
Bez iedvesmas mūsu dvēseles spēki iemieg.

Tie ir kā iekurs mūsos, kas gaida dzirksteli.

/Herders/



Iedvesma, es un komanda…

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 
direktore Sigita Kūla,
direktora vietniece izglītības jomā Gunda Kupča

25.10.2022.



Jāraugās ne tikai uz pasauli, bet

arī uz objektīvu, caur kuru mēs

uzlūkojam pasauli. Pats šis

objektīvs veido mūsu pasaules

redzējumu.

Stīvens R. Kovejs

Foto: https://graphicriver.net/item/guy-looking-through-binoculars/22861972
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Nozīmīgi katram

http://somatika.lv/ikigai-gandarijums-par-dzivi/K.Wilber



Emocijas

Kas sagādā prieku darbā?

Kas sagādā raizes, dusmas darbā?



Pārmaiņu psihodinamiskā līkne

Ph.D. Anita Gaile, https://www.youtube.com/watch?v=aq1030x3DEQ



Atpazīsti un rīkojies

Ph.D. Anita Gaile, https://www.youtube.com/watch?v=aq1030x3DEQ

Svini mazās uzvaras katrā posmā!
Šoks  Esi iejūtīgs

Noliegums  Ieklausies

Tirgošanās  Meklē risinājumu 

Bezcerība  Liec darīt

Pieņemšana  Dari vēl… Labāk, vairāk, kvalitatīvāk!

Rūpējies par sevi!



Cik daudz talants un smags darbs
sekmē panākumus?

Izaugsmes domāšanas internalizēšana

Karola Dveka (2015)



Principi, vai tos vajag?

1. Vērtības

2. Pārliecība un mērķis

3. Uzklausīt un saprast

4. Pilināšanas metode

5. Zirnekļa metode

6. Demokrātija, cik iespējams

7. Iedvesma pašam un …



Ogs Mandino
«Panākumu universitāte»



Kā neaizmirst, ka esat laimīgs?
Mēs reti domājam par to, kas mums pieder, bet allaž par to, kā mums 

trūkst.

Es nolēmu domāt tikai tādas domas, kas man palīdzētu dzīvot: priecīgas 
domas par laimi un veselību.



Kā ļaut piepildīties saviem 
sapņiem?

Atbrīvojiet sevi no važām, uz kurām ir zīmogs «Es nevaru», un jūs 
spēsiet sasniegt jebkuru virsotni, ko izvēlēsieties.

Ja jums ir sapnis, lai kāds tas būtu, iedrošinieties tam ticēt un mēģiniet 
tam sekot.



Kā pārvarēt negatīvas emocijas?
Ja jūs nekad neesat cietuši neveiksmi, tas nozīmē, ka nekad no visas sirds 

neesat centušies neko paveikt.

Sakiet sev: «Es domāšu tikai par saviem pagātnes sasniegumiem un 
paļāvību, ko tie man dod, nevis par pagātnes neveiksmēm. Esmu pelnījis 

visu labo dzīvē»



Kā pievilināt veiksmi?
Pārziniet labi savu darbu. Zināšanas nekas nespēj aizstāt, to apgūšana ir 

nepārtraukts process, kam nav gala.

Vila Rodžers: «Ne tikai labi pārziniet savu darbu, bet arī mīliet to. Vai jūs 
mīlat savu darbu vai arī strādājat tikai naudas dēļ? Ja strādājat tikai 
naudas dēļ, tad jums nekad netiks pienācīgi samaksāts, vienalga, cik 
nopelnāt,-turklāt tā tas bus līdz mūža galam»



Inese Ešenvalde
«Pārmaiņu vadība»



Inese Ešenvalde
«Pārmaiņu vadība»

• Pārmaiņas mūsdienīgā organizācijā ir jāuztver kā ceļojums nevis kā 
galamērķis, jo tām nebūs gala.

• Stress ir mūsu atbildes reakcija uz pārmaiņām.

• Stresa 3 stadijas: uztraukums, bailes, šoks, tad pretestība jaunajai 
situācijai, un visbeidzot pierašana pie pārmaiņu rezultātiem.

• Holmsa-Rāes skala (1967.g. pētījuma rezultāti)



Inese Ešenvalde
«Pārmaiņu vadība»

Ātrā nomierināšanās metode vadītājiem:

• Nepārtraucam elpošanu

• Saglabājam pozitīvu sejas izteiksmi

• Ieņemam stabilu, ērtu un taisnu stāju

• Atbrīvojam visus muskuļus no sasprindzinājuma

• Atjaunojam prāta kontroli pār situāciju

• Esam stingri pozitīvi, kaut vai ar varu



Inese Ešenvalde
«Pārmaiņu vadība»

Laime ir vairāk iekšējs trenēta, pozitīva prāta un gribas kontroles stāvoklis 
nevis apkārtējie apstākļi, naudas daudzums un ārējais izskats. Maijera un Dīnera
pētījums (2003)

• Nav viena vislaimīgākā vai vislabākā vecumposma

• Laimei un apmierinātībai nav sakara ar dzimumu

• Nauda negarantē apmierinātību un laimi pēc tam, kad ir sasniegts pamatvajadzību 
apmierinājums

• Indivīdi ar izteiktām garīgām interesēm, hobijiem un aizraušanos ir laimīgāki nekā 
cilvēki, kurus nekas īpaši nesaista un neinteresē

• Vientulība, sociālā izolētība un nesakārtota privātā dzīve draud ar zemu apmierinātību un 
nelaimīgumu

• Uzkrītoši atraktīvs izskats, pārspīlētas rūpes par ķermeņa svaru un pārmērīga aizraušanās 
ar «vai es izskatos pietiekami labi?», «vai es neesmu par resnu?» utt. korelē ar zemu 
pašvērtējumu un depresiju.



Viljams Dž. Kings
«Nerakstītie biznesa likumi»



Viljams Dž. Kings
«Nerakstītie biznesa likumi»

• Ikvienam vadītājam ir jāzina, kas notiek paša pārraudzītajā struktūrā.

• Necentieties visu paveikt pats.

• Savā darbā sāciet ar vissvarīgāko.

• Nekritizējiet savu padoto citu kolēģu priekšā.

• Vienmēr izmantojiet izdevību uzslavēt vai apbalvot savus padotos par 
labi paveiktu darbu.



Dzīves «lielie akmeņi» 
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Foto: https://www.fromme.lv/raksti/mana-ekosistema.html

Padomā un uzraksti, kuras ir Tavas 7 galvenās lomas (gan personiskajā, gan profesionālajā jomā).



arī…

Rudens māca pacietību. Skolo ilgojumā. Un tad es PATIEŠĀM sevī –
savā domāšanā kā nekad nepiepildāmā pūra lādē! – ieguldu ilgojumu pēc 
ilgojuma. Ak, cik tur vienmēr pietiekami daudz vietas! 

Un tad ir tā: atnāks novembris, bet arī joprojām tad (ja pati vēlēšos un ja 
pati sevi uz ko tādu būšu skolojusi) kādā mirklī pievēršu acis, 
koncentrēšos un SAJUTĪŠU, kā smaržo oktobra sākuma zelta lapkritis. 
AR VĒL NESABIRZUŠĀM lapām. 

/Maija Laukmane, Talsi/



pasaki kaut ko labu – es tev sacīšu pretim –

laikā kad runāsim labu 

pasaule nevītīs 

pasaki kaut ko labu – es tev teikšu to pašu 

kamēr sacīsim labu 

nāve apstāsies 

pasaki kaut ko labu 

tagad un šajā pusē –

kamēr pulksteņi uzvilkti 

kamēr 

neklusē

/Maija Laukmane, Talsi/



Anna rītā grib būt Juris,

Viņai jāpiešujot čuris:

Tāpēc vajag čakliem būt,

Tāpēc visiem jāprot šūt.

Gribot Fricis dzemdēt dēlu,

Saprot tomēr: ir par vēlu –

Tāpēc vajag čakliem būt, ‘

Vajag laikus priekus gūt.

Domā kraukļi, prāto kaijas,

Kur ir palikušas Aijas:

Viņas tagad malku skalda 

Un pār saviem vīriem valda.

Instrukcija precei jauna,

Nav neviena vārda ļauna,

Lai gan zīmes ir kā stabi,

Ķīniski nu lasu labi.

Drīz jau atkal trādirīdis –

Frīda negribot būt Frīdis!

Tad nav vaļas neko ost,

Griezīs visu lieko nost.

Zemeslode spiedz un kratās,

Apkārt marsieši vien skatās:

Vajag taču čakliem būt,

Moderniem nu vajag kļūt!

/Normunds Dzintars, Liepāja/



Var bez maizes iztikt tā,

Nevar dzīvot vairs bez SLA –

Visu dienu SLA un SLA,

Ko gan vēl lai sadomā?

Tagad plānot jāmāk dikti, 

Ir bez plāna dzīvot slikti:

Laimīgs būsi, ja ir SLA,

Tūlīt laime pagalmā!

Ja tu gribi jaunu sievu -

Skaistu, iznesīgu, tievu –

Tūlīt raksti savu SLA,

Lai tai viss ir pūriņā.

SLA, SLA, SLA un atkal SLA,

SLA ir rītā, vakarā,

Tiklīdz miegā ielaidies,

Sapņa SLA ir uzradies.

SLA, SLA visur modē nācis,

Visus jēgā mērīt sācis,

Līdz tu baltā halātā

Nonāc tukšā palātā.

Dienā SLA un vakarā,

Pusdienlaikā, rītausmā:

Slāj pa zemi milzu SLA,

Kam tiek vārnu mērķēts: “Krā!”

Var bez maizes iztikt tā,

Nevar dzīvot vairs bez SLA –

Visu dienu SLA un SLA,

Nav par citu jādomā!

/Normunds Dzintars, Liepāja/

SLA



Jums ir viss vajadzīgais

Ir tikai viens Visuma stūrītis, kuru jūs pilnīgi noteikti varat 
uzlabot, un tas esat jūs pats.

/Oldess Hakslijs/


