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Kas es ESMU un kas es NEESMU?
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Mājām   Pirtīm  Viesnīcām  Restorāniem  Dāvanām

Dabīgi materiāli                      Augsta amatnieciskā kvalitāte             Gaume un elegance     



Es zinu, ka es neesmu ...
un

es zinu, ka es negribu...



PAŠdarbība, SAdarbība, KOPdarbība

• KAS tas ir?

• KĀPĒC?

• KĀDĀ VEIDĀ?



PAŠdarbība = pats/pati izvēlos darīt!



SAdarbība



KOPdarbība



Zemkopība

Industriālā 
ražošana

Zināšanas un IKT

Kompetences, 
tehnoloģijas  un 
inovācijas

Kas notiek pasaulē???
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Efektivitātes 
virzīta 
ekonomika

Resursu 
virzīta 
ekonomika 

Inovāciju
virzīta
ekonomika



Global competition 24/ 7
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Globālā konkurence un tehnoloģiju attīstība

24/ 7 
maina «spēles noteikumus»



tec4world.blogspot.com





Auto bez šofera
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extremetech.com







Source: guardian.co.uk. 27/01/15 









7 KRITISKAS PRASMES DZĪVEI 21. GS. 
(T.WAGNER)

1. Kritiskā domāšana un problēmu risināšana 

2. Iniciatīva un uzņēmība

3. Pielāgošanās un spēja ātri pārorientēties

4. Efektīva mutiska un rakstiska komunikācija

5. Pieeja informācijai un spēja to kritiski 
analizēt 

6. Zinātkāre un iztēle

7. Sadarbība un līderība



Inovācijas 

dizaina 

virzītās 

slēgtās

Eko
netehnoloģiskās

biznesa 

modeļa

radikālās

papildinošās

organizatoriskās

mārketinga

atvērtās
stratēģiskās 

tirgus 

pozicionēšanās

sociālās partnerības 

tehnoloģiskās

produktu

ieinteresēto 

pušu 

inovācijas

procesu

pakalpojumu
autonomās

integrētās
sistēmiskās

«apgrieztās»

taupošās

lietotāju

vērtību 

inovācijas



«Zilā okeāna» stratēģija



«Zilā okeāna» stratēģija

• Radi jaunu un vēl neapgūtu tirgus telpu, kas 
padara konkurenci nebūtisku!

• Lauzies ārpus asiņainās konkurences «sarkanā 
okeāna»!

• Tā vietā, lai dalītu eksistējošo 
(un visai bieži sarūkošo) pieprasījumu 
un cīnītos ar konkurentiem, Zilā okeāna 
stratēģija pievēršas pieprasījuma 
pieaugumam un izkļūšanai ārpus 
konkurences!



Vērtību inovācija
• «Zilais okeāns» = lielāka, augstāka vērtība, līdz 

ar to jauna brīva tirgus telpa

• «Zilie okeāni» pirms 40 gadiem = mobilie 
telefoni, sniega dēļi, sūtījumu ekspress-
piegāde u.c.

• Stratēģiskais skatījums - uz personām, kas vēl 
nav klienti attiecīgajā nozarē

• Jālauž pierastās robežas, kas nosaka 
konkurences veidu - jāskatās pāri esošajām 
robežām, lai veidotu SAVUS «zilos okeānus»



Vērtību inovācija
(piemērs:  Cirque du Soleil)

Cirks + Teātris + Māksla



Klauni paliek, bet “augstāks” 
un izsmalcinātāks humors, 
daudz skaistāka telts, cirka 
maģija, palielināts akrobātu 
mākslinieciskums, 
intelektuālā burvība = JAUNA 
dzīvā priekšnesuma forma)



EKO dizains –
kā pievienotā 
vērtība



KOP-
darbība

Kopīgs 
mērķis

Līdzīgs 
«pamats»

Vienāda 
pieeja 

informācijai

Līdzīgas 
vērtības

Vienāda 
attieksme

Pietiekošas 
spējas, 

prasmes



«KOPdarbības degviela» = 
MOTIVĀCIJA

EnerģijaIntereseVērtībasVideJēga



LATVIJA vai EIROPA?

• Latvijā dzīvo 1,96 miljoni iedzīvotāju (01.01.2016., CSP), 
t.sk. 300 000 bērni (vecumā līdz 14 gadiem) un 390 000 
pensijas vecuma iedzīvotāji 

• Eiropas Savienībā dzīvo 510 miljoni iedzīvotāju 
(01.01.2016., Eurostat) , t.sk. Vācijā 80 miljoni, , Nīderlandē 
17 miljoni, Spānijā 46 miljoni, Polijā 38 miljoni, Itālijā 60 
miljoni, Francijā 66 miljoni, Apvienotā Karalistē 64 miljoni

• Latvijā pastāv 172 amati, kuros personu profesionālā 
darbība, pieņemot pasūtījumus vai izpildot darbus, ir 
uzskatāma par amatniecību (MK not.nr.762 «Noteikumi par 

amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par 
amatniecību»). 

• Šobrīd LAK sistēmā darbojas 65 amatnieku organizācijas. 



• Tāpat kā skola neko nevar iemācīt, bet var 
radīt apstākļus, lai bērns PATS iemācītos –
tāpat arī nevienu nevar piespiest sadarboties 
vai kopdarboties!

• BET PASTĀV:

•«Atvērtā telpa» + «2 kāju likums»



KOPdarbība = ATTIECĪBAS
Lai ir saķere! 

Marika Rudzīte-Griķe, mob. 29443621, marika@argaumi.lv



Lai izdodas!

Marika Rudzīte-Griķe

marika@argaumi.lv

Mob. 29443621


