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3. modulis: Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti 
 
Ievads 
 

Kontekstualizējot sievietes ar invaliditāti un sieviešu uzņēmējdarbību 

 

Sieviešu ar invaliditāti definīcija 

 

 

 

 

 

 

 

Sieviešu uzņēmējdarbības definēšana  

Sievietes uzņēmējas var definēt kā sievieti vai sieviešu grupu, kas uzsāk, organizē un vada 
biznesu. Īsāk sakot, sievietes uzņēmējas ir tās sievietes, kuras domā par biznesu, to uzsāk, 
organizē un apvieno ražošanas faktorus, darbojas uzņēmumā un uzņemas riskus, un 
pārvar ekonomisko nenoteiktību, kas saistīta ar tā vadīšanu. 

Saskaņā ar Indijas valdības teikto: “Sieviešu uzņēmums ir tas, kas pieder sievietei un kuru 
kontrolē sieviete ar vismaz 51 % līdzdalību kapitālā un kurā vismaz 51 % no darba vietām 
ieņem sievietes.” 

Pēc J. Šumpetera teiktā, “sievietes, kuras aktīvi ievieš uzņēmējdarbību, uzsāk 
uzņēmējdarbību vai piekopj uzņēmējdarbību, tiek dēvētas par sievietēm uzņēmējām.” 

Pasaulē vairāk nekā trešdaļu uzņēmumu vada sievietes. Saistībā ar ekonomisko progresu, 
līdz ar labāku piekļuvi izglītībai, urbanizāciju, liberālās un demokrātiskās kultūras 
izplatīšanos un sabiedrības atzīšanu Indijā ir vērojams sieviešu uzņēmējdarbības apjoma 
pieaugums. Indijā ir radīti īpaši stimuli, lai veicinātu sieviešu uzņēmēju izaugsmi. Tādas 
shēmas kā Startup India un Standup arī veicina sieviešu motivāciju uzsākt 
uzņēmējdarbību. 

 

Visā pasaulē pamazām, bet vienmērīgi, sievietes ir kļuvušas par veiksmīgām uzņēmējām, 
vienlaikus saņemot līdzcilvēku atzinību. Piemēram, amerikāņu uzņēmēja, televīzijas 

Sievietes ar invaliditāti veido 16 % no kopējā sieviešu skaita Eiropā, un tas 
nozīmē, ka ES ir aptuveni 40 miljoni sieviešu un meiteņu ar invaliditāti. Sievietes 
ar invaliditāti saskaras ar dažāda veida diskrimināciju visās dzīves jomās, 
nelabvēlīgu sociālekonomisko stāvokli, sociālo izolāciju, vardarbību pret 
sievietēm, piespiedu sterilizāciju un abortus, piekļuves trūkumu kopienas 
pakalpojumiem, zemas kvalitātes mājokļus, institucionalizāciju, nepietiekamu 
veselības aprūpi un atteikumu aktīvi piedalīties un iesaistīties sabiedrībā. 

Avots: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
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raidījuma vadītāja Opra Vinfrija 2013. gadā saņēma prezidenta brīvības medaļu par izcilu 
darbu izklaides un sociālās ietekmes jomā. 

 

Kāpēc sievietes kļūst par uzņēmējām? 

 

1. Lai kļūtu finansiāli neatkarīgas. 

2. Lai izveidotu savu uzņēmumu. 

3. Lai noteiktu savu identitāti sabiedrībā. 

4. Lai savos centienos sasniegtu izcilību. 

5. Lai kļūtu par sevi pārliecinātākas. 

6. Lai attīstītu spēju uzņemties riskus. 

7. Lai pieprasītu vienādu statusu sabiedrībā. 

8. Lai nodrošinātu lielāku brīvību un mobilitāti. 

 

Uzņēmējdarbības priekšrocības cilvēkiem ar invaliditāti 

Cilvēkus pašnodarbinātība var saistīt dažādu iemeslu dēļ. Daži pašnodarbinātību uzsāk 
nepieciešamības dēļ, bet daudzi cenšas izmantot iespējas, iegūt neatkarību un 
autonomiju, uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, palielināt apmierinātību ar darba 
aktivitātēm un mēģināt palielināt savus ienākumus un citus materiālos labumus. Lai gan 
šie iemesli var būt attiecināmi arī uz uzņēmējiem ar invaliditāti, viņus, iespējams, motivē 
arī citi faktori. Viens no lielākajiem ieguvumiem ir tas, ka pašnodarbinātība nodrošina 
iekļūšanu darba tirgū, jo bieži tiek ziņots par darba devēju piekoptu diskrimināciju. Darba 
devēji bieži vien diskriminē saistībā ar tiem traucējumiem vai ierobežojumiem, kas saistās 
ar lielākiem aizspriedumiem, piemēram, garīga un fiziska invaliditāte. Šiem cilvēkiem 
pašnodarbinātība varētu sniegt vienīgo iespēju aktīvi piedalīties darba tirgū un līdz ar to 
arī uzlabot ienākumus un dzīves līmeni. 
 
Vēl viena svarīga pašnodarbinātības priekšrocība personām ar invaliditāti ir tā, ka tā 
nodrošina labāku pielāgošanos attiecībā uz invaliditātes statusu un darba dzīvi, jo ir lielāka 
elastība darba ritmā, nostrādātajās stundās un darba vietā. Tādējādi pašnodarbinātība var 
radīt pašpietiekamības sajūtu, jo uzņēmējdarbība var dot personai iespēju kontrolēt savu 
invaliditāti un dalību darba tirgū, kā arī būt sociāli un ekonomiski aktīvam, ciktāl tas viņu 
situācijā ir iespējams. 
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Problēmas, ar kurām saskaras cilvēki ar invaliditāti, uzsākot 
uzņēmējdarbību 
 
Papildus tam, ka uzņēmēji ar invaliditāti saskaras ar vispārējām uzņēmējdarbības 
uzsākšanas problēmām, ar kurām saskaras visi uzņēmēji, viņi, iespējams, saskarsies ar 
īpašiem šķēršļiem uzņēmējdarbības uzsākšanā un turpināšanā. Daži no šiem šķēršļiem 
neapšaubāmi ir ļoti dziļi iesakņojušies sociālie un strukturālie ierobežojumi, kas noteiktām 
cilvēku ar invaliditāti grupām uzliek nopietnus ierobežojumus.  
Šie šķēršļi ir:  
 
• Pārliecības trūkums un ierobežoti centieni – cilvēkiem ar invaliditāti var būt grūtības 
pamanīt uzņēmējdarbības iespējas, attīstīt šo biznesa ideju un jēgpilni iesaistīties 
pieejamā atbalsta infrastruktūrā, kas veicina zemu uzticības līmeni saistībā ar 
uzņēmējdarbības uzsākšanu. To vēl vairāk pasliktina atbalsta trūkums no ģimenes un 
draugiem, kuri bieži vien attur no idejas uzsākt biznesu. Šis izaicinājums ir īpaši aktuāls 
tiem, kuriem ir garīgās veselības problēmas.  
 

Iedvesmojoša uzņēmēja: Veronika Hedemarka [Veronica Hedenmark], Zviedrija  
 
Veronika ir uzņēmēja no Gēteborgas Zviedrijā. Viņa ir dibinājusi trīs uzņēmumus – VH Assistants, VH 
Action un VH Kids, un visi šie uzņēmumi specializējas personīgās palīdzības sniegšanā bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti. Veronika piedzima ar Osteogenesis Imperfecta jeb “trauslo 
kaulu slimību”. Kad viņai bija 9 gadi, viņai jau bija bijuši 152 kaulu lūzumi. Neskatoties uz viņas stāvokli, 
Veronika bija ļoti sabiedriska un viņai patika apmeklēt skolu. Tomēr, beidzot vidusskolu, Veronika vēroja, 
kā visi draugi dodas prom, lai apmeklētu universitāti vai strādātu ārzemēs. Viņa palika turpat, 
nezinādama, kāds būtu nākamais solis.  
 
Kad Sociālās apdrošināšanas birojs viņai piedāvāja priekšlaicīgu vecuma pensiju, liekot saprast, ka viņa 
nekad nevarēs strādāt, Veronika bija neizpratnē un aizvainota. Tā vietā, lai to pieņemtu, viņa kļuva 
apņēmīgāka būt par aktīvu sabiedrības dalībnieci. Viņas draugs palīdzēja viņai saprast atšķirību starp to, 
ka kādam ir invaliditāte, un ka kāds ir invalīds, un tas mainīja viņas perspektīvu un skatījumu uz dzīvi.  
Viņai uzreiz radās vēlme dibināt un veidot uzņēmumu. 1996. gadā viņa dibināja VH Assistants, lai 
palīdzētu citiem cilvēkiem ar invaliditāti un lai viņus iedvesmotu. Šim uzņēmumam bija lieli panākumi, un 
viņa vēlāk nodibināja VH Action un VH Kids, lai paplašinātu sava darba sfēru. Šodien viņas uzņēmumos 
visā Zviedrijā strādā vairāk nekā 600 darbinieku.  
 
Papildus veiksmīgu uzņēmumu vadīšanai Veronika ir veiksmīga cilvēku ar invaliditāti aizstāve, un viņa ir 
arī ļoti pieprasīta runātāja. 2008. gadā viņa tika iecelta par Zviedrijas uzņēmējdarbības ministres vēstnesi 
un bija Göranpriset balvas ieguvēja. 2009. gadā viņa ieguva Compass Rose, Karaļa balvu jaunajiem 
līderiem, un žurnāls Business World viņu nosauca par vienu no 100 visspēcīgākajiem līderiem, kas jaunāki 
par 40 gadiem. 
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• Pabalstu slazds – aptaujas rāda, ka bieži vien ir bailes zaudēt drošību, ko sniedz regulāri 
pabalsti. Cilvēku ar invaliditāti izpratne par tiesībām uz pabalstiem ir nepilnīga un veicina 
uzskatu, ka pašnodarbinātība ir “riskanta”.  
 
• Attiecīgu uzņēmējdarbības zināšanu un prasmju trūkums – cilvēkiem ar invaliditāti bieži 
vien trūkst uzņēmējdarbības vadības, juridisko un finanšu prasmju un zināšanu 
ierobežotās izglītības un nodarbinātības pieredzes dēļ. 
 
 • Sākotnējā kapitāla pieejamība – cilvēkiem ar invaliditāti bieži ir grūtības finansēt 
jaundibinātos uzņēmumus ierobežoto personisko finanšu resursu (uzkrājumu, mājas 
īpašumtiesību) dēļ, kas savukārt daļēji ir sliktas izglītības dēļ un tādēļ, ka personas ar 
invaliditāti lielākoties ir nodarbinātas slikti atalgotās profesijās; ir slikts kredītreitings, jo 
ilgstoši ir saņemti pabalsti; banku neieinteresētība/diskriminācija; informācijas trūkums 
par pieejamajām dotācijām un aizdevumiem.  
 
• Patērētāju piekopta diskriminācija – pašnodarbinātība var nešķist kā laba ideja klientu 
piekoptas diskriminācijas dēļ, jo samazinās pieprasījums pēc saražotajām precēm un 
pakalpojumiem, kā arī samazinās atlīdzība. 
 
 • Palielinātas darbaspēka izmaksas – dažiem uzņēmējiem ar invaliditāti ir jāpieņem palīgi, 
lai palīdzētu viņām veikt uzdevumus, kurus daudzi cilvēki bez invaliditātes varētu veikt 
paši (piemēram, pārvietot preces, ievadīt datus datoru programmatūrā), kas palielina viņu 
darbaspēka izmaksas un viņus nostāda neizdevīgā konkurencē.  
 
• Atbilstošu uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu trūkums – šim šķērslim ir vairākas 
dimensijas, ņemot vērā to, cik dažādas ir invaliditātes. Pirmkārt, biznesa konsultanti bieži 
nevēlas ieteikt pašnodarbinātību kā karjeras iespēju personām ar invaliditāti, un dažreiz 
aktīvi cenšas viņus atrunāt no šāda soļa. Šādi uzskati varētu būt sekas tam, ka konsultanti 
nepietiekami izprot darbības ierobežojumus, kas izriet no īpašiem apstākļiem un/vai 
atbalsta saņēmēju spēju nepareizas uztveres, tam, ka viņām ir aizspriedumaina 
domāšana, kā arī iespējams konsultanti patiesi uztraucas par riskiem, ar kuriem personas 
ar invaliditāti saskaras, dibinot un vadot uzņēmumus.  
 
Otrkārt, apmācības ne vienmēr tiek pielāgotas individuālām vajadzībām, un tāpēc tām ir 
ierobežota vērtība konkrētiem programmas dalībniekiem. Dažiem var būt nepieciešams 
sniegt atbalstu ilgākā laika posmā, jo īpaši personām ar īpašu veselības stāvokli vai stresu. 
Daži atbalsta saņēmēji uzskata, ka finansētāji saskaras ar spiedienu ātri pāriet uz nākamo 
lietu, nevis sniegt ilgtermiņa atbalstu tiem, kam palīdz (“ķeksīšu kultūra”).  
 
Treškārt, atbalsta pakalpojumi var nebūt pieejami noteiktos formātos (piemēram, Braila 
raksts), kas atbalsta pakalpojumu padara nepieejamu noteiktām cilvēku ar invaliditāti 
grupām. Tas iespējams ietekmēs arī informētības līmeni par pieejamo atbalstu.  
 
Ceturtkārt, telpas, kurās tiek sniegts atbalsts, var nebūt pieejamas personām ar slimībām 
un traucējumiem, kas ietekmē viņu pārvietošanās spēju. Turklāt šo šķērsli var palielināt 
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problēmas, kas saistītas ar transportu uz un no atbalsta centriem tiem, kam ir problēmas 
ar pārvietošanās spēju. 
 
Piektkārt, atbalsta programmās var tikt izmantota valoda, kas cilvēkiem ar invaliditāti ir 
mulsinoša. Piemēram, uzņēmējiem, kuriem ir invaliditāte, bieži vien ir mazākas izaugsmes 
vēlmes un viņi var netikt identificēti ar tādiem jēdzieniem kā “uzņēmējs”, jo viņi 
neuzskata, ka viņi izmanto iespējas un ir inovatīvi. 

Sestkārt, traucējumu un invaliditātes dažādība nozīmē, ka daži uzņēmēji, kas ir personas 
ar invaliditāti, iespējams, neuztver sevi kā “invalīdu” un dod priekšroku, lai viņus atbalstītu 
saskaņā ar vispārējiem, nevis ar invaliditāti saistītiem pakalpojumiem. 

Ir pierādījumi, ka konkrētas cilvēku ar invaliditāti grupas Eiropas darba tirgos saskaras ar 
vairākiem nelabvēlīgiem apstākļiem. Invaliditāte biežāk skar sabiedrības mazāk 
aizsargātās apakšgrupas, piemēram, veci un nabadzīgi cilvēki, kā arī cilvēki, kuriem ir 
invaliditāte, var saskarties ar vairākām sociālās atstumtības formām un nelabvēlīga darba 
tirgus avotiem. Sievietes, vecāka gadagājuma cilvēki, etnisko minoritāšu pārstāvji un 
imigranti, kuriem ir invaliditāte, visdrīzāk saskaras ar lielāku darba tirgus neizdevīgumu. 
Tādēļ ar invaliditāti saistītos šķēršļus uzņēmējdarbībā var papildināt ar dzimuma, etniskās 
piederības un vecuma šķēršļiem, kā arī nelabvēlīgiem sociālekonomiskiem apstākļiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedvesmojoša uzņēmēja: Jota Mihaelidu [Yiota Michaelidou], Kipra 
  
Jota ir uzņēmēja no Limasolas Kiprā. Viņa vada maizes un konditorejas darbnīcu Paradosiakes 
Dimiourgies, kas ražo Kipras tradicionālos konditorejas izstrādājumus. Jota sāka savu karjeru kā 
bērnudārza audzinātāja, bet prieka pēc pa vakariem apmeklēja maizes un konditorejas izstrādājumu 
nodarbības. Drīz pēc karjeras uzsākšanas viņai bija iespēja vairāk laika veltīt cepšanai, jo viņa bija 
mājās un audzināja divus bērnus. Tieši šajā laikā Jotai sāka parādīties Stargardta slimības simptomi, 
makulārās retinopātijas forma, progresējoša acu slimība, kas ietekmē centrālo redzi. Pēdējos gados 
viņas redze ir tik ļoti samazinājusies, ka viņa var lasīt tikai lielu druku vai lasīt, izmantojot slēgtas 
sistēmas televīziju. Lai izmantotu datoru, viņa izmanto arī īpašu palielināšanas programmatūru. 
Tomēr tas neietekmē viņas mobilitāti, izņemot nepazīstamās vidēs ar spilgtu dienasgaismu. 
Neskatoties uz Stargardta slimības sākšanos, Jota turpināja cept un meklēja darbu konditorejas 
veikalā. Viņa veiksmīgi atrada vairākus darbus, bet nekad tur nestrādāja ilgi, jo juta, ka pret viņu slikti 
izturas viņas invaliditātes dēļ. Tas viņai lika domāt par sava biznesa atvēršanu. Viņas vecāku mājā bija 
uzbūvēta darbnīca, kas atbilda veselības un drošības prasībām, kā arī viņas redzes vajadzībām. 
Piemēram, plītij un virtuves kombainiem ir lieli cipari un kontrastējošas krāsas. Šī jaunā darbnīca sākās 
kā izmēģinājuma bizness, un viņa apkalpoja divas viesnīcas, bērnudārzu un dažas personas. 
Aizņemtākos periodos Jotas māte un citas sievietes palīdzēja, un viņām bija stundu darbs. Augsti 
novērtējis biznesa uzsākšanu, sociālais darbinieks Jotai ieteica apmeklēt biznesa un datoru apmācības 
kursus, lai palīdzētu viņai paplašināt savu biznesu. Jota veica vajadzību novērtējumu un piedalījās 
mazo uzņēmumu apmācībās personām ar invaliditāti, ko piedāvāja Darba un sociālās apdrošināšanas 
ministrija. Viens no pirmajiem soļiem, ko viņa veica, uzsākot uzņēmējdarbību, bija pieteikšanās 
dotācijai, lai viņa varētu ieguldīt divās rūpnieciskajās saldētavās, ļaujot viņai uzglabāt lielu daudzumu 
saldētu produktu, lai apkalpotu vairāk klientu. Jota turpina attīstīt savu biznesu un strādā pie 
tradicionālo Kipras gardumu pavārgrāmatas personām ar redzes traucējumiem. 
 
 



   

Projekts “Ready Women” tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 
 

Projekts Nr.: 2018-1-ES01-KA204-050765 

6 

Secinājumi – praktiskās vadlīnijas 

Pastāv daudzas problēmas, kas liedz sievietēm būt veiksmīgām uzņēmējām: 
nepietiekamas investīcijas; nepietiekama izglītība, jo īpaši uzņēmējdarbības jomā; vīriešu 
uzskati, ka sievietes nevar būt veiksmīgas, jo viņām trūkst pieredzes un izglītības; trūkst 
sieviešu uzņēmēju, kas ir kā paraugs; trūkst informācijas par uzņēmējdarbības procesiem; 
ir patriarhāla ģimene; tradicionālās dzimumu lomas; bērnu atbildība un mājas uzkopšana; 
patērētāju negatīvās domas par sievietēm ar invaliditāti, kas ir uzņēmējas; trūkst karjeras 
konsultantu atbalsta. Taču mēs zinām, ka veiksmīga biznesa vešana sniedz panākumu 
izjūtu, neatkarību, cieņu un personisko izaugsmi, un iesaistīšanās uzņēmējdarbībā pozitīvi 
ietekmē sievietes ar invaliditāti – gan sociāli, gan psiholoģiski, gan fiziski. 

Indivīdu uzņēmējdarbības prasmes ietekmē gan iekšējie, gan ārējie faktori. Šo prasmju 
attīstības ziņā ļoti svarīgas ir gan personības iezīmes, gan sabiedrības. Vispirms mēs varam 
pārbaudīt, kādas personības iezīmes ir tiem, kam piemīt labas uzņēmējdarbības prasmes. 

1) Viņām jābūt sapņiem un jācenšas tos īstenot. 

2) Viņām jāspēj nākt klajā ar oriģinālām idejām un jāspēj domāt ārpus rāmjiem. 

3) Viņām jāspēj izdomāt jaunus veidus, kā apmierināt klientus, izmantojot novatoriskas 
idejas. 

4) Viņām jābūt drosmīgiem spert pirmo soli. 

5) Viņām jābūt apņēmības pilniem risināt problēmas katrā uzņēmējdarbības procesa 
posmā. 

6) Viņām jābūt optimistiskiem un jāpamana iespējas. Tas ietver iespēju saredzēt 
iespējamās priekšrocības jebkurā situācijā. 

7) Viņām jābūt pašpārliecinātiem, jātic savām spējām sasniegt savus mērķus un nav 
jābaidās no atbildības. Tomēr pārāk liela pašapziņa var radīt problēmas, kad jāuzklausa 
kritika vai jābūt atvērtam labākām idejām. 

8) Ir svarīgi, lai sievietes nepārtrauc tiekties uz augšu. Sievietes bieži uzskata, ka pastāv 
“stikla griesti”, kuriem viņas nevar izlauzties cauri karjeras izaugsmes ziņā – un tas 
patiešām tā notiek bieži – un tas bieži vien iet roku rokā ar “viltvārža sindromu”, lai liktu 
sievietēm domāt, ka viņu panākumi ir nejaušība, nevis pašu spēkiem sasniegti. Turklāt 
sievietēm nevajadzētu justies tā, it kā mājsaimniecības pienākumi būtu tikai viņu 
pienākums, vai justies vainīgām, ja viņas nespēj pilnībā tikt galā ar šādiem pienākumiem. 

9) Viņām vajadzētu būt spēcīgam iekšējās kontroles lokusam. Kontroles lokuss attiecas uz 
to, kā cilvēki konceptualizē kontroli pār savu dzīvi. Tie, kuriem ir spēcīgs ārējās kontroles 
lokuss, vairāk tic, ka ārējie faktori nosaka to, kas notiek viņu dzīvē, savukārt tie, kuriem ir 
spēcīgs iekšējās kontroles lokuss, uzskata, ka viņu nākotni lielā mērā nosaka viņu pašu 
izdarītās izvēles. Spēcīgā iekšējās kontroles lokusa dēļ veiksmīgi uzņēmēji mēdz būt arī 
aktīvāki, novatoriskāki un vēlas uzņemties jaunus pienākumus. 
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10) Viņām jāspēj veiksmīgi tikt galā ar nenoteiktību. Citiem vārdiem sakot, viņām jābūt 
gataviem uzņemties atbildību pat neskaidros apstākļos. 

11) Viņām nevajadzētu vairīties no risku uzņemšanās. Visām uzņēmējdarbības aktivitātēm 
ir nepieciešama kāda veida riska uzņemšanās, neatkarīgi no tā, vai tā ir sociāla, 
psiholoģiska, attiecas uz viņa veselību vai karjeru. Tomēr veiksmīgi uzņēmēji arī pēta, 
izsver priekšrocības un trūkumus un plāno katru procesa posmu pirms pieņem lēmumus, 
lai izvairītos no neinformētiem un neracionāliem lēmumiem. 

12) Viņām jābūt noturīgiem pret stresu un jāspēj to pārvaldīt, kad nepieciešams. Pretējā 
gadījumā nepatīkamāki uzņēmējdarbības aspekti var izraisīt trauksmi, nogurumu, garīgu 
izsīkumu utt. 

13) Viņām jāspēj izstrādāt un īstenot gan īstermiņa, gan ilgtermiņa plānus. 

14) Viņām jāspēj pareizi pārvaldīt savu laiku un veikt izmaksu un ieguvumu analīzi. 

15) Viņām jābūt labām komunikācijas prasmēm un uzticamiem, kā arī patīkamiem, jo 
viņām jāspēj gan pārliecināt, gan motivēt citus. 

             Mēs varam arī pārbaudīt nepieciešamos sabiedrības un citus ārējos faktorus, kas 
pozitīvi ietekmē uzņēmēju panākumus. Citiem vārdiem sakot, ekonomiskā un 
tehnoloģiskā infrastruktūra, kultūra, izglītība, ģimenes un sociālā vide, kā arī juridiskās, 
politiskās un administratīvās struktūras ir ļoti svarīgi noteicošie faktori uzņēmējdarbības 
jomā. 

1) Uzņēmējdarbību atbalsta stabila ekonomiskā struktūra un konkurētspējīga 
uzņēmējdarbības vide. 

2) Tehnoloģiskā infrastruktūra ir svarīga inovācijai un tās pielietošanai komerciālu 
produktu izstrādē. Turklāt, ņemot vērā pētniecības un attīstības darbību nozīmi 
tehnoloģiju attīstībā, tā būtu jāatbalsta un jāturpina. 

3) Tādas tendences kā riska uzņemšanās un inovācijas, kas nepieciešamas veiksmīgai 
uzņēmējdarbībai, ne visās kultūrās tiek uzskatītas par pieņemamām vai atbalstītām.  

4) Izglītības sistēma uzņēmējiem ir ļoti svarīga. Tā vietā, lai veicinātu vienkāršu iekalšanu, 
izglītības sistēmai vajadzētu veicināt to, ka studenti attīsta nepieciešamās prasmes, 
radošumu un viņu talantus. 

5) Ģimenes dzīve un sociālā vide ietekmē uzņēmējdarbību. Citiem vārdiem sakot, 
attieksme, uzvedība, vērtības un cerības, kas iemācītas mājās un sabiedrībā, ietekmē 
indivīda uzņēmējdarbības garu. Tāpēc ir svarīgi, lai bērni nebūtu vienkārši spiesti ievērot 
patvaļīgus noteikumus katrā dzīves aspektā un lai gan ģimene, gan sabiedrība viņām ļautu 
brīvi izteikties. 
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6) Vēl viens izpaltīts aizspriedumainais viedoklis par sievietēm ir tas, ka viņas izrāda 
atkarīgu, emocionālu un subjektīvu uzvedību, nevis riskē, ir ambiciozas, adekvātas un 
spējīgas vadīt. Tas būtu jāmaina. 

7) Būtu labāk jāpopularizē esošās uzņēmējdarbības iespējas, piemēram, kursi, apmācības 
iespējas utt. 

8) Nodarbinātības aģentūrai būtu jāizveido vietne, lai personas ar invaliditāti varētu 
iepazīties ar uzņēmējdarbības jomu. 

9) Uzņēmējdarbības kursi būtu jāorganizē un jāpadara pieejami tiešsaistē, lai tie būtu 
vieglāk pieejami cilvēkiem ar invaliditāti. 

10) Karjeras konsultantiem, kas strādā ar sievietēm ar invaliditāti, būtu jāsaņem apmācība 
un izglītība uzņēmējdarbības jomā. 

11) Atbalstošās juridiskās, politiskās un administratīvās struktūras uzņēmējdarbības jomā 
atvieglo jaunu uzņēmējdarbību un inovācijas. Piemēram, Ģimenes, darba un sociālo lietu 
ministrija atbalsta Turcijas Nodarbinātības aģentūru projektā “Dotācijas personām ar 
invaliditāti”, kas atbalsta personas ar invaliditāti, lai tās varētu izveidotu savu biznesu. 
Turcijas Nodarbinātības aģentūra piešķir stipendijas 50 000 TRL apmērā veiksmīgajiem 
pretendentiem, ja tiek ievēroti noteikti nosacījumi, tostarp ir uzņēmējdarbības sertifikāts, 
kā arī meistarības sertifikāts viņu praktizētajā profesijā. 

12) Dotācijas apjoms katru gadu jāpalielina atbilstoši inflācijai, jo dažas sievietes uzskata, 
ka dotācija nav pietiekama uzņēmējdarbībai. 

13) Dotācija vairāk jāpiešķir sievietēm ar invaliditāti, jo viņām ir arī citas vajadzības. 
Piemēram, Mazo un vidējo industriju attīstības organizācija Turcijā piešķir lielākas 
dotācijas cilvēkiem ar invaliditāti uzņēmējdarbībai nekā veseliem cilvēkiem.  

14) Jāizstrādā mikrofinansēšanas sistēma, jo sievietēm ar invaliditāti iespējams nav 
līdzekļu, ko ieguldīt. 
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3. modulis: Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti 

Apmācību plāns:  

1. Apmācību mērķis 

Pastāv daudzas problēmas, kas liedz sievietēm būt veiksmīgām uzņēmējām: nepietiekamas investīcijas; 
nepietiekama pieredze; nepietiekama izglītība, jo īpaši uzņēmējdarbības jomā; vīriešu uzskati, ka 
sievietes nevar būt veiksmīgas, jo viņām trūkst pieredzes un izglītības; trūkst sieviešu uzņēmēju, kas ir 
kā paraugs; trūkst informācijas par uzņēmējdarbības procesiem; ir patriarhāla ģimene; tradicionālās 
dzimumu lomas; bērnu atbildība un mājas uzkopšana; patērētāju negatīvās domas par sievietēm ar 
invaliditāti, kas ir uzņēmējas; trūkst darba konsultantu atbalsta. Taču mēs zinām, ka veiksmīga biznesa 
vešana sniedz panākumu izjūtu, neatkarību, cieņu un personisko izaugsmi, un iesaistīšanās 
uzņēmējdarbībā pozitīvi ietekmē sievietes ar invaliditāti – gan sociāli, gan psiholoģiski. 

 Ņemot vērā šo informāciju, šīs apmācības ir domātas tam, lai attīstītu un uzlabotu uzņēmējdarbības 
prasmes, kas ir nepieciešamas, lai radītu jaunus darbus, nodarbinātību un attīstītu sociālo jomu.  

  

2. Atslēgas vārdi un frāzes 

✰ Sievietes ar invaliditāti, kas ir iesaistītas darba tirgū;  
✰ sievietes, kas ir gatavas izveidot darbavietu; 
✰ Jaunas kompetences;  
✰ Uzņēmējdarbības prasmes. 

 

3. Mērķi 

✰ Iedrošināt sievietes ar invaliditāti kļūt par uzņēmējām. 
✰ Sniegt sievietēm ar invaliditāti informāciju par uzņēmējdarbību (birokrātiskie procesi, 

valdības atbalsts, finansiāls atbalsts, kursi u.c.)  
✰ Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti iegūt darbu, sākt pelnīt un iesaistīties sociālajā dzīvē. 
✰ Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti būt neatkarīgām un pašapzinīgām. 

 
 

4. Plānotie rezultāti 

✰ 15 sievietes ar invaliditāti ir ieguvušas izsmeļošu informāciju un ir sapratušas, kādas iespējas 
sniedz uzņēmējdarbība. 
 

✰ 15 sievietes ar invaliditāti ir iedrošinātas kļūt par uzņēmējām.  
 

✰ 15 sievietes ar invaliditāti aktīvi iesaistās darba dzīvē un profesijās. 
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✰ 15 sievietes ar invaliditāti gūst ienākumus, ir kļuvušas finansiāli neatkarīgas un kļuvušas 
pašapzinīgas.  
 

✰ 15 sievietes ar invaliditāti piedalās sociālajā dzīvē, līdz ar to ir nodrošināta sociālā iekļaušana. 
 
 

5. Kursa saturs 

3.1. Uzņēmējdarbības prasmju atpazīšana un pārvaldīšana  

Galvenās tēmas: Uzņēmējdarbības jēdziens, uzņēmējdarbības veidi (tehniskā, oriģinālā, iekšējā, vides, 
sociālā, digitālā, komerciālā u.c.). Sievietēm ar invaliditāti piemērotāka ir sociālā un digitālā 
uzņēmējdarbība. 

 

3.2. Faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību 

Galvenās tēmas: Uzņēmējdarbības faktori, ko var ietekmēt pats indivīds (spēt domāt ārpus rāmjiem, 
saņemties un spert pirmo soli, nebaidīties no riskiem, nebaidīties no atbildības, būt pozitīvam un 
ieraudzīt iespējas, būt pašapzinīgam, ticēt savām spējām sasniegt mērķus, nenoniecināt savas spējas 
(stikla griesti un viltvārža sindroms), izmantot savu iekšējo spēku, lai kontrolētu savu dzīvi, spēt 
veiksmīgi tikt galā ar neskaidrību, cīnīties pret stresu, attīstīt komunikācijas prasmes un būt uzticamam, 
kā arī būt patīkamam, jo ir jāspēj gan pārliecināt citus, gan viņus motivēt, spēt pārvaldīt savu laiku, 
atvēlot laiku gan mājas darbiem, gan visam citam), un sabiedrības un citi ārējie faktori (izglītības 
sistēmai vajadzētu veicināt to, ka studenti attīsta nepieciešamās prasmes, radošumu un viņu talantus, 
nevis vienkārši iekaļ galvā materiālu; ģimene un sabiedrība sniedz viņiem telpu, kur sevi izpaust; 
jāorganizē uzņēmējdarbības kursi un tie jāpiedāvā tiešsaistē; darba konsultantiem, kuri strādā ar 
sievietēm ar invaliditāti, būtu jāiziet apmācības vai jāiegūst izglītība uzņēmējdarbības jomā; jaunu 
uzņēmumu un inovāciju rašanos veicina juridiskais, politiskais un administratīvais atbalsts; jāsamazina 
birokrātiskās procedūras; cilvēki ar invaliditāti jāatbalsta ne tikai finansiāli, bet arī ar mentoru, juristu 
un grāmatvežu atbalstu, lai varētu risināt problēmas, kas varētu rasties; subsīdiju apjomi katru gadu ir 
jāpalielina atbilstoši inflācijai; jāizstrādā mikrofinanšu sistēma; jābūt stabilai ekonomikas struktūrai un 
konkurējošai biznesa videi u.c.).  

 

3.3. Uzņēmējdarbība konkrētajā valstī 

Galvenās tēmas:  Tiesību akti, birokrātija, valdības atbalsts, nodokļi, finansiāls atbalsts, privātā un 
publiskā sektora kursi. Galvenās tēmas katrā valstī var mazliet atšķirties. Cilvēki iegūs informāciju par 
uzņēmējdarbības procesu un apzināsies, kādas ir viņu iespējas. 

 

3.4. Kā uzsākt jaunu biznesu un kā to novērtēt 

Galvenās tēmas:   Iemācīties uzsākt jaunu biznesu, novērtēt potenciālās biznesa iespējas un riskus, 
izmantojot SVID analīzi, veicot tirgus izpēti, meklējot jaunos uzņēmumus un aktuālās tendences. 
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3.5. Veiksmīgas uzņēmējdarbības piemēri (īpaši saistībā ar sievietēm ar invaliditāti) 

Veiksmīgas uzņēmējas var iedrošināt citas sievietes spert pirmo soli. Šīs veiksmīgās uzņēmējas katrā 
valsī būs savas. 

 

3.6. Tests, lai novērtētu savu progresu  

Tests uz papīra lapām (ar 30 jautājumiem ar atbilžu variantiem), kam atvēlētas divas stundas; tā 
mērķis ir novērtēt progresu. Testu labo paši un salīdzina rezultātus. 

 

6. Moduļa ilgums 

Apmācību modulis ilgst sešas stundas (sešas nodarbības, katra 60 minūtes), un tā mērķis ir veicināt 
nodarbinātību. Moduļa ilgumu var pielāgot kursa dalībnieču mācīšanās tempam. Taču ieteicams šim 
modulim veltīt ne mazāk kā četras stundas. 

 

7. Mācīšanas un mācīšanās metodes 

Moduli var pasniegt, izmantojot divas mācību metodes. 

1. Interaktīva grupu apmācība 

Dalībnieces varēs aktīvi piedalīties nodarbībās, jo tās notiks klātienē.  

Ideju apmaiņa, diskusijas, grupu darbs, jautājumu un atbilžu tehnika, iesildošās aktivitātes u.c. 

 

2. Izglītība tiešsaistē 

Iziet apmācības un pabeigt moduļus var arī ar tiešsaistes platformas palīdzību, tas ir jo īpaši noderīgi 
tiem, kas nevar ierasties uz kursiem klātienē. 

 

8. Vērtēšanas metodes 

Apmācību apmierinātības aptauja un apmācību novērtējums pirms un pēc testa. 

 

9. Resursi  

Microsoft Office programmatūra, videoprojektors, datori, 30 pildspalvas, 30 zīmuļi, 15 krāsainās 
pildspalvas, tāfele. 
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✰  https://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?bransCode=70&bransBaslikCode=62 

✰  https://www.campusonline.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16 

✰  https://isimizgirisim.com/girisimcilik-cesitleri/ 
 

 

 

 

11. PIELIKUMS – NODARBĪBU PLĀNS: (skatīt tabulu pielikumā)  

 

3. modulis / nosaukums:  Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti 

 

3.1. nodarbība: Uzņēmējdarbības jēdziens un tās veidi 

Plānotais ilgums: no 40 minūtēm līdz vienai stundai, atkarībā no sieviešu vajadzībām. 

 

Vispārīgie mērķi: Iedrošināt sievietes ar invaliditāti kļūt par uzņēmējām. 

 

https://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?bransCode=70&bransBaslikCode=62
https://www.campusonline.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16
https://isimizgirisim.com/girisimcilik-cesitleri/
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Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. 
Tajā jābūt pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar 
interneta pieslēgumu, Microsoft Office programmatūrai, videoprojektoram, 
klēpjdatoriem, 30 pildspalvām, 30 zīmuļiem, 15 krāsainajām pildspalvām, tāfelei. 

 

 

3.1. Uzņēmējdarbības jēdziens un tās veidi 

 

Plānotie rezultāti 

 

15 sievietes ar invaliditāti ir ieguvušas padziļinātas zināšanas par to, kas ir uzņēmējdarbība un kādi ir 
tās veidi (sociālā, digitālā u.c.). 

 

Metodes / svarīgākie punkti: 

− interaktīva /klātienē; 

− tiešsaistē. 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts): 

 

1) ideju apmaiņa;  
2) diskusijas; 
3) grupu darbs; 
4) jautājumu un atbilžu tehnika; 
5) iesildošās aktivitātes u.c. 

 

 

Vērtēšana: 

 

1) apmācību apmierinātības aptauja; 
2) apmācību novērtējums pirms un pēc testa. 
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3. modulis / nosaukums:  Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti 

 

3.2. nodarbība: Faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību  

Plānotais ilgums: no 40 minūtēm līdz vienai stundai, atkarībā no sieviešu vajadzībām. 

 

Vispārīgie mērķi: Iedrošināt sievietes ar invaliditāti kļūt par uzņēmējām. 

 

Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. 
Tajā jābūt pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar 
interneta pieslēgumu, Microsoft Office programmatūrai, videoprojektoram, datoriem, 
30 pildspalvām, 30 zīmuļiem, 15 krāsainajām pildspalvām, tāfelei. 

 

 

3.2. Faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību 

 

Plānotie rezultāti 

 

15 sievietes ar invaliditāti ir ieguvušas padziļinātas zināšanas par iekšējiem un ārējiem faktoriem. 

 

Metodes / svarīgākie punkti: 

− interaktīva /klātienē; 

− tiešsaistē. 

 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts): 

 

1) ideju apmaiņa;  
2) diskusijas; 
3) grupu darbs; 
4) jautājumu un atbilžu tehnika; 
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5) iesildošās aktivitātes u.c. 

 

 

Vērtēšana: 

 

1) apmācību apmierinātības aptauja; 
2) apmācību novērtējums pirms un pēc testa. 
 

 

3. modulis / nosaukums:  Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti 

 

3.3. nodarbība: Faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību  

Plānotais ilgums: no 40 minūtēm līdz vienai stundai, atkarībā no sieviešu vajadzībām. 

 

Vispārīgie mērķi: Sniegt sievietēm ar invaliditāti informāciju par uzņēmējdarbību 
(birokrātiskie procesi, valdības atbalsts, finansiāls atbalsts, kursi u.c.). 

Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti iegūt darbu, sākt pelnīt un iesaistīties sociālajā dzīvē. 

 

Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. 
Tajā jābūt pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar 
interneta pieslēgumu, Microsoft Office programmatūrai, videoprojektoram, datoriem, 
30 pildspalvām, 30 zīmuļiem, 15 krāsainajām pildspalvām, tāfelei. 

 

 

3.3. Uzņēmējdarbība konkrētajā valstī 

 

Plānotie rezultāti 
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15 sievietes ar invaliditāti ir ieguvušas padziļinātas zināšanas par tiesību aktiem, birokrātiju, valdības 
atbalstu, nodokļiem, finansiālu atbalstu, privātā un publiskā sektora kursiem attiecīgajā valstī. 

 

Metodes / svarīgākie punkti: 

− interaktīva /klātienē;  

− tiešsaistē. 

 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts): 

 

1) ideju apmaiņa;  
2) diskusijas; 
3) grupu darbs; 
4) jautājumu un atbilžu tehnika; 
5) iesildošās aktivitātes u.c. 

 

 

Vērtēšana: 

 

1) apmācību apmierinātības aptauja; 
2) apmācību novērtējums pirms un pēc testa. 
 

 

3. modulis / nosaukums:  Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti 

 

3.4. nodarbība: Kā uzsākt jaunu biznesu un kā to novērtēt 

Plānotais ilgums: no 40 minūtēm līdz vienai stundai, atkarībā no sieviešu vajadzībām. 

 

Vispārīgie mērķi: Sniegt sievietēm ar invaliditāti informāciju par uzņēmējdarbību 
(birokrātiskie procesi, valdības atbalsts, finansiāls atbalsts, kursi u.c.). 

Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti iegūt darbu, sākt pelnīt un iesaistīties sociālajā dzīvē. 
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Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. 
Tajā jābūt pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar 
interneta pieslēgumu, Microsoft Office programmatūrai, videoprojektoram, datoriem, 
30 pildspalvām, 30 zīmuļiem, 15 krāsainajām pildspalvām, tāfelei. 

 

 

3.4. Kā uzsākt jaunu biznesu un kā to novērtēt 

 

Plānotie rezultāti 

 

15 sievietes ar invaliditāti ir ieguvušas padziļinātas zināšanas par to, kā uzsākt jaunu biznesu, novērtēt 
potenciālās biznesa iespējas un riskus, izmantojot SVID analīzi, veicot tirgus izpēti, meklējot jaunos 
uzņēmumus un aktuālās tendences. 

 

Metodes / svarīgākie punkti: 

− interaktīva /klātienē;  

− tiešsaistē. 

 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts): 

 

1) ideju apmaiņa;  
2) diskusijas; 
3) grupu darbs; 
4) jautājumu un atbilžu tehnika; 
5) iesildošās aktivitātes u.c. 

 

 

Vērtēšana: 

 

1) apmācību apmierinātības aptauja; 
2) apmācību novērtējums pirms un pēc testa. 
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3. modulis / nosaukums:  Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti 

 

3.5. nodarbība: Veiksmīgas uzņēmējdarbības piemēri  

 

Plānotais ilgums: no 40 minūtēm līdz vienai stundai, atkarībā no sieviešu vajadzībām. 

 

Vispārīgie mērķi: Sniegt sievietēm ar invaliditāti informāciju par uzņēmējdarbību 
(birokrātiskie procesi, valdības atbalsts, finansiāls atbalsts, kursi u.c.). 

Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti iegūt darbu, sākt pelnīt un iesaistīties sociālajā dzīvē. 

 

Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. 
Tajā jābūt pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar 
interneta pieslēgumu, Microsoft Office programmatūrai, videoprojektoram, datoriem, 
30 pildspalvām, 30 zīmuļiem, 15 krāsainajām pildspalvām, tāfelei. 

 

 

3.5. Veiksmīgas uzņēmējdarbības piemēri 

 

Plānotie rezultāti 

 

15 sievietes ar invaliditāti ir ieguvušas padziļinātas zināšanas par veiksmīgām uzņēmējām, jo īpaši 
sievietēm ar invaliditāti.  

Metodes / svarīgākie punkti: 

− interaktīva /klātienē; 

− tiešsaistē. 

 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts): 



 

Projekts “Ready Women” tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

Projekts Nr.: 2018-1-ES01-KA204-050765 

 

1) ideju apmaiņa;  
2) diskusijas; 
3) grupu darbs; 
4) jautājumu un atbilžu tehnika; 
5) iesildošās aktivitātes u.c. 

 

 

Vērtēšana: 

 

1) apmācību apmierinātības aptauja; 
2) apmācību novērtējums pirms un pēc testa. 
 

 

3. modulis / nosaukums:  Uzņēmējdarbības prasmes sievietēm ar invaliditāti 

 

3.6. nodarbība: Progresa novērtēšana  

 

Plānotais ilgums: no 40 minūtēm līdz vienai stundai, atkarībā no sieviešu vajadzībām. 

 

Vispārīgie mērķi: Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti iegūt prasmes, kas viņām palīdzēs 
būt neatkarīgām un pašapzinīgām. 

Resursi: Apmācību telpai jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu sasniegt apmācību mērķi. 
Tajā jābūt pasniedzējam nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem – datoram ar 
interneta pieslēgumu, Microsoft Office programmatūrai, videoprojektoram, datoriem, 
30 pildspalvām, 30 zīmuļiem, 15 krāsainajām pildspalvām, tāfelei. 

 

 

3.6. Progresa novērtēšana 

 

Plānotie rezultāti 
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15 sievietes ar invaliditāti ir ieguvušas padziļinātas zināšanas par veiksmīgām uzņēmējām, jo īpaši 
sievietēm ar invaliditāti.  

 

Metodes / svarīgākie punkti: 

− interaktīva /klātienē;  

− tiešsaistē. 

 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts): 

 

1) ideju apmaiņa;  
2) diskusijas; 
3) grupu darbs; 
4) jautājumu un atbilžu tehnika; 
5) iesildošās aktivitātes u.c. 

 

 

Vērtēšana: 

 

1) apmācību apmierinātības aptauja; 
2) apmācību novērtējums pirms un pēc testa. 
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