
nevarat gaidīt no cilvēkiem palīdzību savā karjerā, nesniedzot neko
pretī. Nekad nelaidiet garām iespēju palīdzēt citiem, virzot savu
uzņēmējdarbību viņiem izdevīgākā virzienā vai vienkārši dodot
padomu. Cilvēki atcerēsies Jūsu laipnību un, visticamāk, atdarīs ar labu.
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Tāpat ir vērts atcerēties: 

Veiksmi nosaka tas, kādus cilvēkus Jūs pazīstat.

Jo plašāks būs Jūsu kontaktu loks, jo veiksmīgāka būs Jūsu darbība.
Tīklošanās procesā vislabāk ir būt atvērtam un nevienu neatraidīt.
Nevajag uzskatīt, ka tad, ja cilvēks neieņem vadošu amatu, tas nevar
Jums palīdzēt. Neignorējiet kādu tikai tāpēc, ka Jums šķiet, ka šis cilvēks
nevar Jums palīdzēt sasniegt Jūsu tīklošanās mērķus.

Tikšanās ar jauniem cilvēkiem nekad nav lieka laika tērēšana, tāpēc
vienmēr maksimāli izmantojiet tīklošanās sniegtās iespējas. Būtiska
loma tajā ir laipnai un pieklājīgai attieksmei pret citiem cilvēkiem.

Labas manieres un vispārīgās prasmes spēj paveikt daudz!

https://www.youtube.com/watch?v=E5xTbn6OnAA
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Iepriekš analizējām dažādus aspektus attiecībā uz vispārīgajām prasmēm, kas
nepieciešamas uzņēmējdarbības jomā kopumā un visos tās līmeņos. Pēdējā
laikā dažās pamācībās par vispārīgajām prasmēm parādās arī tādi aspekti kā
darbavietas etiķete, ko ieteicams ievērot visos darba kontekstos un visos
līmeņos.

Darba etiķete ir kodekss, kas regulē sociālās uzvedības normas darbavietā. Šis
kodekss ir ieviests, cienot un aizsargājot laika resursus, cilvēkus un procesus.
Tomēr nav vienas universāli atrunātas standarta darba etiķetes, ko varētu
pielāgot dažādām darba vidēm. Darba etiķete ietver plašu aspektu klāstu, kā
piemēram, ķermeņa valoda, laba uzvedība,

Atbilstoša tehnoloģiju lietošana

Laba pirmā iespaida radīšana

Izvairīšanās no tenkām

Komunikācija kā būtiska darbavietas etiķetes daļa. Reizēm visu izšķir nevis tas,
ko sakāt, bet gan kā tas tiek pateikts, tāpēc vienmēr jāapdomā, kā komunicējat
ar saviem kolēģiem sapulcēs un sarunās zem četrām acīm

Izprotiet savu darba vidi

Esat patīkams, bet profesionāls

Darbavietas etiķete

https://www.youtube.com/watch?v=14bCsM16bYo
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Noslēgumā, ņemot vērā to, ka vispārīgās prasmes aptver arī ļoti intīmas un
raksturā balstītas cilvēku iezīmes, novērtēšanas sistēmas var šķist sarežģītas un,
vēl jo svarīgāk, kļūst arī subjektīvas novērtētājam, it īpaši skolas vidē. Patiesībā
uzņēmumi darbinieku atlases posmā nereti izmanto psihologu un sociologu
palīdzību.

Nodarbinātības vidē, piemēram, darba intervijas laikā, ja personāla vadītājs
novērtē kandidāta vispārīgo prasmju līmeni, iespējams, var tikt uzdoti ļoti
specifiski jautājumi, ko vienmēr ir labi sagatavot jau pirms intervijas. Apskatīsim
dažus no šādiem jautājumiem:

Kā novērtēt zinātkāri.
Kā Jūs sekojat līdzi jaunumiem savā nozarē?
Kādas darbības veicat savas kvalifikācijas celšanai?
Ko Jūs vēlētos uzzināt par mūsu uzņēmumu?
Kā novērtēt problēmu risināšanas prasmes
Kā Jūs stundas laikā apstrādātu 500 e-pasta ziņojumus savā pastkastītē?
Cik reizes diennaktī pulksteņa rādītāji pārklājas?
Kādu pieeju projektam Jūs izvēlētos, saprotot, ka Jūsu parasti izmantotā pieeja
nedarbosies?

Vispārīgo prasmju

novērtēšana
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Kopumā ar vispārīgajām prasmēm saistītu intervijas jautājumu izvēlē ir
svarīgi, piemēram, uzdot atvērtus jautājumus un ierosināt konkrētus
uzdevumus. Iespējas došana kandidātam precīzi izteikties un labāk
izklāstīt savas atbildes palīdzēs veiksmīgāk novērtēt visu intervijas fāzi.
Patiesais mērķis ir vispusīgi novērtēt fona informāciju, proti:
Sākotnējo situāciju
Veikto uzdevumu
Kādas darbības kandidāts ir veicis
Kandidāta sasniegtos rezultātus.

Pirms intervijas interesants var būt vispārīgo prasmju pašnovērtējuma
process, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par aspektiem, pie kuriem ir
jāpiestrādā.

Tā ir iespēja uz brīdi apstāties un apsvērt savas transversālās prasmes,
jau piemītošās prasmes un prasmes, par ko vēl nenojaušat, potenciālās
prasmes, kā arī prasmes, ko jau izmantojat savā ikdienas darbā un ko
varat uzlabot.

SPE.C.H.A.L.E. Tiešsaistes kurss – MOD4

Vispārīgo prasmju 

novērtēšana
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KĀ ATRAST JAUNU DARBAVIETU UN UZLABOT SAVAS PRASMES

Kā jau vairākkārt minēts iepriekš, līdz šim apspriestie aspekti attiecas
gan uz stabilu darba situāciju, jaunas darbības uzsākšanas kontekstā un
darba meklēšanas situācijā. Meklējot darbu, vispārīgās prasmes pilnīgi
noteikti var būt ļoti noderīgas, bet, pirmkārt, ir nepieciešams
koncentrēties uz izpēti un metodoloģijām, kas vislabāk atbilst mūsu
vajadzībām.

Kopumā ir nepieciešams fokusēties uz aktīvu izpēti, jo īpaši tad, ja
mums ir skaidri priekšstati par to, ko vēlamies darīt. Daži soļi ir
fundamentāli un var sekmēt labākā iespējamā rezultāta sasniegšanu:

Atrodiet labāko vakanču sarakstus. Analizējiet tīmekļa vietnes,
platformas, lietotnes un izveidojiet savu labāko vakanču sarakstu,
balstoties uz atrastajiem piedāvājumiem.

Saglabājiet savu darba meklējumu konkrētību. Vakanču atrašanai
izmantojiet darba meklētājprogrammas, lietojot atslēgas vārdus, kas
atbilst Jūsu interesēm un vietai, kur vēlaties strādāt. Meklēšanas
kritēriju sašaurināšana palīdzēs koncentrēt darba meklējumus un
atlasīt tālākai izvērtēšanai Jums piemērotākus vakanču sarakstus,
samazinot Jums neatbilstošu izskatāmo vakanču skaitu.

Atrodiet jaunu
darbavietu
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KĀ ATRAST JAUNU DARBAVIETU UN UZLABOT SAVAS PRASMES

Izveidojiet savu profesionālo zīmolu Izveidojiet profilus „LinkedIn” un
citās tīklošanās vietnēs. Spēcīgs personiskais zīmols, kas parāda Jūs
profesionālā gaismā, radīs personāla atlases speciālistiem, darba
devējiem un kontaktiem spēcīgu pozitīvu iespaidu par Jums kā
kandidātu, par kuru viņiem būtu jāinteresējas.

Izveidojiet un ikdienā pilnveidojiet savu kontaktu tīklu

Veltiet laiku sava CV un motivācijas vēstules izstrādei. Kā darba devēji
var zināt, ka Jums piemīt prasmes, ko viņi meklē? Jums tas ir viņiem
jāparāda. Ir svarīgi veltīt laiku mērķtiecīgu CV un motivācijas vēstuļu
sagatavošanai, lai tās sasaistītu Jūsu kvalifikāciju ar darbā pieņemšanas
kritērijiem vakancēm, kurām piesakāties.

Sagatavojieties darba intervijai. Ja veltīsiet laiku, lai sagatavotos
intervijai, tas palīdzēs Jums veiksmīgi aizvadīt interviju. Jo labāk
sagatavosieties intervijai, jo mazāk stresa būs tās laikā.

Atrodiet jaunu 
darbavietu
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Sagatavojiet savu CV

CV ir fundamentāls elements, kas nepieciešams, lai iekļautos
nodarbinātības pasaulē. Tas kalpo kā Jūsu iepriekšējās dzīves un
pieredzes identitātes apliecība, un tieši šī iemesla dēļ CV jānoformē un
jāaizpilda rūpīgi, jo tieši tas izšķirs to, vai Jūs uzaicinās uz darba
interviju.

Jāatcerās, ka cilvēkresursu speciālists CV pārskata aptuveni 25
sekundēs, tāpēc ir svarīgi vienkāršot tā darbu, iekļaujot CV tikai tādu
informāciju, kas ir tiešām atbilstoša vakancei un interesanta.
Informācija jāsniedz vienkāršotā veidā, jācenšas to sakārtot optimāli,
un, pats galvenais, nav vēlams pārsniegt divu lappušu apjomu.

CV nav jānorāda visa darba pieredze, pietiks iekļaut tikai svarīgāko
darba pieredzi un pieredzi, kas vistuvāk atbilst vakancei, uz ko
piesakāties.

Curriculum Vitae
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Sagatavojiet savu CV

Precizitāte detaļās. Vienmēr norādiet ieņemamo amatu, uzņēmumu,
nozari vai konkrētu produktu, ar ko iepriekš ir nācies strādāt. Tādējādi
Jūs ļausiet savam iespējamajam topošajam darba devējam saprast, ka
Jūs esat noderīgs darbaspēka resurss, kas var stiprināt uzņēmumu

Personīgās intereses un hobiji. Šī sadaļa ir iekļauta visu veidu CV. Tāpat
tā ļauj saprast uz interviju uzaicinātā vai darbā pieņemtā cilvēka
personības aspektus. Pamatojoties uz šo informāciju, CV lasītājs gūs
priekšstatu par konkrētā cilvēka kultūru, radošumu un personību. Visas
Jūsu stiprās puses jāatspoguļo bez atsevišķu aspektu pārspīlēšanas.

Nepārtraukta atjaunošana. Ikviens CV ir nepārtraukti un regulāri
jāatjauno. Tas ļauj Jums saglabāt ļoti profesionālu iespaidu un piedāvāt
reālistisku savas darba pieredzes izklāstu, tādējādi neliedzot sev
potenciālas darba iespējas

Curriculum Vitae
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Motivācijas vēstule

Saskaņā ar nesen veiktas aptaujas datiem gandrīz 50% no personāla
atlases speciālistiem motivācijas vēstuli uzskata par tikpat nozīmīgu
dokumentu kā CV. Daudzus kandidātus nepieņem darbā nevis CV dēļ,
bet gan motivācijas vēstules vai tās neesamības dēļ.

Jums jāizstrādā motivācijas vēstules sagatave un jāpielāgo tā atbilstoši
savām vajadzībām. Motivācijas vēstules pievienošana CV ļauj uzzināt
nedaudz vairāk par Jūsu personību, un tā kalpo par papildu platformu
savu prasmju atspoguļošanai.

Motivācijas vēstule jāveido, pamatojoties uz darba veidu, kam vēlaties
pieteikties, un tajā jāiekļauj tikai dažas no iepriekš plaši izklāstītajām
vispārīgajām prasmēm.

https://www.youtube.com/watch?v=jHg0b7Nai6c

Motivācijas vēstules
nozīmīgums
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Konkrēta darba pieredze 

Tagad, kad ir apskatīti daži vispārīgās prasmes raksturojoši atslēgas
elementi uzņēmējdarbības vidē, pievērsīsim uzmanību citiem
faktoriem, kas ir svarīgi veiksmīgākai noderīgas informācijas sniegšanai.

Piemēram, mēs cenšamies konkretizēt dažus jēdzienus tūrisma jomā,
kas bieži vien ir ļoti cieši saistīti ar kultūras mantojumu, respektīvi, mēs
cenšamies atteikties no šiem uzņēmējdarbības aspektiem tūrisma jomā
kopumā, tās plašākajā nozīmē (materiālas un nemateriālas preces).

Patiesībā tūrisma joma var būt veiksmīga platforma uzņēmējdarbības
pieredzes gūšanai un uzņēmējdarbības īstenošanai. Faktiski ir
nepieciešamas dažādas kompetences, un atsevišķām šādu kompetenču
apgūšanai ir gandrīz pietiekami ar profesionāliem apmācību kursiem.

Uzņēmējdarbība tūrisma 
jomā
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Tūrisms un teritorija uzņēmējdarbībai

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Apsverot tūrisma uzņēmējdarbības uzsākšanu jebkurā pasaules vietā, vēl pirms
biznesa plāna izstrādes būs jāsaprot, kā konkrētā vieta var veicināt manu
uzņēmējdarbību.

Kultūras mantojuma vidē, ņemot vērā dažādas specifiskas misijas, ir
nepieciešamas zināšanas par apkārtējo teritoriju, kā arī par tās piedāvātajiem
pakalpojumiem. Piemēram, runājot par tūrisma jomā darbojošos uzņēmumu, ir
būtiski, lai apkārtējā teritorija ir «dzīva» un spēj potenciālajiem klientiem
nodrošināt efektīvus un produktīvus pakalpojumus.

Jautājums, kas jāuzdod, ir: „Ko es šeit varētu darīt, ja dotos savā atvaļinājumā?”
Teritorijas, reģioni, provinces un pašvaldības ir vietas, kas piedāvā dažādus
resursus, taču bieži vien tie nav sakārtoti un nav apvienoti sistēmā, kas ļautu
īstenot labi koordinētu pārvaldības procesu.
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Tūrisms un teritorija uzņēmējdarbībai

Tūrisma galamērķim ir jābūt strukturēti sakārtotiem tā resursiem un objektiem,
apvienojot tos ar pakalpojumiem un piedāvājumiem tādā veidā, lai veidotos
reāli „teritoriālie tūrisma produkti”, kas atbilst klientu vajadzībām. Tūrisms nav
aktivitāte, kurā var improvizēt. Tam ir nepieciešama skaidra un precīzi definēta
stratēģija.

Tūrisma galamērķim vai tūrisma uzņēmumam, kas vēlas nodrošināt savu
turpmāku pastāvēšanu un konkurētspēju, jābūt noteiktam skaidram
izpildāmajam mērķim un vidēja termiņa nākotnes vīzijai. Stratēģiskais mērķis,
kas jāizpilda, ir: teritorijas kā tūrisma galamērķa konkurētspējas stiprināšana,
tāpēc ir nepieciešams tūrisma plāns, kā arī stratēģija, kas ir saskaņota ar
uzņēmumiem un nozares galvenajiem virzītājiem.

Piemēram, ļoti svarīgs ir teritorijā nodrošinātais transporta tīkls, kā arī veikalu
tīkls, kultūras un sporta pasākumi, iespēja doties īpaši organizētās ekskursijās,
ērta rezervāciju veikšana tiešsaistē un, pats svarīgākais, efektīvs tūrisma birojs,
kas ir viegli pieejams un var sniegt apmeklētājiem noderīgus materiālus un
informāciju.

Kā piemēru var minēt Gran Paradiso nacionālo parku, kas ietver divus reģionus
(Pjemonta un Valle d'Aosta), kas ir izveidojuši vienotu tūrisma informācijas
sistēmu.

http://www.pngp.it/en
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Tūrisms un teritorija: „ALBERGHI DIFFUSI” pieredze

Apskatīsim dažus labās prakses piemērus: gadu gaitā ir redzēti vairāki
piemēri tūristu uzņemšanas uzņēmējdarbībai, sākot no B&B līdz airb’n ‘
b, koučsērfingam utt. Interesants modelis, kas sastopams teritorijās,
kam raksturīgi nelieli, seni ciemati, ir viesnīca, kas sniedz plašākus
pakalpojumus, nekā parastās viesnīcas.

Šis modelis ir īpaši piemērots mazām pilsētām un ciematiem, kuru
viesiem interesē konkrētās teritorijas kultūras un vēstures iepazīšana.
Šīm viesnīcām nepiemīt klasiskā tipa viesnīcām raksturīgā vertikālā
struktūra, bet gan horizontālas struktūras viesmīlības pakalpojumi, kas
ir izkaisīti pa visu valsti vai nelielu ciematu. Šāda struktūra izpaužas kā,
piemēram, piedāvājums, kas ietver visu pilsētu vai apdzīvotu vēsturisko
centru, nodrošinot viesiem viesmīlības iespēju tīklu (istabas, mājas,
bāri, restorāni), uzņemšanas pakalpojumus un koplietošanas telpas.
Visas šīs iespējas tūristiem ir pieejamas ar centralizēta rezervācijas
pakalpojuma starpniecību, bet bez vienotas pārvaldības.

Avots: https://www.alberghidiffusi.it/

Piemēri
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Tūrisms un teritorija: Cooperativa Itinera Langhe e Roero

piemērs

Iepriekš minēto apstākļu dēļ ir pilnīgi skaidrs, ka, risinot tūrisma un
teritorijas jautājumus, fundamentāls aspekts ir pastāvīgs dialogs starp
publisko un privāto sektoru, respektīvi, lai tiek sniegts labākais
piedāvājums, kas var nodrošināt visas teritorijas izaugsmi.

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar valsts struktūrām un
citām teritoriālajām ieinteresētajām pusēm (kultūras apvienības,
pārtikas un vīna darīšanas nozaru aktivitātes), kā arī viesnīcām un
tūrisma operatoriem no visas pasaules, lai sekmētu paplašinātu
tūrisma piedāvājumu, nodrošinot ceļojumu paketes atbilstoši ceļotāja
vajadzībām.

Tas ir biznesa modelis, kas veicina attiecības starp indivīdiem un
sabiedrību kopumā, attīstot ceļojumu paketes, kas var apmierināt
tūristu vajadzības un tajā pašā laikā veicināt vietējās uzņēmējdarbības
aktivitātes.

Sīkāka informācija: http://www.piemonteitinera.net/chi-
siamo.html

Piemēri
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Ilgtspējīgs tūrisms

Starp dažādām jomām, kurās mūsdienās tūrisms darbojas, šķiet būtiski koncentrēties uz
ilgtspējīgu tūrismu, jo īpaši tāpēc, ka tā ir augoša parādība un tāpēc, ka gan valstu līmenī,
gan Eiropas mērogā ir pieejamas dažādas subsīdiju iespējas tiem, kuri vēlas virzīt savu
uzņēmējdarbību šajā virzienā, kā arī tiem, kuri vēlas pielāgot savu esošo uzņēmējdarbības
struktūru attiecīgajiem kritērijiem.

Tas ir divpusējs ilgtspējīgs tūrisms, jo tas skar gan tūristus, gan uzņēmēju, kurš darbojas
tūrisma jomā. Ilgtspējīga tūrisma jēdziens ir interesants arī ar to, ka tas tieši sasaucas ar
materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma jēdzieniem:

Saskaņā ar Pasaules Tūrisma organizācijas informāciju ilgtspējīgs tūrisms ir „tūrisms, kurā
pilnībā tiek ņemta vērā esošā un nākotnes ekonomiskā, sociālā un vides ietekme, pievēršot
uzmanību tūristu, nozares, vides un viesus uzņemošo kopienu vajadzībām.” Tāpat šajā jomā
jāparūpējas par šādiem aspektiem:

1) Vides resursu, kas ir galvenie tūrisma attīstību veicinošie elementi, optimāla
izmantošana, saglabājot būtiskos ekoloģiskos procesus un palīdzot saglabāt dabas
mantojumu un bioloģisko daudzveidību.

2) Cieņa pret viesus uzņemošo kopienu sociālkultūras autentiskumu, to celtā un dzīvā
kultūras mantojuma un tradicionālo vērtību saglabāšana, un starpkultūru izpratnes un
tolerances veicināšana.

3) Dzīvotspējīgas, ilgtermiņa saimnieciskās darbības īstenošana, visām ieinteresētajām
pusēm nodrošinot vienlīdzīgi sadalītus sociālekonomiskus ieguvumus, tostarp stabilu
nodarbinātību un ieņēmumu gūšanas iespējas, kā arī sociālos pakalpojumus viesus
uzņemošajām kopienām, veicinot nabadzības mazināšanos.

.

Uzņēmējdarbības 
uzsākšana ilgtspējīga 
tūrisma nozarē 
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Ilgtspējīgs tūrisms

Ilgtspējīgs tūrisms izpaužas kā kādas vietas apmeklēšana kā tūristam, cenšoties radīt pozitīvu
ietekmi uz vietējo vidi, sabiedrību un ekonomiku. Šāds tūrisms var ietvert primāros
pārvadājumus uz konkrēto vietu, vietējos pārvadājumus, izmitināšanu, izklaides, atpūtas
iespējas, ēdināšanu un iepirkšanos.

Tūristi var dažādos veidos mazināt tūrisma radīto ietekmi:

• iegūstot informāciju par apmeklēto kopienu kultūru, politiku un ekonomiku
• iepazīstot un cienot vietējās kultūras, gaidas un pieņēmumus
• atbalstot vietējo kultūru integritāti, radot labvēlīgus apstākļus uzņēmumiem, kas veicina

kultūras mantojuma un tradicionālo vērtību saglabāšanu
• atbalstot vietējo ekonomiku, iegādājoties vietējās preces un piedaloties mazu vietējo

uzņēmumu darbībā
• saglabājot resursus, meklējot videi draudzīgus uzņēmumus un izmantojot pēc iespējas

mazāk neatjaunojamos resursus.

Informācija: https://www.youtube.com/watch?v=OI1yokkr71g

4.Modulis Uzņēmējdarbība

https://www.youtube.com/watch?v=OI1yokkr71g


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ilgtspējīgs tūrisms Itālijā: Divi piemēri Pjemontā

Madžores ezers

Divas pie Madžores ezera un Ortas ezera esošās pašvaldības pēdējos
gados lielu uzsvaru ir likušas uz atbildīgām brīvdienām, sasniedzot izcilus
rezultātus. Teritoriālā veicināšana, ilgtspējīga tūrisma piedāvājumu ķēde
un maršrutu, kas ir šī apgabala lepnums, meklēšana kalpo par lielisku
piemēru tam, kā Itālijā iespējams nodrošināt tūrisma iespējas, cienot
apkārtējo vidi un vēsturi.

https://www.illagomaggiore.it/it_IT/home

Salbertrand Gran Bosco dabas parks

Šajā dabas parkā vairāk nekā trīs tūkstoši hektāru meža aizņem egles,
priedes un lapegles, un tas ir bagāts ar stirnām, murkšķiem un citiem
dzīvniekiem: Salbertrand parkam Pjemontā būtu jābūt krietni
zināmākam! Nakšņošanas iespējas kempingā parka teritorijā padara šo
vietu vēl īpašāku.

http://www.parks.it/parco.gran.bosco.salbertrand/

Piemēri
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Komplekss gadījums: Tūrisma sistēmas integrēta un vienota
attīstīšana Dolomītu Alpos

Līdz šim minētie piemēri attiecās uz diezgan maza mēroga situācijām. Lai gan šie
piemēri saistībā ar tūrisma uzņēmējdarbību ieskicēja teritorijas nozīmīgumu un
viennozīmīgi būtisku saikni ar kultūras mantojumu kopumā.

Tagad centīsimies apskatīt prasīgāka gadījuma izpēti, ņemot vērā milzīgos teritorijas
izmērus. Tā ir Dolomītu Alpu tūrisma sistēma.

Šī teritorija ietver piecas provinces un trīs reģionus, un tas ir UNESCO objekts
(materiālais un nemateriālais kultūras mantojums).

Apzinoties šīs teritorijas potenciālu, iestādes un privātpersonas ir izveidojušas
projektu vienota tūrisma piedāvājuma pārvaldīšanai, sākot ar apvienības izveidi.
„Prealpi e Dolomiti GAL” ir augsti atzīta apvienība, kuras juridisko struktūru veido
valsts un privātās partnerības, kas pulcē potenciālos vietējās teritoriālās attīstības
virzītājus tūrisma politikas definēšanai.

Šāda pieredze ir padarījusi ilgtspējīgu tūrismu par visa konkrētā apgabala tūrisma
piedāvājuma centrālo vērtību, sākot no dažādām viesnīcu struktūrām līdz pat vietējo
izstrādājumu tirdzniecībai, pārtikas un vīna darīšanas nozarei, kā arī, kas ir pats
galvenais virziens, transporta jomai.

Piemēri
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Komplekss gadījums: Tūrisma sistēmas integrēta un vienota attīstīšana
Dolomītu Alpos

Tūrisma attīstības vīzija ietver šādas aktivitātes:

1. Lielas teritorijas integrētas un vienotas tūrisma sistēmas izveide un nostiprināšana;

2. Tūrisma sekmēšanas un teritoriālā mārketinga, vienota tēla pārvaldība un izveide,
integrējot dažādus teritorijā pieejamos tūrisma piedāvājumus, īpašu uzmanību
vēršot uz „Leader” iniciatīvas jomām un aktivitātēm.

Sistēma, ko Jums jātiecas pārņemt, ietver:

1. Vietējo uzņēmējdarbības tīklu kapacitātes celšanu ar mērķi piesaistīt un aicināt
viesus, veicinot sistēmā ietvertās zināšanas un sistēmas konkurētspēju;

2. Integrēta un plaša kvalitatīva un ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma sekmēšana jaunā
vietējā tūrisma galapunktā, balstoties uz plaša pielietojuma un ērtiem transporta
pakalpojumiem.

Saite: https://www.galprealpidolomiti.it/progetto/pc-4-sviluppo-integrato-ed-aggregato-
del-sistema-turistico-nelle-prealpi-e-dolomiti/

Piemēri

4.Modulis Uzņēmējdarbība



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ilgtspējīgs tūrisms un darba iespējas

Šajā brīdī, kad ir apskatīti dažādi uzņēmējdarbības jēdzieni, arī izvērtējot
konkrētus ar kultūras mantojumu un tūrismu saistītus piemērus, šķiet
atbilstoši apskatīt tuvāk šīs nozares sniegtās iespējas. Patiesībā dažas
speciālistu grupas šobrīd ir ļoti pieprasītas, un dažu no šīm profesijām
apgūšanai pietiek ar profesionālās apmācības kursiem.

Papildus tādām profesijām kā arhitekti, inženieri, biologi, dabas
zinātnieki, līdzekļu vākšanas un mārketinga speciālisti, pieprasīti ir arī…
Koordinatori un kultūras starpnieki.

Ilgtspējīgs tūrisms nekad neatstāj novārtā vietējās sabiedrības labklājību
vai tās kultūras un vides mantojuma aizsardzību. Kultūras starpnieku
uzdevums ir sekmēt debates, nolīdzināt nesaskaņas, attīstīt kopīgos
mērķus un palīdzēt cilvēkiem strādāt komandā.

Darba iespējas 
tūrisma jomā
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Ekoloģisko viesnīcu pieredze Suzas ielejā Pjemontā

Šis projekts ietver vairākas viesnīcas Suzas ielejā, kalnainā apvidū
Pjemontā, Turīnas provincē, kas ir zināma visā pasaulē kā 2006. gada
ziemas olimpisko spēļu rīkotāja.

Visām izmitināšanas iestādēm (ne tikai viesnīcām, bet arī B & B tipa
mītnēm, rezidencēm, patvēruma vietām, agrotūrisma vietām u.c.), kas
ievēro fundamentālas vides aizsardzības prasības, tiek piešķirta īsta vides
kvalitātes zīme. Šīs prasības ietver atkritumu samazināšanu, atkritumu
dalītu savākšanu un atkritumu apkarošanu.

Potenciālais kvalitātes zīmes ieguvējs EcoAlberghi izrādīja vēlmi
iesaistīties kvalitātes nodrošināšanas procesā, iesaistot savus vadītājus,
darbiniekus un viesus ar mērķi visas struktūras ietvaros līdz minimumam
ierobežot atkritumu ražošanu un optimizēt dalītas atkritumu savākšanas
sistēmu gan iekšējās pārvaldības procesā, gan tūristu uzņemšanā un to
uzturēšanās laikā.

https://www.ehabitat.it/2018/04/09/ecoalberghi-turismo-montagna-
green/

Piemēri un veiksmīgākie 
gadījumi 
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Šajā nodaļā ir apskatīti daži noderīgi elementi un jēdzieni, ko jāievēro prasmju
uzlabošanai uzņēmējdarbības jomā un konkurētspējas palielināšanai darba
vidē kopumā. Mēs esam izanalizējuši atsevišķus labās prakses piemērus
tūrisma jomā dažādos līmeņos, un noskaidrojuši, kā šo jomu iespējams izpētīt
ar dažādu kanālu starpniecību, lai atrastu vai mainītu darbu.

Ir būtiski uzsvērt, ka Eiropas valstīs darbojas konkrētas aģentūras, kas atvieglo
iekārtošanos darbā vai palīdz potenciālajam uzņēmējam uzsākt savu
uzņēmējdarbību. Nereti tās ir institucionālas struktūras.

Taču pirms vēršanās šajās struktūrās vai citu kanālu izmantošanas darba
meklēšanai (pagaidu nodarbinātības aģentūras, darbā iekārtošanas
struktūras) ir svarīgi definēt savu darbības jomu, savu attieksmi un mērķus!

Secinājumi
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