




Ilze Eglāja

Māksla būt uzņēmējam 2020

Citāds skats uz stresu.







Stresu izjūt regulāri Stresu izjūt dažkārt Stresu izjūt reti Stresu neizjūt



Ārējie faktori, 
kairinātāji

Ķermeņa 
reakcija



Situācija Problēma=

Risinu Bēgu



42%
Komandas 

vadība

35%
Administratīvais 

darbs

31%
Atbildība par 

uzņēmuma veiksmi

26%
Bailes, vai viss 

tiek darīts 
atbilstoši 
likumiem, 

nosacījumiem

24%
Naudas plūsma, 

apgrozāmie 
līdzekļi, 

izdevumu 
segšana

23%
Darbs ar 
klientiem, 

klientu 
vajadzību 

apmierināšana

20%
Mazvērtības 
komplekss, 

nepārliecinātība
par sevi kā par 

uzņēmēju

19%
Nodokļu 
nomaksa

17%
Spiedošie termiņi, 

laika trūkums

14%
Vairāku uzdevumu 
veikšana paralēli



Stress nāk par 
sliktu veselībai

?



Stress
Pārliecība, ka 
stress nāk par 
sliktu veselībai

Par 43% 
augstāks risks 

nomirt 
priekšlaicīgi

+ =

Stress +

Pārliecība, ka 
stress 

nenodara 
sliktu veselībai

=
Zemākais 

risks nomirt 
priekšlaicīgi





Stress
Kļūstam 

sabiedriski
(dalīta bēda - pusbēda)

=

Izdalās 
oksitocīns

(laimes hormons

• Liek meklēt atbalstu pie 
tuviem cilvēkiem, 

• Vēlamies pastāstīt, kā 
jūtamies, 

• Vēlamies palīdzēt citiem
• Palīdz asinsvadiem palikt 

relaksētā stāvoklī, 
• Palīdz atjaunot sirds šūnas

=

=
stresa hormons, ko izdala 

hipofīze)



Izmainīta 
domāšana par 
stresu

Patiesa 
uzticēšanas sev, 
ka spēsi tikt galā 
ar jebkuru dzīves 
izaicinājumu un 
iespēju

=



Stresa 
situācija

Problēma=

Risinu Bēgu

=Iespēja, 
izaicinājums

Risinu

DistressEistress



Meklē palīdzību un atbalstu, 
pārrunā situāciju ar kādu

Uzticies citiem, deleģē un 
pērc ārpakalpojumu

Izmanto tehnoloģijas, kur 
un kad vien vari

Esi pateicīgs par to, kas 
tev ir un kas sanāk labi

Identificē stresa izraisītāju

Plāno savu dienu, nedēļu

Nosaki prioritātes

Iemācies pateikt «Nē»

Savā brīvajā laikā 
atslēdzies un e-pasta, 
sazvanēm utt.

Dziļi ieelpo un izelpo

Padzeries

Pavingro, izbrauc ar velo 
vai dodies skriet

Piezvani draugam, 
mammai

Padejo pie vai padziedi 
līdzi savām mīļākajām 
dziesmām

Nosnaudies

Noskaties kaut ko 
smieklīgu

Paņem pārtraukumu, 
pasēdi un paskaties 
tālumā

Dodies dabā

Pagatavo kaut ko garšīgu

Palasi Bībeli, pārdomā 
lasīto, lūdz vai meditē

Pasēdi klusumā

Padari kaut ko kopā ar 
ģimeni

Aizej viens pats uz kino

Dodies viens pats 
izbraucienā ar auto

Paklausies audiogrāmatu
vai podkāstu

Nosakies basketbola vai 
hokeja maču

Aizbrauc pamakšķerēt

Dodies laikus gulēt



Par jaunām iespējām un 
izaicinājumiem!

Paldies!

(bez stresa)



BENU aptiekas veselības monitorings: https://www.benu.lv/akademija/petijums-7-no-10-latvijas-iedzivotajiem-
regulari-izjut-stresu/

10 causes of stress for small business owners, and how to cope: https://maxwelldavies.com/10-causes-of-stress-for-
small-business-owners/

Small Business, Big Stress: New research reports soaring stress levels among UK businesses: 
https://londonlovesbusiness.com/small-business-big-stress-new-research-reports-soaring-stress-levels-among-uk-
businesses/

Does the Perception that Stress Affects Health Matter? The Association with Health and Mortality
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3374921/pdf/nihms357494.pdf

How to make stress your friend: 
https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend?language=en#t-782325

25 Entrepreneurs Share Their Stress-Busting Secrets: https://www.businessnewsdaily.com/9013-entrepreneurs-
stress-habits.html

Five ways to reduce stress as a small business owner: https://www.bnz.co.nz/business-banking/business-
moments/five-ways-to-reduce-stress-as-a-small-business-owner

Run a Small Business? Here are 8 Ways to Manage Your Stress: https://www.dreamhost.com/blog/small-business-
ways-to-manage-stress/

Arta Citko, Zane Veinberga, Stresa vadības špikeris. Iedarbīgi paņēmieni, ar kuriem mazināt stresa līmeni un atgūt 
kontroli, Happy Play Books 2019




