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1. Uzņēmējdarbības kompetence  
 

EntreComp pētījums tika veikts, lai veidotu kopīgu uzņēmējdarbības kompetences 

ietvarstruktūru, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt viņu spēju aktīvi piedalīties sabiedrībā, pilnvērtīgi 

dzīvot un strādāt un īstenot iniciatīvas. Uzņēmējdarbības kompetences koncepts ir pamats šīs 

ietvarstruktūras izveidei. EntreComp pētījuma pamatā ir izpratne par uzņēmējdarbību kā 

caurviju prasmi, kas apgūstama gan individuāli, gan grupai visās dzīves jomās.  Tā tiek definēta: 

 

Uzņēmējdarbība ir spēja īstenot iespējas un idejas, radot vērtības citiem. 

Radītā vērtība var būt finansiāla, kultūras vai sociāla.  

 

Kompetences definīcija tiek centrēta uz vērtību radīšanu neatkarīgi no tās konteksta. Tas 

nozīmē radīt vērtību jebkura jomā, iespējama arī vērtību ķēde. Vērtību radīšana gan privātajā, 

gan valsts, gan citos sektoros vai jebkurā kombinācijā. Līdz ar to ir dažādi uzņēmējdarbības 

veidi: sociālā uzņēmējdarbība, individuālā, zaļā uzņēmējdarbība,  digitālā uzņēmējdarbība. 

Uzņēmējdarbība attiecas uz visām dzīves jomām: tā var veicināt personīgo izaugsmi, sociālo 

attīstību, darba uzsākšanu, kļūt par pašnodarbināto, uzsākt uzņēmējdarbību, izvērtēt riskus, tam 

visam var būt kultūras, sociālais vai komerciālais motīvs.  

EntreComp konceptuālajam modelim ir divas galvenās dimensijas: trīs kompetenču 

jomas, kas atšķirīgi atspoguļo uzņēmējdarbības definīciju kā spēju pārvērst idejas darbībā, kas 

rada vērtības kādam citam, ne pašam sev, un 15 apakškompetences, kas kopā veido pamatu 

uzņēmējdarbības kompetencei visiem cilvēkiem. 1. tabulā ir kompetenču saraksts ar 

ieteikumiem, kā šo kompetenci izmantot un apraksts, kas atspoguļo pamataspektus.   

‘Idejas un iespējas’, ‘Resursi’ un ‘Darbībā’ ir šī konceptuālā modeļa jomas, kas 

galvenokārt uzsver spēju pārvērst idejas un iespējas darbībā, mobilizējot visus resursus. Šie var 

būt personīgie resursi (pārliecība, efektivitāte, motivācija un neatlaidība), materiālie resursi 

(ražošanas līdzekļi un finansiālie līdzekļi) un nemateriālie līdzekļi (specifiskas zināšanas, 

prasmes un attieksmes). Visas trīs kompetenču jomas ir cieši saistītas: uzņēmējdarbības 

kompetence pāri visām trim jomām. 15 apakškompetences arī ir savstarpēji saistītas un viena 

otrai pakārtotas, un katra uzskatāma par daļu no vienota veseluma. Nav jāuzskata, ka 

izglītojamam ir jāapgūst visas 15 apakškompetences visaugstākajā līmenī vai visām 

apakškompetencēm ir jābūt vienā līmenī. Tomēr ietvarstruktūra ietver visas apakškompetences 

kā vienoti 15 bloki.  

EntreComp 1. attēlā kompetences ir attēlotas kā pīrāga šķēles. Zilās ir “Idejas un 

iespējas”. Oranžās ir “Resursi”. Zaļās ir “Darbībā”. Apakškompetences caurvijas un atkārtojas 

blokos.  
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1. attēls: jomas un kompetences. Uzņēmējdarbības kompetences (EntreComp) konceptuālais 

modelis  

 

1. attēlā ir atspoguļots pārskats par EntreComp konceptuālo modeli, parādot, kā 

uzņēmējdarbības kompetence ir sadalīta sastāvdaļās ietvarstruktūrā. Numerācija norāda tikai 

secību, nevis nozīmību un hierarhiju. Šis ir sākuma punkts uzņēmējdarbības kompetences 

interpretēšanā, ietvarstruktūra vēl ir pilnveidojama, arī attiecībā uz specifiskām mērķa grupām.  
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1. tabula: EntreComp konceptuālais modelis 

J
o

m
a
s
  

Kompetences 
Ieteikumi 
spēju 

attīstīšanai 

Apraksts 
1
. 

Id
e
ja

s
 u

n
 i
e
s
p
ē
ja

s
  

 

1.1 Iespēju 

saskatīšana 

Lieto savu iztēli 

un spējas noteikt 

iespējas vērtību 

radīšanai  

• Identificē un izmanto iespējas, lai radītu vērtības 

sociālajā, kultūras un ekonomiskajā jomā   
• Veido jaunas saites un savieno atsevišķus jomas 

elementus, lai radītu iespējas radīt jaunas 

vērtības   

1.2 Radošums  
Attīsta radošas un 

mērķtiecīgas 

idejas  

• Attīsta vairākas idejas un iespējas, lai radītu 

vērtības, ieskaitot labākus risinājumus 
pastāvošajiem un jauniem izaicinājumiem  

• Izpēta un eksperimentē inovatīvas pieejas  
• Kombinē zināšanas un resursus, lai panāktu 

vērtīgus efektus  

1.3. Vīzija   
Darbojas, lai 

īstenotu savu 

vīziju  

• Iztēlojas nākotni  
• Attīsta vīziju, lai vērstu vīziju darbībā  
• Vizualizē nākotnes scenārijus, lai pārvērstu 

vīziju darbībā   

1.4 Ideju 

novērtēšana   

Iegūt maksimumu 

no idejām un 

iespējām  

• Izvērtē, kāda ir vērtība kultūras, sociālajā un 
ekonomiskā ziņā  

• Nosaka vērtību tam, ko idejas īstenošana  

radītu, un nosaka piemērotākos veidus 

maksimāla efekta radīšanai  

1.5 Ētika un 

ilgtspējība  

Izvērtē ideju 

īstenošanas sekas 

un rezultātus  

• Vērtē idejas īstenošanas sekas un rezultātus, 

kas rada vērtību un uzņēmējdarbības darbības 

efektu attiecībā uz sabiedrību, tirgu, vidi  
• Apsver, cik ilgstoši un ilgtspējīgi ir sociālie, 

kultūras un ekonomiskie mērķi un izvēlēto 
darbību kurss mērķu sasniegšanai  

• Darbojas atbildīgi  

2
. 

R
e
s
u
rs

i 

2.1 Pašpārliecība 

un 

pašefektivitāte  

Tic savam 

spēkam un 

nepārtraukti 

attīstās  

• Apsver savas vajadzības, tieksmes un vēlmes 

īsam, vidējam un ilgtermiņam   
• Nosaka un izvērtē personīgās un grupas stiprās 

un vājās puses  
• Tic savām spējām ietekmēt lietu norisi par spīti 

nenoteiktībai, šķēršļiem un īslaicīgām 

neveiksmēm  

2.2 Motivācija un 

neatlaidība  

Koncentrē 

uzmanību un 

nepadodas 

• Noteikti darbojas, lai idejas īstenotu darbībā, un 
apmierina savas vajadzības pēc sasniegumiem  

• Ir pacietīgs un turpina centienus sasniegt savus 
ilgtermiņa un grupas mērķus  

• Ir elastīgs spriedzes apstākļos, īslaicīgās 

neveiksmēs, likstās  

2.3 Resursu 

mobilizēšana  

Apkopo un 

pārzina 

nepieciešamos 

resursus  

• Sagādā un pārzina materiālos, nemateriālos un 

digitālos resursus, kas nepieciešami ideju 
īstenošanai  

• Iegūst maksimumu, izmantojot ierobežotus 

resursus  
• Iegūst un izmanto nepieciešamās kompetences 

katram posmam, ieskaitot tehniskās, juridiskās, 

nodokļu politikas un digitālās kompetences  
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2.4 Finansiālā un 

ekonomiskā 

pratība  

Attīsta finansiālo 

un ekonomisko 

lietpratību  

• Aprēķināt, cik izmaksā idejas īstenošana 
vērtības radīšanai 

• Plānot, īstenot un novērtēt finansiālus lēmumus 
laika gaitā 

• Pārvaldīt finansējumu, lai pārliecinātos par 
vērtību – vērtības radīšana var būt ilgstoša   

 

2.5. Citu 

mobilizēšana 

Iedvesmo, 

iejūsmina un 

iesaista pārējos  

• Iedvesmo un iejūsmina atbilstošas iesaistītās 

puses  

• Iegūst atbalstu, kas nepieciešams, lai iegūtu 

vērtīgus rezultātus 

• Demonstrē efektīvu komunikāciju, 

pārliecināšanas un sarunas vadīšanas prasmes 

3
. 

D
a
rb

īb
ā
  

3.1 Iniciatīvas 

uzņemšanās 
Virzās uz mērķi  

• Iniciē procesus, lai radītu vērtības 

• Pieņem izaicinājumus  

• Darbojas un strādā neatkarīgi, lai sasniegtu 

mērķus, ir neatlaidīgs un īsteno plānotos 

uzdevumus   

3.2 Plānošana un 

menedžments 

Prioritizē, 

organizē un 

turpina uzsākto  

• Izvirza ilgtermiņa, vidēja un īstermiņa mērķus 
• Nosaka prioritātes un darbības plānus  
• Pieņem un paredz pārmaiņas  

3.3 

Nenoteiktības, 

neskaidrību un 

risku 

pārvarēšana  

Pieņem lēmumus, 
tiekot galā ar 
nenoteiktību, 
neskaidrībām un 
risku  
 

• Pieņem lēmumus, kad vēl nav skaidrs lēmuma  
rezultāts, kad pieejamā informācija ir nepilnīga, 
neskaidra un kad ir risks iegūt neparedzētus 
rezultātus. Jau pašā pirmajā vērtību radīšanas 

posmā testē idejas īstenošanas soļus, lai 
novērstu neizdošanās riskus  

• Tiek galā strauji mainīgās situācijās tūlītēji un 
elastīgi  

3.4 Sadarbība ar 

pārējiem 

Komandas 

veidošana, 

sadarbība un 

sadarbības tīkla 

veidošana  

• Strādā komandā un sadarbojas, lai attīstītu 

idejas un pārvērstu tās darbībā 
• Veido tīklu  
• Risina konfliktus un uzņem sacensību un 

konkurenci pozitīvi, kad tas ir nepieciešams 

3.5. Mācīšanās no 

pieredzes  
Mācās darot  

• Kā mācīšanās iespēju izmanto katru iniciatīvu 
vērtību radīšanai  

• Mācās kopā ar citiem, ietverot partnerus un 
mentorus 

• Ņem vērā un mācās gan no panākumiem, gan 

neveiksmēm (savām un citu)  
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2. Uzņēmējdarbības kompetences (EntreComp) 

ietvarstruktūra  
 

Šajā nodaļā ir atspoguļota Uzņēmējdarbības kompetences attīstīšanas ietvarstruktūra ar 

galvenajiem mācīšanās rezultātiem: 3 kompetenču jomas, 15 kompetences, 15 apraksti, 8 

apguves līmeņi, 442 mācīšanās rezultāti (1. pielikums). Tabula atspoguļo uzņēmējdarbības 

kompetences sarežģītību ar vairākiem aspektiem mūsu ikdienas dzīvē. Ietvarstruktūra 

izmantojama dažādiem mērķiem.  
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2. tabula: Uzņēmējdarbības attīstības modelis  

Pamata  līmenis Vidējs līmenis Augsts līmenis Eksperta līmenis 

Saņemot atbalstu no citiem Patstāvības veidošana Atbildības uzņemšanās 
Pārveides, inovāciju un izaugsmes 

veicināšana   

Tiešā uzraudzībā  

Ar nelielu citu 

atbalstu, nelielu 

autonomiju un 

kopā ar kādu   

Patstāvīgi un ar citu 

atbalstu 
Uzņemoties 

atbildību vai dalot 

atbildību  

Cita vadībā un kopā ar 

kādu  
Uzņemoties 

atbildību par 

lēmumu 

pieņemšanu un 

strādājot kopā ar 

citiem  

Uzņemoties 

atbildību par 

sarežģītām norisēm 

specifiskā jomā  

Būtiski veicināt konkrētas 

 jomas attīstību 

Atklāj Izpēta Eksperimentē Uzdrīkstas Uzlabo Pastiprina Paplašina  Pārveido 

1. līmenis. Galvenā 

uzmanība vērsta uz 

personīgajām 

īpašībām, spējām, 

interesēm, vēlmēm 

un vajadzībām, un 

uz dažāda veida 

problēmām, to 

radošiem 

risinājumiem, kā arī   

vērība ir vērsta uz 

individuālo prasmju 

un attieksmju 

attīstīšanu  

2. līmenis. 

Galvenā vērība 

dažādu pieeju 

atklāšanai 

problēmu 

risināšanai, 

ņemot vērā 

dažādību un 

attīstot sociālās 

prasmes un 

attieksmes  

3. līmenis. 

Uzmanība vērsta uz 

kritisko domāšanu 

un 

eksperimentēšanu, 

radot vērtības, 

piemēram, 

praktiskās 

uzņēmējdarbības 

pieredzes veidošana 

4. līmenis. 

Uzmanība vērsta 

uz ideju 

pārvēršanu 

darbībā reālajā 

dzīvē un 

uzņemoties 

atbildību par to  

5. līmenis. Uzmanība 

vērsta uz prasmju 

uzlabošanu, lai ideju 

pārvērstu darbībā, 

uzņemoties 

paaugstinātu atbildību, 

radot vērtības un 

attīstot zināšanas par 

uzņēmējdarbību  

6. līmenis. 

Uzmanība vērsta 

uz darbu 

komandā, lietojot 

savas zināšanas, 

lai radītu 

vērtības, 

pieņemot 

sarežģītus 

izaicinājumus  

7. līmenis. 

Uzmanība vērsta 

uz kompetencēm, 

kas nepieciešamas, 

lai risinātu 

sarežģītus 

izaicinājumus, 

darbojoties 

nepārtraukti 

mainīgā vidē, kad 

nenoteiktības 

līmenis ir augsts  

8. līmenis. Uzmanība 

vērsta uz 

izaicinājumiem, kas 

rodas, veidojoties 

jaunām zināšanām, 

veicot pētījumus un 

attīstot inovācijas, lai 

sasniegtu ekselenci, 

mainot darba 

paņēmienus  
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3. tabula: Uzņēmējdarbības kompetences pārskats  

 
Apguves līmenis  

Joma Kompetence  Pamata līmenis   Vidējs līmenis Augsts līmenis  

 

Iespēju 

saskatīšana 

Spēj atrast iespējas radīt vērtības 

citiem  

Spēj noteikt iespējas risināt 

izaicinājumus, kas radušies  

Spēj novērtēt un izprast iespējas, lai 

risinātu izaicinājumus un radītu 

vērtības citiem  

Radošums Spēj attīstīt dažādas idejas, kas rada 

vērtības citiem  

Spēj izvērtēt un noskaidrot, kādas 

vērtības citiem rada ideju īstenošana  

Spēj pārvērst idejas risinājumos, kas 

rada vērtības citiem   

Vīzija  Spēj iztēloties vēlamo nākotni  Spēj veidot iedvesmojošu vīziju, lai 

iedvesmotu citus  

Spēj lietot savu iztēli, lai pieņemtu 

stratēģiskus lēmumus  

Idejas 

novērtēšana  

Saprot un novērtē idejas vērtību  Saprot to, ka ir dažādi ideju veidi un 

tās var īstenot dažādos veidos  

Spēj attīstīt stratēģijas, lai iegūtu 

vislielāko vērtību no idejas 

īstenošanas  

Ētika un 

ilgtspējība 

Spēj atpazīt savu izvēļu un uzvedības 

ietekmi gan sabiedrībā, gan vidē 

 

Spēj ievēro ētiku un ilgtspējību, 

pieņemot lēmumus  

Darbojas, lai pārliecinātos, vai ētiskie 

un ilgtermiņa mērķi tiek sasniegti  

 

Pašapziņa un 

efektivitāte 

Paļaujas uz savām spējām radīt 

vērtības citiem  

Spēj iegūt maksimumu, rēķinoties ar 

savām stiprajām un vājajām pusēm 

Spēj kompensēt savas vājās puses, 

veidojot komandu un tālāk attīstot 

savas stiprās puses  

Motivācija un 

neatlaidība 

Vēlas sekot savām vēlmēm un rada 

vērtības citiem  

Vēlas likt lietā savas pūles un 

resursus ar vēlmi radīt vērtības citiem   

Spēj koncentrēt savas vēlmes un 

turpināt radīt vērtības citiem, 

neņemot vērā neveiksmes  



 

 

9 

 

 Resursu 

mobilizēšana 

Spēj atrast un atbildīgi lietot resursus  Spēj apkopot un izmantot dažāda 

veida resursus, lai radītu vērtības 

citiem 

Spēj noskaidrot stratēģijas, lai 

mobilizētu resursus, kas nepieciešami 

vērtību radīšanai citiem  

 Finanšu un 

ekonomiskā 

pratība  

Spēj aprēķināt budžetu vienkāršiem 

pasākumiem  

Spēj atrast finansējuma iespējas un 

izmantot budžetu, lai radītu vērtības  

Spēj plānot ilgtspējīgu finansējumu 

vērtības radīšanas aktivitātēm  

Citu mobilizēšana   Spēj komunicēt par savām idejām 

skaidri un ar entuziasmu  

Spēj pārliecināt, iesaistīt un iedvesmot 

citus vērtību radīšanas aktivitātēm  

Spēj iedvesmot citus un iesaistīt 

komandā vērtību radīšanai  

 

Iniciatīvas 

uzņemšanās   

Vēlas risināt problēmas, kas ietekmē 

sabiedrību  

Spēj iniciēt vērtību radīšanas 

aktivitātes  

Spēj meklēt iespējas uzņemties 

iniciatīvu, lai pievienotu vai radītu 

vērtību  

Plānošana un 

menedžments  

Spēj noteikt mērķus vienkāršām 

aktivitātēm, lai radītu vērtības  

Spēj izveidot darbības plānu, kas 

nosaka prioritātes un pagrieziena 

punktus mērķu sasniegšanai  

Spēj noteikt prioritātes un veidot 

plānu, lai pielāgotos mainīgiem 

apstākļiem  

Neskaidrības un 

nenoteiktības 

pārvarēšana  

Nebaidās no kļūdām, ieviešot 

jauninājumus  

Spēj novērtēt ieguvumus un riskus 

alternatīviem pasākumiem un izdara 

izvēles, kas atspoguļo priekšrocības   

Spēj izvērtēt riskus un pieņemt 

lēmumus par spīti neskaidrībai un 

nenoteiktībai  

Sadarbība ar 

citiem 

Spēj strādāt komandā, lai radītu 

vērtības  

Spēj strādāt kopā ar dažāda veida 

indivīdiem un grupām, lai radītu 

vērtības  

Spēj veidot komandu un sadarbības 

tīklu, balstoties uz vajadzībām, radot 

vērtības  

Mācīšanās no 

pieredzes  

Spēj noteikt vērtības, kas iegūtas, 

piedaloties vērtību radīšanas 

aktivitātes   

Spēj apsvērt un vērtēt savus 

sasniegumus un neveiksmes un gūt 

pieredzi no tā  

Spēj uzlabot savas spējas radīt 

vērtības, izmantojot iepriekšējo 

pieredzi, mācoties no citiem 
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Pielikums: Uzņēmējdarbības kompetences ietvarstruktūra  
  

        Pamata līmenis  Vidējs līmenis Augsts līmenis Eksperta līmenis  

Attīstība   

   Izmantojot citu atbalstu Patstāvīgi Uzņemoties atbildību Virzot pārmaiņas, inovācijas un attīstību  

   Tiešā uzraudzībā Ar nelielu atbalstu no 

citiem, mazliet 

autonomijas un kopā ar 

citiem 

Patstāvīgi un kopā 

ar citiem  
Uzņemoties un 

dalot nelielu 

atbildību.   

Ar dažiem 

norādījumiem un 

atbalstu un kopā ar 

citiem  

Uzņemoties atbildību 

par lēmumu 

pieņemšanu un 

strādājot kopā ar 

citiem  

No atbildības  

uzņemšanās par 

kontroli līdz 

sarežģītai attīstībai 

specifiskā jomā  
 

Veicinot 

ilgtspējīgu 

attīstību specifiskā 

jomā  

   Atklāj Izpēta  Izmēģina Uzdrošinās Uzlabo Pastiprina Izvērš Pārveido  

Joma  Kompetence  Rīcība Apraksts Saistība 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis 4. līmenis 5. līmenis 6. līmenis 7. līmenis 8. līmenis 

Id
ej

a
s 

u
n

 i
e
sp

ēj
a

s 

 

Iespēju 

saskatīšana 
Lieto savu 

iztēli un 

spējas, lai 

noteiktu 

iespējas 

vērtību 

radīšanai  
 

Izpētot situāciju 

sociālajā, kultūras 

un ekonomikas 

jomā, identificē un 

izmanto iespējas 

radīt vērtības. 

Identificē 

vajadzības un 

iespējamos 

izaicinājumus. 

Veido jaunas 

sakarības un 

savieno atsevišķus 

elementus, lai radītu 

iespējas radīt 

vērtības  

Identificē, rada 

un izmanto 

iespējas  

Spēj atrast iespējas un 

palīdzēt citiem  
Apsver iespējas un rada 

vērtības savā kopienā un 

apkārtnē   

Spēj izskaidrot, kā 

rodas iespējas 

radīt vērtības  

Spēj proaktīvi 

meklēt iespējas 

radīt vērtības, kas 

nepieciešamas  

Spēj aprakstīt dažādas 

analītiskas pieejas, lai 

identificētu 

uzņēmējdarbības 

iespējas   

Spēj lietot savas 

zināšanas un izpratni 

par kontekstu, lai 

iegūtu iespējas radīt 

vērtības   

Spēj izvērtēt 

iespējas radīt 

vērtības un izlemt, 

vai  izmatot šīs 

iespējas dažādos 

līmeņos (mikro, 

vidējā vai makro)  

Spēj noteikt un ātri 

izmantot iespējas  

Koncentrē 

uzmanību uz 

izaicinājumiem 

Spēj saskatīt dažādus 

izaicinājumus,  kam 

nepieciešams 

risinājums   

Spēj saskatīt 

izaicinājumus savā 

apkārtnē un kopienā un 

iesaistīties to risināšanā   

Spēj identificēt 

iespējas risināt 

problēmas dažādos 

veidos  

Spēj pārdefinēt 

izaicinājuma 

aprakstu tā, lai būtu 

atrodamas 

alternatīvas iespējas 

risinājumam  
 

Spēj atdalīt  jau 

esošas pieredzes un 

noteikt galveno 

izaicinājuma virzību, 

lai atrastu iespējas 

novērtēt 

izaicinājumu 

dažādos veidos  

Spēj izvēlēties 

piemērotāko laiku 

vērtību radīšanai   

Spēj grupēt 

dažādas iespējas 

vai noteikt 

sinerģijas starp 

dažādām iespējām, 

lai tās maksimāli 

izmantotu  

Spēj konkurēt  

Atklāj 

vajadzības  
Spēj noteikt, kas ir 

ieguvēji no tā, ja 

problēma tiktu 

atrisināta 

Spēj identificēt jaunas, 

līdz šim nebijušas 

vajadzības savā kopienā 

un apkārtnē 

Spēj izskaidrot to, 

ka dažādām 

sabiedrības grupām 

var būt dažādas 

vajadzības  

Spēj noteikt, kuras 

sabiedrības grupas 

un kādas vajadzības 

tiks apmierinātas, 

radot vērtības  

Spēj veikt vajadzību 

analīzi, iesaistot 

nepieciešamos 

partnerus  

Spēj identificēt 

izaicinājumus, kas 

attiecas uz atšķirīgām 

partneru vajadzībām 

un interesēm  

Spēj izveidot ceļa 

karti, kurā iezīmē 

vajadzībām 

atbilstošas darbības 

to apmierināšanai 

un vērtību 

radīšanai  

Spēj izstrādāt 

projektus 

nākotnes 

vajadzību 

noteikšanai   

 

    Analizē 

kontekstu 
Spēj izskaidrot 

atšķirību starp 

dažādām jomām, 

kurās vērtība varētu 

tikt radīta (piemēram, 

mājās, kopienā, vidē, 

sabiedrībā, 

ekonomikā) 

Spēj atpazīt, kādu lomu 

veic valsts, privātais un 

sabiedriskais sektors 

reģionā vai valstī  

Spēj izskaidrot 

atšķirību starp 

ietekmes jomām 

vērtību radīšanai 

(piemēram,  

sabiedrība, 

neformālie 

sadarbības tīkli, 

organizācijas, 

tirgus) 

Spēj identificēt 

savas personīgās, 

sociālās un 

profesionālās 

iespējas vērtību 

radīšanai 

organizācijā vai 

radot citus 

pasākumus   
 

Spēj noteikt robežas 

sistēmai, kurā tiks 

īstenots pasākums    

Spēj analizēt jau 

īstenoto vērtību 

radošo aktivitāti, 

skatoties uz to kā 

vienotu veselumu un 

saskata iespējas to 

attīstīt tālāk  

Spēj monitorēt 

pārmaiņu 

virzienus un 

saskata, kādas 

jaunas iespējas 

radīt vērtības 

paveras    

Spēj veicināt 

organizācijā 

iespējas noteikt 

jaunas iespējas 

vērtību radīšanai  



 

 

 

Radošums  Attīsta 

radošas un 

jēgpilnas 

idejas  
 

Attīsta nedaudzas 

idejas un iespējas 

radīt vērtības, 

ieskaitot labākus 

risinājumus jau 

esošajiem un 

nākamajiem 

izaicinājumiem. 

Izpēta un izmēģina 

inovatīvas pieejas. 

Apvieno zināšanas 

un resursus, lai 

panāktu nozīmīgu 

efektu.  
 

Būt 

zinātkāram un 

atvērtam 

Spēj parādīt savu 

ieinteresētību par 

visu jauno  

Spēj izmēģināt jaunus 

veidus esošo resursu 

izmantošanai   
 

Spēj izmēģināt 

jaunas prasmes un 

kompetences jaunā 

situācijā   
 

Spēj aktīvi meklēt 

jaunus risinājumus 

savu vajadzību 

apmierināšanai   
 

Spēj aktīvi meklēt 

jaunus risinājumus 

vērtību radīšanas 

procesa uzlabošanai  

Spēj apvienot 

izpratni par dažādiem 

kontekstiem, lai 

izmantotu zināšanas, 

idejas un risinājumus 

dažādās jomās 

    

 Attīsta idejas Spēj attīstīt idejas 

problēmu, kas attiecas 

uz mani un manu 

apkārtni, risināšanai   

Patstāvīgi un komandā 

spēj attīstīt idejas 

vērtību citiem radīšanai    

Spēj izmēģināt 

dažādas tehnikas, 

lai radītu 

alternatīvus 

risinājumus 

problēmu 

risināšanai, 

efektīvi lietojot 

pieejamos resursus   

Spēj novērtēt savu 

risinājumu ietekmi 

uz rezultātu 

Spēj aprakstīt dažādas 

tehnikas, lai 

pārbaudītu inovatīvas 

idejas uz rezultātu   

Spēj noorganizēt 

procesus, lai iesaistītu 

partnerus, lai atrastu, 

attīstītu un pārbaudītu 

idejas   

 

 

Spēj lietot un 

pielāgot dažādus 

veidus, lai 

iesaistītu 

partnerus, kas 

atbilst vērtību 

radīšanas procesa 

vajadzībām  

Spēj radīt jaunus 

procesus, lai 

iesaistītu partnerus 

vērtības radīšanas 

aktivitātes idejas 

testēšanai   

 Noskaidro 

problēmas 
Ar ieinteresētību 

pievēršas problēmām, 

kam ir dažādi 

risinājumi  

Spēj izpētīt sarežģītu 

problēmu dažādos 

veidos, izstrādājot 

dažādus risinājumus   

Spēj iesaistīties 

grupā ar mērķi 

risināt sarežģītas 

problēmas  

Spēj  pielāgot 

sarežģītu 

problēmu, lai 

varētu izmantot 

savas spējas   

Spēj aprakstīt un 

izskaidrot dažādas 

pieejas, lai izprastu 

sarežģītas problēmas 

un dažādas problēmu 

risināšanas stratēģijas  

Spēj palīdzēt citiem 

radīt vērtības, 

eksperimentējot un 

lietojot radošas 

metodes problēmu 

risināšanai 

Spēj iniciēt, attīstīt, 

vadīt un pabeigt 

radošu projektu  

Spēj apvienot 

radošas metodes, 

lai nodrošinātu 

radīto ideju 

ilgtspēju  

 Projektē 

vērtības  
Spēj apkopot 

līdzekļus vērtību 

radīšanai sev un 

citiem  

Spēj uzlabot esošos 

produktus, 

pakalpojumus un 

procesus, lai tie precīzāk 

atbilstu paša, partneru 

vai sabiedrības 

vajadzībām  

Spēj identificēt 

pamatfunkcijas, 

veidot prototipu, 

lai varētu ilustrēt 

idejas vērtību  
 

Spēj uzlabot, 

pārbaudīt un 

uzlabot prototipus, 

kas atspoguļo 

vērtību, kas jārada   

Spēj radīt (vienatnē 

vai kopā ar citiem) 

produktus vai 

pakalpojumus, kas 

atrisina paša 

problēmas un 

vajadzības  

Spēj attīstīt un 

izplatīt vērtības 

dažādos posmos, 

izvirzot  paša vai 

komandas idejas un 

tās pakāpeniski 

papildinot  

Spēj lietot dažādus 

ideju projektēšanas 

veidus vērtību 

radīšanai: jaunus 

produktus, 

procesus 

pakalpojumus    

Spēj veidot un 

izmantot 

inovatīvus 

procesus, lai radītu 

vērtības  

 

    Ir inovatīvs Spēj atrast inovatīvus 

produktus, 

pakalpojumus un 

risinājumus  

Spēj aprakstīt, kā dažas 

inovācijas var pārveidot 

sabiedrību  

Spēj izskaidrot 

atšķirību starp 

inovāciju veidiem 

(piemēram, procesa 

inovācija 

salīdzinājumā ar 

produkta inovāciju 

un sociālo 

inovāciju, pilnīga 

inovācija 

salīdzinājumā ar 

papildinošu 

inovāciju) 

Spēj novērtēt, vai 

ideja, produkts vai 

process ir inovatīvs 

vai kas jauns 

pašam 

Spēj  aprakstīt, kā 

inovācijas izplatās 

sabiedrībā, kultūrā un 

tirgū  

Spēj aprakstīt 

dažādus inovāciju 

līmeņus (piemēram, 

pilnīga inovācija, 

pārveidošanas un 

pilnveidošanas 

inovācija) un to 

nozīme vērtības 

radīšanas aktivitātēs  

Spēj identificēt 

soļus, lai pētītu 

potenciālu 

inovatīvas idejas 

attīstīšanai 

pašreizējā 

uzņēmumā,  jauns 

risks vai jauna 

iespēja sociālajām 

izmaiņām 

Spēj vadīt 

inovācijas 

procesus atbilstoši 

vajadzībām un 

veicina iespēju 

pieejamību 

 

Vīzija  Strādā, lai 

īstenotu 

savu vīziju  

Iztēlojas nākotni. 

Attīsta vīziju, lai 

pārvērstu ideju 

darbībā. Vizualizē 

nākotni, lai 

virzītos uz priekšu 

Iztēlojas Spēj iztēloties vēlamo 

nākotni  
Spēj attīstīt vienkāršus 

nākotnes scenārijus, 

kur vērtības tiek radītas 

kopienai  un apkārtnei  

Spēj attīstīt (viens 

pats un kopā ar 

citiem) 

iedvesmojošu vīziju 

nākotnei, iesaistot 

citus   

Spēj veidot 

nākotnes scenārijus 

savai vērtību 

radīšanas aktivitātei   

Spēj lietot savu 

izpratni par kontekstu, 

lai noteiktu dažādas 

stratēģiskās vīzijas 

vērtību radīšanai  

Spēj diskutēt par savu 

un komandas 

stratēģisko vīziju, lai 

radītu vērtības   

Spēj attīstīt 

(viens vai kopā ar 

citiem) un 

salīdzināt 

dažādus nākotnes 

scenārijus   

Spēj parādīt 

dažādām 

auditorijām 

ieguvumus no 

vīzijas nemierīgos 

laikos 



 

 

 

Stratēģiski 

domā  

   

 Spēj izskaidrot to, 

kas ir vīzija un 

kādiem mērķiem tā 

kalpo  

Būt pārliecinātam 

par to, kas ir 

nepieciešams 

vīzijas īstenošanai  

Spēj izskaidrot vīzijas 

nozīmi stratēģiskai 

plānošanai  

Spēj sagatavot vīziju 

savai vai komandas 

vērtību radīšanas 

aktivitātei, kas virza 

iekšējo lēmumu 

pieņemšanu visā 

procesā  

Spēj plānot, 

atgriežoties atpakaļ 

no vīzijas, un sākt 

plānot stratēģiju 

vīzijas īstenošanai   

Spēj izraisīt 

entuziasmu un 

piederības sajūtu 

izvirzītajai vīzijai  

Virza darbību     

 

 

 

 

 

Vīzija vērtību 

radīšanai virza 

centienus pārvērst 

idejas darbībā  
 

Spēj izlemt, kāda  

vīzija ir 

nepieciešama 

vērtību radīšanai  

Spēj plānot, 

kādas izmaiņas 

ir 

nepieciešamas, 

lai īstenotu 

vīziju   

Spēj izvirzīt 

iniciatīvas pārmaiņu 

ieviešanai, lai 

īstenotu vīziju  

Spēj noteikt 

izaicinājumus 

attiecībā uz paša 

vai komandas 

vīziju, respektējot 

dažādus sistēmas 

līmeņus un 

dažādos partnerus, 

kurus tas ietekmē  

Spēj radīt (viens vai 

komandā)  ceļa 

karti, balstoties uz 

vīziju vērtību 

radīšanai  

Ideju 

novērtēšana 
Maksimāli 

izmanto 

idejas un 

iespējas   

Izvērtē, kāda ir 

idejas vērtība 

sociālajā, kultūras 

un ekonomikas 

jomā. Novērtē, kāds  

ir idejas īstenošanas 

potenciāls, lai radītu 

vērtību, kādi ir 

piemērotākie veidi, 

lai iegūtu 

maksimumu  

Nosaka idejas 

vērtību  
Spēj atrast idejas, kam 

ir vērtība gan sev, gan 

citiem    

Spēj parādīt, kā dažādas 

grupas (firmas, 

institūcijas) rada vērtības 

savai kopienai un 

apkārtnei  

Spēj saskatīt 

atšķirību starp 

sociālajām, kultūras 

un ekonomiskajām 

vērtībām 

.  

Spēj pieņemt 

lēmumu un 

izvēlēties vērtības 

veidu savai 

darbībai un 

izvēlēties 

vispiemērotāko 

veidu tās 

īstenošanai   

Apsver daudzas 

formas un vērtības, ko 

var radīt 

uzņēmējdarbībā, 

piemēram, sociālās, 

kultūras un 

ekonomiskās  

Spēj sadalīt vērtību 

ķēdi atsevišķos 

posmos un noteikt, 

kāda ir katra posma 

vērtība kopīgajā ķēdē  

Spēj attīstīt 

stratēģijas, lai 

efektīvi izmantotu 

iespējas vērtību 

radīšanai savā 

organizācijā vai 

ārpus tās   
 

Spēj izvērtēt jaunas 

idejas no dažādu 

partneru 

perspektīvas  

 

    Dalās idejās 

ar citiem un 

aizsargā tās  

Spēj noskaidrot, kā 

citu cilvēku idejas var 

tikt izmantotas, 

respektējot viņu 

tiesības  

Spēj izskaidrot, kā 

idejas var tikt izplatītas, 

lai būtu labums visiem, 

un kā tiktu aizsargātas 

tiesības: patents un 

pavairošanas tiesības   

Spēj izskaidrot 

atšķirību starp 

licencēm, kādas 

var lietot, izplatot 

idejas un ievērojot 

autortiesības   

Spēj izvēlēties 

vispiemērotāko 

licenci, lai izplatītu 

un aizsargātu 

vērtības, kas 

radītas, izmantojot 

savas  idejas   

Spēj izskaidrot 

atšķirības starp 

dažādiem zīmoliem, 

tiesībām uz reģistrēto 

dizainu, patentu, 

ģeogrāfisko 

indikāciju, 

komercnoslēpumu, 

konfidencialitātes 

līgumu, pavairošanas 

tiesībām, ieskaitot 

atklātā, publiskā tipa, 

sabiedriskajām 

licencēm 

Radot idejas kopā ar 

citiem, spēj noslēgt 

visiem labvēlīgu 

līgumu par 

izplatīšanu un 

izmantošanu  
 

Spēj attīstīt 

pielāgotu stratēģiju 

attiecībā uz 

intelektuālā 

īpašuma tiesībām, 

kas atbilst 

ģeogrāfiskajām 

prasībām   

Spēj attīstīt 

stratēģiju attiecībā 

uz intelektuālā 

īpašuma tiesībām 

atbilstoši savam 

portfolio.  



 

 

 

 Ētiskā un 

ilgtspējības 

domāšana  

Izvērtē 

iespējamās 

sekas un 

ideju, 

iespēju 

ietekmi  
 

Izvērtē iespējamās 

sekas ideju 

īstenošanai, lai 

radītu vērtības, kā 

arī izvērtē 

uzņēmējdarbības 

ietekmi uz mērķa 

grupu, tirgu, 

sabiedrību un vidi. 

Izvērtē, cik 

ilgstoša un 

ilgtermiņa ir 

izvēlētā 

uzņēmējdarbība 

mērķu 

sasniegšanai 

sociālajā, kultūras  

vai ekonomiskajā 

jomā.  

Darbojas atbildīgi  

Uzvedas ētiski Atšķir uzvedību, kas 

demonstrē integritāti, 

godīgumu, atbildību, 

drosmi, aizrautību 

Spēj aprakstīt savos 

vārdos  integritātes un 

ētisko vērtību nozīmi  

Spēj izmantot 

ētisko domāšanu 

patēriņa un 

ražošanas procesos  
 

Spēj pieņemt 

lēmumus, vadoties 

pēc godīguma un 

integritātes 

principus  

Spēj pierādīt, ka 

idejas vērtību 

radīšanai balstās uz 

ētikas, 

dzimumtiesību, 

vienlīdzības, 

atklātības, sociālās 

taisnības un vides 

ilgtspējības  

principiem  

Spēj uzņemties 

atbildību par ētiskas 

uzvedības ievērošanu 

sava darbībā, 

piemēram, veicinot 

dzimumlīdztiesību, 

novēršot neatbilstības  

Spēj izvirzīt ētiskas 

uzvedības 

principus par 

prioritāti  
 

Darbojas, lai 

novērstu neētiskas 

darbības   

Domā par 

ilgtspējību  
Spēj atrast videi 

draudzīgas uzvedības 

piemērus, kas 

labvēlīgi ietekmē 

sabiedrību  

Spēj atrast videi 

draudzīgas uzvedības 

piemērus, kas labvēlīgi 

ietekmē sabiedrību 

kopumā   

Spēj atšķirt praksi, 

kas nav 

ilgtspējīga, noteikt 

tās ietekmi uz vidi   

Spēj skaidri 

noformulēt 

problēmu, kad 

praksē netiek 

ievēroti 

ilgtspējības 

principi  

Spēj diskutēt par to, 

kā organizācijas 

darbība ietekmē vidi 

un otrādi  

Spēj diskutēt par 

attiecībām starp 

sabiedrību un 

tehnisko attīstību un 

tās ietekmi uz vidi   
 

Spēj izvēlēties 

piemērotas 

metodes, lai 

analizētu ietekmi 

uz vidi, 

priekšrocības un  

traucējumus  

Spēj piedalīties 

pašregulējošās 

diskusijās savā 

jomā   

Izvērtē 

ietekmi 
Spēj pamatot 

pārmaiņu 

nepieciešamību 

personīgajā,  

sociālajā, kultūras, 

vides kontekstā    
 

Spēj izskaidrot  

atšķirību starp vērtību 

radīšanas aktivitātes 

ietekmi uz mērķa grupu 

un plašāku sabiedrību  

Spēj noteikt, 

kādu ietekmi uz 

pašu, komandu, 

mērķa grupu un 

plašāku 

sabiedrību  var 

radīt iespēju 

izmantošanas 

aktivitātes   
 

Spēj identificēt tos 

(arī nākamās 

paaudzes, klimats 

un daba), ko 

ietekmēs paša  vai 

komandas veiktās 

pārmaiņas, 

īstenojot vērtības 

radīšanas 

aktivitātes 

Spēj analizēt vērtību 

radošās aktivitātes 

saistību ar darbības 

loku, kurā persona 

darbojas  

Spēj noteikt ietekmes 

izvērtēšanas, 

monitoringa mērķi    

Spēj izvēlēties 

līdzekļus, lai 

uzraudzītu un 

vērtētu vērtību 

radīšanas aktivitāti   
 

Spēj izvērtēt 

vērtības radīšanas 

aktivitātes ietekmi, 

īstenot monitoringu  

 

    Būt 

saprotamam 
   

   

Spēj izskaidrot 

atšķirību starp  

resursu 

izmantošanas 

uzskaiti un vērtības 

radīšanas 

aktivitātes 

ietekmes aprēķinu 

attiecība uz 

ieinteresētajām 

pusēm un vidi  

Spēj izskaidrot 

atšķirību starp 

ieguldījumu, 

produkciju, 

rezultātiem un 

ietekmi  

Spēj diskutēt par 

virkni atbildības 

metodēm: gan 

funkcionālo, gan 

stratēģisko  

Spēj lietot 

atbildības metodes, 

kas nodrošina 

pašas personas 

atbildību attiecībā 

pret iekšējiem un 

ārējiem partneriem 

Spēj  izveidot 

atbildības sistēmu 

attiecībā pret 

partneriem  

R
es

u
rs

i 

Pašpārliecība 

un 

pašefektivitāte   

Tic saviem 

spēkiem 

un turpina 

attīstīties   

Izprot savas 

vajadzības, 

tieksmes un 

vēlmes īstermiņā, 

vidējā termiņā un 

ilgtermiņā. 

Nosaka un izvērtē 

savas individuālās 

Sekot savām 

tieksmēm 
Spēj noteikt savas 

vajadzības, vēlmes, 

intereses un mērķus  

Spēj aprakstīt savas 

vajadzības, vēlmes, 

intereses un mērķus   

Spēj darboties, lai 

piepildītu savas 

vajadzības, vēlmes, 

intereses un 

mērķus  

Spēj atšķirt savas 

un grupas 

vajadzības, 

vēlmes, intereses 

un tieksmes 

attiecībā uz 

iespējām un 

nākotnes izredzēm   

Spēj pārvērst savas 

vajadzības, vēlmes, 

intereses un tieksmes 

mērķos to 

sasniegšanai  

Spēj palīdzēt citiem 

izprast viņu 

vajadzības, vēlmes, 

tieksmes un intereses 

un kā tās pārvērst 

mērķos   

   



 

 

 

un grupas stiprās 

un vājās puses. 

Tic savām spējām 

ietekmēt 

pasākumu kursu 

par spīti 

neskaidrībām, 

īslaicīgām 

neveiksmēm un 

traucēkļiem  
 

Identificēt 

savas stiprās 

un vājas puses Spēj identificēt lietas,   Spēj identificēt lietas,  

  kuras padodas             kuras nepadodas                                       

  

 

  

Spēj vērtēt savas 

stiprās un vājās 

puses, kā arī citas 

puses attiecībā uz 

iespējām vērtību 

radīšanai  

Tiecas izmantot 

savas stiprās puses 

un spējas, lai 

maksimāli 

izmantotu iespējas 

vērtību radīšanai  

 

Spēj veidot komandu 

ar citiem, lai 

kompensētu savas 

vājās puses un 

spēcinātu stiprās   

Spēj palīdzēt 

pārējiem noskaidrot 

viņu stiprās un vājās 

puses   

   

Ticēt savām 

spējām 
Tic savām spējām 

veiksmīgi pildīt savu 

uzdevumu  

Tic savām spējām 

sasniegt savus 

mērķus   

Spēj novērtēt 

nepieciešamo 

kontroli saviem 

sasniegumiem 

(salīdzinot ar 

jebkuru kontroli 

no ārpuses)  

Tic, ka spēj 

labvēlīgi ietekmēt 

citus cilvēkus un 

situācijas  

Tic savām spējam 

īstenot to, kas ir 

plānots un iecerēts 

par spīti šķēršļiem, 

ierobežotiem 

resursiem un citu 

atturību un 

neiesaistīšanos  

Tic savām spējām 

saprast un izmantot 

pieredzi, ko citi var 

uzskatīt par 

neveiksmi  
 

   

Ieskicēt 

nākotni  
Spēj izveidot 

dažādu profesiju 

sarakstus un to 

pamatfunkcijas   

Spēj aprakstīt, kādas 

īpašības un spējas ir 

nepieciešamas 

dažādām profesijām un 

kuras no šīm īpašībām 

un spējām piemīt 

pašam  

Spēj aprakstīt 

savas prasmes un 

kompetences 

attiecībā uz 

karjeras iespējām, 

iekļaujot 

pašnodarbinātību   

Spēj lietot savas 

prasmes un 

kompetences, lai 

mainītu savu 

karjeru kā jaunu 

iespēju un 

vajadzību rezultātu  
 

Spēj pierādīt, cik 

reālistiska ir paša 

izpratne un 

vērtējums par savām 

attieksmēm, 

prasmēm un 

zināšanām, kā tās 

var ietekmēt lēmumu 

pieņemšanu, 

attiecības ar citiem 

cilvēkiem un dzīves 

kvalitāti  

Spēj izvēlēties 

profesionālās 

attīstības iespējas 

savā komandā un 

organizācijā, 

balstoties uz skaidru 

izpratni par savām 

stiprajām un vājajām 

pusēm  

Spēj veidot 

profesionālās 

attīstības stratēģiju 

savai komandai un 

organizācijai, 

balstoties uz 

skaidru izpratni 

par komandas un 

organizācijas 

stiprajām un 

vājajām pusēm gan 

saistībā ar 

pašreizējām, gan 

nākotnes iespējām 

radīt vērtības 

Spēj veidot 

stratēģiju, kā 

pārvarēt savas, 

savas komandas 

vai organizācijas 

vājās puses un kā 

spēcināt stiprās 

puses, piepildot 

nākotnes 

vajadzības  

 

 Motivācija 

un 

neatlaidība  

Koncentrēt 

uzmanību un 

nepadoties  

Būt noteiktam, 

pārvēršot idejas 

darbībā un 

apmierinot savas 

vajadzības. Būt 

pacietīgam un 

neatlaidīgi 

turpināt sasniegt 

Virzīties uz 

priekšu  
Spēj virzīties uz 

priekšu, izmantojot 

iespējas iesaistīties 

aktivitātēs, kas 

noderīgas pašam un 

citiem   

Būt motivētam īstenot 

idejas, radīt vērtības 

sev un citiem  

Spēj saskatīt 

iespējas, sasniegt 

mērķus un būt 

motivētam  

Spēj regulēt pats 

savu uzvedību, lai 

virzītos uz priekšu 

un iegūtu labumu 

no idejas 

īstenošanas    

        



 

 

 

savus ilgtermiņa 

personīgos un 

grupas mērķus. 

Izturēt spiedienu, 

nepadoties likstās 

un īslaicīgās 

neveiksmēs  

Būt 

noteiktam 
Spēj novērtēt 

uzdevumu kā 

izaicinājumu darīt 

maksimāli daudz  

Just motivāciju 

izaicinājumu 

pārvarēšanai  

Spēj izvirzīt 

izaicinājumus 

sevis 

motivēšanai   

Vēlas ieguldīt 

savas pūles un 

izmantot resursus 

pārvarēt 

izaicinājumus un 

sasniegt savus vai 

komandas mērķus   

 

Izjūt vēlmi sasniegt 

rezultātus un tic 

savām spējām   
 

Spēj trenēt pārējos 

saglabāt motivāciju, 

iedvesmot viņus 

ieguldīt savas pūles 

mērķu sasniegšanai  

Spēj veidot 

labvēlīgu klimatu, 

lai motivētu savu 

komandu, 

piemēram, 

priecājoties par 

sasniegumiem, 

mācoties no 

kļūmēm, veicinot 

inovācijas grūtību 

pārvarēšanai  

Izvērtē visus 

ieguvumus kā 

īslaicīgus 

risinājumus 

attiecīgajā laikā un 

kontekstā un ir 

motivēts 

pārliecināties par 

turpmāko 

uzlabojumu un 

inovāciju  attīstību 
 

Koncentrēt 

uzmanību uz 

to, kas dod 

motivāciju   

   Spēj noteikt dažādus 

veidus, kā motivēt sevi 

un citus radīt vērtības  

Spēj atsaukties uz 

sociālajiem 

stimuliem, kas 

saistīti ar 

iniciatīvas  

pārņemšanu 

vērtību radīšanai 

sev un citiem  

Spēj izskaidrot 

atšķirību starp 

iekšējiem un 

ārējiem 

faktoriem, kas 

motivē pašu un 

citus radīt 

vērtības sev un 

citiem   

Spēj lietot 

stratēģijas saglabāt 

motivāciju 

(piemēram, izvirzīt 

mērķus, kontrolēt 

sniegumu un vērtēt 

progresu)   

Spēj lietot 

stratēģijas, lai 

noturētu komandas 

motivāciju un 

koncentrēšanos uz 

vērtību radīšanu  

 

Spēj plānot 

efektīvus veidus, 

kā iesaistīt 

talantīgus cilvēkus 

un uzturēt 

motivāciju  

Spēj atbilstoši 

atzinīgi novērtēt 

iniciatīvu, pūles un 

sasniegumus savā 

komandā un 

organizācijā   

Būt elastīgam Izrādīt vēlmi un 

gribu sasniegt 

mērķus   

Būt noteiktam un 

neatlaidīgam, lai 

sasniegtu paša un 

komandas mērķus  

Spēj pārvarēt 

vienkāršus 

nelabvēlīgus 

apstākļus  

Spēj izvērtēt, vai ir 

vērts turpināt 

idejas īstenošanu  

Spēj neatlaidīgi 

turpināt idejas 

īstenošanu, 

neskatoties uz 

neveiksmēm  

Spēj veidot 

stratēģijas, lai 

pārvarētu standarta 

neveiksmes   

Spēj tikt galā ar 

neparedzētām 

pārmaiņām, 

kļūmēm un 

neveiksmēm 

(piemēram, darba 

zaudēšana)  

Spēj 

pārliecināties, 

vai komanda 

vai 

organizācija 

saglabā 

pozitīvu 

attieksmi, 

pieņemot 

smagus 

lēmumus un 

pārvarot 

neveiksmes  
Nepadoties Nepadoties un 

turpināt darboties, 

pat saskaroties ar 

grūtībām   
 

Nebaidīties no smaga 

darba, lai sasniegtu 

mērķus   

Lielāka efekta 

iegūšanai spēj 

atlikt mērķu 

sasniegšanu  

Spēj saglabāt pūles 

un interesi, 

neskatoties uz 

neveiksmēm  

Spēj priecāties par 

īstermiņa 

sasniegumiem, lai 

saglabātu motivāciju  

Spēj iedvesmot 

pārējos censties, lai 

sasniegtu mērķus, 

parādot savu 

dedzību un atbildību  

Spēj koncentrēt 

uzmanību uz vīziju 

un mērķiem par 

spīti 

izaicinājumiem   

  

Resursu 

mobilizēšana  
Iegūt un 

pārvaldīt 

nepieciešamos 

resursus  

Iegūt un pārvaldīt 

materiālos un 

nemateriālos un 

digitālos resursus, 

kas nepieciešami 

ideju īstenošanai, 

iegūt maksimumu 

no ierobežotiem 

resursiem. Iegūt 

un pārvaldīt 

kompetences, kas 

nepieciešamas 

katrā posmā, 

Pārvaldīt 

materiālos un 

nemateriālos 

resursus  

Spēj noteikt, kuri 

resursi ir 

neierobežoti  

Spēj novērtēt dalīšanās 

resursos ar citiem 

nozīmi   

Spēj izmēģināt 

dažādas resursu 

kombinācijas, lai 

īstenotu idejas    
 

Spēj iegūt un 

pārvaldīt 

nepieciešamos 

resursus ideju 

īstenošanai  

Spēj attīstīt plānu 

darbam ar 

ierobežotiem 

resursiem, lai 

īstenotu vērtību 

radīšanu   

Spēj savākt 

nepieciešamos 

resursus vērtību 

radīšanai   

Spēj piešķirt 

resursus 

pietiekamā 

daudzumā katram 

personīgā vai 

komandas 

aktivitāšu posmam 

vērtību radīšanai, 

piemēram, laiks, 

finanses, 

komandas 

prasmes, zināšanas 

Spēj izvērtēt 

galvenos resursus, 

kas nepieciešami 

inovatīvas idejas 

atbalstam vai 

iespējai attīstīt 

esošo biznesu, 

uzsākot jaunu 

pasākumu vai 

sociālo 

uzņēmējdarbību   

 



 

 

 

   ieskaitot tehniskās, 

juridiskās, 

nodokļu politikas 

un digitālās, 

piemēram, 

izmantojot 

piemērotu 

partnerības, 

sadarbības tīklus, 

ārpakalpojumus 

kolektīvos  

       un pieredzi  

Apzinīgi 

izmanto 

resursus 

Novērtē savu 

īpašumu un atbildīgi 

to izmanto  

Spēj izskaidrot, kā ir 

iespējams paildzināt 

resursu izmantošanu, tos 

izmantojot atkārtoti, 

labojot un  pārstrādājot 

atkritumus  

Spēj izskaidrot 

aprites ekonomikas 

principus un 

resursu efektivitāti  
 

Lieto resursus 

atbildīgi un 

efektīvi, piemēram, 

enerģiju, 

materiālus, 

veidojot piegādes 

ķēdi vai 

organizējot 

ražošanas  procesu, 

publiskās vietas  

 Pieņemot lēmumus 

par savām vērtību 

radīšanas aktivitātēm, 

ņem vērā 

nemateriālās 

izmaksas resursu 

izmantošanā  

Spēj izvēlēties un 

īstenot efektīvas 

resursu pārvaldības 

procedūras  

(piemēram, dzīves 

cikla analīzi, cietos 

atkritumu 

izmantošanu) 
 

Spēj identificēt 

iespējas resursu 

efektīvai 

izmantošanai un 

aprites 

ekonomikas 

īstenošanai  
 

Spēj izstrādāt un 

īstenot inovatīvas 

metodes, lai 

mazinātu vērtību 

radošās aktivitātes 

negatīvu  ietekmi 

uz vidi un 

sabiedrību, spēj 

aprēķināt progresu   
 

   Maksimāli 

izmanto laiku  
Spēj atšķirt dažādus 

laika izmantošanas 

veidus (piemēram, 

mācības, spēles, 

atpūta)  

Augstu vērtē savu laiku, 

apzinoties, ka tas nav 

pietiekams   

Spēj pamatot 

vajadzību tērēt 

laiku dažādām 

vērtību radīšanas 

aktivitātēm  

Spēj efektīvi 

izmantot laiku 

vērtību radīšanas 

aktivitātēm   

Spēj pārvaldīt savu 

laiku efektīvi, lietojot 

tehnikas un 

paņēmienus sava vai 

komandas darba 

efektivitātes 

veicināšanai   

Spēj palīdzēt citiem 

izmantot laika 

resursus efektīvi.  

Spēj īstenot 

efektīvas laika 

taupīšanas 

procedūras   

Spēj attīstīt 

efektīvas laika 

taupīšanas 

procedūras, 

sastopoties ar 

specifiskiem 

apstākļiem vērtību 

radīšanas procesā  
Iegūt atbalstu  Spēj meklēt atbalstu, 

kad rodas vajadzība 

mērķu sasniegšanai  

Spēj noteikt 

nepieciešamos atbalsta 

veidus vērtību 

radīšanas aktivitātēm 

(piemēram, skolotājs, 

biedrs, mentors)   
 

Spēj aprakstīt 

atšķirību starp 

darba dalīšanu un 

specializāciju  

Spēj izveidot 

publisko un privāto 

pakalpojumu 

sarakstu, kas 

varētu palīdzēt  

īstenot vērtību 

radīšanas aktivitāti, 

piemēram, biznesa 

inkubators, 

sociālās 

uzņēmējdarbības 

konsultanti, 

uzsākšanas 

atbalstītāji, 

tirdzniecības 

kameras  

Spēj atrast digitālos 

risinājumus, 

piemēram, 

bezmaksas, publiski 

pieejamie, kas 

palīdzētu īstenot 

vērtību radīšanas 

aktivitāti 
 

Spēj atrast atbalstu, 

kas varētu labvēlīgi 

ietekmēt iespējas 

īstenot vērtību 

radīšanas aktivitāti, 

piemēram, 

padomdevējs, 

konsultācijas serviss, 

līdzdalībnieks, 

mentors   

Spēj efektīvi 

deleģēt uzdevumus 

gan uzņēmumā, 

gan ārpus tā, 

piemēram, 

ārpakalpojumi, 

partnerības, 

iegādes, mobilie 

pakalpojumi   

Spēj attīstīt 

efektīvu un 

atbildīgu 

piegādātāju tīklu 

ārpus 

organizācijas  

Finansiālā 

un 

ekonomiskā 

pratība 

Attīstīt 

finansiālās 

un 

ekonomiskās 

prasmes  

Novērtē idejas 

īstenošanas 

izmaksas. Plāno, 

īsteno un novērtē 

finansiālos 

lēmumus visam 

īstenošanas 

periodam, 

pārvalda 

finansiālos 

resursus tā, lai 

vērtību radīšanas 

aktivitāte būtu 

ilgtspējīga  

Izprot 

finansiālos un 

ekonomiskos 

konceptus  
 

Spēj lietot pamata 

terminoloģiju un 

simbolus, kas saistīti 

ar naudu 

Spēj izskaidrot 

vienkāršus ekonomikas 

konceptus (piemēram, 

pieprasījums un 

piegāde, tirgus cena, 

tirdzniecība)  

Spēj lietot 

iespējamo izmaksu 

konceptu un 

priekšrocību 

salīdzinājumu, lai 

izskaidrotu, kāpēc 

notiek darījumi 

starp indivīdiem, 

reģioniem un 

valstīm   

Spēj izlasīt  

ienākumu 

deklarācijas un 

bilances  

Spēj izskaidrot 

atšķirību starp  

bilanci un peļņas un 

zaudējumu kontu  

Spēj izveidot finanšu 

indikatorus 

(piemēram,  ienākumi 

no ieguldījumiem)  

Spēj lietot finanšu 

indikatorus, lai 

novērtētu, cik 

veselīgs ir 

finansējums 

vērtību radīšanas 

aktivitātei  

Spēj lietot 

finansiālos 

indikatorus, lai 

salīdzinātu vērtību 

radīšanas 

aktivitātes finanšu 

veselīgumu ar 

konkurentiem   
 

 

    Budžeta 

pārvaldīšana 
Spēj novērtēt un 

izprast, kāda ir 

naudas lietošanas 

nozīme 

Spēj atbildīgi sastādīt 

vienkāršu 

mājsaimniecības 

budžetu  

Spēj sastādīt budžetu 

vērtību radīšanas 

aktivitātei  

Spēj aprēķināt 

naudas plūsmu 

vērtību radīšanas 

aktivitātei  

Spēj lietot finanšu plānošanas 

un prognozēšanas 

koncepcijas, kas 

nepieciešamas idejas 

īstenošanai  (piemēram, 

peļņas un bezpeļņas)   

Spēj novērtēt naudas 

plūsmu sarežģītā 

projektā   

Spēj novērtēt 

vajadzīgo naudas 

plūsmu 

organizācijā, kas 

īsteno vairākas 

vērtību radīšanas 

aktivitātes, kas 

Spēj plānot 

finansiālo un 

ekonomisko 

ilgtspējību savas 

vai organizācijas 

vērtību radīšanas 

aktivitātei  



 

 

 

savstarpēji 

saistītas  un 

atkarīgas viena no 

otras 

   Atrast 

finansējumu  
Spēj identificēt 

galvenos ienākumu 

iegūšanas veidus 

(ģimenēm, 

biznesam, 

bezpeļņas un peļņu 

gūstošām 

organizācijām un 

valstij) 

Spēj aprakstīt banku 

galveno lomu 

ekonomikā un 

sabiedrībā 

Spēj izskaidrot to, ka 

vērtību radīšanas 

aktivitātēm var būt 

dažādas formas 

(bizness, sociālā 

uzņēmējdarbība, 

bezpeļņas 

organizācija utt.), var 

būt dažādas īpašuma 

struktūras 

(privātuzņēmums, 

sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību, 

kooperatīvs) 

Spēj atšķirt 

sabiedriskos un 

privātos finanšu 

avotus vērtību 

radīšanas 

aktivitātei 

(piemēram, 

balvas, kolektīvā 

finansēšana, 

akcijas) 
 

Spēj izvēlēties 

vispiemērotākos avotus 

vērtību radīšanas aktivitātes 

uzsākšanai vai paplašināšanai   

Spēj īstenot 

sabiedriskā un privātā 

biznesa atbalsta 

programmas, finanšu 

shēmas, publiskās 

subsīdijas vai 

iepirkumus  
 

Spēj piesaistīt 

līdzekļus un 

nodrošināt 

ieņēmumus no 

dažādiem avotiem 

un pārvaldīt šos 

daudzveidīgos 

avotus   
 

Spēj apsvērt 

iespēju piesaistīt 

iespējamos 

investorus  

Izprot nodokļu 

politiku 
Spēj izskaidrot 

aplikšanas ar 

nodokli mērķi  

Spēj izskaidrot, kā 

nodokļi dod 

finansējumu  

sabiedriskā labuma un 

pakalpojumu 

nodrošināšanai  

Spēj novērtēt  

galvenās grāmatvedības un nodokļu  

saistības, kas man jāizpilda, lai izpildītu 

 nodokļu prasības attiecībā uz manu darbību. 

Spēj novērtēt, kā 

paša finansiālie lēmumi  

(ieguldījumi, aktīvu pirkšana, 

preces utt.)  

ietekmē nodokļus 

Spēj pieņemt 

finansiālus 

lēmumus, 

balstoties uz 

pašreizējo nodokļu 

politiku  

 Spēj pieņemt 

finansiālus 

lēmumus, 

balstoties uz 

pašreizējo nodokļu 

politiku citās 

valstīs  

   

Citu 

mobilizēšana 
Iedvesmo, 

iesaista un 

uzņem 

komandā  

Iedvesmo un 

aizrauj atbilstošos 

partnerus. Saņem 

nepieciešamo 

atbalstu mērķu 

sasniegšanai. 

Demonstrē 

efektīvu 

komunikāciju, 

prasmes vadīt 

sarunas un 

līderību  
 

Iedvesmot 

pašam sevi 

un citus  

Izrādīt entuziasmu Būt aktīvi 

iesaistītam vērtību 

radīšanā sev un 

citiem   

Nebaidīties  no 

grūtībām.  
Rādīt piemēru Spēj saņemt apstiprinājumu 

no citiem savām vērtību 

radīšanas aktivitātēm 

Spēj iedvesmot 

pārējos par spīti 

izaicinājumiem  

Sarežģītās 

situācijās spēj 

saglabāt ātrumu, 

strādājot komandā 
 

Spēj veidot 

koalīciju, lai 

sasniegtu mērķus  

Pārliecināt    Spēj pārliecināt 

pārējos, izmantojot 

argumentus 

Spēj pārliecināt 

pārējos, nodrošinot 

pierādījumus 

 Spēj pārliecināt 

citus, izmantojot 

viņu emocijas  

Spēj efektīvi runāt ar 

iespējamiem donoriem un 

investoriem   

Spēj pārvarēt to 

personu, kas 

jāieinteresē, atturību 

un pretestību, 

parādot inovatīvo 

pieeju   
 

 Spēj uzaicināt un 

iesaistīt darbībā 

iespējamos 

iekšējos partnerus, 

kas pēc tam kļūst 

par, piemēram, 

līdzdalībniekiem, 

partneriem, 

nodarbinātajiem, 

vadītājiem  

Spēj vadīt 

sarunas, lai iegūtu 

atbalstu savām 

idejām  

 

    Komunicēt 

efektīvi  
Spēj izklāstīt citiem 

savas idejas 

pārliecinoši 

Spēj izklāstīt citiem 

savas komandas idejas 

pārliecinoši, lietojot 

dažādas metodes 

(plakāti, lomu spēles, 

video)    

Spēj izklāstīt savus 

iztēlotos dizaina 

risinājumus   

Spēj atklāt 

partneriem savas 

vai savas 

komandas idejas 

vērtību no 

dažādiem saktu 

punktiem    

Spēj izklāstīt savu 

vīziju par savu vai 

savas komandas 

pasākumu tādā veidā, 

kas iedvesmo un 

pārliecina  ārējos 

partnerus (piemēram, 

finansētājus, 

partnerorganizācijas, 

brīvprātīgos, jaunos 

biedrus, atbalstītājus 

Spēj izveidot izklāstu 

un scenāriju, kas 

motivētu, iedvesmotu 

un virzītu cilvēkus  

Spēj piedalīties 

konstruktīvās 

sarunās ar to 

sabiedrības daļu, uz 

ko ir vērstas idejas   
 

Spēj iegūt un 

iesaistīt  

atbilstošus 

partnerus un 

panākt, ka viņi 

uzņemas atbildību 

par idejas 

īstenošanu  



 

 

 

Efektīvi 

izmanto 

medijus 

Spēj nodrošināt 

iedvesmojošas  

komunikācijas 

kampaņas.   

Spēj diskutēt par to, kā 

dažādi mēdiji varētu 

tikt izmantoti, lai 

aizsniegtu auditoriju 

dažādos veidos  

Spēj lietot dažādas 

metodes, ieskaitot 

sociālos medijus, lai 

komunicētu par 

idejām efektīvi  
 

Spēj lietot medijus 

atbilstoši, parādot 

savu pārliecību par 

savu auditoriju un 

mērķi  

Spēj ietekmēt 

viedokļus saistībā ar 

savu vērtību radīšanas 

aktivitāti, plānoti 

izmantojot   sociālos 

medijus  

Spēj plānot efektīvas 

sociālo mediju 

kampaņas, lai 

mobilizētu cilvēkus 

piedalīties savās vai 

savas komandas 

vērtību radīšanas 

aktivitātēs   

Spēj veidot 

komunikācijas 

stratēģiju, lai 

mobilizētu cilvēkus 

saistībā ar savām 

vai savas komandas 

vērtību radīšanas 

aktivitātēm  

Spēj saglabāt un 

palielināt atbalstu 

savai idejai  

D
a

rb
īb

ā
 

Iniciatīvas 

uzņemšanās 
 Iniciēt procesus 

vērtību radīšanai. 

Pieņemt 

izaicinājumus. 

Strādāt un 

darboties 

patstāvīgi, lai 

sasniegtu mērķus, 

pieturēties pie 

saviem nodomiem 

un īstenot plānotās 

aktivitātes  

Uzņemties 

atbildību.  
Spēj atbildīgi izpildīt 

uzticētos uzdevumus 
Ērti justies, uzņemoties 

atbildību par savu 

atbildības daļu kopīgi 

veiktās aktivitātēs  

Spēj uzņemties 

individuālo un 

kopīgo atbildību, 

lai izpildītu 

vienkāršus 

uzdevumus, radot 

vērtības   
 

Spēj uzņemties 

savu individuālo 

un grupas 

atbildību vērtību 

radīšanas 

aktivitātē    
 

Spēj deleģēt 

uzdevumus atbilstoši  
Spēj iedvesmot citus 

uzņemties atbildību 

vērtību radīšanas 

aktivitātēs   

Spēj uzņemties 

atbildību sarežģītās 

vērtību radīšanas 

aktivitātēs  

 

Spēj uzņemties 

atbildību jaunu 

iespēju 

izmantošanai, 

saskaroties ar 

neparedzētiem 

izaicinājumiem 

vērtību radīšanas 

aktivitātē  
Strādāt 

neatkarīgi  
Parāda mazliet 

neatkarības, veicot 

uzdoto uzdevumu    

Spēj strādāt neatkarīgi, 

veicot vienkāršus 

uzdevumus   

Spēj iniciēt 

vienkāršas vērtību 

radīšanas aktivitātes  

Izmanto iespējas 

neatkarīgi iniciēt  

vērtību radīšanas 

aktivitātes  

Spēj iniciēt vērtību  

radīšanas aktivitātes 

patstāvīgi vai kopā ar 

citiem  

Spēj palīdzēt citiem 

strādāt patstāvīgi  
Augstu novērtē 

citu uzsāktās 

iniciatīvas un 

atbilstoši tās 

atlīdzina  savā 

komandā vai 

organizācijā  

   

Darboties Spēj darboties, lai 

atrisinātu problēmas, 

kas ietekmē apkārtni   

Spēj parādīt iniciatīvu to 

problēmu risināšanā, kas 

traucē apkārtējiem  

Aktīvi darbojas izaicinājumu risināšanā 

un izmanto iespējas radīt vērtības   
Spēj īstenot jaunas 

idejas un iespējas, 

kam ir pievienotā 

vērtība jaunām 

vērtību radīšanas 

aktivitātēm  

Augstu novērtē citu 

personu iniciatīvas 

uzņemšanos problēmu 

risināšanai un vērtību 

radīšanai 

 

Spēj iedvesmot 

citus uzņemties 

iniciatīvu 

problēmu 

risināšanai un 

vērtību radīšanai 

komandā vai 

organizācijā  

   

Plānošana un 

menedžments 
Noteikt 

prioritātes, 

organizēties 

un sekot 

tām  

Izvirzīt 

ilgtermiņa, 

vidējā termiņa 

un īstermiņa 

mērķus. Noteikt 

prioritātes un 

izveidot 

darbības plānu. 

Pieņem 

nezināmo 

Noteikt 

mērķus 
Noskaidro savus 

mērķus vienkāršai 

vērtību radīšanas 

aktivitātei  

Spēj noteikt 

alternatīvos mērķus, lai 

radītu vērtību vienkāršā 

veidā   

Spēj aprakstīt savus 

mērķus nākotnei, 

ņemot vērā savas 

stiprās puses, 

ambīcijas, intereses 

un sasniegumus  

Spēj izvirzīt 

īstermiņa mērķus 

un tos īstenot  

Spēj noteikt ilgtermiņa 

mērķus, kas izriet no 

vīzijas savai vai 

komandas vērtības 

radīšanas aktivitātei  

Spēj saskaņot 

īstermiņa, vidējā 

termiņa vai 

ilgtermiņa mērķus ar 

vīziju savai vai 

komandas vērtību 

radīšanas aktivitātei  

Spēj veidot 

stratēģiju mērķu 

sasniegšanai 

saskaņā ar savu vai 

savas komandas 

vīziju  

Spēj nodrošināt 

balansu starp 

nepieciešamību pēc 

radošuma un 

kontroles tā, lai 

organizācijas 

kapacitāte sasniegt 

mērķus būtu 

aizsargāta un 

stiprināta  

 

            .  

Plānot un 

organizēt  
Spēj īstenot vienkāršu 

plānu vērtību 

radīšanas aktivitātei   

Vienlaicīgi tikt galā ar 

virkni vienkāršu 

uzdevumu, nejūtot 

diskomfortu    

Spēj izveidot 

darbības plānu, 

atspoguļojot 

nepieciešamos 

soļus mērķu 

sasniegšanai  

Spēj īstenot plānu, 

izdarot plāna 

izmaiņas   

Spēj apkopot projekta 

vadības pamatus   
Spēj izmantot 

projekta vadības 

pamatprasmes, 

īstenojot vērtību 

radīšanas aktivitāti   

Spēj attīstīt 

detalizētu projekta 

vadības plānu un 

pie tā pieturēties, 

pielāgoties 

mainīgiem 

apstākļiem, 

sasniedzot mērķus  

Spēj izstrādāt 

vadības 

procedūras 

efektīvai plāna 

īstenošanai 

mainīgos 

apstākļos  



 

 

 

Izstrādāt 

ilgtspējīgu 

biznesa plānu  

      Spēj izstrādāt 

biznesa modeli 

savas idejas 

īstenošanai  

Spēj noteikt 

pamata elementus, 

lai izveidotu 

biznesa modeli, 

kas nepieciešams, 

lai sniegtu 

nepieciešamo 

vērtību   

Spēj attīstīt biznesa 

plānu, balstoties uz 

izstrādāto modeli, 

aprakstot, kā tiks 

sasniegtas 

nepieciešamās 

vērtības  

Spēj organizēt savu 

vērtību radīšanas 

aktivitāti, lietojot 

plānotās metodes, 

piemēram, biznesa un 

mārketinga plānus   

Spēj uzlabot savas 

plānošanas 

metodes un 

pielāgot mainīgiem 

apstākļiem  

Spēj pielāgot savu 

vērtību radīšanas 

biznesa modeli 

jauniem 

apstākļiem   

Noteikt 

prioritātes 
Spēj izklāstīt veiktos 

soļus vienkāršā 

vērtību radīšanas 

aktivitātē, kurā pats ir 

piedalījies   

Spēj noteikt, kādi 

pamatsoļi ir veicami, 

īstenojot vērtību 

radīšanas aktivitāti   

Spēj prioritizēt 

pamatsoļus vērtību 

radīšanas aktivitātē  

Spēj izvirzīt savas 

prioritātes un 

darboties atbilstoši 

tām   

Spēj noteikt 

prioritātes savas vai 

savas komandas 

vīzijas īstenošanai   
 

Spēj koncentrēt 

uzmanību uz 

prioritātēm par spīti 

mainīgiem apstākļiem   

Spēj definēt 

prioritātes 

neskaidros 

apstākļos, saņemot 

nepilnīgu un 

neviennozīmīgu 

informāciju   

   

Pārraudzīt 

progresu  
Spēj noteikt, cik liels 

progress ir sasniegts, 

veicot uzdevumu  

Spēt pārraudzīt, vai 

uzdevums tiek 

īstenots atbilstoši 

plānam   

Spēj identificēt 

dažādus datu 

veidus, kas 

nepieciešami, lai 

pārraudzītu 

progresu, veicot 

vienkāršu vērtību 

radīšanas aktivitāti 

Spēj noteikt 

atskaites punktus 

un novērojumu 

rādītājus, lai 

pārraudzītu savas 

veiktās aktivitātes 

progresu  

Spēj aprakstīt dažādas 

metodes sava 

snieguma un ietekmes 

pārraudzībai  

Spēj noteikt, kādi 

dati ir nepieciešami, 

lai pārraudzītu, cik 

efektīva ir paša 

īstenotā aktivitāte, kā 

arī pārzina datu 

ieguves veidus   
 

Attīstīt snieguma 

indikatorus, kas ir 

nepieciešami 

pašam vai 

komandai, lai 

pārraudzītu 

progresu virzībā uz 

rezultātu mainīgos 

apstākļos  

Spēj veidot un 

īstenot datu 

vākšanas plānu, lai 

pārraudzītu, vai 

darbības virza uz 

mērķa sasniegšanu   

Būt elastīgam 

un pieņemt 

pārmaiņas  

Būt atvērtam 

pārmaiņām   
Spēj pārvarēt un tikt 

galā ar pārmaiņām 

konstruktīvā veidā   

Spēj mainīt plānus, 

ja nepieciešams 

komandai  

Spēj pielāgot 

plānus, lai 

sasniegtu savus 

mērķus pārmaiņu 

apstākļos, kas ir 

ārpus paša 

kontroles robežām 
 

Spēj pieņemt 

pārmaiņas, kas rada 

jaunas vērtības 

pārmaiņu radīšanai   

Spēj paredzēt un 

uztvert pārmaiņas 

vērtību radīšanas 

procesā   

Spēj izmantot 

monitoringa 

rezultātus, lai 

uzstādītu un 

pielāgotu vīziju, 

mērķus, prioritātes, 

resursu plānošanu, 

darbības soļus un 

jebkurus citus 

aspektus vērtību 

radīšanas procesā  

Spēj komunicēt 

efektīvi ar 

organizāciju, lai 

izskaidrotu cēloņus 

un iemeslus 

pārmaiņu un 

pielāgojumu 

veikšanai  
 

 

 Tikt galā ar 

nenoteiktību,  

neskaidrību 

un risku  
 

Pieņemt 

lēmumus, 

lai tiktu galā 

ar 

neskaidrību, 

nenoteiktību 

un risku  

Pieņem lēmumus, 

kaut lēmuma 

rezultāts nav 

noteikts, kad 

nepieciešamā 

informācija nav 

pilnīga un ir 

neskaidra, rezultāti 

nav droši. Vērtību 

radīšanas procesā 

Tikt galā ar 

nenoteiktību 

un 

neskaidrību 

Nebaidīties no 

kļūdām, izmēģinot 

jaunas lietas  

Izmēģina jaunus veidus, 

kā sasniegt mērķus   
Spēj diskutēt par 

to, cik svarīga ir 

informācija, lai 

novērstu 

neskaidrību, 

nenoteiktību un 

risku   

Spēj aktīvi meklēt, 

salīdzināt un 

pretstatīt dažādus 

informācijas 

avotus, kas palīdz 

samazināt 

nedrošību, 

nenoteiktību un 

risku, pieņemot 

lēmumus  

Spēj atrast veidus 

lēmumu 

pieņemšanai, kad 

informācija nav 

pilnīga  

Spēj kopskatīt 

dažādus viedokļus, 

lai iegūtu lēmumu 

pieņemšanai, kad 

nenoteiktības līmenis 

ir augsts   

Spēj pieņemt 

lēmumus, 

izvērtējot dažādus 

elementus 

neskaidrā un 

nenoteiktā situācijā  

Spēj izveidot 

piemērotas 

stratēģijas datu 

vākšanai un 

pārraudzībai, lai 

varētu pieņemt 

drošus, 

pierādījumos 

balstītus lēmumus   



 

 

 

ietver strukturētus 

veidus, kā testēt 

idejas un 

prototipus no 

iepriekšējiem 

posmiem, lai 

mazinātu 

neizdošanās risku. 

Tiek galā strauji 

mainīgās situācijās  

ātri un elastīgi  

Aprēķina 

risku  
Spēj noteikt 

riska 

iespējamību savā 

apkārtnē  

Spēj aprakstīt riskus 

savai vērtību radīšanas 

aktivitātei   

Spēj noskaidrot 

atšķirības starp 

pieļaujamiem un 

nepieļaujamiem 

riskiem  

Spēj izsvērt 

pašnodarbinātības 

kā alternatīvas 

nodarbinātības 

veida riskus un 

ieguvumus, lai 

izdarītu izvēli, kas 

būtu izdevīga 

pašam 

Spēj lietot konceptu 

par pieļaujamiem 

zaudējumiem, lai 

pieņemtu lēmumus 

savas aktivitātes 

īstenošanai  

Spēj salīdzināt 

vērtību radīšanas 

aktivitātes, balstoties 

uz riska izvērtējumu   

Spēj izvērtēt 

riskus, kam ir 

pakļauta paša 

darbība, mainoties 

apstākļiem    

Spēj novērtēt  

augsta riska 

ilgtermiņa 

ieguldījumus, 

lietojot strukturētu 

pieeju  

Pārvar risku       Spēj kritiski 

novērtēt riskus, 

kas saistīti ar ideju 

vērtību radīšanai, 

ņemot vērā 

dažādus faktorus  

Spēj kritiski 

novērtēt riskus, kas 

saistīti ar 

plānotajām 

darbībām idejas 

īstenošanai savā 

darba jomā  

Spēj demonstrēt 

savas prasmes 

pieņemt lēmumus, 

apsverot gan 

iespējamos 

ieguvumus, gan 

riskus, īstenojot savu 

vērtības radīšanas 

aktivitātes 

Spēj veidot riska 

menedžmenta plānu, 

lai izdarītu savas vai 

savas komandas 

izvēles vērtības 

radīšanas aktivitātes 

īstenošanai  

Spēj lietot 

stratēģijas, lai 

samazinātu risku, 

kas var rasties 

vērtību radīšanas 

procesā  

Spēj izmantot 

stratēģijas, lai 

mazinātu riskus, ja 

vērtību radīšanas 

iniciatīva izrādās 

novecojusi  

Kopdarbs ar 

citiem 
Komandas 

veidošana, 

sadarbība ar 

citiem, tīkla 

veidošana 

Strādāt kopā un 

sadarboties ar 

citiem, lai attīstītu 

idejas un īstenotu 

tās. Veidot tīklus. 

Risināt konfliktus 

un uztvert 

konkurenci 

pozitīvi, kad 

nepieciešams  

Akceptē 

dažādību 

(cilvēku 

atšķirības)   

Spēj respektēt citus, 

viņu dzīvi un tās 

situācijas 

Spēj būt atvērtam pret 

vērtībām, ko citi var 

ienest vērtību radīšanas 

aktivitātē    

Spēj kombinēt 

dažādus 

ieguldījumus 

vērtību radīšanai  

Spēj novērtēt 

dažādību kā ideju 

un iespēju avotu  

   Spēj aizstāvēt 

dažādību savā 

komandā vai 

organizācijā  

Ārpus savas 

organizācijas spēj 

atrast idejas, kas 

rada vērtības  un 

iegūst 

maksimumu no tā  

   

 Attīsta 

emocionālo 

inteliģenci   

Spēj izrādīt empātiju 

pret citiem   
Spēj novērtēt savu 

emociju, uzvedības un 

attieksmes nozīmi, lai 

varētu izprast citu 

cilvēku attieksmi, 

uzvedību un vice versa.  

 Spēj pārliecinoši 

izklāstīt savas (vai 

savas komandas) 

idejas vērtību 

radīšanai  

Spēj tikt galā ar 

konfliktiem un 

risināt konfliktus  

Spēj  piekrist 

kompromisam, ja 

nepieciešams.  

Spēj tikt galā ar 

nepārliecinošu 

uzvedību, kas kavē 

īstenot paša vai 

komandas aktivitātes 

(piemēram, 

destruktīva 

attieksme, agresīva 

uzvedība utt.)  

Spēj efektīvi tikt 

galā ar konfliktiem  

.  

  

 

    Aktīvi klausās  Spēj izrādīt empātiju 

attiecībā pret citiem  
Spēj izskaidrot 

ieguvumus ideju 

īstenošanai no citu 

viedokļu uzklausīšanas, 

lai sasniegtu mērķus  

Spēj bez 

aizspriedumiem 

uzklausīt citu 

cilvēku idejas 

vērtību radīšanas 

aktivitātei  

Spēj uzklausīt 

savus gala 

produkta lietotājus   

Spēj aprakstīt dažādas 

tehnikas attiecību 

uzturēšanai ar 

produkta lietotājiem   

Spēj izmantot 

stratēģijas, lai aktīvi 

uzklausītu sava radītā 

produkta lietotāju  un 

darboties atbilstoši 

viņu vajadzībām  

Spēj apkopot 

informāciju no 

dažādiem avotiem, 

lai saprastu sava 

radītā produkta 

lietotāja 

vajadzības 

   

    Veido 

komandu 
Spēj strādāt gan 

viens, gan komandā, 

pildot dažādas lomas 

un uzņemoties 

atbildību  

Vēlas izmainīt savu 

darba stilu darbam 

komandā   

Spēj 

sastrādāties ar 

dažādiem 

indivīdiem un 

komandām  

Kopīgo 

īpašumtiesības uz 

vērtību radīšanas 

aktivitāti ar 

komandas biedriem   

Spēj izveidot 

komandu, balstoties 

uz komandas biedru 

individuālajām 

zināšanām, prasmēm 

un attieksmēm  

Izmantojot digitālās 

tehnoloģijas, spēj 

iesaistīt komandā 

ģeogrāfiski attālinātas 

kopienas  

Spēj projektēt 

virtuālās un 

fiziskās telpas, kas 

palīdz komandas 

biedriem strādāt 

kopā  

Spēj vairot 

organizācijas 

kapacitāti radīt 

vērtības, 

iedvesmojot 

cilvēkus strādāt 

kopā   
Strādā kopā  Labprātīgi iesaistās 

un iesaista citus 

vērtību radīšanas 

aktivitātē  

Spēj iesaistīties 

vienkāršās vērtību 

radīšanas aktivitātēs   

Spēj konstruktīvi 

piedalīties grupas 

lēmumu 

pieņemšanā  

Spēj veidot cilvēku 

komandu, kas var 

strādāt kopā, radot 

vērtības  

Spēj lietot tehnikas un 

instrumentus, kas 

palīdz cilvēkiem 

strādāt kopā  

Spēj palīdzēt un 

atbalstīt cilvēkus, lai 

viņi veiksmīgāk 

varētu darboties 

komandā    

Spēj strādāt 

komandā, kuras 

biedri darbojas 

attālināti un 

patstāvīgi, 

Spēj izveidot darba 

metodes  un 

stimulus, kas 

palīdz komandas 

biedriem strādāt 

kopā labāk  



 

 

 

piedaloties vērtību 

radīšanā 
Paplašina 

savu 

sadarbības 

tīklu 

Spēj izskaidrot  

asociācijas, 

sadarbības un 

līdzbiedru atbalsta 

formu nozīmi 

(piemēram, ģimene 

un citas kopienas)  

Spēj uzsākt un nodibināt 

jaunus kontaktus un 

sadarboties ar citiem 

(indivīdiem un grupām)   

Spēj izmantot 

izveidotās 

attiecības, lai 

iegūtu atbalstu   

Spēj izveidot 

jaunas attiecības, 

lai iegūtu atbalstu, 

kas nepieciešams, 

lai īstenotu idejas 

dzīvē, ieskaitot 

emocionālo 

atbalstu 

(piemēram, 

pievienojoties 

mentoru tīklam)   

Spēj izmantot 

sadarbības tīklu, lai 

atrastu īstos cilvēkus 

savai komandai 

vērtību radīšanas 

aktivitātei  

Spēj proaktīvi veidot 

kontaktus ar īstajiem 

cilvēkiem savā 

organizācijā un ārpus 

tās, lai iegūtu 

atbalstu savai vai 

savas komandas 

vērtību radīšanas 

aktivitātei 

(piemēram, 

konferencēs, 

sociālajos medijos)  

Spēj lietot savu 

sadarbības tīklu, 

lai apkopotu 

dažādas 

perspektīvas un 

informētu par savu 

un savas 

komandas vērtību 

radīšanas 

procesiem 

Spēj plānot 

efektīvus procesus, 

lai veidotu 

sadarbības tīklus, 

iesaistot un noturot 

dažādus partnerus  

Mācīšanās 

no 

pieredzes   

Mācīties 

darot 
Lietot jebkuru 

iniciatīvu vērtību 

radīšanai kā 

mācīšanās iespēju. 

Mācīties kopā ar 

citiem, ieskaitot 

līdzbiedrus un 

mentorus. Apsvērt 

un mācīties gan no 

panākumiem, gan 

neveiksmēm 

(savām un citu)   

Reflektē Spēj sniegt piemērus 

tam, kā lielas 

neveiksmes rezultātā 

ir nesušas savu 

labumu  

Spēj sniegt piemērus 

tam, ka īslaicīgas 

neveiksmes var novest 

pie vērtīgiem 

sasniegumiem  

Spēj novērtēt 

neveiksmes (savas 

un citu), lai 

identificētu to 

iemeslus un 

mācītos no šīs 

pieredzes  

Spēj izvērtēt, vai 

un kā ir sasniedzis 

savus mērķus, lai 

novērtētu savu 

sniegumu un no tā 

mācītos  

Spēj ņemt vērā savus 

vai savas  komandas 

sasniegumus un 

īslaicīgas neveiksmes 

kā lietas, ka jāattīsta 

un jāuzlabo, lai 

vairotu savas spējas 

radīt vērtības  
 

Spēj palīdzēt citiem 

izvērtēt savus 

sasniegumus un 

īslaicīgas neveiksmes, 

sniedzot godīgu un 

konstruktīvu 

atgriezenisko saiti  

Spēj pacelt savas 

komandas vai 

organizācijas 

snieguma līmeni 

augstākā līmenī, 

balstoties uz iegūto 

atgriezenisko saiti 

un mācoties no 

veiksmēm un 

neveiksmēm  

   

Mācās 

mācīties  
Spēj sniegt piemērus, 

kas parāda, ka paša 

spējas un kompetence 

ir pieaugusi, uzkrājot 

pieredzi 
 

Spēj paredzēt, kuras 

spējas un kompetences 

pieaugs, uzkrājot 

pieredzi gan veiksmes, 

gan neveiksmes 

gadījumā   

Spēj spriest par 

savu izvēlēto 

mācību  ceļu 

atbilstību nākotnes 

iespējām un 

izvēlēm.   

Vienmēr meklē 

iespējas uzlabot 

savas stiprās puses 

un mazināt vai 

kompensēt vājās  

Spēj atrast un 

izvēlēties iespējas 

pārvarēt savas un 

savas komandas vājās 

puses un attīstīt 

stiprās  

Spēj palīdzēt 

pārējiem attīstīt savas 

stiprās puses un 

mazināt un 

kompensēt vājās  

Spēj saskatīt 

iespējas 

pašizaugsmei savā 

organizācijā un 

ārpus tās  

Spēj plānot un 

īstenot stratēģiju, 

savas darbības, lai 

radītu vērtības   

    Mācās no 

pieredzes 
Spēj noteikt, ko ir 

iemācījies, piedaloties 

aktivitātē   

Spēj izmantot savu 

pieredzi, kas iegūta, 

piedaloties aktivitātē, un 

mācīties no tās  

Spēj izvērtēt savu 

mijiedarbību ar 

citiem (iekļaujot 

līdzbiedrus un 

mentorus) un no tā 

mācīties  

Spēj atlasīt 

nepieciešamo no 

atgriezeniskās 

saites un izmantot 

noderīgo  

Spēj integrēt mūžilgu 

mācīšanos savā 

personas un karjeras 

attīstības stratēģijā  

Spēj palīdzēt 

pārējiem cilvēkiem 

spriest par savu 

mijiedarbību ar citiem 

un mācīties no tā  

Spēj gūt mācību 

no ietekmes 

monitoringa un 

aktivitāšu 

vērtēšanas, kas ir 

plānota, lai 

iezīmētu progresu 

savā vērtību 

radīšanas 

aktivitātē  

Spēj mācīties no 

monitoringa un 

vērtēšanas procesa 

un iedibināt iegūto 

organizācijas 

mācīšanās procesā 

 


