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ATZINĪBAS

Šī rokasgrāmata sastādīta E-chance 2.0 projekta sievietēm uzņēmējam ietvaros
(ES/09/LLP-LdV/TOI/149049) sadarbībā ar:

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu Mūžizglītības
programmas ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un
Eiropas Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo
lietojumu.
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I. IEVADS
Sieviešu uzņēmējdarbība pēdējās desmitgades laikā atzīta par svarīgu neizmantotu
ekonomiskās izaugsmes avotu. Sievietes rada darba vietas sev un citiem un, būdamas
savādākas, arī pienes sabiedrībai savādākus risinājumus vadības, organizācijas un
uzņēmējdarbības problēmām, kā arī uzņēmējdarbības iespēju izmantošanai. Taču tās
joprojām veido mazāko uzņēmēju daļu. Lisabonas Eiropadome ir izstrādājusi ambiciozu
stratēģiju, kuras mērķis ir Eiropas kļūšana par "konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz
zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē", uzsverot vajadzību pēc inovatīvas uzņēmējdarbības
un it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu izveidei un attīstībai draudzīgas vides izveidi.
Pieaugošam jaunu, sieviešu izveidotu uzņēmumu skaitam ir būtiska nozīme inovāciju un
nodarbinātības stimulēšanā mūsu valstu ekonomikā.
Pētījumi liecina, ka sievietes, uzsākot un turpinot veikt uzņēmējdarbību, sastopas ar
dažādiem sarežģījumiem. Lai arī ar lielāko daļu sarežģījumu sastopas abi dzimumi, daudzos
gadījumos tie būtiskāk ietekmē sievietes, kuras vēlas nodarboties vai nodarbojas ar
uzņēmējdarbību. Tomēr pētījumi liecina arī par to, ka sievietes lielākoties izveido mazākus
uzņēmumus, taču tie ir ilgtspējīgāki.
Projekta "e-Chance 2" mērķis ir popularizēt uzņēmējdarbību sieviešu vidū,
izmantojot uz Web 2.0 balstītas lietotnes un tādas brīvi piesaistāmas tehnoloģijas kā wiki,
emuāri, sociālās tīklošanas, atvērtā koda un atvērtā satura, datņu koplietošanas,
kopradīšanas, u.c. rīkus. Saskaņā ar iepriekš minēto, sieviešu uzņēmējdarbībā pastāv zināmi
robi, piemēram, informācijas, kontaktu un pieejamības trūkums tīklošanai, kā arī neelastīgs
bērnu novietņu trūkums, kā arī grūtības savienot uzņēmējdarbību ar ģimenes pienākumiem.
Uz Web 2.0 lietotnēm balstīto tehnoloģiju lietojuma elastīgums var palīdzēt izskaust šos
robus un uzlabot uzņēmējdarbības vidi sievietēm.
Tādējādi projekta "e-Chance 2.0" mērķis ir veicināt sievietēs uz uzņēmējdarbību
orientētu domāšanu, popularizēt apmācību pieejamību, izmantojot elastīgus un interaktīvus
instrumentus, lai uzlabotu sieviešu prasmes un kvalifikāciju uz Web 2.0 balstītu tehnoloģiju
lietošanā,

sekmēt

inovāciju

un

radošumu

sieviešu

kolektīvā,

kā

arī

popularizēt

pašnodarbinātību sieviešu vidū. Rezultātā Web 2.0 pieejamais apmācību saturs mērķa grupai
būs ļoti noderīgs. Galvenais projekta iznākums būs elastīgs un atvērts apmācību
instruments, kurš rosina sievietēs uz uzņēmējdarbību orientētu domāšanu, uzlabojot to
personīgās prasmes un sekmējot zināšanu sabiedrības ražīgumu. "e-Chance 2.0" varētu
atbalstīt sieviešu uzņēmējdarbības idejas, sekmēt šo procesu sieviešu vidū, tajā pat laikā
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uzlabojot to dzīvē noderīgās prasmes un spējas.
Šīs Rokasgrāmatas sievietēm par Web 2.0 instrumentiem mērķis ir sieviešu
uzņēmēju tieša iesaistīšana programmā, uzsverot dzimumu perspektīvu tehnoloģiju
lietojumā, un tajā iekļauti praktiski piemēri un veiksmes stāsti, kā arī "mācīties, darot"
pieredze. Veiksmes stāsti - to sieviešu uzņēmēju piemēri, kuras ar panākumiem apguvušas
un lieto Web 2.0; tam vajadzētu kalpot kā galvenajam motivējošajam faktoram apgūt Web
2.0.
Patiesībā Web 2.0 nodrošina pakalpojumus, ar kuru palīdzību varat profesionāli uzsākt
un vadīt savu uzņēmējdarbību bez izmaksām, kuras saistītas ar pilnas slodzes biroja
darbiniekiem. Jums būs pieeja augstākā līmeņa IT un komunikācijas infrastruktūrai. Web 2.0
palīdzēs jums uzsākt savu uzņēmējdarbību, pieņemt pasūtījumus no klientiem, organizēt
savu dokumentu drukāšanu, koplietot datnes, nosūtīt un saņemt sūtījumus saskaņā ar savām
vajadzībām, to visu paveicot jebkurā jūsu izvēlētā vietā.
Web 2.0 atvieglo dokumentu, attēlu, filmu, paveicamo darbu sarakstus un citus
materiālus tiešsaistē, kā arī dalīties ar tiem, izmantojot tikai savu pārlūku. Viss notiek
tiešsaistē: informācijas koplietošana, sadarbība, utt. - cilvēki dalās un organizē savu dzīvi
tīmeklī. Web 2.0 ir tā priekšrocība, ka visas šīs informācijas koplietošana ir daudz vienkāršāka
un atraktīvāka nekā iepriekš. No dažādām vietnēm iegūtu informāciju var vienkārši kombinēt,
lai padarītu to viegli pārskatāmu un, vēl jo vairāk, jaunā informācija, pamatojoties uz jūsu
norādītajām vēlmēm, tiek piegādāta jums.
Šī rokasgrāmata ir Spānijas, Itālijas, Rumānijas, Čehijas Republikas un Latvijas
partneru pētījuma un darba rezultāts, kurā apkopoti to sieviešu paraugprakses piemēri,
kuras jau izmanto Web 2.0 instrumentu, kā arī izklāstīti šo sieviešu viedokļi. Tajā parādīts, ka
Web 2.0 kā sistēmas izmantošana ļauj tīmekļa lietotājiem no vienkāršiem novērotājiem kļūt
par aktīviem dalībniekiem. Šajā rokasgrāmatā jūs varat apgūt to, kā iegūt informāciju no
dažādiem avotiem un kā to personalizēt, lai pielāgotu to viena lietotāja vajadzībām. Web 2.0
ļauj sievietēm savstarpēji komunicēt un izplatīt savas idejas, nevis tikai saņemt informāciju
no vienas iestādes. Informācija plūst brīvi un cilvēki var paust savas idejas, nebaidoties no
represijām. Vēl viena būtiska Web 2.0 priekšrocība ir komunikācija. No šajā rokasgrāmatā
apskatītās pieredzes kļūst skaidrs, ka internets ir viens no nozīmīgākajiem komunikācijas
medijiem pasaulē. Web 2.0 palīdzēs padarīt internetu personalizētāku. Ikviena vajadzības ir
atšķirīgas un Web 2.0 ļauj katrai sievietei iegūt to informāciju, kura atbilst tās vajadzībām un
interesēm.
Vairs nav noslēpums, ka internets ir kļuvis par jaunu vidi uzņēmējdarbības veikšanai.
Tas ir palīdzējis izveidot vidi, kur pastāv patiesi brīvs tirgus - vieta, kur ikviens var uzsākt
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uzņēmējdarbību, neieguldot lielus naudas līdzekļus. Kā norāda to sieviešu pieredze, kuras jau
lieto Web 2.0, šie instrumenti ir ļāvuši uzņēmējdarbībai kļūt produktīvākai, efektīvākai un
lētākai. Web 2.0 ir spēlējis nozīmīgu lomu situāciju lietojuma attīstībā. Tas tādēļ, ka Web 2.0
steks ļauj lietotājiem nekavējoties ģenerēt lietotnes pat tādā gadījumā, ja tiem nav tehnisku
prasmju. Tāpat Web 2.0 sekmē uzņēmējdarbību no sociālās tīklošanas viedokļa. Emuāru
veidošana ļauj tīmekļa lietotājiem piedalīties tīmekļa satura radīšanā, tiem nezinot pamatā
esošās tehnoloģijas. Sociālā tīklošana ir radījusi jaunu mārketinga paveidu - paveidu, ar kura
palīdzību var sasniegt lielu cilvēku skaitu ar visai nelielām izmaksām, salīdzinot ar izmaksām,
kuras būtu nepieciešamas komunicējot, izmantojot tradicionālos medijus. Citu sieviešu
pieredze norāda uz to, ka ar emuāru un sociālās tīklošanas palīdzību uzņēmumi nu var
konkurēt ar ievērojami zemākām cenām. Iegūstot datus un līdzsvarojot tos ar kolektīvo
inteliģenci, biznesa lietotāji vairs nav ievērojami atkarīgi no informāciju tehnoloģiju lietotnēm.
Nepārtrauktā attīstībā esošajā Web 2.0 pasaulē sievietes bieži vien ir bijušas pionieri,
kuri pārveido tiešsaistes mijiedarbību. Sievietes, kuras lieto Web 2.0, pārsteidz ar sevis
sniegtajiem piemēriem un to, kā tās rosina mācīties citus. Šķiriet uz priekšu un apskatiet
resursu un pieredzes bagātību, kuru tās kopīgi uzkrājušas.
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II. APTAUJAS REZULTĀTI
Informācijas izplatīšanas un komunikācijas tehnoloģijas pēdējo desmitgažu laikā
būtiski paātrina ekonomisko un sociālo pārmaiņu procesus. Tas notiek tādā mērā, ka jaunā
vide, kurā mēs dzīvojam, strādājam, veidojam savstarpējas attiecības un pavadām savu brīvo
laiku, tiek saukta par informācijas sabiedrību (turpmāk - IS). Taču piekļuve tehnoloģijām un
no to lietošanas izrietošajām priekšrocībām nav vienādi pieejama visiem iedzīvotājiem
vienādi: pastāv atstumtības problēmas un digitāli robi. Sievietes biežāk sastopas ar piekļuves
grūtībām un retāk gūst labumu IS. Demokrātiskas sabiedrības mērķim ir jābūt ne tikai
vienlīdzībai IS; šādai sabiedrībai ir arī jācīnās par dzimumu vienlīdzību IS. Līdz ar šādām
pārmaiņām, sievietēm jābūt klātesošām un tām jāspēlē nozīmīgu lomu ne tikai tāpēc, ka
viņām ir tādas tiesības un ka tām ir jāizmanto topošās iespējas, bet gan tādēļ, ka šī pāreja
prasa pilnīgu to ieguldījuma un talantu likšanu lietā. Šī situācija sieviešu dzimuma
uzņēmējām ir visai būtiska: inovācijas lielceļi noved pie iekļautības informācijas
sabiedrībā. Ja sievietēm nav zināmas ICT spējas, tās nespēj izmantot ekonomikas un
uzņēmējdarbības sniegtās iespējas.
Zināšanām ir jābūt pieejamām un tām ir jābūt attiecīgajā kontekstā; turklāt šis
projekts ir pirmā E-Chance projekta turpinājums (http://www1.osu.cz/leonardo/main.htm),
kurš tika izstrādāts 2003. gadā un tika veltīts sieviešu ICT prasmju pielietojumam
galvenokārt darba jomā. Šā iemesla dēļ ir būtiski izmantot vairākus jau izstrādātus elementus
un likt lietā pirmajā projektā gūto veiksmīgo pieredzi. Pirms jaunu instrumentu izstrādāšanas,
mēs strādājām divos virzienos: pirmkārt, izvērtējām pirmajā E-Chance projektā gūto pieredzi
un, otrkārt, analizējām pašreizējo situāciju partnervalstīs.
Seko īss kopsavilkums par secinājumiem, kuri veido moduļu izstrādes pamatu
(iekļauts dokumentos "Valdīnijas E-Chance projekta pārnesamība" un "Sieviešu vajadzību
analīze Web 2.0 tehnoloģiju lietojumam saistībā ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu"). Šis
darbs bija īpaši noderīgs, ņemot vērā to, ka E-Chance 2.0 projektā iesaistītās partnervalstis
nav tās pašas, kuras bija iesaistītas pirmajā E-Chance projektā.
No 2010. gada februāra līdz maijam projekta partneri izstrādāja nacionālos pārskatus.
Katras valsts iesniegtais pārskats sastāv no trim daļām: pētījumu rezultāti, kvalitatīvo
pētījumu rezultāti un Web 2.0 apmācību paraugprakse.
Apkopojot iesniegtos pārskatus un izceltu būtiskākās atziņas, jāatzīmē šādus
elementus:
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1. “Sievietes uzņēmējas” ir ļoti heterogēna mērķa grupa izglītības, vecuma,
nozaru, iepriekšējās pieredzes, u.c. ziņā (neņemot vērā kultūras atšķirības). Neskatoties uz
izceltajiem dažādajiem sieviešu uzņēmēju profiliem, bija iespējams vērot uzlabotu situāciju
uzņēmējdarbībā, pat ekonomiskās krīzes apstākļos.
2. Attiecībā uz zināšanām par Web 2.0, visu valstu pārskatos bija izcelts ar dzimumu
saistīta digitāla plaisa. Sievietes bieži vien ir mazāk pazīstamas ar ITC, un tās retāk pavada
laiku interneta vidē. Piekļuve stratēģiskai informācijai un lielām informācijas plūsmām, kuras
kontrolēt nav vienkārši, minēti kā divi nozīmīgākie raižu faktori saistībā ar Web 2.0.
3. Runājot par konkrētām lietotnēm un tehnoloģijām, dažas mērķa grupas un vairāki
intervētie eksperti norādīja, ka sievietes labprātīgāk izvēlētos funkcionālākas un praktiskāk
pielietojamas tehnoloģijas.
4. Attiecībā uz identificētajām sieviešu uzņēmēju specifiskajām vajadzībām
uzsvērts tīklošanas, kontaktu un pašpārliecinātības trūkums Spānijas, Itālija, Latvijas,
Rumānijas un Čehijas uzņēmēju vidū.
5. Tehnoloģijām strauji mainoties, neskaitāmi eksperti ieteica koncentrēties uz
apmācībām par tehnoloģiju vērtībām, vispārējiem lietojuma jautājumiem un filozofiju.
6. Dzimumu perspektīva tehnoloģijās, praktiski piemēri un veiksmes stāsti,
"mācīšanās darot" un tieša sieviešu uzņēmēju iesaistīšanās ir daži no piemēriem, kurus
ieteica iekļaut apmācību programmās.
Attiecībā uz iepriekšējā projekta analīzes rezultātiem, jāizceļ turpmāk minētos
elementus.
Pirmais ir saistīts ar tādiem mērķiem kā motivācija un prasmes. Iepriekšējā projekta
mērķis bija sekmēt atgriešanos darba tirgū un uzlabot profesionālismu tajā, turpretim šis
projekts ir paredzēts tieši sievietēm uzņēmējām (vai tām, kuras vēlas kļūt par uzņēmējām).
Tā nav vienīgā starp projektiem pastāvošā atšķirība, jo mums šajā projektā bija jāiekļauj
dažas ITC pamatprasmes, kuras nebija iekļautas iepriekšējā projektā.
Tehnoloģiskā līmeņa uzlabojumam, kurā tagad ar Web 2.0 palīdzību iespējams veidot
nestatiskas platformas, jāatbalsta šos divus elementus.
Ņemot vērā diskusiju gaitā izvirzītos priekšnoteikumus, dažus iepriekšējā projekta
elementus iespējams iekļaut reālajā kontekstā:
I. Specifiska metodika dzimuma kontekstā Sievietēm ir zināšanu apguves īpatnības,
kuru pamatā ir dažādi faktori, piemēram, dažādas kultūras, dažāds izglītības līmenis, mazāk
brīva laika, nepieciešamība pielietot rīkus pragmatiski, lai gūtu rezultātus, uzlabojot dzīves
kvalitāti mājās un darbā. Mums jāņem vērā šādi apstākļi:
a) draudzīgs un aizraujošs valodas lietojums,
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b) izlaides elementu izmantošana, lai sekmētu apmācību procesu,
c) "jautrības teorija",
d) apguves secīgums, sākot ar motivējošu pamatu.
II. Efektīvu piemēru piedāvājums, kurus nekavējoties var īstenot uzņēmējdarbības
kontekstā Veiksmes stāsti - to sieviešu uzņēmēju piemēriem, kuras ar panākumiem
apguvušas un lieto Web 2.0, vajadzētu kalpot kā galvenajam motivējošajam faktoram apgūt
Web 2.0. Paraugpraksi – piemērus, sniedzot iespēju apmācību dalībniecēm e-apmācību
platformā iekļaut arī savus veiksmes stāstus.
III. Rūpība attiecībā pret elementiem, kurus var pārprast: mēs atsaucamies uz faktu,
ka dažas lietas nav plaši zināmas (pats Web 2.0 nav pilnībā pazīstams). Šajā ziņā liela
nozīme būtu atbilstošam tulkojumam un skaidrojumiem, lai iepazīstinātu (arī pirms apmācību
laikā) ar Web 2.0 un tā iespējamo pielietojumu. Partneri ir uzsvēruši, ka, iespējams, viens no
problemātiskākajiem jautājumiem būs dažādu mērķa grupu vajadzību apmierināšana,
ņemot vērā ne tikai vecumu, bet arī nacionalitāšu atšķirības. Turklāt, lai arī Web 2.0 ir nesen
radies jēdziens/termins, lielu vērību jāpievērš tehnisko terminu tulkojumam. Šajā ziņā mums
jāpievērš uzmanību leksikas elementiem. Lai izvairītos no partneru nespējas sasniegt mērķus,
mums jāīsteno dažādu valodas plānošanu, lai apmierinātu gan kultūras konteksta vajadzības,
kur izmantoti termini angļu valodā, gan arī konteksta vajadzības, kura ietvaros terminus
parasti tulko vietējā valodā.
IV. Jāpievērš uzmanību iespējamām problēmām ar programmatūru. Iepriekšējā
projektā sastapāmies ar problēmu, kuru izraisīja platformu homogenitātes trūkums
(piemēram, dažādas Microsoft Windows versijas). Šo problēmu mums jāpatur prātā,
izstrādājot un īstenojot šo projektu. Šo elementu jāpaplašina, novērtējot dažus elementus kā
stratēģiskus saistībā ar Web 2.0 platformām, kuras izmanto dažādos reģionālajos kontekstos.
Ir ļoti bīstami uzskatīt, ka ikviena partnervalsts izmanto plašāk lietotās platformas.
Moduļi tika izstrādāti, pamatojoties uz šiem elementiem, kuru kontekstā ņemta vērā
reālā situācija.

III. SIEVIEŠU GŪTĀ PIEREDZE
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Meklējot labāko metodi Web 2.0 rīku lietošanai, mēs izmantojam paraugprakses
piemērus, kurus sastādījuši visi partneri. Šie paraugprakses piemēri atšķirtas valstu starpā,
tomēr tie sniedz skaidru ieskatu Web 2.0 īstenošanā. Paraugprakses piemēri ir šās
rokasgrāmatas daļa, un tie iedalīti pa valstīm:

Čehijas Republika

2

Spānija

2

Itālija

2

Rumānija

2

Latvija

2

3.1. Paraugprakses piemērs - 1 (Čehijas Republika)
Valsts, pilsēta:

Tīna Janačkova

•

Vārds

33 gadi

•

Vecums

VOŠ– Mākslas koledža – dizains, grafiskā

•

Iegūtās izglītības grāds

māksla

•

Profesija

Tetovēšanas māksliniece

•

Modulis

4. modulis: Mārketings

Čehijas Republika, Ostrava

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
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Savām personiskajām darbībām es galvenokārt izmantoju tādus Web 2.0 rīkus kā

Facebook un www.fler.cz.
Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Savām profesionālajām aktivitātēm izmantoju tādus IT rīkus kā Facebook, Twitter,

Picasa, Flickr, Tattoo Art Studio/Shop mājas lapu www.freihand.cz, www.ebay.com kā arī
citas vietnes, piemēram, jokertattoo.net un store.unimaxshop.com.

Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
Izvēlējos šos rīkus tādēļ, ka laikā, kad sāku izmantot Facebook, mans mērķis bija
vienkārši sazināties un uzturēt kontaktus ar saviem draugiem, taču ar laiku man šis rīks kļuva
arvien noderīgāks darbā. Tas man ļoti palīdz, jo daudzi mani klienti arī ir reģistrējušies

Facebook, tādēļ šis ir vienkāršs veids kā satikt cilvēkus un uzturēt kontaktus ar citiem
profesionāliem tetovēšanas māksliniekiem manā mītnes valstī, kā arī ārpus tās robežām. Mēs
izjūtam (es un mana līdzstrādniece - tetovēšanas studijas līdzīpašniece) izjust šā rīka
priekšrocības arī tad, kad plānojam apmeklēt dažādus tetovēšanas pasākumus vai
sanāksmes. Pateicoties Facebook, mēs labāk spējam organizēt lietas un esam elastīgas,
piedaloties pasākumos. Šis rīks mums lieliski palīdz kā komunikācijas un reklāmas līdzeklis.
Mums ir iespēja prezentēt savu darbu, ievietojot fotogrāfijas, un dažkārt esam pārsteigtas
par to, cik daudzas atsauksmes dienā saņemam.
Man patīk izmantot arī Picasa web, kur esmu ievietojusi savu pēdējā laikā veikto
darbu fotogrāfijas. Pie tam, pateicoties dažiem saviem klientiem, esmu sākusi lietot Twitter.
Otrs rīks ir Flick, kurš ir noderīgs, lai smeltos iedvesmu. Brīžos, kad neesmu īpaši
aizņemta vai jūtu, ka man nepieciešama atelpa, šis ir labs veids kā mazliet atpūsties no
darba. Pēdējā laikā mana iemīļotākā vietne ir Fler, kur dažkārt iepērkos vai vienkārši
pārlūkoju vietnes lapas. Pazīstu pāris Fler māksliniekus personīgi un man tas ir vēl viens
iedvesmas avots, ka varu atpazīt radošus cilvēkus vai vienkārši atrast interesantu informāciju
par pasākumiem, izstādēm, utt. Citas minētās vietnes izmantojam, lai iepirktu preces.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Kā tie vienkāršo manu dzīvi un darbu? Šādā veidā es varu ietaupīt laiku un naudu.
Izmaiņu gadījumā man nav jāveic telefona zvanus ja, piemēram, man jāpārceļ tikšanos ar
klientu. Parasti klientiem paredzēto informāciju es ievietoju savā profilā. Tāpat, tie ir
noderīgi, kad mēs pasūtam iekārtas vai kad mums nepieciešami darbarīki (krāsas, adatas,
sterilizēšanas materiāli, aizsardzības līdzekļi, u.c.), reklāmas materiāli vai citas preces mūsu
tetovēšanas salonam. (Dažādas specializētās grāmatas un žurnāli par tetovēšanas mākslu,
perforācijas rotaslietām, u.c.)
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Tie ir lielisks mana darba prezentēšanas un organizācijas rīks un arī vienreizēja
iedvesma. Tajā pat laikā tie arī sniedz man iespēju saņemt atsauksmes no citiem cilvēkiem,
sekmē manu profesionālo izaugsmi un ļauj man uzturēt kontaktus ar citiem manis
pārstāvētās jomas profesionāļiem. Šie rīki sniedz man labas iespējas iepazīties ar jauniem
tetovēšanas māksliniekiem, kuriem ir līdzīga filozofija, attieksme, intereses, utt.

Vai Jūs vēlētos ko vairāk uzzināt par šo rīku?
Parasti es pieskaņojos savu klientu prasībām un vajadzībām, un tie bieži vien informē
mani par jaunumiem. Man nav pietiekoši daudz laika, lai meklētu citus resursus un opcijas.
Protams, esmu atvērta jaunām idejām un uzlabojumiem, kuri varētu sekmēt manu darbu un
palīdzēt nodrošināt tā kvalitāti un efektivitāti.

3.2. Paraugprakses piemērs - 2 (Čehijas Republika)
Valsts, pilsēta:

Čehijas Republika, Ostrava

•

Vārds

Petra Gomolova

•

Vecums

26 gadi

•

Iegūtās izglītības grāds

Vidusskola, Valodu koledža - sertifikāts Vācu valoda, B2 līmenis

•

Profesija

Finanšu konsultante

•

Modulis

4. modulis: Mārketings

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
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Savām personīgajām aktivitātēm es galvenokārt lietoju Facebook, pa retam Badoo, epasta kontu Seznam vietnē, Google un dažādas citas vietnes atkarībā no manām interesēm.

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Savām profesionālajām aktivitātēm lietoju sava uzņēmuma vietni www.bcas.cz ar
pāreju uz uzņēmuma iekštīklu un tīmekļa dienasgrāmatu. Citi serveri - piemēram,
www.penizenavic.cz , www.beok.cz dažkārt konkrētu finanšu iestāžu, uzņēmumu reģistra
vietnes. Savā profesionālajā darbībā dodu priekšroku Outlook, bet ar klientiem sazinos ar

Facebook starpniecību.
Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
Iemesls tam, kādēļ izvēlos lietot šos rīkus, ir vienkāršs - tāpēc, ka tajos es atrodu
visu, ko man vajag savam darbam.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Tos lietot ir ērti un tie palīdz ietaupīt daudz laika, jo man nav jāmeklē informācija
atsevišķi konkrētas iestādes vietnē. Tā vietā es atrodu nepieciešamo informāciju vienkopus,
vienā vietā.

Vai Jūs vēlētos ko vairāk uzzināt par šo rīku?
Man nav jāzina, kā darbojas katra vietne - man pietiek ar to, ka zinu, kur atrast
informāciju.

3.3. Paraugprakses piemērs - 1 (Spānija)

Valsts, pilsēta:
•

Vārds

Spānija, Barselona

•

Vecums

Kristīna Martinesa-Sandovala

•

Iegūtās izglītības grāds

37 gadi
Augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā
Augstākā izglītība žurnālistikā

•

Profesija

Sadarbības centra vadītāja, žurnāliste
www.graciaworkcenter.com
www.graciaworkcentermedia.com

•

Modulis

2. modulis: Uzņēmējdarbības vadība
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Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
Mēs izmantojam visus mūsu rīcībā esošos Web 2.0 rīkus, lai uzsāktu sava Sadarbības
centra darbību - jaunākās ziņas, pasākumi un kursi Barselonas uzņēmējiem.

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Es izmantoju šādus rīkus: Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Slideshare, e-pasta
mārketings un mūsu Sadarbības emuārs (http://www.graciaworkcenter.com/)

Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
Ar tā palīdzību iespējams visātrāk nosūtīt jūs interesējošu ziņu. Turklāt tas atvieglo
dzīvi un palīdz man veidot tiešas attiecības ar interesentiem.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Tas palīdz man un sekmē:
- atsauksmju saņemšanu no mūsu centra interesentiem,
- "pietuvinātību" kontaktpersonām,
- tā satura un informācijas izplatīšanas vienkāršību, kuru vēlos nogādāt interesentu lokam,
- tempu;
- attīstību rosinošu mijiedarbību,
- ekonomiju (lētas izmaksas).

Vai Jūs vēlētos ko vairāk uzzināt par šo rīku?
Es uzskatu, ka nepārtraukti ir jāapgūst ko jaunu un jāizvairās no stagnācijas
(iestrēgšanas), jo šādas lietotnes un rīki (Web 2.0) nepārtraukti pilnveidojas.

3.4. Paraugprakses piemērs - 2 (Spānija)
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Valsts, pilsēta:

Spānija, Biskaja

•

Vārds

Ruta Vilda

•

Vecums

34 gadi

•

Iegūtās izglītības grāds

Augstākā izglītība

•

Profesija

Apģērbu dizainere
www.lunamagafashion.blogspot.com/

Facebook.com/lunamaga
http://www.lunamaga.com
•

Modulis

2. modulis: Uzņēmējdarbības vadība

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
Man tīmekļa rīki asociējas ar sociālu fenomenu, uz kuru pamata mijiedarbību veido
dažādas lietotnes, kas sekmē informācijas koplietošanu.
Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Savā profesionālajā darbībā es lietoju tīmekli, Facebook, Bloger un Mall Worll, kā arī
dažādas tirdzniecībai ar produkciju paredzētas vietnes (sieviešu apģērbu tirdzniecības
kategorijā).
Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
Es domāju, ka tā ir nākotne, tie ir nedārgi vai bezmaksas rīki, kuri rada ievērojamas
atskaņas. Tas ir paņēmiens, kādā ieviest tirgū preci bez ievērojamām izmaksām, turklāt tas ir
paņēmiens ar kura palīdzību iegūt klientus, neizejot no biroja. Visi šie sociālie tīkli ir mūsu
nākotne un tie ir liela priekšrocība tiem uzņēmumiem, kuriem nav resursu mārketinga
kampaņu veidošanai.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Šie rīki palīdz man izplatīt savu dizainu, padarīt to redzamu meiteņu un klientu veikalu
profilos. Turklāt, emuārā es varu runāt par visiem darbiem, kurus veicu, un informēt par
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plānotajiem pasākumiem. Man tas ir ievērojams atvieglojums - ar Facebook palīdzību vien
šovasar es izveidoju 7 jaunus veikalus pussalā. Ar ASW sociālā tīkla palīdzību esmu atradusi
dažādus izplatītājus un ieguvusi iespēju piedalīties izstādē Ņujorkā.

Vai Jūs vēlētos ko vairāk uzzināt par šo rīku?
Nākotnē es vēlētos zināt visu par Web 2.0 rīkiem.

3.5. Paraugprakses piemērs - 1 (Itālija)
Valsts, pilsēta:

Itālija, Modena

•

Vārds

Anna Pjacentīni

•

Vecums

37 gadi

•

Iegūtās izglītības grāds

Augstākā juridiskā izglītība

•

Profesija

Pasākumu un apmācību formātu izstrāde

•

Modulis

Modulis: Komunikācija - savstarpējo
attiecību tīkla veidošana ar apkaimē
esošajiem klientiem un partneriem.

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
Savām personīgajām aktivitātēm es galvenokārt lietoju sociālo tīklus LinkedIn,

Dropbox - lai sadarbotos dokumentu jomā, kā arī Worldpress emuāru rakstīšanai un tīmekļa
vietnei.

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Savām profesionālajām aktivitātēm es lietoju sadarbības platformas (dokumentus,
kalendāru, diskusiju zonas, labāko pieredzi, u.c.).

Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
2008. gadā, pirms ekonomiskās krīzes, es sāku veidot savu jauno profesionālo dzīvi,
un sāku novērot piedāvājumu tirgū un sekoju līdzi tīklošanas tendencēm. Analizējot LinkedIn,
es atklāju, ka tas ir pieejams, vienkāršs un funkcionāls rīks: profesionāļu kopums, kuri ir
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gatavi mest sev izaicinājumu, publicējot savus profesionālos profilus un piedaloties
diskusijās. Es atklāju teritoriālo grupu esamību, un radu atbildi savām vajadzībām: vispirms
jāpieiet personai, nevis uzņēmumam, jāveido skaidru un atvērtu sadarbību, kā arī jādalās
pieredzē. Pēc tam es atklāju, ka ir viegli veikt pašatlasi, pamatojoties uz kopīgām interesēm:
tas rosināja mani eksperimentēt ar plašāku izpratni par sadarbību.

LinkedIn grupās ir atļauts apmainīties viedokļiem, veidojot jaunas diskusijas,
publicējot saites, kā arī organizējot pasākumus vai apmācības. Grupa ir liels virtuāls loks,
kurā valda daži uz cieņas, godīguma un personiskās pašrealizācijas principiem balstīti
noteikumi. Pārējā ziņā valda brīvība.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Mana galvenā vajadzība bija piešķirt vērtību savam vārdam, apliecinot savas spējas
un kompetenci. Mērķis bija radīt attiecību tīkli, kurā veidot uzņēmējdarbību nākotnē, bez
nepieciešamības konstanti strādāt pie savstarpējas uzticēšanās, par pamatu ņemot kopīgas
intereses.
Šodien, pusotru gadu pēc tīkla darbības uzsākšanas, saites kļūst ciešākas,
partnerattiecības stiprinās, un manam vārdam ir jauna vērtība.
1000 cilvēki lasījuši manis rakstīto vismaz vienu reizi, vairāk kā 400 cilvēku
piedalījušies manis organizētā pasākumā, vairāk kā 100 ir ciešāk iesaistījušies, un tie visi ir
manā teritorijā. Šodien man ir tīkls ar kontaktiem, kuri ir gatavi sadarboties ar mani,
pamatojoties uz uzticēšanos, kuru esmu ieguvusi.

Vai Jūs vēlētos ko vairāk uzzināt par šo rīku?
Ceļš, pa kuru eju, ir tikai pašā sākumā; 2.0 mainās un tas arvien vairāk mainīs pieeju
darbam un sociālajai dzīvei. Es vēlētos uzzināt vairāk par to, kā tas ietekmē organizācijas.

\

3.6. Paraugprakses piemērs - 2 (Itālija)
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Valsts, pilsēta:

Itālija, Mirandola

•

Vārds

Suzanna Baraldi

•

Vecums

46 gadi

•

Iegūtās izglītības grāds

Augstākā līmeņa studijas lietišķajā mākslā

•

Profesija

Uzņēmēja; reklāmas firmas īpašniece

•

Modulis

Modulis: Komunikācija - mūsu firmas
darbības pamatā ir tīklošana. Mēs esam
trīs,

bet

mums

ir

daudzi

piesaistītie

sadarbības partneri. Sadarbības partnerus
meklēšana notiek internetā, specializētās
vietnēs. Mēs varam sazināties ar cilvēkiem
dažādos veidos - sākot ar e-pasta ziņu,
beidzot ar sociālo tīklu un Skype palīdzību.

TIME ADVERTISING NETWORK

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
Uz Web 2.0 balstīto IT rīku lietoju gan savām personīgajām, gan darba aktivitātēm,
taču savā privātajā dzīvē neizmantoju to diez ko bieži.

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Savām personīgajām aktivitātēm lietoju tādus sociālos tīklus, e-pastu un tērzētavas.
Es lietoju tās savā datorā, viedtālrunī un planšetdatorā. Esmu izvēlējusies šos rīkus savas
kaislības pret tehnoloģijām un inovācijām, kā arī vajadzības vadīta.

Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
Uzsāku veidot savu uzņēmumu, kad biju 5. grūtniecības mēnesī. Mans bērns bija man
līdzi birojā, kamēr to baroju ar krūti (16 mēneši), lai es varētu turpināt kvalitatīvi apkalpot
savus klientus, tādēļ man nebija iespēju daudz pārvietoties. Šā iemesla dēļ man bija jāsāk
komunicēt ar tīmekļa palīdzību. Es biju ļoti apmierināta ar to un es to lietoju ikdienā ne tikai
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lai komunicētu ar saviem sadarbības partneriem, bet arī meklētu jaunus klientus, sazinātos ar
tiem tiešā veidā vai ar sociālo tīklu starpniecību.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Tas palīdz sazināties ar visu pasauli, sēžot pie sava darba galda.

Vai Jūs vēlētos uzzināt ko vairāk par šo rīku?
Vēl vairāk - es cenšos būt nepārtraukti informēta par jaunāko un mēģinu integrēt
sevis lietotos rīkus, lai gūtu plašākas kontaktēšanās un komunikāciju iespējas. Ceru, ka mana
pieredze jums palīdzēs!

3.7. Paraugprakses piemērs - 1 (Rumānija)

Valsts, pilsēta:
•

Vārds

Rumānija, Bukareste

•

Vecums

Kristīna Grigoresku

•

Iegūtās izglītības grāds
Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

•

Profesija

Inženiere; Profesionālo peldbaseinu un
veselīguma asociācijas prezidente
http://appw.ro/en/despre_noi.php
5. modulis: Tīklošana

•

Modulis

http://3idei.bloombiz.ro/video/cristinagrigorescu/puterea-asociatiilor/681

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
Savām personīgajām aktivitātēm lietoju tādus uz Web 2.0 balstītus IT rīkus kā

Facebook, Twitter, Google.doc.
Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Savām personīgajām aktivitātēm lietoju tādus uz Web 2.0 balstītus IT rīkus kā

Facebook, LinkedIn, Google.doc un Yahoo.
Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
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Es izvēlējos šos rīkus, jo tie ir labi zināmi gandrīz visiem, tie ir bez maksas, vienkārši
lietojami un katram no šiem rīkiem ir izstrādāta versija rumāņu valodā.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Problēma, ar kuru sastapos kopš sava uzņēmuma atvēršanas, bija būtiskā vajadzība
pēc uzņēmējdarbībai nepieciešamās informācijas. Uzņēmējdarbības kultūra, kurai mūsdienās
ir būtiska nozīme, rosināja mani piedalīties apmācības kursos vadībā, kā arī mazo un vidējo
uzņēmumu apmācību programmā ASV biznesa partnerībā ar kādu amerikāņu uzņēmumu.
Šās programmas ietvaros es apmeklēju vairākus uzņēmumus. Mani piesaistīja jaunās
tehnoloģijas, kuras vēlējāmies ieviest savā valstī, tādēļ biju pārliecināta, ka lai sekotu līdzi
jaunumiem pasaulē savas uzņēmējdarbības jomā, man jālieto ICT lietotnes.
Es domāju, ka tīklošana ir ļoti svarīga kā rīks, lai ātri sameklētu nepieciešamo
informāciju un palīdzētu atrast efektīvus risinājumus steidzami risināmām problēmām
(vienkāršākais veids ir vērsties pie kāda, kurš bijis līdzīgā situācijā).

Vai Jūs vēlētos uzzināt ko vairāk par šo rīku?
Cik man zināms, šāda veida lietotnes strauji mainās un pilnveidojas, tādēļ ir svarīgi
būt informētam par to, kas ir jauns un ērts.

3.8. Paraugprakses piemērs - 2 (Rumānija)
Valsts, pilsēta:

Rumānija, Bukareste

•

Vārds

•

Vecums

•

Iegūtās izglītības grāds

Bukarestes Politehniskais institūts

•

Profesija

Cilvēkresursu vadības / atlases speciāliste

• Modulis

Adrina Zanesku

5. modulis: Tīklošana

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
Es strādāju Zephyr Group. Zephyr Group ir PERSONĀLA ATLASES aģentūra,
kuras pakalpojumus klienti izmanto brīžos, kad liela nozīme ir gan pakalpojumam un tā
sniegšanas ātrumam. Esam lepni par vietējiem un starptautiskajiem klientiem, kurus esam
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apkalpojuši: http://www.zephyrgroup.ro/about_zephyr.php. Savām personīgajām aktivitātēm
lietoju tādus uz Web 2.0 balstītus rīkus kā LinkedIn un Facebook. Šos rīkus lietoju arī savām
profesionālajām aktivitātēm.

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Savām personīgajām aktivitātēm lietoju tādus uz Web 2.0 balstītus rīkus kā LinkedIn
un Facebook. Šos rīkus lietoju arī savām profesionālajām aktivitātēm.

Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
Mans uzņēmums atlasa jaunus darbiniekus, un, veidojot iespējamo kandidātu
sarakstu

konkrētam

amatam,

es

parasti

rīkojos

turpmāk

norādītajā

secībā.

1. Biznesa pasākumu datu bāze Konferences un tīklošanas pasākumi ir lieliska iespēja
iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Visus šiem pasākumiem pieteiktos vai apstiprinātos kontaktus
iezīmēju datu bāzē un izveidoju ar tiem saites sava klēpjdatora "adrešu grāmatiņā" (kurš ir
sinhronizēts ar mobilo tālruni). Es sagatavoju savu dalību pasākumā, nosakot mērķus, un
novēroju, kurš ierodas, lai piedalītos. Es vienmēr ierodos agrāk. Man ir līdzi vizītkartes un
vienmēr esmu sagatavojusi 30 sekundes ilgu prezentāciju (īsu runu, kurā sniedzu informāciju
par sevi un savu uzņēmumu, tādējādi radot interesi un atsauksmes). Esmu entuziastiskā un
pozitīvā noskaņojumā (neviens nevēlas sarunāties ar drūmu un pesimistisku cilvēku).
Diskusijas laikā ar zvanītāju nemēģinu pārdot sava uzņēmuma pakalpojumus. Veidoju saikni
ar šo cilvēku tikai tad, ja man izveidojusies saskaņa vai kontakts, un pēc tam norunāju
tikšanos, kurā mans uzņēmums var pārdot pakalpojumus.
2. LinkedIn Vienmēr saskaņoju savā datu bāzē esošos kontaktus ar attiecīgo profilu
vietnē LinkedIn. Uzmanīgi iepazīstos ar profesionālās pieredzes un izglītības sadaļu, t.i.
rekomendācijām un grupām. Pēc tam es pārbaudu savus kontaktus LinkedIn un mēģinu
izsekot, kuri, no man zināmajiem cilvēkiem ir saistīti ar šiem kontaktiem. Pēc tam, kad vietnē

LinkedIn pievienoju attiecīgo personu, kvantitatīvi un kvalitatīvi izskatu to kontaktu sarakstu:
cik daudz kontaktu ir šai personai, kāds ir kontaktpersonu amats, kādi ir kādreizējie un
pašreizējie šo personu profesionālie horizontālie un vertikālie kontakti. Izvērtēju kontaktu un
grupu kvalitāti, kurās attiecīgā persona reģistrējusies kā dalībnieks, kā arī komentārus, kurus
tā ievieto diskusiju telpās. Tas viss ir labs informācijas avots un nozīmīgs profesionālās profila
veidošanas faktors.
3. Facebook ir vietnei LinkedIn īdzīga platforma. Turklāt tā piedāvā spēcīgu sociālo un
personisko elementu. Es Facebook uzskatu par pakalpojumu biroju. Kad noeju garām kāda
darba galdam, manu skatienu vienmēr piesaista fotogrāfijas un veids, kādā persona ir
iekārojusi savu darba vietu. Tādējādi es novērtēju to dzīves posmu, kurā cilvēks pašlaik
atrodas. Facebook piedāvā līdzīgas iespējas. Ievietotās fotogrāfijas un video materiāli, saites,
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lietotnes un draugi dod labu ieskatu par cilvēka preču patēriņa priekšrocībām un
interesējošajām jomām.

Kā tie vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Manuprāt, ikvienam profesionālim, kurš nopietni uztver tīklošanu, pastāvīgi jādarbojas
trijās platformās: biznesa pasākumos, kā arī mūsdienās vietnēs LinkedIn un Facebook. Šīs
platformas ir nevainojama saikne starp piegādātājiem un klientiem, starp darba devējiem un
kandidātiem. Tās sniedz darba devējam vai personāla atlases speciālistam pietiekoši daudz
ziņu par to, kādā mērā saistīties ar attiecīgo cilvēku, un papildu darba pārrunu laikā iegūtajai
informācijai, kuru šis cilvēks sniedz par savu profesionālo darbību, tiek gūts ieskats kandidāta
personībā.

Vai Jūs vēlētos uzzināt ko vairāk par šo rīku?
Iepriekš minēju, ka tīklošana ir process, nevis pasākums, neatkarīgi no tā, vai tas tiek
veikts mērķtiecīgi (vai tiek meklēti kontakti, lai atrastu darbu). Tas nozīmē, ka spēles
nosaukums ir konsekvence un pakāpeniskums. Tas nozīmē arī to, ka jārīkojas ik nedēļu,
pievienojot jaunus cilvēkus savam kontaktu sarakstam (ir nepieciešami seši mēneši, lai
izveidotu pastāvīgas attiecības). Jāvēršas pie draugiem un klientiem un jālūdz tiem sniegt
pievienoto vērtīgumu, lai tie saņemtu pievienoto vērtīgumu pretī.

3.9. Paraugprakses piemērs - 1 (Latvija)
Valsts, pilsēta:

Latvija, Rīga

•

Vārds

Inese Lena

•

Vecums

36 gadi

•

Iegūtās izglītības grāds

Augstākā izglītība, maģistra grāds

•

Profesija

SIA "1 un 2" valdes priekšsēdētāja

• Modulis

3. modulis: Komunikācija
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Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
Savām personīgajām aktivitātēm lietoju tādus uz Web 2.0 balstītus IT rīkus kā
meklētājus - galvenokārt Google -, Skype vai ICQ un Facebook.

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Savām profesionālajām aktivitātēm galvenokārt izmantoju sava uzņēmuma mājas
lapu http://www.viensundivi.lv. Vispārīgi, tos pašus rīkus lietoju savām personiskajām
aktivitātēm - meklētāji, Skype, ICQ, vietņu izveide. Atšķirība ir tā, ka savās personiskajās
aktivitātēs es izmantoju lietotnes personiskiem mērķiem un nolūkiem, piemēram, lai tērzētu
ar draugiem.

Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku (izstāstiet mums savu stāstu)?
Izvēlējos šo rīku tādēļ, ka tas taupa laiku. Īsziņu lietotnes palīdz man sazināties ar
saviem partneriem un klientiem no jebkuras vietas pat tad, ja tie atrodas ārpus valsts.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Tas palīdz man ātrāk noslēgt līgumus, kā arī nosūtīt un saņemt dokumentus (mums
nav nepieciešams fakss vai e-pasts). Meklētājus mēs izmantojam visāda veida informācijas
meklēšanai, kā arī mārketinga pētījumu un dažādu izpēšu veikšanai. Situācija tirgū mainās
ļoti strauji, tādēļ mums jāzina par visu, kas noris mums apkārt. Turklāt par to nav jāmaksā,
tātad tas palīdz ietaupīt ne tikai laiku, bet arī naudu. Tas ievērojami ietaupa komunikācijai
veltīto laiku, tādējādi es iegūstu vairāk laika, lai paveiktu citus darbus un aktivitātes. Vispārēji
tas paaugstina darba efektivitāti.

Vai Jūs vēlētos uzzināt ko vairāk par šo rīku?
Es noteikti vēlētos uzzināt vairāk par Web 2.0 rīkiem, jo šīs tehnoloģijas un lietotnes
nepārtraukti mainās, piedāvājot arvien vairāk iespēju. Par tām var uzzināt tikai mācoties.
Web 2.0 tehnoloģijas spēj palīdzēt ne tikai komunikācijā, bet arī mārketingā, tādēļ es vēlos
uzzināt, kā tieši es varētu izmantot šīs lietotnes, lai veidotu mūsu uzņēmuma produktu
mārketingu.
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3.10. Paraugprakses piemērs - 2 (Latvija)
Valsts, pilsēta:

Latvija, Rīga

•

Vārds

Arta Biruma

•

Vecums

38 gadi

•

Iegūtās izglītības grāds

Augstākā

izglītība,

maģistra

grāds

sociālajās zinībās
•

Profesija

SIA "Eiropersonāls Ltd." valdes locekle,
galvenā konsultante

• Modulis

4. modulis: Mārketings
4. modulis: Mārketings

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām personiskajām aktivitātēm?
Savām personīgajām aktivitātēm izmantoju dažādās bezmaksas tīmekļa vietnēs
pieejamos e-pasta un meklētāju pakalpojumus. Savām profesionālajām aktivitātēm izmantoju
sava uzņēmuma mājas lapu http://www.viensundivi.lv.

Kurus Web 2.0 rīkus Jūs izmantojat savām profesionālajām aktivitātēm?
Es izmantoju dažādas lietotnes atkarībā no mērķiem un vajadzībām savās
profesionālajās aktivitātēs. Komunikācijai ar mūsu partneriem lietoju Skype, bet lai piesaistītu
vairāk klientu un izskaidrotu, ar ko mēs nodarbojamies un kādi ir mūsu pakalpojumi,
izmantojam YouTube.

Kādēļ Jūs izvēlējāties šo rīku?
Tā nebija mana personīgā izvēle, jo neatbalstu jaunās tehnoloģijas, taču es saprotu,
ka nav iespējams būt veiksmīgam uzņēmējdarbībā, neizmantojot dažādas tīmekļa lietotnes
un tehnoloģijas.

Kā tas vienkāršo Jūsu dzīvi un darbu?
Kā rāda prakse, tas palīdz ietaupīt laiku un dažkārt arī mārketingam un reklāmai
tērētos naudas līdzekļus. Mēs varam sasniegt dažādas mērķa grupas, jo īpaši jaunus cilvēkus,
ātrāk un par minimālām izmaksām.

Vai Jūs vēlētos uzzināt ko vairāk par šo rīku?
Es vēlētos uzzināt vairāk par citām ar tīmekļa rīkiem un lietotnēm saistītajām
iespējām - kā tās spēj palīdzēt uzņēmuma organizēšanā un vadībā.
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IV. SECINĀJUMI
Mūsdienās tīmeklis ir ļoti interaktīvs medijs satura patēriņam un uzņēmējdarbības
veikšanai. Tīmekļa fundamentālās evolūcijas, kura padarījusi to iespējamu, nosaukums ir
"Web 2.0". Web 2.0 pamatā esošās tehnoloģijas nodrošina plašāku pieredzi lietotājiem un
sniedz iespēju izmantot informāciju unikālā veidā. Tomēr Web 2.0 ir vairāk kā tikai
tehnoloģija, jo tā ietver sociālu mijiedarbību un dažādus uzņēmējdarbības modeļus. Viena
no pirmajām koncepcijām ir tehnisko, sociālo un uzņēmējdarbības teoriju apvienošana.
Kā parādīts šajā rokasgrāmatā, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības modeļu kolekcija, kura
pazīstama ar nosaukumu Web 2.0, iegūs popularitāti, jo tā nesastāv no radikālām un grūti
apgūstamām tehnoloģijām. Tieši pretēji - tā ir vienkāršu rīku kopne, kura apvienota, lai
izveidotu sociālo kontekstu, kurā veikt uzņēmējdarbību kā to pierādījusi sieviešu uzņēmēju
pieredze. Vairākas būtiskākās tehnoloģijas ir bijušas pieejamas dažādos veidos vismaz
vairākus gadus.
Projekta misija ir palielināt sieviešu dzimuma uzņēmējdarbības uzsācēju skaitu,
nodrošinot uzņēmējas ar tīklu, resursiem un zināšanām, lai palīdzētu īstenot biznesa ideju
strādājošā uzņēmumā. Šī rokasgrāmata sniedz būtisku informāciju par to sieviešu pieredzi,
kuras jau lieto Web 2.0 rīkus.
Nozīmīgs informācijas avots sievietēm - topošajām uzņēmējām, kurā
apkopoti paraugprakses piemēri no visām partnervalstīm. Šos piemērus apkopojuši
projekta partneri, iekļaujot dažāda vecuma (no 26 līdz 66 gadi) sievietes ar dažādu izglītības
līmeni un atšķirīgu profesiju. Piemēros iekļautas sievietes, kuras lieto atšķirīgus Web 2.0 rīkus
savās profesionālajās un personiskajās aktivitātēs. To pieredze ir pietiekoši plašai, lai visām
sievietēm sniegtu lielāko daļu tām nepieciešamās informācijas. Galvenā doma ir likvidēt
šķēršļus, kuri radušies dēļ negatīvām attiecībām ar jaunām un nepazīstamām tehnoloģijām,
atbalstītu pašpārliecinātību, gūtu vispārēju ieskatu, un visbeidzot - iemācīties strādāt,
izmantojot jaunos taču tik populāros rīkus.
Tas ir patiesi iedrošinoši un mēs rosinām apgūt Web 2.0 rīkus ikvienam, kurš vēlas
izveidot vai veikt uzņēmējdarbību.
Mācīsimies kopā! Izveidosim Web 2.0 zināšanu bāzi, kura ir labi organizēta un palīdz
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mums efektīvi lietot šos rīkus, lai mācītos, komunicētu, tīklotu sadarbotos!
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