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IEVADS 

Matricas mērķis ir noteikt nepieciešamos mācību rezultātus vidusskolas posmā skolotājiem, lai efektīvi 

mācītu savus skolēnus uzņēmējdarbības prasmju jomā (Eurydice, 2017), izmantojot digitālās pratības 

(DigCompEdu, 2017), lai identificētu uzņēmējdarbības mācību rezultātus. vidusskolu skolēniem, ko var 

sasniegt, izmantojot praktiskos darbus uzņēmējdarbībā un mācību spēli, kas ir izstrādes stadijā projekta 

ietvaros. 

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, dokuments sastāv no trim daļām. Pirmā vispārīgā daļa ir 

momentuzņēmums ietvariem, kas tapa matricu izstrādes laikā: 

− EntreComp: uzņēmējdarbības kompetences ietvars; 

− Eiropas sistēma pedagogu digitālajai kompetencei: DigCompEdu; 

− Blūma taksonomija, 2001. gads. 

Papildus šiem dokumentiem - Uzņēmējdarbības izglītība skolā Eiropā. Eurydice ziņojums ir bijis vēl viens 

svarīgs ceļvedis skolotāju mācīšanās rezultātu izstrādei. 

Otrā daļa “Pašnodarbinātības kompetences vidusskolās skolotājiem un skolēniem. Mācību rezultātu matrica 

skolotājiem” satur nepieciešamos mācīšanās rezultātus vidējās izglītības līmeņa skolotājiem, lai efektīvi 

iemācītu saviem skolēniem uzņēmējdarbības prasmes, norāda Eurydice (2017). Noteiktie mācību rezultāti ir 

ceļvedis mācību spēles platformas prasību definēšanai un skolotāju apmācībai, izmantojot MOOC un tīmekļa 

vebināru. 

Trešā un pēdējā daļa “Pašnodarbinātības kompetences vidusskolās skolotājiem un skolēniem. Mācību 

rezultātu matrica, lai skolēni varētu darboties kā uzņēmēji ”satur mācīšanās rezultātus vidējās izglītības 

līmeņa skolēniem, kurus var sasniegt, izmantojot uzņēmējdarbības praktiskos  darbus un mācību spēli, kas 

tiek izstrādāta projekta gaitā. 

Katrā sadaļā ir metodoloģiska piezīme un rokasgrāmata, kā lasīt un izmantot ietvarus. 

Katru ietvaru var izmantot atsevišķi, lai gan to kopīga izskatīšana uzlabotu mācību ceļa efektivitāti, kura 

mērķis ir ļaut skolēniem iegūt pašnodarbinātības prasmes, ņemot vērā viņu nodarbināmības priekšrocības. 

Abas matricas ir kopīga darba rezultāts, ko veikuši visi pašnodarbinātības projekta partneri, kuri atrodas 

Itālijā, Turcijā, Grieķijā, Latvijā, Somijā un Spānijā. 
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Source: Table 2 – EntreComp Progression model, from EntreComp: The Entrepreunership Competence Framework, 2016 (Bacigalupo et. al ., 2016), (image). 
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Blūma taksonomija, 2001 / Bloom’s taxonomy, 2001  
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Source: Figure 2: Conceptual approach and Figure 3: Proficiency progression, from Assessing Educators’ Digital Competence. 

Eiropas digitālo kompetenču ietvars skolotājiem (DigCompEdu) /   European Framework for the Digital 

Kompetence of Educators (DigCompEdu)  
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Source: Figure 4: Synthesis of the DigCompEdu competence descriptors, from Synthesis of the DigCompEdu Framework. 
* The highlighted part is the one used in this matrix. 
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Source: Figure 2: Conceptual approach and Figure 3: Proficiency progression, from Assessing Educators’ Digital 
Competence. 
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Metodoloģiska piezīme 

Mērķis 

Matricas mērķis ir noteikt vidējās izglītības skolotājiem nepieciešamos mācību rezultātus, lai efektīvi iemācītu 

saviem skolēniem uzņēmējdarbības prasmes (Eurydice, 2017), izmantojot digitālos resursus (DigCompEdu, 

2017). Noteiktie mācību rezultāti ir ceļvedis, lai definētu mācību spēles platformas prasības un apmācītu 

skolotājus, izmantojot MOOC un tīmekļa vebināru. 

Konteksts 

Šī Matrica ir kopīgs darba rezultāts, ko veikuši visi pašnodarbinātības projekta partneri Itālijā, Turcijā, Grieķijā, 

Latvijā, Somijā un Spānijā. 

Matricā norādītās kompetenču jomas attiecas uz rokasgrāmatu “Uzņēmējdarbības izglītība skolā Eiropā”, 

Eurydice, 2017: 

1. Projektos balstītas pieejas izmantošana. 

2. Situāciju uzdevumu izpēte blakus mācību grāmatu izmantošanai. 

3. Starpdisciplināras pieejas izmantošana. 

4. Grupu darbu vadīšana un sadarbība starp grupām. 

5. Rīkojies kā treneris (kā pretstats pedagogam). 

Šīs prasmes tiek “uzskatītas par nepieciešamām“ uzņēmīgam skolotājam ”, kas nozīmē skolotāju, kurš 

darbojas kā treneris un palīdz studentiem pārvērst idejas darbībā un būt virzošam spēkam viņu dzīvē” (95. 

lpp.). 

Ņemot vērā to, cik nozīmīga mūsdienās ir izglītības digitalizācija, mēs pievienojām sesto kompetences jomu 

“Izmantojiet digitālo didaktiku, izmantojot mācību spēles”, par atsauci ņemot “Eiropas ietvarstruktūru 

pedagogu digitālajai kompetencei”, DigCompEdu, 2017 

Lai saistītu pirmās piecas kompetenču jomas ar uzņēmējdarbības izglītību, ietvars EntreComp Framework 

(2016) ir ņemts par pamata dokumentu mācību rezultātu izstrādei. Attiecībā uz sesto jomu “Izmantojiet 

digitālo didaktiku, izmantojot mācību spēles”, DigCompEdu noteiktie mācību rezultāti ir ņemti par avotu. 

Norādītos matricas mācību rezultātus skolotāji ir uzskatījuši par reāli sasniedzamiem,  izmantojot Self-E 

projektā izveidotos laboratorijas darbus un piedāvātās apmācības. 

Turklāt skolotāju mācību rezultāti ir izstrādāti, ņemot vērā to līmeni, kuru var sasniegt visi iesaistīto valstu 

vidējās izglītības iestāžu audzēkņi, kā norādīts attiecīgā dokumenta sadaļā “Pašdarbības kompetenču matrica 

vidējās izglītības skolēniem”.  

Matrica ir paredzēta visiem vispārējās, profesionālās vai vidējās profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem 

neatkarīgi no mācītā priekšmeta. Patiesībā, kā norādīja Eurydice (2017) “Šīs prasmes [Matricas kompetences 

jomas] ne vienmēr ir tieši saistītas ar uzņēmējdarbības izglītību […], un tās var piemērot dažādiem mācību 

priekšmetiem. Tomēr šo prasmju apgūšana ir izšķiroša, lai varētu iesaistīt studentus uzņēmējdarbības pieejā 

mācībām ”(95. lpp.). 
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Metodoloģija 

Matricas atspoguļotie mācību rezultāti ir sasniegti, izmantojot jauktu pētījumu pieeju ar paskaidrojošu secīgu 

dizainu, kas izstrādāts šādi: 

− - Kvantitatīvs pētījuma posms: studenti, skolotāji, reģionālās skolu iestādes, uzņēmumi un tirdzniecības 

kameras saņēma anketu, kuras mērķis bija orientēties uz mācīšanās rezultātiem, kurus skolēni varētu un 

/ vai kuriem vajadzētu sasniegt vidējā izglītībā, lai veicinātu viņu nodarbināmību. Mērķis bija kalibrēt 

skolotāju mācību rezultātu aprakstu un līmeņus, lai efektīvi atbilstu skolēnu vajadzībām, atbalstot viņu 

nodarbinātības iespējas, izmantojot uzņēmējdarbības mācīšanu. 

− - Pašu skolotāju viedoklis, kas atbildēja uz anketu, bija svarīgs, lai analizētu, cik sagatavoti un motivēti viņi 

ir attiecībā uz tēmām un mērķa sasniegšanas mērķiem. Anketas rezultāti ir izstrādāti Self-e projektā 

radītajā dokumentā “Vajadzību analīzes ziņojums par uzņēmējdarbības kompetencēm”; 

− - kvalitatīvā pētījuma posms: 

• • EntreComp ietvars tika rūpīgi izpētīts visos līmeņos, lai iegūtu plašu mācību rezultātu klāstu, kas 

varētu atbilst noteiktajām kompetences jomām un mērķiem; 

• • tika pētīts izdevums “Uzņēmējdarbības izglītība skolās Eiropā”, Eurydice, 2017. gads, lai reāli kalibrētu 

EntreComp Framework mācību rezultātus ar kompetences jomām; 

• • Tika pētīts arī digitālo prasmju DigCompEdu ietavrs, lai reāli noteiktu mērķim atbilstošus mācību rezultātus. 

• • Mācīšanās rezultātu izstrādē tika iesaistīti trīs partneri: Toskānas reģionālās skolas birojs, Praktica 

Formación un OpenCom. Katrs partneris vispirms atlasīja EntreComp un DigCompEdu ietvara mācību 

rezultātus 2 kompetences jomās, ņemot vērā iepriekšējā kvantitatīvā posma rezultātus, Self-e projekta 

apjomu un viņu personīgo pieredzi. 

• • Galvenie pētnieki, kuri vadīja šo pētījumu, partneru izvēlētos mācību rezultātus pārskatīja un 

saskaņoja individuāli. 

• • Galīgo pārskatīšanu kopīgi veica galvenie pētnieki, kuri atlasīja zemāk tabulā uzskaitītos mācību rezultātus. 

− Visbeidzot, Matricu katrā valstī pārskatīja šādas ieinteresētās puses: 

•  1 reģionālais skolas birojs; 

•  1 uzņēmums: 1 uzņēmuma īpašnieks, 1 vadītājs, 1 darbinieks; 

•  1 Tirdzniecības kamera. 

− - Tika analizētas ārējo vērtētāju saņemtās atsauksmes un attiecīgi pārskatīta Matrica. 

− - Matricas galīgai harmonizācijai iepriekš minēto matricu (EntreComp un DigCompEdu) mācību rezultāti 

ir pielīdzināti atbilstoši Blūma taksonomijas 2001. gada versijas 6 līmeņiem. Darbības vārds/ aktivitāte, 

kas nosaka darbību EntreComp un DigCompEdu ietvaros, ir bijusi saite pārskatīt mācību rezultātus 

saskaņā ar Blūma taksonomiju. Līdz ar to EntreComp un DigCompEdu ietvarā noteiktie mācīšanās rezultāti 

ir izmantoti kā prasmes paziņojumi, lai objektīvi novērtētu mācīšanos. 

Bloom taksonomijas izmantošana EntreComp un DigCompEdu sistēmu vietā ir atslēga, lai izveidotu 

efektīvus mācību risinājumus, kurus skolotāji pasniegtu, un mācību saturu pielāgotu progresijas līmenim. 

Faktiski vēlamie rezultāti ietekmēs tēmu izvēli, iekļaujamā satura daudzumu un tēmu secību (Bilon, 2019). 
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Kā lasīt matricu 

Pirmās 5 Matricas jomas ir izstrādātas saskaņā ar EntreComp Framework ietvara kompetences jomām: 

1.  Idejas un iespējas; 

2.  Resursi; 

3.  Darbība. 

Katrā kompetences jomā mācību rezultāti ir izvēlēti, izvēloties starp 1. un 8. līmeni, kur: 

−  1. līmenis ir pamatprasmju līmenis ar nosaukumu “Paļaušanās uz citu atbalstu”, kas aprakstīts kā “Tiešā 

uzraudzībā”, identificēts ar darbības vārdu “Atklāj”; 

−  2. līmenis ir pamatprasmju līmenis ar nosaukumu “Paļaušanās uz citu atbalstu”, kas aprakstīts kā “Ar 

samazinātu citu atbalstu, zināmu autonomiju un kopā ar maniem vienaudžiem”, kas identificēts ar 

darbības vārdu “Izpētīt”; 

−  3. līmenis ir vidējais prasmju līmenis, kura nosaukums ir “Neatkarības veidošana”, kas aprakstīts kā “Es 

pats un kopā ar saviem vienaudžiem”, kas identificēts ar darbības vārdu “Eksperiments”; 

−  4. līmenis ir vidējais prasmju līmenis ar nosaukumu “neatkarības veidošana”, kas aprakstīts kā “zināmas 

atbildības uzņemšanās un dalīšana”, kas identificēts ar darbības vārdu “uzdrīkstēties”; 

−  5. līmenis ir paaugstināts prasmju līmenis ar nosaukumu “Atbildības uzņemšanās”, kas aprakstīts kā “Ar 

dažiem norādījumiem un kopā ar citiem”, kas identificēts ar darbības vārdu “Uzlabot”; 

−  6. līmenis ir paaugstināts prasmju līmenis ar nosaukumu “Atbildības uzņemšanās”, kas aprakstīts kā 

“Atbildības uzņemšanās par lēmumu pieņemšanu un sadarbību ar citiem”, kas identificēts ar darbības 

vārdu “Stiprināt”; 

−  7. līmenis ir ekspertu prasmju līmenis ar nosaukumu “Transformācijas, inovācijas un izaugsmes 

veicināšana”, kas aprakstīts kā “Uzņemšanās atbildība par sarežģītas attīstības veicināšanu konkrētā 

jomā”, kas identificēts ar darbības vārdu “Izvērst”; 

−  8. līmenis ir ekspertu prasmju līmenis ar nosaukumu “Transformācijas, inovācijas un izaugsmes 

virzīšana”, kas aprakstīts kā “Ievērojams ieguldījums konkrētas jomas attīstībā”, kas identificēts ar 

darbības vārdu “Pārveidot”; 

Matricas pēdējais apgabals “Izmantojot digitālo didaktiku, izmantojot mācību spēles” ir balstīts uz 

DigCompEdu Framework. 

Ir ņemti vērā visi progresijas līmeņi, sākot no A1 “Jaunpienācēji” līdz C2 “Pionieri”, kur: 

−  A1 prasmes līmenis “Iesācēji” tiek aprakstīts šādi: 

•  apzinoties digitālo tehnoloģiju potenciālu uzlabot pedagoģisko un profesionālo praksi; 

•  ļoti maz kontaktējies ar digitālajām tehnoloģijām un to izmantošanu galvenokārt stundu agatavošanai, 

administrēšanai vai organizatoriskai komunikācijai; 

• • vajadzīga vadība un iedrošinājums, lai paplašinātu repertuāru un izmantotu esošo digitālo 

kompetenci pedagoģiskajā jomā; 

−  A2 prasmes līmenis “Izzinātājs” tiek aprakstīts šādi: 

•  apzinoties digitālo tehnoloģiju potenciālu un interesējoties par to izpēti, lai uzlabotu pedagoģisko un 

profesionālo praksi; 
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•  sākuši izmantot digitālās tehnoloģijas dažās digitālās kompetences jomās, tomēr neievērojot 

visaptverošu vai konsekventu pieeju; 

•  nepieciešams iedrošinājums, ieskats un iedvesma, piemēram, izmantojot kolēģu piemēru un 

norādījumus, kas iekļauti sadarbības pieredzes apmaiņā; 

−  B1 prasmes līmenis “Ieviesējs/ Integrētājs” ir aprakstīts šādi: 

•  eksperimentēt ar digitālajām tehnoloģijām dažādos kontekstos un dažādiem mērķiem, integrējot tās 

daudzās praksēs; 

•  to izmantošana, lai uzlabotu viņu profesionālās iesaistes dažādos aspektus; 

•  ļoti vēlas paplašināt savu prakses pieredzi; 

•  tomēr joprojām strādā, lai saprastu, kuri rīki kurās situācijās darbojas vislabāk, un lai digitālās 

tehnoloģijas pielāgotu pedagoģiskajām stratēģijām un metodēm; 

•  nepieciešams vairāk laika eksperimentiem un pārdomām, ko papildina sadarbības veicināšana un 

zināšanu apmaiņa, lai kļūtu par ekspertiem. 

−  B2 prasmes līmenis “Eksperts” tiek raksturots kā: 

•  pārliecinoši, radoši un kritiski izmanto virkni digitālo tehnoloģiju, lai veicinātu viņu profesionālo 

darbību; 

•  mērķtiecīgi atlasa digitālās tehnoloģijas konkrētām situācijām un mēģina izprast dažādu digitālo 

stratēģiju priekšrocības un trūkumus; 

•  zinātkārs un atvērts jaunām idejām, zinot, ka ir daudzas lietas, kuras viņi vēl nav izmēģinājuši; 

•  eksperimentu izmantošana kā stratēģiju repertuāra paplašināšanas, strukturēšanas un konsolidācijas 

līdzeklis; 

•  būt jebkuras izglītības organizācijas mugurkaulam, kad runa ir par inovācijas praksi. 

−  C1 prasmes līmenis “Leader” ir aprakstīts šādi: 

•  konsekventa un visaptveroša pieeja digitālo tehnoloģiju izmantošanai, lai uzlabotu pedagoģisko un 

profesionālo praksi; 

•  paļaujoties uz plašu digitālo stratēģiju repertuāru, no kuras viņi zina, kā izvēlēties vispiemērotāko 

konkrētajai situācijai; 

•  pastāvīgi pārdomājot un turpinot attīstīt savu praksi; 

•  pieredzes apmaiņa ar vienaudžiem, ar jaunāko informāciju par jaunumiem un idejām; 

•  iedvesmas avots citiem, kam viņi nodod savu pieredzi. 

− C2 līmeņa prasme “Pioneer” ir aprakstīta šādi: 

•  apšaubīt mūsdienu digitālās un pedagoģiskās prakses atbilstību, kur viņi paši ir līderi; 

•  ir noraizējies par šīs prakses ierobežojumiem vai trūkumiem, un to vada impulss vēl vairāk jaunināt 

izglītību; 

•  eksperimentēt ar ļoti novatoriskām un sarežģītām digitālajām tehnoloģijām un / vai izstrādāt jaunas 

pedagoģiskas pieejas; 

•  būt unikālām un retām jomām; 

• inovāciju vadīšana un paraugs jaunākiem skolotājiem. 
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DigCompEdu savā sistēmā identificē 5 kompetences jomas: 

1.  Profesionāla iesaistīšanās; 

2.  Digitālie resursi; 

3.  Mācīšana un mācīšanās; 

4.  Novērtējums; 

5.  Stiprina izglītojamos; 

Izglītojamo digitālās kompetences veicināšana. 

Matrica ir aplūkojusi tikai 3. kompetences jomu “Mācīšana un mācīšanās” un 5 “Izglītojamo stiprināšana”. 

Kas attiecas uz Blūma taksonomiju, 6. lappusē redzamā tabula ir pašsaprotama. 

EntreComp un DigCompEdu ietvarstruktūras mācību rezultāti ir izmantoti kā prasmju apraksts, lai novērtētu 

un novērtētu mācīšanos. 

Visbeidzot, lai attīstītu skolotāju mācību ceļu, par atsauci būtu jāņem Blūma taksonomijas mācību rezultāti, 

savukārt EntreComp un DigCompEdu prasmju aprakstus var izmantot, lai novērtētu un pašnovērtētu mācību 

rezultātu sasniegumus, ko veic skolotāji.  
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1. Lietot projektos balstītu pieeju 

1.1. Idejas un iespējas 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Rast iespējas 

Identificē, 
izveido un 
izmanto iespējas 

Izmanto personiskās zināšanas un konteksta 
izpratni, lai radītu iespējas, radītu vērtību. 

Pielieto - 3 
Es izmantoju savas zināšanas un konteksta 
izpratni, lai radītu iespējas radītu vērtību. 

Stiprināt - L6 

Koncentrēties 
uz 
izaicinājumiem. 

Izvērtēju dažādas iespējas un to sinerģiju, lai 
izvēlētos labākās. 

Pielieto - 3 
Es protu izvērtēt dažādas iespējas un to 
sinerģiju, lai izvēlētos labākās.  

Paplašināt - L7 

Analizē 
kontekstu. 

Analizē esošo darbību, kas veikta ar 
pievienotu vērtību, aplūko to kopumā un 
nosaka turpmākās attīstības iespējas.  

Analizē - 4 
Es protu analizēt esošo darbību, kas veikta 
ra pievienotu vērtību, aplūkot to kopumā un 
noteikt turpmākas attīstības iespējas. 

stiprināt - L6 

Radošums 

Būt zinātkāram 
un atvērtam. 

Apvieno personīgo pieredzi un izpratni par 
dažādiem kontekstiem, lai nodotu zināšanas, 
idejas un risinājumus dažādās jomās. 

Rada- 6 

Apvienojot personīgo pieredzi un izpratni 
par dažādiem kontekstiem, nododu 
zināšanas, idejas un risinājumus dažādās 
jomās. 

stiprināt - L6 

Attīstit idejas. 
Aprakstīt dažādas pieejas inovatīvu ideju 
testēšanai ar gala patērētājiem.  

Atcerēties - 1 
Protu aprakstīt dažādas tehnikas inovatīvu 
ideju testēšanai ar gala patērētāju.  

Attīstīt - L5 

Definēt 
problēmas. 

Iniciē, attīsta, vada un pabeidz radošus 
projektus. 

Pielieto - 3 
Iniciēju, attīstu, vadu un īstenoju radošus 
projektus. 

Paplašināt - L7 

Pievienot 
vērtību. 

Attīsta un sasniedz vērtību pakāpeniski, sākot 
ar savas komandas ideju, pakāpeniski 
pievienojot lielāku vērtību. 

Pielieto - 3 

Attīstu un sasniedzu pievienoto vērtību 
pakāpeniski, sākot ar savu vai savas 
komandas ideju, pakāpeniski pievienojot 
lielāku vērtību.  

Stiprināt - L6 

Būt inovatīvam. 
Aprakstīt kā inovācijas ir transformējušas 
sabiedrību. 

Pielieto - 3 
Varu aprakstīt kā inovācijas mainījušas 
sabiedrību.  

Iedrošināt - L4 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Vīzija 

Iztēloties. 
Attīstīt (vienam vai ar citiem) un salīdzināt 
dažādus nākotnes scenārijus. 

Pielieto - 3 
Spēj attīstīt (viens vai ar citiem) un salīdzināt 
dažādus nākotnes scenārijus. 

Paplašināt - L7 

Domāt 
stratēģiski. 

Veicina entuziasmu un piederības sajūtu 
pārliecinošai vīzijai/ redzējumam. 

Pielieto - 3 
Veicinu entuziasmu un piederības sajūtu 
pārliecinošai vīzijai/ redzējumam. 

Transformē - L8 

Uzsākt rīkoties. 
Radu (viens vai ar citiem) “ceļa karti“ 
balstoties uz personisko vīziju, lai radītu 
vērtību. 

Rada - 6 
Radu (viens vai ar citiem) “ceļa karti“ 
balstoties uz personisko vīziju, lai radītu 
vērtību. 

Transformē - L8 

Novērtē idejas 

Pamana vērtību 
un idejas. 

Atpazīst daudzas pievienotās vērtības formas, 
ko var radīt caur uzņēmējdarbību, sociālo, 
kultūras vai ekonomikas vērtību. 

Atceras - 1 
Atpazīstu daudzas pievienotās vērtības 
formas, ko var radīt caur uzņēmējdarbību, 
sociālo, kultūras vai ekonomikas vērtību. 

Uzlabot - L5 

Aizsargā idejas 
un dalās. 

Paskaidro, ka idejas var koplietot un izplatīt 
ikviena labā vai arī aizsargāt, piemēram, ar 
atortiesībām vai patentu. 

Saprot – 2 
Var paskaidrot, ka idejas var koplietot un 
izplatīt ikviena labā vai arī aizsargāt, 
piemēram, ar atortiesībām vai patentu. 

Skaidrot - L2 

Ētiska un 
ilgtspējīga 
domāšana 

Ētiska rīcība 
Ētisku uzvedības paradumu noteikt par 
personīgo prioritāti, pārliecinoties, ka  ētiska 
uzvedība ir personīgajā ietekmes lokā.  

Pielieto - 3 
Ētisku uzvedības paradumu nosaku par 
personīgo prioritāti, pārliecinoties, ka  
ētiska uzvedība ir personīgajā ietekmes lokā 

Paplašināt - L7 

Domā 
ilgtspējīgi. 

Diskutē par attiecībām starp sabiedrību un 
tehnisko attīstību un to ietekmi uz vidi. 

Saprot – 2 
Diskutēju par attiecībām starp sabiedrību un 
tehnisko attīstību un to ietekmi uz vidi. 

Stiprināt - L6 

Novērtē 
ietekmi. 

Analizēt vērtības un personiskās darbības 
sekas jomā, kurā viņš/ viņa darbojas 

Analizē - 4 
Analizēju vērtības un personiskās darbības 
sekas jomā, kurā es darbojos 

Uzlabot - L5 

Būt atbildīgam. 
Paskaidro atšīrību starp izveidi, iznākumiem, 
rezultātiem un ietekmi. 

Atceras - 1 
Paskaidroju atšīrību starp izveidi, 
iznākumiem, rezultātiem un ietekmi. 

Uzlabot - L5 
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1.2. Resursi 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Pašapziņa un 
personīgā 
efektivitāte 

Sekot savām 
vēlmēm 

Palīdzēt citiem apzināties viņu vēlmes, 
vajadzības, intereses un kā tās pārvēst par 
mērķi. 

Pielieto - 3 
Palīdzu citiem apzināties viņu vēlmes, 
vajadzības, intereses un kā tās pārvēst par 
mērķi. 

Pastiprināt - L6 

Identificēt 
savas stiprās un 
vājās puses 

Palīdzu citiem identificēt viņu stiprās puses 
un trūkumus. 

Pielieto - 3 
Palīdzu citiem identificēt viņu stiprās puses 
un trūkumus. 

Pastiprināt - L6 

Ticēt savām 
spējām 

Ticēt savai spējai saskatīt iespējas kļūdu 
situācijās. 

Pielieto - 3 
Ticu savai spējai saskatīt iespējas kļūdu 
situācijās. 

Pastiprināt - L6 

Veidot savu 
nākotni 

Izvēlēties profesionālās izaugsmes iespējas 
kopā ar komandu un organizāciju, balstoties 
uz skaidru izpratni par stiprām un vājām 
pusēm. 

Pielieto - 3 

Izvēlos profesionālās izaugsmes iespējas 
kopā ar komandu un organizāciju, balstoties 
uz skaidru izpratni par stiprām un vājām 
pusēm. 

Pastiprināt - L6 

Motivācija un 
neatlaidība 

Tikt vadītam. 
Izvēlēties uzvedību, lai saglabātu vadību un 
gūtu labumu no ideju pārvēršanas darbībā 

Pielieto - 3 
Izvēlos uzvedību, lai saglabātu vadību un 
gūtu labumu no ideju pārvēršanas darbībā 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Būt apņēmības 
pilnam 

Apsvērt visus rezultātus kā pagaidu 
risinājumus, kas atbilst laikam un kontekstam, 
un tāpēc esmu motivēts pārliecināties, ka tie 
rada nepārtrauktuuzlabojumu un inovāciju 
ciklu 

Izvērtē - 5 

Apsveru visus rezultātus kā pagaidu 
risinājumus, kas atbilst laikam un 
kontekstam, un tāpēc esmu motivēts 
pārliecināties, ka tie rada 
nepārtrauktuuzlabojumu un inovāciju ciklu 

Pārveidot - L8 

Koncentrēties 
uz to, kas 
motivē 

Novērtē iniciatīvu, centienus, sasniegumus 
atbilsoši organizācijai un komandai. 

Izvērtē - 5 
Novērtēju iniciatīvu, centienus, 
sasniegumus atbilsoši organizācijai un 
komandai. 

Pārveidot - L8 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Motivācija un 
neatlaidība 

Izturība 
Pārliecinieties, ka komanda vai organizācija 
paliek pozitīva, pieņemot sarežģītus lēmumus 
un rīkojoties ar neveiksmēm 

Pielieto - 3 
Pārliecinos, ka komanda vai organizācija 
paliek pozitīva, pieņemot sarežģītus 
lēmumus un rīkojoties ar neveiksmēm 

Pārveidot - L8 

Nepadošanās 
Iedvesmo citus centīgi strādāt savu mērķu 
īstenošanā, parādot degsmi un īpašuma 
tiesību sajūtu. 

Pielieto - 3 
Iedvesmoju citus centīgi strādāt savu mērķu 
īstenošanā, parādot degsmi un īpašuma 
tiesību sajūtu. 

Pastiprināt - L6 

Resursu 
mobilizēšana 

Resursu vadība 
(materiālo un 
nemateriālo). 

Izveidot plānu kā rīkoties ar ierobežotiem 
resursiem, īstenojot darbības ar pievienotu 
vērtību. 

Pielieto - 3 
Izveidoju plānu kā rīkoties ar ierobežotiem 
resursiem, īstenojot darbības ar pievienotu 
vērtību. 

Uzlabot - L5 

Resursu 
atbildīga 
izmantošana 

Pieņemot lēmumus par darbībām ar 
pievienotu vērtību, ņemt vērā nemateriālo 
vērtību izmaksas. 

Pielieto - 3 
Pieņemot lēmumus par darbībām ar 
pievienotu vērtību, ņemu vērā nemateriālo 
vērtību izmaksas. 

Uzlabot - L5 

Maksimāli 
izmanto savu 
laiku 

Palīdzu citiem efektīvi izmantot viņu laiku.  Pielieto - 3 Palīdzu citiem efektīvi izmantot viņu laiku.  Pastiprināt - L6 

Saņem atbalstu 

Atrast digitālus risinājumus (piemēram 
bezmaksas, maksas vai atvēros datus) kas 
palīdz efeltīvi vadīt darbības kas rada 
pievienotu vērtību. 

Atceras - 1 

Atrodu digitālus risinājumus (piemēram 
bezmaksas, maksas vai atvēros datus) kas 
palīdz efeltīvi vadīt darbības kas rada 
pievienotu vērtību. 

Uzlabot - L5 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 

Saprot 
ekonomikas un 
finanšu 
konceptus. 

Veidot finanšu rādītājus (piemēram 
ieguldījumu atdevi) 

Rada - 6 
Veidoju finanšu rādītājus (piemēram 
ieguldījumu atdevi) 

Pastiprināt - L6 

Budžets. 

Pielietot finanšu plānošanas, progzozēšanas 
koncepcijas, kas nepieciešamas idejas 
īstenošanai (piemēram peļņas vai bezpeļņas 
rādītājus) 

Pielieto - 3 

Pielietoju finanšu plānošanas, 
progzozēšanas koncepcijas, kas 
nepieciešamas idejas īstenošanai 
(piemēram peļņas vai bezpeļņas rādītājus) 

Uzlabot - L5 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 

Atrast 
finansējumu 

Izvēlēties atbilstošākos fondus 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un pievienotas 
vērtības idejas attīstīšanai. 

Analizē - 4 
Izvēlos atbilstošākos fondus 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un pievienotas 
vērtības idejas attīstīšanai. 

Uzlabot - L5 

Spēja mobilizēt 
citus 

Iedvesmot un 
tikt 
iedvesmotam 

Saglabāt un uzturēt kontaktu ar komandu, 
partneriem, iesaistītajām personām, nonākot 
sarežģītā situācijā. 

Pielieto - 3 
Saglabāju un uzturu kontaktu ar komandu, 
partneriem, iesaistītajām personām, 
nonākot sarežģītā situācijā. 

Izvērst - L7 

Pārliecināšana Pārliecināt citus pievieojoties viņu emocijām. Izvērtē - 5 Pārliecinu citus pievieojoties viņu emocijām. 
Uzdrīkstēties - 
L4 

Efektīva 
komunikācija 

Izveidot saukļus, stāstus un scenārijus, kas 
iedrošina, iedvesmo un uzrunā cilvēkus. 

Rada - 6 
Izveidoju saukļus, stāstus un scenārijus, kas 
iedrošina, iedvesmo un uzrunā cilvēkus. 

Pastiprināt - L6 

Efektīva mediju 
izmantošana 

Ietekmēt viedokli attiecībā uz pievienotas 
vērtības aktivitāti, plānveidīgi izmantojot 
sociālos medijus. 

Izvērtē - 5 
Protu ietekmēt viedokli attiecībā uz 
pievienotas vērtības aktivitāti, plānveidīgi 
izmantojot sociālos medijus. 

Uzlabot - L5 
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1.3. Darbības 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Uzņemties 
iniciatīvu 

Uzņemties 
atbildību 

Mudināt citus uzņemties atbildību par 
pievienotas vērtības darbībām. 

Pielieto - 3 
Mudinu citus uzņemties atbildību par 
pievienotas vērtības darbībām. 

Pastiprināt - L6 

Strādāt 
patstāvīgi 

Palīdzēt citiem strādāt patstāvīgi Pielieto - 3 Palīdzu citiem strādāt patstāvīgi Pastiprināt - L6 

Uzsākt darbību 
Iedrošināt citus uzņemties iniciatīvu 
problēmu risināšanā un pievienotas vērtības 
radīšanā komandā un organizācijā  

Pielieto - 3 
Iedrošinu citus uzņemties iniciatīvu 
problēmu risināšanā un pievienotas vērtības 
radīšanā komandā un organizācijā 

Izvērst - L7 

Plānošana un 
vadīšana 

Definēt mērķi 
Definē ilgtermiņa mērķus, kas izriet no 
personīgā vai komandas redzējuma attiecībā 
uz pievienotās vērtības aktivitāti. 

Atceras - 1 
Definēju ilgtermiņa mērķus, kas izriet no 
personīgā vai komandas redzējuma 
attiecībā uz pievienotās vērtības aktivitāti. 

Uzlabot - L5 

Plānot un 
organizēt 

Pielietot projektu vadības pamatus īstenojot 
pievienotas vērtības ideju 

Pielieto - 3 
Pielietoju projektu vadības pamatus 
īstenojot pievienotas vērtības ideju 

Pastiprināt - L6 

Izveidot 
ilgtspējīga 
biznesa plānu 

Izstrādāt biznesa plānu pēc noteikta modeļa, 
aprasktīt kā sasniegt pievienoto vērtību 
darbībā 

Pielieto - 3 
Izstrādāju biznesa plānu pēc noteikta 
modeļa, aprasktu kā sasniegt pievienoto 
vērtību darbībā 

Uzlabot - L5 

Prioritāšu 
noteikšana 

Definēt prioritātes, lai sasniegtu personīgo vai 
komandas vīziju.  

Atceras - 1 
Definēju prioritātes, lai sasniegtu personīgo 
vai komandas vīziju. 

Uzlabot - L5 

Progresa 
izvērtējums 

Aprakstīt dažādas metodes īstenošanas un 
ietekmes uzraudzībai 

Atceras - 1 
Aprakstu dažādas metodes īstenošanas un 
ietekmes uzraudzībai 

Uzlabot - L5 

Būt elastīgam 
un piemēroties 
pārmaiņām 

Ietvert pārmaiņas, kas rada jaunas vērtības 
radīšanas iespējas 

Pielieto - 3 
Ietveru pārmaiņas, kas rada jaunas vērtības 
radīšanas iespējas 

Uzlabot - L5 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Risku vadīšana 
(nenoteiktības 
situācijas 
pārvaldīšana) 

Tikt gala ar 
nenoteiktību 
vai neskaidrību 

Apmainīties atšķirīgiem viedokļiem, lai 
pieņemtu labāko lēmumu augstas 
nenoteiktības apstākļos 

Pielieto - 3 
Spēju apmainīties atšķirīgiem viedokļiem, lai 
pieņemtu labāko lēmumu augstas 
nenoteiktības apstākļos 

Pastiprināt - L6 

Risku 
noteikšana 

Salīdzināt pievienotās vērtības radošās 
darbības, pamatojoties uz riska novērtējumu 

Saprot - 2 
Salīdzinu pievienotās vērtības radošās 
darbības, pamatojoties uz riska 
novērtējumu 

Pastiprināt - L6 

Tikt gala ar 
nenoteiktību, 
neskaidrību, 
risku 

Risku vadīšana 
Pieņemt lēmumu vadoties no pievienotās 
vērtības darbības paredzamajiem riskiem un 
ieguvumiem 

Pielieto - 3 
Pieņemu lēmumu vadoties no pievienotās 
vērtības darbības paredzamajiem riskiem un 
ieguvumiem 

Uzlabot - L5 

Sadarboties ar 
citiem 

Pieņemt 
atšķirīgo , 
dažādo cilvēkos 

Atbalstīt dažādību komandā vai organizācijā Izvērtē - 5 Atbalstu dažādību komandā vai organizācijā Pastiprināt - L6 

Attīstīt 
emocionālo 
inteliģenci 

Saskaroties ar konfliktiem tos risināt Pielieto - 3 Saskaroties ar konfliktiem protu tos risināt 
Uzdrīkstēties - 
L4 

Aktīvi klausīties 
Apraksta paņēmienus kā vadīt attiecības ar 
klientiem, gala patērētājiem 

Atceras - 1 
Protu aprakstīt paņēmienus kā vadīt 
attiecības ar klientiem, gala patērētājiem 

Uzlabot - L5 

Tīkloties 
Veidot fiziskas un virtuālas telpas komandas 
kopējai sadarbībai 

Rada - 6 
Veidoju fiziskas un virtuālas telpas 
komandas kopējai sadarbībai 

Izvērst - L7 

Strādāt kopā 
Nodrošināt cilvēkiem nepieciešamo atbalstu, 
lai viņi strādātu pēc iespējas labāk. 

Izvērtē - 5 
Protu nodrošināt cilvēkiem nepieciešamo 
atbalstu, lai viņi strādātu pēc iespējas 
labāk.. 

Pastiprināt - L6 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Sadarboties ar 
citiem 

Paplašināt savu 
kontaktu tīklu 

Izmantot personīgo kontaktu tīklu, lai atrastu 
pareizos cilvēkus manas vai komandas 
pievienotās vērtības aktivitātes īstenošanai 

Pielieto - 3 

Izmantoju personīgo kontaktu tīklu, lai 
atrastu pareizos cilvēkus manas vai 
komandas pievienotās vērtības aktivitātes 
īstenošanai 

Uzlabot - L5 

Mācīties caur 
pieredzi 

Reflektēt 
Palīdziet citiem pārdomāt savus sasniegumus 
un īslaicīgās neveiksmes, sniedzot godīgu un 
konstruktīvu atgriezenisko saiti 

Pielieto - 3 
Palīdzu citiem pārdomāt savus sasniegumus 
un īslaicīgās neveiksmes, sniedzot godīgu un 
konstruktīvu atgriezenisko saiti 

Pastiprināt - L6 

Mācīties 
mācoties 

Palīdziet citiem attīstīt viņu stiprās puses un 
mazināt vai kompensēt vājās puses. 

Pielieto - 3 
Palīdzu citiem attīstīt viņu stiprās puses un 
mazināt vai kompensēt vājās puses 

Pastiprināt - L6 

Mācīties no 
pieredzes 

Palīdzēt citiem pārdomāt viņu mijiedarbību ar 
citiem cilvēkiem un palīdzēt viņiem mācīties 
no šīs mijiedarbības. 

Pielieto - 3 
Palīdzu citiem pārdomāt viņu mijiedarbību 
ar citiem cilvēkiem un palīdzu viņiem 
mācīties no šīs mijiedarbības 

Pastiprināt - L6 
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2. Darbs pie situāciju uzdevumiem papaildus grāmatām 

2.1. Idejas un iespējas 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Saskatīt 
iespējas 

Pamana, rada 
un izmanto 
iespējas 

Ātri reāģē un izmanto iespējas Pielieto - 3 Protu ātri reaģēt un izmantot iespējas. Pārveidot - L8 

Koncentrējas 
uz 
izaicinājumiem 

Definējot iespējas ievērot konkurences 
priekšrocības 

Atceras - 1 
Definējot iespējas ievēroju  konkurences 
priekšrocības 

Pārveidot - L8 

Atklākj 
vajadzības 

Veidot produktus ar mērķi paredzēt nākotnes 
vajadzības  

Rada - 6 
Veidoju produktus ar mērķi paredzēt 
nākotnes vajadzības 

Pārveidot - L8 

Analizē 
kontekstu 

Pastāsta par atšķirībām starp kontekstu 
pievienotās vērtības radīšanā (piemēram, 
kopienu, neformālas tīklošanās. Esošās 
organizācijās vai tirgū) 

Atceras - 1 

Protu pastāstīt par atšķirībām starp 
kontekstu pievienotās vērtības radīšanā 
(piemēram, kopienu, neformālas 
tīklošanās. Esošās organizācijās vai tirgū) 

Experimentēt - 
L3 

Radošums 

Attīsta idejas. 
Pielāgo dažādus veidus ieinteresēto personu 
iesaistīšanā, lai tās radītu idejas ar pievienotu 
vērtību atbilstoši savai vērtību sistēmai. 

Analizē - 4 

Pielāgoju dažādus veidus ieinteresēto 
personu iesaistīšanā, lai tās radītu idejas ar 
pievienotu vērtību atbilstoši savai vērtību 
sistēmai. 

Izvērst - L7 

Definē 
problēmas 

Palīdzēt citiem radīt idejas ar pievienotu 
vērtību, mudinot eksperimentēt un 
izmantojot radošus paņēmienus, lai risinātu 
problēmas un rastu risinājumus. 

Pielietot - 3 

Palīdzu citiem radīt idejas ar pievienotu 
vērtību, mudinot eksperimentēt un 
izmantojot radošus paņēmienus, lai 
risinātu problēmas un rastu risinājumus 

Pastiprināt - L6 

Vīzija 
Stratēģiski 
domā. 

Apzinās nepieciešamo vīzijas izveidošanai. Pielietot - 3 Apzinos nepieciešamo vīzijas izveidošanai. Uzdrīkstēties - L4 

Ideju 
novērtēšana 

Pamana idejas 
vērību 

Atspoguļo kā dažādas grupas, piemēram 
firmas, iestādes rada vērtību manā kopienā 
un apkaimē. 

Pielietot - 3 
Protu atspoguļot kā dažādas grupas, 
piemēram firmas, iestādes rada vērtību 
manā kopienā un apkaimē. 

Atklāt - L2 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Ideju 
novērtēšana 

Dalīties ar 
idejām un tās 
aizsargāt 

Paskaidro, ka idejas var koplietot un izplatīt 
ikviena labā vai arī aizsargāt, piemēram, ar 
atortiesībām vai patentu. 

Pielieto - 3 
Paskaidroju, ka idejas var koplietot un 
izplatīt ikviena labā vai arī aizsargāt, 
piemēram, ar atortiesībām vai patentu. 

Atklāt - L2 

Ētiska un 
ilgtspējīga 
domāšana 

Ētiska rīcība 

Ir atbildīgs par ētiskas uzvedības veicināšanu 
savā ietekmes lokā (piemēram veicinot 
dzimumu līdztiesību, uzsverot nevienlīdzību 
un integritātes trūkumu) 

Pielieto - 3 

Esmu atbildīgs par ētiskas uzvedības 
veicināšanu savā ietekmes lokā (piemēram 
veicinot dzimumu līdztiesību, uzsverot 
nevienlīdzību un integritātes trūkumu) 

Pastiprināt - L6 

Ilgtspējīga 
domāšana 

Uzskaita videi draudzīgas uzvedības 
piemērus, kas dod labumu sabiedrībai 

Analizē - 4 
Uzskaitu videi draudzīgas uzvedības 
piemērus, kas dod labumu sabiedrībai 

Discover - L1 

Ietekmes 
novērtēšana 

Atrod un uzskaita piemērus cilvēka radītām 
pārmaiņām sociālajā, vides, kultūras un 
ekonomikas kontekstā.  

Atceras - 1 
Prot atrast un uzskaitīt piemērus cilvēka 
radītām pārmaiņām sociālajā, vides, 
kultūras un ekonomikas kontekstā. 

Discover - L1 
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2.2. Resursi 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Pašapziņa un 
personīgā 
efektivitāte 

Sekot savām 
vēlmēm 

Identificē lietas, kuras tev padodas un kuras 
nepadodas. 

Atceras - 1 
Identificēju lietas, kuras tev padodas un 
kuras nepadodas. 

Discover - L1 

Motivācija un 
neatlaidība 

Tikt vadītam 
Vadīt un darīt lietas pēc iespējas tādas, kas 
dod labumu pašam un citiem.   

Pielieto - 3 
Vadu un daru lietas pēc iespējas tādas, kas 
dod labumu pašam un citiem.   

Discover - L1 

Būt izturīgam 
Apņēmība un neatlaidība, mēģinot sasniegt 
personiskos vai komandas mērķus 

Pielieto - 3 
Es esmu apņēmīgs un neatlaidīgs, mēģinot 
sasniegt personiskos vai komandas mērķus 

Atklāt - L2 

Resursu 
mobilizēšana 

Vadīt 
materiālos un 
nemateriālos 
resursus 

Novērtēt cik svarīgi ir koplietot resursus ar 
citiem 

Pielieto - 3 
Spēju novērtēt cik svarīgi ir koplietot 
resursus ar citiem 

Atklāt - L2 

Efektīvi 
izmantot laiku 

Atpazīt dažādus personīgā laika izmantošanas 
veidus (mācīšanās, spēles, atpūta) 

Pielieto - 3 
Spēju atpazīt dažādus personīgā laika 
izmantošanas veidus (mācīšanās, spēles, 
atpūta) 

Discover - L1 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 
Spēja mobilizēt 
citus 

Saprast 
ekonomiskos 
un finašu 
konceptus 

Zināt pamata terminoloģiju un simbolus par 
finansēm un naudu 

Pielieto - 3 
Zinu pamata terminoloģiju un simbolus par 
finansēm un naudu 

Discover - L1 

Atrast 
finansējumu 

Identificē ģimenes, biznesa, nevalstisko 
organizāciju un valsts galvenos ienākumu 
avotus 

Atceras - 1 
Spēju Identificēt ģimenes, biznesa, 
nevalstisko organizāciju un valsts galvenos 
ienākumu avotus 

Discover - L1 

Mobilizēt citus 

Iedvesmot un 
tikt 
iedvesmotam 

Parāda entuziasmu izaicinājumiem Atceras - 1 Parādu entuziasmu izaicinājumiem Discover - L1 

Efektīvi 
komunicēt 

Skaidi un saprotami izstāstu personiskās 
idejas citiem 

Pielieto - 3 
Skaidi un saprotami izstāstu personiskās 
idejas citiem 

Discover - L1 

Efektīvi lietot 
medijus 

Piedāvāju iedvesmojošu komunikācijas 
kampaņu piemērus 

Pielieto - 3 
Piedāvāju iedvesmojošu komunikācijas 
kampaņu piemērus 

Discover - L1 
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2.3. Darbības 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Uzņemties 
iniciatīvu 

Uzņemties 
atbildību 

Veikt uzdevumus par kuriem esmu atbildīgs Pielieto - 3 
Veikt uzdevumus par kuriem esmu 
atbildīgs 

Discover - L1 

Rīkoties 
Atrisinu problēmas, kas ir manā apkārtējā 
vidē 

Izvērtē - 5 
Atrisinu problēmas, kas ir manā 
apkārtējā vidē 

Discover - L1 

Plānot un vadīt 

Definēt mērķus 
Noteikt alterantīvus mērķus, lai radītu vērtību 
vienkāršā kontekstā 

Atceras - 1 
Noteikt alterantīvus mērķus, lai radītu 
vērtību vienkāršā kontekstā 

Atklāt - L2 

Plāno un 
organizē 

Izveido rīcības plānu, kurā norādīti 
nepieciešamie soļi personīgo mērķu 
sasniegšanai 

Rada - 6 
Izveidoju rīcības plānu, kurā norādīti 
nepieciešamie soļi personīgo mērķu 
sasniegšanai 

Experimentēt - L3 

Definē 
prioritātes 

Norāda pamata darbības, kas nepieciešamas 
pievienotas vērtēibas ideju īstenošanai 

Atceras - 1 
Norādu pamata darbības, kas 
nepieciešamas pievienotas vērtēibas 
ideju īstenošanai 

Atklāt - L2 

Progresa 
izvērtējums 

Pārraudzīt vai uzdevums tiek pildīts pēc plāna Pielieto - 3 
Varu pārraudzīt vai uzdevums tiek pildīts 
pēc plāna 

Atklāt - L2 

Būt elastīgam 
un piemēroties 
pārmaiņām 

Konfrontēt un risināt izmaiņas konstruktīvi Saprot - 2 
Konfrontēt un risināt izmaiņas 
konstruktīvi 

Atklāt - L2 

Tikt galā ar 
neskaidrību, 
nenoteiktību , 
risku 

Tiek gala ar 
neskaidrību un 
nenoteiktību 

Izpētīt personīgos ceļus, kā sasniegt iecerēto Pielieto - 3 
Protu izpētīt personīgos ceļus, kā 
sasniegt iecerēto 

Atklāt - L2 

Sadarboties ar 
citiem 

Pieņem 
dažādību 
(atsķirīgus 
cilvēkus) 

Būt atvērtam citu cilvēku pievienotai vērtībai 
īstenojot aktivitātes 

Pielieto - 3 
Esmu atvērts citu cilvēku pievienotai 
vērtībai īstenojot aktivitātes 

Atklāt - L2 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Sadarboties ar 
citiem 

Attīstīt 
emocionālo 
inteliģenci 

Atzīt personisko emociju, attieksmes un 
uzvedības lomu citu cilvēku attieksmes un 
uzvedības veidošanā un otrādi. 

Pielieto - 3 

Atzīstu personisko emociju, attieksmes 
un uzvedības lomu citu cilvēku 
attieksmes un uzvedības veidošanā un 
otrādi. 

Atklāt - L2 

Strādāt ar 
citiem 

Aktīvi klausīties 
Apspriest ieguvumus, ieklausoties citu cilvēku 
idejās savu vai komandas mērķu īstenošanā 

Saprot - 2 
Spēju apspriest ieguvumus, ieklausoties 
citu cilvēku idejās savu vai komandas 
mērķu īstenošanā 

Atklāt - L2 

Darbs komandā 
Būt gatavam mainīt savu darbošanās veidu 
grupā 

Pielieto - 3 
Esmu gatavs mainīt savu darbošanās 
veidu grupā 

Atklāt - L2 

Strādāt kopīgi 
Veicinu vienkāršas pievienotās vērtības 
darbības. 

Pielieto - 3 
Veicinu vienkāršas pievienotās vērtības 
darbības. 

Atklāt - L2 

Paplašināt savu 
kontaktu tīklu 

Būt atvērtam, lai nodobinātu jaunus 
kontaktus un sadarbību ar citiem indivīdiem 
un grupu 

Pielieto - 3 
Esmu atvērts, lai nodobinātu jaunus 
kontaktus un sadarbību ar citiem 
indivīdiem un grupu 

Atklāt - L2 

Mācīties caur 
pieredzi 

Atspoguļot. 
Pārdomājot personīgās un citu cilvēku 
neveiksmes, identificēju cēloņus un mācos no 
tām 

Pielieto - 3 
Pārdomājot personīgās un citu cilvēku 
neveiksmes, identificēju cēloņus un 
mācos no tām 

Experimentēt - L3 

Macīšanās 
mācīties. 

Pārdomāju personīgo mācību ceļu nozīmi, 
laipievienotu vērtību nāotnes iespējās un 
izvēlēs 

Pielieto - 3 
Pārdomāju personīgo mācību ceļu 
nozīmi, laipievienotu vērtību nāotnes 
iespējās un izvēlēs 

Experimentēt - L3 

Mācīties no 
pieredzes 

Pārdomāt mijiedarbību ar citiem (ieskaitot 
vienaudžus un mentorus) un mācīties no tās. 

Pielieto - 3 
Pārdomāju mijiedarbību ar citiem 
(ieskaitot vienaudžus un mentorus) un 
mācos no tās. 

Experimentēt - L3 
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3. Pielietot starpdisciplināru pieeju 

3.1. Idejas un iespējas 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Saskatīt 
iespējas 

Identificē, rada 
un īsteno 
iespējas. 

Ieraudzīt un ātri izmantot iespēju Pielieto - 3 
I can spot and quickly take advantage of an 
opportunity. 

Pārveidot - L8 

Koncentrēties 
uz 
izaicinājumiem 

Definējot iespējas apzinos konkurences 
priekšrocības 

Atceras - 1 
Definējot iespējas apzinos konkurences 
priekšrocības 

Pārveidot - L8 

Apzināties 
vajadzības 

Izveidot ceļa karti, kas atbilst vajadzībām un 
darbībām, kas nepieciešamas to risinājumam 
un palīdz radīt pievienotu vērtību 

Rada - 6 

Izveidot ceļa karti, kas atbilst vajadzībām un 
darbībām, kas nepieciešamas to 
risinājumam un palīdz radīt pievienotu 
vērtību 

Izvērst - L7 

Analizēt 
kontekstu 

Pārraudzīt atbilstosās tendencies un saskatīt 
draudus un iespējas pievienotas vērtības 
radīšanai 

Pielieto - 3 
Spēju pārraudzīt atbilstosās tendencies un 
saskatīt draudus un iespējas pievienotas 
vērtības radīšanai 

Izvērst - L7 

Radošums 

Būt zinātkāram 
un atvērtam 

Izpētīt jaunas pieejas, kā izmantot esošos 
resursus 

Pielieto - 3 
Spēju izpētīt jaunas pieejas, kā izmantot 
esošos resursus 

Atklāt - L2 

Attīstīt idejas 
Attīstīt idejas kas rada pievienoto vērtību pats 
vai komandā ar citiem 

Pielieto - 3 
Spēju attīstīt idejas kas rada pievienoto 
vērtību pats vai komandā ar citiem 

Atklāt - L2 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Radošums 

Definēt 
problēmas 

Palīdzēt citiem radīt vērtību, iedrošinot 
eksperimentēt, izmantojot radošus 
paņēmienus, lai risinātu problēmas un rastu 
jaunus risinājumus. 

Pielieto - 3 

Spēju palīdzēt citiem radīt vērtību, 
iedrošinot eksperimentēt, izmantojot 
radošus paņēmienus, lai risinātu problēmas 
un rastu jaunus risinājumus. 

Pastiprināt - L6 

Uzsākt , attīstīt, vadīt un pabeigt radošu 
projektu 

Pielieto - 3 
Spēju uzsākt , attīstīt, vadīt un pabeigt 
radošu projektu 

Izvērst - L7 

Radīt vērtību Veidot objektus ar pievienoto vērtību. Pielieto - 3 Spēju radīt objektus ar pievienoto vērtību. Discover - L1 

Būt inovatīvam 
Apraksta kā inovācijas ir ietekmējušas 
sabiedrību 

Atceras - 1 
Aprakstu kā inovācijas ir ietekmējušas 
sabiedrību 

Atklāt - L2 

Vīzija 

Iztēloties 
Izstrādāt vienkāršus nākotnes scenārijus, kur 
vērtība tiek radīta kopienai un tās apkaimei 

Rada - 6 
Izstrādāt vienkāršus nākotnes scenārijus, 
kur vērtība tiek radīta kopienai un tās 
apkaimei 

Atklāt - L2 

Domāt 
stratēģiski 

Izskaidro vīzijas nozīmi 
stratēģiskajāplānošanā 

Saprot - 2 
Izskaidroju vīzijas nozīmi 
stratēģiskajāplānošanā 

Uzlabot - L5 

Rīkoties 
Identificē nepieciešamās pārmaiņas 
personiskās vīzijas sasniegšanā.  

Atceras - 1 
Identificēju nepieciešamās pārmaiņas 
personiskās vīzijas sasniegšanā. 

Uzlabot - L5 

Ideju 
novērtēšana 

Atpazīt vērtību 
un idejas 

Atpazīt pievienotās vērtības formas, kuras var 
tikt īstenotas ar uzņēmējdarbības, sociālo, 
kultūras vai ekonomikas vērtības klātbūtni 

Atceras - 1 

Spēju atpazīt pievienotās vērtības formas, 
kuras var tikt īstenotas ar uzņēmējdarbības, 
sociālo, kultūras vai ekonomikas vērtības 
klātbūtni 

Uzlabot - L5 

Kopīgot un 
aizsargāt idejas 

Saprotu, ka citu cilvēku idejas var izmantot, 
ievērojot viņu tiesības 

Pielieto - 3 
Saprotu, ka citu cilvēku idejas var izmantot, 
ievērojot viņu tiesības 

Discover - L1 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Ētiska un 
ilgtspējīga 
domāšana 

Ētiska rīcība 
Pielietot ētikas domāšanu patēriņa un 
rašošanas procesā. 

Pielieto - 3 
Spēju pielietot ētikas domāšanu patēriņa 
un rašošanas procesā. 

Experimentēt - L3 

Ilgtspējīga 
domāšana 

Identificēt praksi, kas nav ilgtspējīga un 
negatīvi ietekmē vidi 

Atceras - 1 
Identificēju praksi, kas nav ilgtspējīga un 
negatīvi ietekmē vidi 

Experimentēt - L3 

Radīt ietekmi 
Atrast un uzskaitīt cilvēku rīcības izraisītu 
izmaiņu piemērus sociālajā, kultūras, vides un 
ekonomikas jomā. 

Atceras - 1 
Protu atrast un uzskaitīt cilvēku rīcības 
izraisītu izmaiņu piemērus sociālajā, 
kultūras, vides un ekonomikas jomā. 

Discover - L1 

Būt uzticamam 
Izklāstu atšķirību starp ievadi, iznākumiem , 
rezultātiem un ietekmi  

Atceras - 1 
Izklāstu atšķirību starp ievadi, 
iznākumiem , rezultātiem un ietekmi 

Uzlabot - L5 
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3.2. Resursi 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Pašpātrliecinātība 
un efektivitāte 

Sekot vēlmēm 
Aprakstīt personīgās vajadzības, vēlmes, 
intereses un mērķus. 

Pielieto - 3 
Spēju aprakstīt personīgās vajadzības, 
vēlmes, intereses un mērķus. 

Atklāt - L2 

Identificēt 
stiprās un vājās 
puses 

Atpazīt lietas, kurās esmu talantīgs un kas 
nepadodas 

Atceras - 1 
Spēju atpazīt lietas, kurās esmu talantīgs 
un kas nepadodas 

Discover - L1 

Ietekmēt 
nākotni 

Nosaukt dažādus darba veidus un to 
būtiskākos pienākumus 

Atceras - 1 
Spēju nosaukt dažādus darba veidus un to 
būtiskākos pienākumus 

Discover - L1 

Motivācija un 
uzdrīsktēšanās 

Būt motivētam 
Būt motivētam radīt pievienotas vērtības sev 
un citiem. 

Analizē - 4 
Esmu motivēts radīt pievienotas vērtības 
sev un citiem. 

Atklāt - L2 

Apņēmība Būt motivētam izaicinājumiem Analizē - 4 Esmu motivēts izaicinājumiem Atklāt - L2 

Koncentŗeties 
uz to, kas 
motivē 

Atpazīt veidus, kā motivēt sevi un citus radīt 
pievienotu vērtību 

Atceras - 1 
Spēju atpazīt veidus, kā motivēt sevi un 
citus radīt pievienotu vērtību 

Atklāt - L2 

Izturība 
Esmu neatlaidības un apņēmības pilns 
īstenojot savus un komandas mērķus 

Pielieto - 3 
Esmu neatlaidības un apņēmības pilns 
īstenojot savus un komandas mērķus 

Atklāt - L2 

Resursu 
mobilizēšana 

Materiālo , 
nemateriālo 
resursu 
vadīšana 

Novērtē nepieciešamību dalīties ar 
resursiem 

Pielieto - 3 
Novērtēju nepieciešamību dalīties ar 
resursiem 

Atklāt - L2 

Atbildīga 
resursu 
lietošana 

Raksturo resursu ilgstošu lietošanas pieejas 
– ottreizēja lietoēsana, labošana, pārstrāde. 

Pielieto - 3 
Raksturoju resursu ilgstošu lietošanas 
pieejas – ottreizēja lietoēsana, labošana, 
pārstrāde. 

Atklāt - L2 

Efektīva laika 
izmantošana 

Atzīst dažādus brīvā laika pavadīšanas veidus 
(mācīšanās, spēles, atpūta) 

Atceras - 1 
Atzīstu dažādus brīvā laika pavadīšanas 
veidus (mācīšanās, spēles, atpūta) 

Discover - L1 

Saņemt 
atbalstu 

Grūtās situācijās spēju lūgt pēc palīdzības, lai 
īstenotu mērķi 

Pielieto - 3 
Grūtās situācijās spēju lūgt pēc palīdzības, 
lai īstenotu mērķi 

Discover - L1 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 

Saprot 
ekonomikas un 
finanšu 
konceptus 

Atpazīst pamata terminoloģiju un simbolus 
saistītus ar naudu. 

Pielieto - 3 
Atpazīstu pamata terminoloģiju un simbolus 
saistītus ar naudu. 

Discover - L1 

Budžets Izvērtē naudas izmantošanu Izvērtē - 5 Izvērtēju naudas izmantošanu Discover - L1 

Atrast 
finansējumu 

Atpazīst galvenos ienākumu veidus ģimenēm, 
biznesam, nevalstiskajam sektoram, valstij. 

Atceras - 1 
Atpazīstu galvenos ienākumu veidus 
ģimenēm, biznesam, nevalstiskajam 
sektoram, valstij. 

Discover - L1 

Citu personu 
mobilizēšana 

Iedvesmot un 
tikt 
iedvesmotam 

Izrādu entuziasmu izaicinājumiem Atceras - 1 Izrādu entuziasmu izaicinājumiem Discover - L1 

Efektīva 
komunikācija 

Skaidri un saprotami izstāstīt savas idejas 
citiem  

Pielieto - 3 
Skaidri un saprotami izstāstīt savas idejas 
citiem 

Discover - L1 

Efektīva mediju 
izmantošana 

Nosauc un veido iedvesmojošu komunikācijas 
kampaņu piemērus.  

Pielieto - 3 
Nosaucu un veidoju iedvesmojošu 
komunikācijas kampaņu piemērus. 

Discover - L1 
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3.3. Darbības 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Uzņēmties 
iniciatīvu 

Uzņemties 
atbildību 

Veikt uzdevumus, kas ir personas atbildībā Pielieto - 3 Es veicu uzdevumus, kas ir manā atbildībā Discover - L1 

Strādāt 
patstāvīgi 

Parāda zināmu neatkarību uzdevumu izpildē Atceras- 1 Parādu zināmu neatkarību uzdevumu izpildē Discover - L1 

Darboties Iesaistīties problēmu risināšanā savā apkaimē Pielieto - 3 Iesaistos problēmu risināšanā savā apkaimē Discover - L1 

Plānošana un 
vadīšana 

Plānot un 
organizēt 

Izpildu vienkāršu plānu ar pievienotas 
vērtības aktivitātēm 

Pielieto - 3 
Izpildu vienkāršu plānu ar pievienotas 
vērtības aktivitātēm 

Discover - L1 

Izstrādāt 
ilgtspējīgus 
biznesa plānus 

Izstrādā biznesa modeli personīgai idejai Pielieto - 3 Izstrādā biznesa modeli personīgai idejai 
Experimentēt - 
L3 

Definē 
prioritātes 

Izprot nepieciešamo darbību secību 
aktivitātēm, kas rada pievienotu vērtību 
idejas īstenošanā . 

Atceras- 1 
Izprot nepieciešamo darbību secību 
aktivitātēm, kas rada pievienotu vērtību 
idejas īstenošanā. 

Discover - L1 

Uzraudzīt savu 
progresu 

Pārraudzīt uzdevumu izpildi Pielieto - 3 Protu pārraudzīt uzdevumu izpildi Atklāt - L2 

Būt elastīgam 
un piemēroties 
pārnmaiņām 

Konfrontēt un risināt izmaiņas konstruktīvi Pielieto - 3 
Protu konfrontēt un risināt izmaiņas 
konstruktīvi 

Atklāt - L2 

Tikt galā ar 
neskaidrību, 
nenoteiktību , 
risku 

Tikt gala ar 
neskaidrām 
situācijām. 

Nebaidīties kļūdīties, izmēģinot jaunas lietas Pielieto - 3 Nebaidos kļūdīties, izmēģinot jaunas lietas Discover - L1 

Risku 
apzināšana 

Identificēju risku piemērus savā apkaimē Atceras- 1 
Protu identificēt risku piemērus savā 
apkaimē 

Discover - L1 

Sastrādāties ar 
citiem 

Spēja pieņemt 
dažādo un 
atšķirīgo  

Būt atvērtam citu cilvēku vērtībām, kas 
papildina vērtību radošas aktivitātes 

Saprot - 2 
Esmu atvērts citu cilvēku vērtībām, kas 
papildina vērtību radošas aktivitātes 

Atklāt - L2 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Strādāt kopā ar 
citiem 

Attīstīt 
emocionālo 
inteliģenci 

Atzīt personisko uzvedības, emociju, 
attieksmes nozīmi citu cilvēku attieksmes un 
uzdvedības veidošanā un otrādi 

Atceras- 1 
Protu a tzīt personisko uzvedības, emociju, 
attieksmes nozīmi citu cilvēku attieksmes un 
uzdvedības veidošanā un otrādi 

Atklāt - L2 

Aktīvi klausīties Izrādīt empātiju Atceras- 1 Protu izrādīt empātiju Discover - L1 

Komandas 
darbs 

Būt gatavam mainīt personisko attieksmi 
strādājot grupā 

Pielieto - 3 
Esmu gatavs mainīt personisko attieksmi 
strādājot grupā 

Atklāt - L2 

Kontaktu tīkla 
paplašināšana 

Esmu atvērts jaunu kontaktu dibināšanai un 
sadarbībai 

Pielieto - 3 
Esmu atvērts jaunu kontaktu dibināšanai un 
sadarbībai 

Atklāt - L2 

Mācīties no 
pieredzes 

Reflektēšana 
Spēja atrast izgāšanās, kļūdu piemērus, kuras 
ir radījušas pievienoto vērtību.  

Atceras- 1 
Spēju atrast izgāšanās, kļūdu piemērus, 
kuras ir radījušas pievienoto vērtību. 

Discover - L1 

Mācīšanās 
mācīties 

Izvērtēju savu personisko mācību ceļu nozīmi 
nākotnes iespējām un izvēlēm.  

Pielieto - 3 
Izvērtēju savu personisko mācību ceļu 
nozīmi nākotnes iespējām un izvēlēm. 

Experimentēt - 
L3 

Mācīšanās no 
pieredzes 

Atsaukties uz personisko pieredzi aktivitāšu ar 
pievienoto vērtību radīšanā un mācīties no 
pieredzes.  

Pielieto - 3 
Es spēju atsaukties uz personisko pieredzi 
aktivitāšu ar pievienoto vērtību radīšanā un 
mācīties no pieredzes. 

Atklāt - L2 
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4. Vadīt grupas procesus un sadarboties starp grupām 

4.1. Idejas un iespējas 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Pamanīt 
iespējas 

Identificē, rada 
un īsteno 
iespējas. 

Meklēt iespējas lai veidotu pievienotu 
vērtību, iekļaujot visu nepieciešamo.   

Pielieto - 3 
Protu meklēt iespējas lai veidotu pievienotu 
vērtību, iekļaujot visu nepieciešamo.   

Uzdrīkstēties - 
L4 

Koncentrēties 
uz 
izaicinājumiem 

Atpazīt savas kopienas un apkaimes 
izaicinājumus, kurus iespējams atrisināt. 

Atceras- 1 
Protu atpazīt savas kopienas un apkaimes 
izaicinājumus, kurus iespējams atrisināt. 

Atklāt - L2 

Atklāt 
vajadzības 

Noteikt mērķauditoriju un  viņu vajadzības, 
kas varētu tikt atrsinātas caur pievienotu 
vērtību. 

Rada - 6 
Protu noteikt mērķauditoriju un viņu 
vajadzības, kas varētu tikt atrsinātas caur 
pievienotu vērtību. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Analizēt 
kontekstu 

Noteikt personīgās, sociālās, profesionālās 
iespējas pievienotas vērtības radīšanai esošās 
organizācijās vai jaunu uzņēmumu 
dibināšanā. 

Atceras- 1 

Protu noteikt personīgās, sociālās, 
profesionālās iespējas pievienotas vērtības 
radīšanai esošās organizācijās vai jaunu 
uzņēmumu dibināšanā. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Radošums 

Zinātkāre un 
atvērtums 

Atrast jaunus veidus esošo resursu 
pielietošanai.  

Pielieto - 3 
Protu atrast jaunus veidus esošo resursu 
pielietošanai. 

Atklāt - L2 

Attīstīt idejas 
Pārbaudīt idejas vērtību vadoties no 
profesionāļu un gala patērētāja atgriezeniskās 
saites.   

Analizē - 4 
Protu pārbaudīt idejas vērtību vadoties no 
profesionāļu un gala patērētāja 
atgriezeniskās saites.   

Uzdrīkstēties - 
L4 

Definē 
problēmas. 

Palīdz citiem radīt vērtību, mudinot 
eksperimentēt, izmantot radošu paņēmienus, 
lai problēmām atrastu vērtību radošu 
risinājumu. 

Pielieto - 3 

Palīdzu citiem radīt vērtību, mudinot 
eksperimentēt, izmantot radošu 
paņēmienus, lai problēmām atrastu vērtību 
radošu risinājumu. 

Pastiprināt - L6 

Radīt vērtību 
Apkopot, pārbaudīt, uzlabot prototipus, kas 
pilneivo pievienoto vērtību. 

Pielieto - 3 
Protu apkopot, pārbaudīt, uzlabot 
prototipus, kas pilneivo pievienoto vērtību. 

Uzdrīkstēties - 
L4 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Radošums Būt inovatīvam 
Aprakstīt kā invoācijas izmainījušas 
sabiedrību. 

Pielieto - 3 
Spēju aprakstīt kā invoācijas izmainījušas 
sabiedrību. 

Atklāt - L2 

Vīzija 

Iztēloties 
Veidot nākotnes scenārijus, balstoties uz pašu 
radītu pievienoto vērtību 

Rada - 6 
Protu veidot nākotnes scenārijus, 
balstoties uz pašu radītu pievienoto 
vērtību 

Uzdrīkstēties - L4 

Domāt 
stratēģiski 

Apzināties, kas nepieciešams vīzijas 
veidošanai 

Rada - 6 
Apzinos, kas nepieciešams vīzijas 
veidošanai 

Uzdrīkstēties - L4 

Rīkoties 
Veicināt pārmaiņu un pārveidošanas 
iniciatīvas, kas veicina definēt personīgo 
vīziju. 

Pielieto - 3 
Veicinu pārmaiņu un pārveidošanas 
iniciatīvas, kas veicina definēt personīgo 
vīziju. 

Pastiprināt - L6 

Ideju 
novērtēšana 

Pamanīt ideju 
vērtību 

Sadalīt vērtību ķēdi atsevišķos posmos un 
oidentificēt kā vērtība tiek pievienota katrā 
no tām. 

Pielieto - 3 
Protu sadalīt vērtību ķēdi atsevišķos 
posmos un oidentificēt kā vērtība tiek 
pievienota katrā no tām. 

Pastiprināt - L6 

Kopīgot un 
aizsargāt idejas 

Izvēlēties visatbilstošāko veidu kā kolietot un 
aizsargāt mans idejas radītās vērtības. 

Atceras- 1 
Protu izvēlēties visatbilstošāko veidu kā 
kolietot un aizsargāt mans idejas radītās 
vērtības. 

Uzdrīkstēties - L4 

Ētiska un 
ilgtspējīga 
domāšana 

Izturēties ētiski 

Esmu atbildīgs par ētiskas uzvedīvas 
veicināšanu savā ietekmes zonā ( piemēram 
dzimumu līdztiesības, izgaismojot vienlīdzības 
un integritātes trūkumu) 

Pielieto - 3 

Esmu atbildīgs par ētiskas uzvedīvas 
veicināšanu savā ietekmes zonā ( 
piemēram dzimumu līdztiesības, 
izgaismojot vienlīdzības un integritātes 
trūkumu) 

Pastiprināt - L6 

Domāt 
ilgtspējīgi 

Sastādīt skaidru problēmu risinājumu 
ziņojumu, saskaroties ar situācijām, kuras 
neveicina ilgtspēju. 

Rada - 6 
Protu sastādīt skaidru problēmu 
risinājumu ziņojumu, saskaroties ar 
situācijām, kuras neveicina ilgtspēju. 

Uzdrīkstēties - L4 

Radīt ietekmi 
Definēt ietekmes iemeslu, uzraudzību un 
ietekmes izvērtējumu. 

Pielieto - 3 
Protu definēt ietekmes iemeslu, 
uzraudzību un ietekmes izvērtējumu. 

Pastiprināt - L6 

Būt atbildīgam 
Apspriest virkni atbildības metožu 
funkcionālai un stratēģiskai atbildībai. 

Rada - 6 
Protu apspriest virkni atbildības metožu 
funkcionālai un stratēģiskai atbildībai. 

Pastiprināt - L6 
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4.2. Resursi 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Pašpārliecinātība 
un efektivitāte 

Sekot savām 
vēlmēm. 

Pārdomāt individuālās un grupas vajadzības, 
vēlmes, intereses un vēlmes saistībā ar 
iespējām un nākotnes perspektīvām. 

Pielieto - 3 

Protu pārdomāt individuālās un grupas 
vajadzības, vēlmes, intereses un vēlmes 
saistībā ar iespējām un nākotnes 
perspektīvām. 

Uzdrīkstēties - L4 

Apzināties 
savas stiprās un 
vājās puses 

Vada vēlme izmantot personīgās stiprās 
puses un spējas, lai maksimāli izmantotu 
vērtības radīšanas iespējas. 

Pielieto - 3 
Mani vada vēlme izmantot personīgās 
stiprās puses un spējas, lai maksimāli 
izmantotu vērtības radīšanas iespējas. 

Uzdrīkstēties - L4 

Ticēt savām 
spējām 

Ticēt personīgajām spējām saprast un izņemt 
labo no pieredzes, ko citi var nosaukt par 
neveiksmēm. 

Pielieto - 3 
Es ticu personīgajām spējām saprast un 
izņemt labo no pieredzes, ko citi var 
nosaukt par neveiksmēm. 

Pastiprināt - L6 

Veidot savu 
nākotni 

Izmantot personīgās prasmes un 
kompetences, lai mainītu savu karjeru jaunu 
iespēju vai nepieciešamības dēļ. 

Pielieto - 3 
Protu izmantot personīgās prasmes un 
kompetences, lai mainītu savu karjeru 
jaunu iespēju vai nepieciešamības dēļ. 

Uzdrīkstēties - L4 

Motivācija un 
neatlaidība 

Palikt 
motivētam 

Izvēlos savu uzvedību, lai saglabātu virzību 
un gūtu labumu no ideju pārvēršanas 
darbībā. 

Pielieto - 3 
Izvēlos savu uzvedību, lai saglabātu 
virzību un gūtu labumu no ideju 
pārvēršanas darbībā. 

Uzdrīkstēties - L4 

Apņēmība 
Apmācīt citus saglabāt motivāciju, mudinot 
viņus apņemties sasniegt to, ko viņi vēlas 
sasniegt. 

Pielieto - 3 
Protu apmācīt citus saglabāt motivāciju, 
mudinot viņus apņemties sasniegt to, ko 
viņi vēlas sasniegt. 

Pastiprināt - L6 

Koncentrēties 
uz to, kas 
motivē 

Izmantot stratēģijas, lai komanda būtu 
motivēta un koncentrēta uz vērtības 
radīšanu. 

Pielieto - 3 
Protu izmantot stratēģijas, lai komanda 
būtu motivēta un koncentrēta uz vērtības 
radīšanu. 

Pastiprināt - L6 

Izturība 
Izvērtēt situācijas, kad ideju nav vērts tālāk 
attīstīt 

Novērtē - 5 
Protu izvērtēt situācijas, kad ideju nav 
vērts tālāk attīstīt 

Uzdrīkstēties - L4 

Nepadoties 
Saglabāt pūles un interesi, neskatoties uz 
neveiksmēm. 

Pielieto - 3 
Protu saglabāt pūles un interesi, 
neskatoties uz neveiksmēm. 

Uzdrīkstēties - L4 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Mobilizēt 
resursus 

Vadīt 
materiālos un 
nemateriālos 
resusrus 

Apkopot nepieciešamos resursus, lai attīstītu 
personisko vērtību radošo darbību. 

Pielieto - 3 
Protu apkopot nepieciešamos resursus, lai 
attīstītu personisko vērtību radošo 
darbību. 

Pastiprināt - L6 

Atbildīgi lietot 
resursus 

Izmantot resursus atbildīgi un efektīvi 
(piemēram, enerģija, materiāli piegādes ķēdē 
vai ražošanas procesā, publiskās telpas) 

Pielieto - 3 

Izmantoju resursus atbildīgi un efektīvi 
(piemēram, enerģija, materiāli piegādes 
ķēdē vai ražošanas procesā, publiskās 
telpas) 

Uzdrīkstēties - L4 

Efektīvi 
izmantot laiku. 

Palīdzēt citiem efektīvi pārvaldīt savu laiku. Pielieto - 3 Palīdzu citiem efektīvi pārvaldīt savu laiku. Pastiprināt - L6 

Saņemt 
atbalstu 

Atrast un uzskaitīt publiskos un privātos 
pakalpojumus, lai atbalstītu vērtības radošu 
darbību (piemēram, inkubators, sociālo 
uzņēmumu konsultanti, iesācējuzņēmumi, 
tirdzniecības kamera). 

Atceras- 1 

Protu atrast un uzskaitīt publiskos un 
privātos pakalpojumus, lai atbalstītu 
vērtības radošu darbību (piemēram, 
inkubators, sociālo uzņēmumu 
konsultanti, iesācējuzņēmumi, 
tirdzniecības kamera). 

Uzdrīkstēties - L4 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 

Saprast 
ekonomikas un 
finanšu 
konceptus 

Veidot finanšu rādītājus (piemēram, 
ieguldījumu atdevi). 

Pielieto - 3 
Protu veidot finanšu rādītājus (piemēram, 
ieguldījumu atdevi). 

Pastiprināt - L6 

Budžets 
Izvērtēt sarežģīta projekta naudas plūsmas 
vajadzības. 

Izvērtē- 5 
Protu izvērtēt sarežģīta projekta naudas 
plūsmas vajadzības. 

Pastiprināt - L6 

Atrast 
finansējumu 

Zināt atrast publiskos un privātos 
finansēšanas avotus vērtības radošai darbībai 
(piemēram, balvas, pūļa finansējums un 
akcijas). 

Atceras- 1 

Zinu atrast publiskos un privātos 
finansēšanas avotus vērtības radošai 
darbībai (piemēram, balvas, pūļa 
finansējums un akcijas). 

Uzdrīkstēties - L4 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 

Saprast 
nodokļus 

Aprēķināt galvenās grāmatvedības un 
nodokļu saistības, kas nepieciešamas, lai 
izpildītu nodokļu prasības personīgām 
darbībām. 

Saprot- 2 

Protu aprēķināt galvenās grāmatvedības 
un nodokļu saistības, kas nepieciešamas, 
lai izpildītu nodokļu prasības personīgām 
darbībām. 

Experimentēt - L3 

Mobilizēt citus 

Iedvesmot un 
tikt 
iedvesmotam 

Vadīties pēc piemēra Pielieto - 3 Spēju vadīties pēc piemēra Uzdrīkstēties - L4 

Pārliecināt. 
Pārliecināt citus ar faktiem, datiem un 
argumentiem 

Novērtē - 5 
Protu pārliecināt others by providing a 
number of arguments. 

Atklāt - L2 

Efektīvi 
komunicēt 

Saprotami un pārliecinoši izstāstīt komandas 
idejas citiem, izmantojot dažādas metodes 
(piemēram, plakātus, video, lomu spēles). 

Pielieto - 3 

Protu saprotami un pārliecinoši izstāstīt 
komandas idejas citiem, izmantojot 
dažādas metodes (piemēram, plakātus, 
video, lomu spēles). 

Atklāt - L2 

Efektīvi 
izmantot 
medijus 

Apspriest, kā dažādus medijus var izmantot, 
lai dažādos veidos sasniegtu auditoriju. 

Rada - 6 
Es protu apspriediet, kā dažādus medijus 
var izmantot, lai dažādos veidos 
sasniegtu auditoriju. 

Atklāt - L2 
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4.3. Darbības 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Uzņemties 
iniciatīvu 

Uzņemties 
atbildību 

Mudināt citus uzņemties atbildību par vērtību 
radošām darbībām. 

Pielieto - 3 
Protu mudināt citus uzņemties atbildību 
par vērtību radošām darbībām. 

Pastiprināt - L6 

Straādāt 
patstāvīgi 

Motivē iespēja spēt patstāvīgi uzsākt vērtības 
radīšanas darbības 

Pielieto - 3 
Mani motivē iespēja spēt patstāvīgi 
uzsākt vērtības radīšanas darbības 

Uzdrīkstēties - L4 

Rīkoties 
Parādīt iniciatīvu problēmu risināšanā, kas 
ietekmē pašu sabiedrību. 

Atceras- 1 
Protu parādīt iniciatīvu problēmu 
risināšanā, kas ietekmē pašu sabiedrību. 

Atklāt - L2 

Plānošana un 
vadīšana 

Definēt mērķus 
Noteikt alternatīvus mērķus, lai radītu vērtību 
vienkāršā kontekstā. 

Atceras- 1 
Protu noteikt alternatīvus mērķus, lai 
radītu vērtību vienkāršā kontekstā. 

Atklāt - L2 

Plānot un 
organizēt 

Pieļauju iespēju mainīt personīgos plānus. Pielieto - 3 
Pieļauju iespēju mainīt personīgos 
plānus. 

Uzdrīkstēties - L4 

Attīstīt 
ilgtspējīgus 
biznesa plānus 

Organizēt savas vērtības radošās aktivitātes, 
izmantojot tādas plānošanas metodes kā 
biznesa un mārketinga plāni. 

Analizē - 4 
Protu organizēt savas vērtības radošās 
aktivitātes, izmantojot tādas plānošanas 
metodes kā biznesa un mārketinga plāni. 

Pastiprināt - L6 

Definēt 
prioritātes 

Noteikt personīgās prioritātes un sekot tām. Pielieto - 3 
Protu noteikt personīgās prioritātes un 
sekot tām. 

Uzdrīkstēties - L4 

Izvērtēt 
progresu 

Noteikt pamata atskaites punktus un 
novērojumu rādītājus, lai uzraudzītu vērtības 
radīšanas darbību progresu. 

Pielieto - 3 
Protu noteikt pamata atskaites punktus 
un novērojumu rādītājus, lai uzraudzītu 
vērtības radīšanas darbību progresu. 

Uzdrīkstēties - L4 

Būt elastīgam, 
pielāgoties 
pārmaiņām 

Pielāgot personīgos plānus, lai sasniegtu 
mērķus, ņemot vērā izmaiņas, kuras nevar 
kontrolēt. 

Rada - 6 
Protu pielāgot personīgos plānus, lai 
sasniegtu mērķus, ņemot vērā izmaiņas, 
kuras nevar kontrolēt. 

Uzdrīkstēties - L4 

Tikt galā ar 
nenoteiktību, 
neskaidrību, 
risku 

Tikt galā ar 
neskaidrību, 
nenoteiktību, 
riskiem 

Apmainīties ar dažādiem viedokļiem, lai 
pieņemtu pamatotus lēmumus, ja 
nenoteiktības pakāpe ir augsta. 

Pielieto - 3 

Protu apmainīties ar dažādiem 
viedokļiem, lai pieņemtu pamatotus 
lēmumus, ja nenoteiktības pakāpe ir 
augsta. 

Pastiprināt - L6 

Noteikt riskus 
Novērtēt augsta riska ilgtermiņa 
ieguldījumus, izmantojot strukturētu pieeju. 

Izvērtē- 5 
Spēju novērtēt augsta riska ilgtermiņa 
ieguldījumus, izmantojot strukturētu 
pieeju. 

Pārveidot - L8 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Tikt galā ar 
nenoteiktību, 
neskaidrību, 
risku 

Vadīt riskus 
Kritiski novērtēt riskus, kas saistīti ar vērtību 
radoša uzņēmuma izveidi personiskajā darba 
jomā. 

Izvērtē- 5 
Protu kritiski novērtēt riskus, kas saistīti ar 
vērtību radoša uzņēmuma izveidi 
personiskajā darba jomā. 

Uzdrīkstēties - L4 

Strādāt ar 
citiem 

Pieņemt 
dažādo 
(atškirīgo 
cilvēkos) 

Atrast ārpus savas organizācijas idejas, kas 
rada vērtību un maksimāli izmanto tās. 

Atceras- 1 
Protu atrast ārpus savas organizācijas 
idejas, kas rada vērtību un maksimāli 
izmanto tās. 

Izvērst - L7 

Attīstīt 
emocionālo 
inteliģenci 

Stāties pretim un risināt konfliktus Novērtē - 5 Protu stāties pretim un risināt konfliktus Uzdrīkstēties - L4 

Aktīva 
klausīšanās 

Ieklausīties gala patērtējau atsauksmēs un 
ņemt vērā 

Pielieto - 3 
Protu ieklausīties gala patērtējau 
atsauksmēs un ņemt vērā 

Uzdrīkstēties - L4 

Strādāt 
komandā 

Veicināt vērtību radīšanu, sadarbojoties ar 
izplatītām kopienām, izmantojot digitālās 
tehnoloģijas. 

Pielieto - 3 
Protu veicināt vērtību radīšanu, 
sadarbojoties ar izplatītām kopienām, 
izmantojot digitālās tehnoloģijas. 

Pastiprināt - L6 

Sadarboties 
Sniegt cilvēkiem palīdzību un atbalstīt viņu 
vajadzību komandā darboties pēc iespējas 
labāk. 

Pielieto - 3 
Protu sniegt cilvēkiem palīdzību un 
atbalstīt viņu vajadzību komandā 
darboties pēc iespējas labāk.  

Pastiprināt - L6 

Paplašināt savu 
kontaktu loku 

Proaktīvi sazināties ar pareizajiem cilvēkiem 
gan savas organizācijas iekšienē, gan ārpus 
tās, lai atbalstītu personīgo vai komandas 
vērtību veidojošo darbību (piemēram, 
konferencēs vai sociālajos medijos). 

Rada- 6 

Protu proktīvi sazināties ar pareizajiem 
cilvēkiem gan savas organizācijas iekšienē, 
gan ārpus tās, lai atbalstītu personīgo vai 
komandas vērtību veidojošo darbību 
(piemēram, konferencēs vai sociālajos 
medijos). 

Pastiprināt - L6 

Mācīties no 
pieredzes 

Atspoguļot. 
Novērtēt vai un kā tiek sasniegti personīgie 
mērķi, lai novērtētu personīgo sniegumu un 
mācītos no tā. 

Novērtē - 5 
Protu novērtēt vai un kā tiek sasniegti 
personīgie mērķi, lai novērtētu personīgo 
sniegumu un mācītos no tā. 

Uzdrīkstēties - L4 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Mācīties no 
pieredzes 

Mācīšanās 
mācīties 

Palīdzēt citiem attīstīt savas stiprās puses un 
mazināt vai kompensēt vājās puses. 

Pielieto - 3 
Protu palīdzēt citiem attīstīt savas stiprās 
puses un mazināt vai kompensēt vājās 
puses. 

Pastiprināt - L6 

Mācīšanās no 
pieredzes 

Mācīties no uzraudzības un novērtēšanas 
procesiem un iekļaut tos savas organizācijas 
mācību procesos. 

Pielieto - 3 
Protu mācīties no uzraudzības un 
novērtēšanas procesiem un iekļaut tos 
savas organizācijas mācību procesos. 

Pārveidot - L8 
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5. Rīkoties kā trenerim pretstatā pedagogam 

5.1. Idejas un iespējas 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Pamanīt 
iespējas 

Identificēt, 
radīt un īstenot 
iespējas 

Izmantot zināšanas un konteksta izpratni, lai 
radītu iespējas radīt vērtību. 

Pielieto - 3 
Protu izmantot zināšanas un konteksta 
izpratni, lai radītu iespējas radīt vērtību. 

Pastiprināt - L6 

Koncentrēties 
uz 
izaicinājumiem 

Rīkoties īstajā laikā, lai izmantotu iespēju 
radīt vērtību. 

Izvērtē- 5 
Protu rīkoties īstajā laikā, lai izmantotu 
iespēju radīt vērtību. 

Pastiprināt - L6 

Atklāt 
vajadzības 

Noteikt problēmas, kas saistītas ar dažādu 
ieinteresēto personu atšķirīgajām vajadzībām 
un interesēm. 

Atceras- 1 
Protu noteikt problēmas, kas saistītas ar 
dažādu ieinteresēto personu atšķirīgajām 
vajadzībām un interesēm. 

Pastiprināt - L6 

Analizēt 
kontekstu 

Veicināt tiešsaistes organizācijas kultūru, kas 
ir atvērta, lai pamanītu vājus pārmaiņu 
signālus, kas paver jaunas iespējas vērtības 
radīšanai. 

Pielieto - 3 

Protu veicināt tiešsaistes organizācijas 
kultūru, kas ir atvērta, lai pamanītu vājus 
pārmaiņu signālus, kas paver jaunas 
iespējas vērtības radīšanai. 

Pārveidot - L8 

Radošums 

Būt zinātkāram 
un atvērtam 

Apvienot personīgo izpratni par dažādiem 
kontekstiem, lai nodotu zināšanas, idejas un 
risinājumus dažādās jomās. 

Rada- 6 
Apvienot personīgo izpratni par dažādiem 
kontekstiem, lai nodotu zināšanas, idejas un 
risinājumus dažādās jomās. 

Pastiprināt - L6 

Attīst;it idejas 
Izveidot procesu, lai iesaistītu ieinteresētās 
personas ideju meklēšanā, izstrādē un 
testēšanā. 

Rada- 6 
Protu izveidot procesu, lai iesaistītu 
ieinteresētās personas ideju meklēšanā, 
izstrādē un testēšanā. 

Pastiprināt - L6 

Definēt 
problēmas 

Palīdzēt citiem radīt vērtību, mudinot 
eksperimentēt un izmantojot radošus 
paņēmienus, lai tuvotos problēmām un radītu 
risinājumus. 

Pielieto - 3 

Protu palīdzēt citiem radīt vērtību, mudinot 
eksperimentēt un izmantojot radošus 
paņēmienus, lai tuvotos problēmām un 
radītu risinājumus. 

Pastiprināt - L6 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Radošums 

Radīt vērtību 
Apkopot, pārbaudīt un pakāpeniski pilnveidot 
prototipus, kas stimulē radāmo vērtību. 

Pielieto - 3 
Protu apkopot, pārbaudīt un pakāpeniski 
pilnveidot prototipus, kas stimulē radāmo 
vērtību 

Uzdrīkstēties - L4 

Būt radošam. 

Aprakstīt dažādus inovāciju līmeņus 
(piemēram, pakāpenisku, izrāvienu vai 
pārveidojošu) un to nozīmi vērtību radošās 
aktivitātēs. 

Atceras- 1 

Protu aprakstīt dažādus inovāciju līmeņus 
(piemēram, pakāpenisku, izrāvienu vai 
pārveidojošu) un to nozīmi vērtību radošās 
aktivitātēs. 

Pastiprināt - L6 

Vīzija 

Iztēloties 
Parādīt dažādām auditorijām personīgās 
vīzijas priekšrocības sarežģītos laikos. 

Saprot - 2 
Protu parādīt dažādām auditorijām 
personīgās vīzijas priekšrocības sarežģītos 
laikos. 

Pārveidot - L8 

Domāt 
stratēģiski 

Sagatavot personiskās (vai komandas) vīziju 
vērtības radīšanas aktivitātēm, kas iekšējo 
lēmumu pieņemšanu vada visā vērtības 
radīšanas procesā. 

Pielieto - 3 

Protu sagatavot personiskās (vai 
komandas) vīziju vērtības radīšanas 
aktivitātēm, kas iekšējo lēmumu 
pieņemšanu vada visā vērtības radīšanas 
procesā. 

Pastiprināt - L6 

Rīkoties 
Veicināt pārmaiņu un pārveidošanas 
iniciatīvas, kas veicina personīgo vīziju. 

Pielieto - 3 
Protu veicināt pārmaiņu un pārveidošanas 
iniciatīvas, kas veicina personīgo vīziju. 

Pastiprināt - L6 

Valuing ideas 

Atpazīt ideju 
vērtību 

Sadalīt vērtību ķēdi dažādos posmos un 
noteikt, kā vērtība tiek pievienota katrā tās 
daļā. 

Pielieto - 3 
Protu sadalīt vērtību ķēdi dažādos posmos 
un noteikt, kā vērtība tiek pievienota katrā 
tās daļā. 

Pastiprināt - L6 

Kopīgot un 
aizsargāt idejas 

Paskaidrot, ka idejas var koplietot un izplatīt 
ikviena labā vai arī tās var aizsargāt ar 
noteiktām tiesībām, piemēram, 
autortiesībām vai patentiem. 

Saprot- 2 

Protu paskaidrot, ka idejas var koplietot 
un izplatīt ikviena labā vai arī tās var 
aizsargāt ar noteiktām tiesībām, 
piemēram, autortiesībām vai patentiem. 

Atklāt - L2 

Ētiska un 
ilgtspējīga 
domāšana 

Rīkoties efektīvi Rīkoties pret neētisku uzvedību Pielieto - 3 Protu rīkoties pret neētisku uzvedību Pārveidot - L8 

Domāt 
ilgtspējīgi 

Apspriest attiecības starp sabiedrību un 
tehnisko attīstību, kas saistīta ar to ietekmi uz 
vidi. 

Rada- 6 
Protu apspriest attiecības starp sabiedrību 
un tehnisko attīstību, kas saistīta ar to 
ietekmi uz vidi. 

Pastiprināt - L6 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Ētiska un 
ilgtspējīga 
domāšana 

Radīt ietekmi 

Noteikt ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
izmaiņas radošās darbības, tostarp 
ieinteresētās personas, kuras nevar izteikties 
(piemēram, nākamās paaudzes, klimats vai 
daba) 

Pielieto - 3 

Protu noteikt ieinteresētās personas, 
kuras ietekmē izmaiņas radošās darbības, 
tostarp ieinteresētās personas, kuras 
nevar izteikties (piemēram, nākamās 
paaudzes, klimats vai daba) 

Uzdrīkstēties - L4 

Būt atbildīgam 

Noteikt atšķirību starp resursu izmantošanas 
uzskaiti un vērtības radīšanas darbības 
ietekmes uz ieinteresētajām personām un 
vidi uzskaiti. 

Atceras- 1 

Protu noteikt atšķirību starp resursu 
izmantošanas uzskaiti un vērtības 
radīšanas darbības ietekmes uz 
ieinteresētajām personām un vidi uzskaiti. 

Uzdrīkstēties - L4 
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5.2. Resursi 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Pašpārliecinātība 
un efektivitāte 

Sekot savām 
vēlmēm. 

Palīdzēt citiem pārdomāt savas vajadzības, 
vēlmes, intereses un vēlmes, kā arī to, kā viņi 
tos var pārvērst par mērķiem. 

Pielieto - 3 
Protu palīdzēt citiem pārdomāt savas 
vajadzības, vēlmes, intereses un vēlmes, kā 
arī to, kā viņi tos var pārvērst par mērķiem. 

Pastiprināt - L6 

Apzināties 
savas stiprās un 
vājās puses 

Palīdzēt citiem noteikt viņu stiprās un vājās 
puses 

Pielieto - 3 
Protu palīdzēt citiem noteikt viņu stiprās un 
vājās puses 

Pastiprināt - L6 

Ticēt savām 
spējām 

Ticēt personīgajām spējām saprast un izņemt 
labo no pieredzes, ko citi var nosaukt par 
neveiksmēm. 

Pielieto - 3 
Ticu personīgajām spējām saprast un 
izņemt labo no pieredzes, ko citi var 
nosaukt par neveiksmēm. 

Pastiprināt - L6 

Veidot savu 
nākotni 

Izvēlieties profesionālās attīstības iespējas 
kopā ar komandu un organizāciju, balstoties 
uz skaidru izpratni par stiprajām un vājajām 
pusēm. 

Pielieto - 3 

Protu Izvēlieties profesionālās attīstības 
iespējas kopā ar komandu un organizāciju, 
balstoties uz skaidru izpratni par stiprajām 
un vājajām pusēm. 

Pastiprināt - L6 

Motivācīja un 
apņēmība 

Palikt 
motivētam 

Būt motivētam ar ideju radīt vērtību sev un 
citiem. 

Analizē - 4 
Esmu motivēts ar ideju radīt vērtību sev un 
citiem. 

Atklāt - L2 

Apņēmība 
Apmācīt citus saglabāt motivāciju, mudinot 
viņus apņemties sasniegt to, ko viņi vēlas 
sasniegt. 

Pielieto - 3 
Protu apmācīt citus saglabāt motivāciju, 
mudinot viņus apņemties sasniegt to, ko 
viņi vēlas sasniegt. 

Pastiprināt - L6 

Koncentrēties 
uz to, kas 
motivē 

Atalgot un novērtēt iniciatīvu, centienus un 
sasniegumus komandā un organizācijā. 

Pielieto - 3 
Protu atalgot un novērtēt iniciatīvu, 
centienus un sasniegumus komandā un 
organizācijā. 

Pārveidot - L8 

Izturība 
Mēģināt sasniegt personiskos mērķus, 
nepadoties grūtību priekšā. 

Pielieto - 3 
Mēģinu sasniegt personiskos mērķus, 
nepadoties grūtību priekšā. 

Uzlabot - L5 

Nepadoties 
Iedvesmojot citus smagi strādāt pie saviem 
mērķiem, parādot aizraušanos un spēcīgu 
īpašumtiesību sajūtu. 

Pielieto - 3 
Protu iedvesmojot citus smagi strādāt pie 
saviem mērķiem, parādot aizraušanos un 
spēcīgu īpašumtiesību sajūtu. 

Pastiprināt - L6 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Mobilizēt 
resursus 

Vadīt 
materiālos un 
nemateriālos 
resusrus 

Apkopot nepieciešamos resursus, lai attīstītu 
personisko vērtību radošo darbību. 

Pielieto - 3 
Protu apkopot nepieciešamos resursus, lai 
attīstītu personisko vērtību radošo darbību. 

Pastiprināt - L6 

Atbildīgi lietot 
resursus 

Izvēlieties un ieviesiet efektīvas resursu 
pārvaldības procedūras (piemēram, dzīves 
cikla analīze, cietie atkritumi). 

Rada- 6 
Protu izvēlieties un ieviesiet efektīvas 
resursu pārvaldības procedūras (piemēram, 
dzīves cikla analīze, cietie atkritumi). 

Pastiprināt - L6 

Efektīvi 
izmantot laiku. 

Palīdzēt citiem efektīvi pārvaldīt savu laiku. Pielieto - 3 Palīdzu citiem efektīvi pārvaldīt savu laiku. Pastiprināt - L6 

Saņemt 
atbalstu 

Atrast un uzskaitīt publiskos un privātos 
pakalpojumus, lai atbalstītu vērtību radošu 
darbību (piemēram, inkubators, sociālo 
uzņēmumu konsultanti, iesācējuzņēmumi, 
tirdzniecības kamera). 

Atceras- 1 

Protu atrast un uzskaitīt publiskos un 
privātos pakalpojumus, lai atbalstītu vērtību 
radošu darbību (piemēram, inkubators, 
sociālo uzņēmumu konsultanti, 
iesācējuzņēmumi, tirdzniecības kamera). 

Uzdrīkstēties - L4 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 

Saprast 
ekonomikas un 
finanšu 
konceptus 

Paskaidrot vienkāršus ekonomiskos jēdzienus 
(piemēram, piedāvājums un pieprasījums, 
tirgus cena, tirdzniecība). 

Saprot- 2 
Protu paskaidrot vienkāršus ekonomiskos 
jēdzienus (piemēram, piedāvājums un 
pieprasījums, tirgus cena, tirdzniecība). 

Atklāt - L2 

Budžets 
Sastādīt vienkāršu mājsaimniecības budžetu 
atbildīgā veidā. 

Pielieto - 3 
Protu sastādīt vienkāršu mājsaimniecības 
budžetu atbildīgā veidā. 

Atklāt - L2 

Atrast 
finansējumu 

Aprakstīt banku galveno lomu ekonomikā un 
sabiedrībā. 

Atceras- 1 
Protu aprakstīt banku galveno lomu 
ekonomikā un sabiedrībā. 

Atklāt - L2 

Saprast 
nodokļus 

Paskaidrot, kā nodokļi finansē valsts darbību 
un tās daļu sabiedrisko preču un pakalpojumu 
nodrošināšanā. 

Saprot- 2 
Protu paskaidrot, kā nodokļi finansē valsts 
darbību un tās daļu sabiedrisko preču un 
pakalpojumu nodrošināšanā. 

Atklāt - L2 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Mobilizēt citus 

Iedvesmot un 
tikt 
iedvesmotam 

Iedvesmot citus, neskatoties uz izaicinošiem 
apstākļiem. 

Pielieto - 3 
Protu iedvesmot citus, neskatoties uz 
izaicinošiem apstākļiem. 

Pastiprināt - L6 

Pārliecināt. 
Pārliecināt others by appealing to their 
emotions. 

Novērtē - 5 
Protu pārliecināt others by appealing to 
their emotions. 

Uzdrīkstēties - L4 

Efektīvi 
komunicēt 

Izveidot stāstījumus un scenārijus, kas 
motivē, iedvesmo un vada cilvēkus. 

Rada - 6 
Protu izveidot stāstījumus un scenārijus, 
kas motivē, iedvesmo un vada cilvēkus. 

Pastiprināt - L6 

Efektīvi 
izmantot 
medijus 

Apspriest, kā dažādus medijus var izmantot, 
lai dažādos veidos sasniegtu auditoriju. 

Saprot - 2 
Protu apspriest, kā dažādus medijus var 
izmantot, lai dažādos veidos sasniegtu 
auditoriju. 

Atklāt - L2 
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5.3. Darbības 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Uzņemties 
iniciatīvu 

Uzņemties 
atbilsdību 

Mudināt citus uzņemties atbildību par vērtību 
radošām darbībām. 

Pielieto - 3 
Protu mudināt citus uzņemties atbildību 
par vērtību radošām darbībām. 

Pastiprināt - L6 

Strādāt 
patstāvīgi 

Palīdzēt citiem strādāt patstāvīgi Pielieto - 3 Protu palīdzēt citiem strādāt patstāvīgi Pastiprināt - L6 

Rīkoties 
Mudināt citus uzņemties iniciatīvu problēmu 
risināšanā un vērtības radīšanā savā komandā 
un organizācijā. 

Pielieto - 3 
Protu mudināt citus uzņemties iniciatīvu 
problēmu risināšanā un vērtības radīšanā 
savā komandā un organizācijā. 

Izvērst - L7 

Plānošana un 
vadīšana 

Definēt mērķus 
Pielāgot īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa mērķus personīgai Vīzijai (vai savas 
komandas) vērtības radīšanas aktivitātei. 

Atceras- 1 

Protu pielāgot īstermiņa, vidēja termiņa 
un ilgtermiņa mērķus personīgai Vīzijai (vai 
savas komandas) vērtības radīšanas 
aktivitātei. 

Pastiprināt - L6 

Plānot un 
organizēt 

Izveidot rīcības plānu, kurā noteikti 
nepieciešamie soļi personīgo mērķu 
sasniegšanai. 

Rada - 6 
Protu izveidot rīcības plānu, kurā noteikti 
nepieciešamie soļi personīgo mērķu 
sasniegšanai. 

Experimentēt - L3 

Attīstīt 
ilgtspējīgus 
biznesa plānus 

Izstrādā biznesa ideju personīgai idejai. Pielieto - 3 Izstrādāju biznesa ideju personīgai idejai. Experimentēt - L3 

Definēt 
prioritātes 

Definēt prioritātes neskaidros apstākļos, 
sniedzot daļēju vai neskaidru informāciju. 

Atceras- 1 
Protu definēt prioritātes neskaidros 
apstākļos, sniedzot daļēju vai neskaidru 
informāciju. 

Izvērst - L7 

Izvērtēt 
progresu 

Izstrādāt un ieviesiet datu vākšanas plānu, lai 
uzraudzītu, vai paša uzņēmums sasniedz 
savus mērķus. 

Rada - 6 
Protu izstrādāt un ieviesiet datu vākšanas 
plānu, lai uzraudzītu, vai paša uzņēmums 
sasniedz savus mērķus. 

Pārveidot - L8 

Būt elastīgam, 
pielāgoties 
pārmaiņām 

Efektīvi paziņot organizācijai izmaiņu un 
pielāgojumu iemeslus. 

Pielieto - 3 
Protu efektīvi paziņot organizācijai 
izmaiņu un pielāgojumu iemeslus. 

Pārveidot - L8 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju līmenis 

Tikt galā ar 
nenoteiktību, 
neskaidrību, 
risku 

Tikt galā ar 
neskaidrību, 
nenoteiktību, 
riskiem 

Apmainīties ar dažādiem viedokļiem, lai 
pieņemtu pamatotus lēmumus, ja 
nenoteiktības pakāpe ir augsta 

Pielieto - 3 
Protu apmainīties ar dažādiem viedokļiem, 
lai pieņemtu pamatotus lēmumus, ja 
nenoteiktības pakāpe ir augsta 

Pastiprināt - L6 

Noteikt riskus 

Novērtēt pašnodarbinātības riskus un 
ieguvumus, izmantojot alternatīvas karjeras 
iespējas, un izdariet izvēles, kuras Atspoguļot 
izvēlas personīgi. 

Pielieto - 3 

Protu novērtēt pašnodarbinātības riskus 
un ieguvumus, izmantojot alternatīvas 
karjeras iespējas, un izdariet izvēles, kuras 
Atspoguļot izvēlas personīgi. 

Uzdrīkstēties - L4 

Vadīt riskus 
Kritiski novērtēt riskus, kas saistīti ar oficiālu 
vērtības radīšanas risku darba jomā. 

Pielieto - 3 
Protu kritiski novērtēt riskus, kas saistīti ar 
oficiālu vērtības radīšanas risku darba 
jomā. 

Uzdrīkstēties - L4 

Strādāt ar 
citiem 

Pieņemt 
dažādo 
(atškirīgo 
cilvēkos) 

Novērtēt dažādību kā iespējamo ideju un 
iespēju avotu. 

Izvērtē- 5 
Protu novērtēt dažādību kā iespējamo 
ideju un iespēju avotu. 

Uzdrīkstēties - L4 

Attīstīt 
emocionālo 
inteliģenci 

Efektīvi pārvaldīt konfliktus. Pielieto - 3 Protu ektīvi pārvaldīt konfliktus. Izvērst - L7 

Aktīva 
klausīšanās 

Apkopot informāciju no dažādiem avotiem, 
lai saprastu pašu lietotāju vajadzības. 

Pielieto - 3 
Protu apkopot informāciju no dažādiem 
avotiem, lai saprastu pašu lietotāju 
vajadzības. 

Izvērst - L7 

Strādāt 
komandā 

Veidot organizācijas spēju radīt vērtību, 
mudinot cilvēkus sadarboties 

Pielieto - 3 
Protu veidot organizācijas spēju radīt 
vērtību, mudinot cilvēkus sadarboties 

Pārveidot - L8 

Sadarboties 
Sniegt cilvēkiem nepieciešamo palīdzību un 
atbalstu, lai viņi komandā darbotos pēc 
iespējas labāk. 

Pielieto - 3 
Protu sniegt cilvēkiem nepieciešamo 
palīdzību un atbalstu, lai viņi komandā 
darbotos pēc iespējas labāk. 

Pastiprināt - L6 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 

Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības prasme  
(EntreComp) 

Prasmju 
līmenis 

Strādāt ar 
citiem 

Paplašināt savu 
kontaktu loku 

Būt atvērtam, lai nodibinātu jaunus kontaktus 
un sadarbību ar citiem (indivīdiem un 
grupām). 

Pielieto - 3 
Esmu atvērts, lai nodibinātu jaunus 
kontaktus un sadarbību ar citiem 
(indivīdiem un grupām). 

Atklāt - L2 

Mācīties no 
pieredzes 

Atspoguļot. 
Palīdzēt citiem ieraudzīt viņu sasniegumus un 
īslaicīgas neveiksmes, sniedzot godīgu un 
konstruktīvu atgriezenisko saiti. 

Pielieto - 3 

Protu palīdzēt citiem ieraudzīt viņu 
sasniegumus un īslaicīgas neveiksmes, 
sniedzot godīgu un konstruktīvu 
atgriezenisko saiti. 

Pastiprināt - L6 

Mācīšanās 
mācīties 

Palīdzēt citiem attīstīt savas stiprās puses un 
mazināt vai kompensēt vājās puses. 

Pielieto - 3 
Protu palīdzēt citiem attīstīt savas stiprās 
puses un mazināt vai kompensēt vājās 
puses. 

Pastiprināt - L6 

Mācīšanās no 
pieredzes 

Palīdzēt citiem atspoguļot viņu mijiedarbībā 
ar citiem cilvēkiem un palīdzēt viņiem 
mācīties no šīs mijiedarbības. 

Pielieto - 3 
Protu palīdzēt citiem atspoguļot viņu 
mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un palīdzēt 
viņiem mācīties no šīs mijiedarbības. 

Pastiprināt - L6 
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6. Izmantot digitālās didaktikas caur mācību spēlēm  

Joma 3. Mācīšana un mācīšanās 

Kompetence Kompetences apraksts Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 
Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības 
prasme  

(EntreComp) 
Prasmju līmenis Kompetence 

3.1. Mācīt 

Plānot un ieviest digitālās 
ierīces un resursus mācību 
procesā, lai uzlabotu 
mācīšanās efektivitāti. 
 
Lai atbilstoši pārvaldītu un 
organizētu digitālās mācīšanas 
intervences. 
 
Eksperimentēt un attīstīt 
jaunus mācību formātus un 
pedagoģiskās metodes. 

Integrējot digitālās 
tehnoloģijas, izvērtēt 
atbilsošus sociālus apstākļus un 
mijiedarbības modeļus 
 
Izmantot digitālās apmācību 
tehnoloģijas, lai dažādotu 
mācīšanas metodes.  
 
Iestrādāt mācību sesijas vai 
citas mijiedarbības digitālajā 
vidē 

Pielieto - 3 

Izmantot digitālās 
tehnoloģijas 
jēgpilni, lai 
sasniegtu 
pedagoģīskās 
stratēģijas. 

Integrējot apmācībā digitālās 
tehnoloģijas es apvienoju 
sociālās un interaktīvās 
metodes. 
 
Es izmantoju digitālās 
tehnoloģijas mācīšanā, lai 
dažādotu metodoloģijas.  
 
Es izveidoju mācību sesijas vai 
citas mijiedarbības digitālajā 
vidē. 

EKSPERTS - B2 
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Kompetence Kompetences apraksts Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 
Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības 
prasme  

(EntreComp) 
Prasmju līmenis Kompetence 

3.2. Norādījumi 

Izmantot digitālās tehnoloģijas 
un pakalpojumus, lai uzlabotu 
mijiedarbību ar izglītojamiem 
individuāli un kolektīvi gan 
mācību procesā, gan ārpus tā. 
Izmantoju digitālās 
tehnoloģijas, lai savlaicīgi 
sniegtu norādījumus un 
palīdzību. 
Eksperimentēt un izstrādāt 
jaunas formas un formātus, lai 
efektīvāk informēt un 
atbalstītu skolēnus. 

Mijiedarboties ar izglītojamiem 
izmantojot kolpietošanas 
platformas. 
 
Uzraugot izglītojamo uzvedību, 
paradumus, pēc vajadzības 
sniegt individuālus 
norādījumus un atbalstu 
 
Eksperimentēt ar jaunām 
formām un formātiem, lai 
piedāvātu vadību un atbalstu 
izmantojot digitālos 
risinājumus. 

Pielieto - 3 

Digitālo 
tehnoloģiju 
izmantošana 
uzraudzības un 
vadības 
uzlabošanai 

Mijiedarbojos ar izglītojamiem 
izmantojot kolpietošanas 
platformas. 
 
Uzraugu izglītojamo uzvedību, 
paradumus, pēc vajadzības 
sniedzu individuālus 
norādījumus un atbalstu 
 
Eksperimentēju ar jaunām 
formām un formātiem, lai 
piedāvātu vadību un atbalstu 
izmantojot digitālos 
risinājumus. 

EKSPERTS - B2 

3.3. 
Sadarbošanās 
mācīšanās 

Izmantot digitālās tehnoloģijas, 
lai veicinātu un uzlabotu 
izglītojamo sadarbību.Ļaut 
izglītojamiem izmantot 
digitālās tehnoloģijas kā daļu 
no kopīgiem uzdevumiem kā 
saziņas un sadarbības 
veicināšanas un sadarbības 
zināšanu radīšanas līdzekli 

Izstrādāt un pārvaldīt dažādas 
koplietošanas mācīšanās 
aktivitātes, kurās izglītojamie 
lieto dažādas tehnoloģijas, lai 
kopīgi īstenotu pētījumus, 
dokumentētu atklājumus un 
atspoguļotu mācīšanās 
rezultātu gan fiziskajā, gan 
virtuālajā mācību vidē. 

Rada - 6 

Digitālās vides 
izmantošana 
izglītojamo kopīgai 
zināšanu 
ģenerēšanai un 
vienaudžu 
novērtēšanai. 

Izmantju digitālās tehnoloģijas, 
lai veicinātu un uzlabotu 
izglītojamo sadarbību. 
Ļauju izglītojamiem izmantot 
digitālās tehnoloģijas kā daļu no 
kopīgiem uzdevumiem kā 
saziņas un sadarbības 
veicināšanas un sadarbības 
zināšanu radīšanas līdzekli. 

LĪDERĪBA - C1 
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Kompetence Kompetences apraksts Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 
Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības 
prasme  

(EntreComp) 
Prasmju līmenis Kompetence 

3.4. Pašvadīta 
mācīšanās 

Izmantot digitālās tehnoloģijas 
pašregulētu mācību procesu 
atbalstam, t.i., dot iespēju 
izglītojamiem pašiem plānot, 
uzraudzīt un atspoguļot, sniegt 
progresa pierādījumus, dalīties 
ieskatos un nākt klajā ar 
radošiem risinājumiem. 

Izmantot digitālās tehnoloģijas 
vai vides (piemēram, e-
portfolio, emuāru, 
dienasgrāmatu, plānošanas 
rīkus), lai ļautu izglītojamajiem 
pārvaldīt un dokumentēt visus 
mācību posmus, piemēram, 
plānošanai, informācijas 
iegūšanai, dokumentēšanai, 
Atspoguļošanai un 
pašnovērtējumam. 
 
Palīdzēt izglītojamajiem 
izstrādāt, piemērot un 
pārskatīt piemērotus 
pašnovērtēšanas kritērijus ar 
digitālo tehnoloģiju atbalstu 

Pielieto - 3 

Digitālās vides 
izmantošana, lai 
vispusīgi atbalstītu 
pašregulētu 
mācīšanos. 

Izmantoju digitālās tehnoloģijas 
vai vides (piemēram, e-
portfolio, emuāru, 
dienasgrāmatu, plānošanas 
rīkus), lai ļautu izglītojamajiem 
pārvaldīt un dokumentēt visus 
mācību posmus, piemēram, 
plānošanai, informācijas 
iegūšanai, dokumentēšanai 

EKSPERTS - B2 
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Joma 5. Iedošināt izglītojamo 

Kompetence Kompetences apraksts Mācīšanās iznākumi (Bloom's) 
Bloom's 
līmenis 

Uzņēmējdarbības 
prasme  

(EntreComp) 
Prasmju līmenis Kompetence 

5.3. Izglītojamo 
aktīva 
iesaistīšana 

Izmantot digitālās tehnoloģijas, 
lai veicinātu izglītojamo aktīvu 
un radošu iesaistīšanos mācību 
priekšmetā. Izmantot digitālās 
tehnoloģijas pedagoģiskajās 
stratēģijās, kas veicina 
izglītojamo transversālās 
prasmes, paver iespējas 
mācīties jauniem, reāliem 
apstākļiem, iesaistot pašus 
izglītojamos praktiskās 
aktivitātēs, zinātniskā izpētē un 
sarežģītu problēmu risināšanā 
vai citos veidos, kas palielina 
izglītojamo aktīvo iesaistīšanos. 
un radošu izpausmi. 

Izmantot virkni digitālo 
tehnoloģiju, lai izveidotu 
atbilstošu, bagātu un efektīvu 
digitālo mācību vidi, 
piemēram, pievēršoties 
dažādām maņām, mācību 
stiliem un stratēģijām, 
metodiski mainot aktivitāšu 
veidus un grupu sastāvus. 
 
Atspoguļot mācīšanas 
stratēģiju efektivitāti, kas tiek 
izmantota, lai palielinātu 
izglītojamo iesaistīšanos un 
aktīvu mācīšanos. 

Pielieto - 3 

Digitālo 
tehnoloģiju 
izmantošana 
izglītojamo aktīvai 
iesaistei mācību 
priekšmetā. 

Izmantoju virkni digitālo 
tehnoloģiju, lai izveidotu 
atbilstošu, bagātu un efektīvu 
digitālo mācību vidi, piemēram, 
pievēršoties dažādām maņām, 
mācību stiliem un stratēģijām, 
metodiski mainot aktivitāšu 
veidus un grupu sastāvus. 
 
Atspoguļoju mācīšanas 
stratēģiju efektivitāti, kas tiek 
izmantota, lai palielinātu 
izglītojamo iesaistīšanos un 
aktīvu mācīšanos. 

EKSPERTS - B2 
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Metodoloģiska piezīme 

Mērķis 

Matricas mērķis ir noteikt vidējās izglītības skolēnu uzņēmējdarbības mācīšanās rezultātus, kurus var 

sasniegt, izmantojot uzņēmējdarbības laboratorijas un mācību spēli, ko izstrādās projekta gaitā. 

Pētījumā iegūtie mācību rezultāti ir ceļvedis mācību spēles prasībām. 

Konteksts 

Šī matrica ir kopīgs darba rezultāts, ko veikuši visi pašnodarbinātības projekta partneri, kuri atrodas Itālijā, 

Turcijā, Grieķijā, Latvijā, Somijā un Spānijā. 

Pētījumā iegūtie matricas mācību rezultāti ir uzskatāmi par reāli sasniedzamiem visiem iesaistīto valstu 

vidējās izglītības iestāžu skolēniem, izmantojot rezultātus, ko sniegs Self-e projekts, praktiskie darbi un 

piedāvātās apmācības. Vēl viens mainīgais ir ņemts vērā fakts, ka uzņēmējdarbību dažās projekta valstīs 

aktīvāk māca salīdzinājumā ar citām. 

Ar terminu “Studenti” mēs domājam visus cilvēkus, kuri ir uzņemti vispārējās, profesionālās vai profesionālās 

vidējās izglītības iestādēs. 

Metodoloģija 

Pētījumā noteiktie matricas mācību rezultāti ir sasniegti, izmantojot jauktu pētījumu pieeju ar paskaidrojošu 

secīgu dizainu, kas izstrādāts šādi: 

−  Kvantitatīvs pētījuma posms: studenti, skolotāji, reģionālās skolu iestādes, uzņēmumi un tirdzniecības 

kameras saņēma un aizpildīja aptaujas anketu, kuras mērķis bija orientēties uz mācīšanās rezultātiem, 

kurus skolēni varētu un / vai kuriem vajadzētu sasniegt vidējā izglītībā, lai veicinātu viņu nodarbināmību. 

Mērķis bija iegūt daudzveidīgu viedokli no studentiem, izglītības sistēmas un darba tirgus. Anketas 

rezultāti ir izstrādāti projekta “Self-e” izdotajā “Vajadzību analīzes ziņojumā par uzņēmējdarbības 

kompetencēm”; 

−  kvalitatīva pētījuma fāze: 

•  EntreComp ietvars tika rūpīgi izpētīts, un 4., 5. un 6. līmeni tika izvēlēti kā studentiem reāli sasniedzami 

pieejamā kontekstā. 

•  Katrs skolas partneris iesniedza priekšlikumu par mācību rezultātiem, kas reāli jāsasniedz pēc viņu 

ieskatiem, izmantojot projekta aktivitātes, ņemot vērā iepriekšējā kvantitatīvā posma rezultātus un 

viņu personīgo pieredzi. 

•  Galvenie pētnieki, kuri vadīja šo pētījumu, partneru izvēlētos mācību rezultātus pārskatīja un saskaņoja 

individuāli. 

•  Galīgo pārskatu kopīgi veica galvenie pētnieki, kuri atlasīja zemāk tabulā uzskaitītos mācību rezultātus. 

−  Visbeidzot, Matricu katrā valstī pārskatīja šādas ieinteresētās puses: 

•  1 reģionālais skolas birojs; 

•  1 uzņēmums: 1 uzņēmuma īpašnieks, 1 vadītājs, 1 darbinieks; 

•  1 Tirdzniecības kamera. 
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−  Tika analizētas ārējo vērtētāju saņemtās atsauksmes un attiecīgi pārskatīta Matrica. 

−  Kā mūsu matricas galīgai saskaņošanai EntreComp mācību rezultāti tika pārformulēti atbilstoši Blūma 

taksonomijas 2001. gada versijas 6 līmeņiem. Darbības vārds, kas definē darbību EntreComp ietvarā, ir 

bijusi saite uz mācību rezultātu pārrakstīšanu atbilstoši Blūma taksonomijai. Līdz ar to EntreComp ietvarā 

noteiktie mācīšanās rezultāti ir izmantoti kā prasmju apliecinājumi, lai objektīvi novērtētu un novērtētu 

mācīšanos. 

Blūma taksonomijas izmantošana EntreComp ietvaru vietā ir atslēga, lai attīstītu efektīvus mācību ceļus, 

izmantojot nopietno spēli, lai skolotājiem sniegtu norādījumus par spēles izmantošanu un skolēnu mācību 

novērtēšanu, kā arī Mācību satura pielāgošanu progresa līmenim. Faktiski vēlamie rezultāti ietekmēs tēmu 

izvēli, iekļaujamā satura daudzumu un tēmu secību 

(Bilons, 2019). 

Kā lasīt matricu 

Matrica ir izstrādāta saskaņā ar EntreComp Framework kompetences jomām: 

1. Idejas un iespējas; 

2. Resursi; 

3. Darbības. 

Katrā kompetences jomā mācību rezultāti ir izvēlēti, izvēloties 4., 5. un 6. līmeni, kur: 

− - 4. līmenis ir vidējais prasmju līmenis ar nosaukumu “patstāvīgums”, kas aprakstīts kā “zināmas atbildības 

uzņemšanās un dalīšana”, kas identificēts ar darbības vārdu “uzdrīkstēties”; 

− - 5. līmenis ir paaugstināts prasmju līmenis ar nosaukumu “Atbildības uzņemšanās”, kas aprakstīts kā “Ar 

dažiem norādījumiem un kopā ar citiem”, kas identificēts ar darbības vārdu “Uzlabot”; 

− - 6. līmenis ir paaugstināts prasmju līmenis ar nosaukumu “Atbildības uzņemšanās”, kas aprakstīts kā 

“Atbildības uzņemšanās lēmumu pieņemšanā un Strādāt ar citiem”, kas identificēts ar darbības vārdu 

“Stiprināt”. 

Kas attiecas uz Blūma taksonomiju, 6. lappusē redzamā tabula ir pašsaprotama. 

EntreComp ietvara mācīšanās rezultāti ir izmantoti kā prasmes apliecinājumi mācīšanās vērtēšanai un 

pašnovērtēšanai. 

Visbeidzot, lai attīstītu studentu mācīšanās prasmes, izmantojot mācību spēli, un palīdzētu skolotājiem 

apmācīt kā izmantot spēli un novērtēt skolēnu mācīšanos, Bloom taksonomijas mācību rezultāti būtu jāņem 

vērā kā atsauce, savukārt EntreComp prasmes paziņojumus var izmantot  mācību rezultātu sasniegumu 

novērtēšanai un pašnovērtēšanai. 

 

Atsauces 

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Brande, G. V. den, European Commission, & Joint Research Centre. 

(2016). EntreComp: The entrepreneurship Kompetence framework. Publications Office. 

http://dx.publications.europa.eu/10.2791/593884 

Bilon, E. (2019). Using Bloom’s Taxonomy to Write Effective Learning Objectives. The ABCDs of Writing 

Learning Objectives: A Basic Guide.  
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1. IDEJAS UN IESPĒJAS 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems līmenis 

Pamanīt 
iespējas 

Identificēt, 
radīt un īstenot 
iespējas 

Izveidot dažādas analītiskas pieejas, lai 
identificētu uzņēmējdarbības iespējas. 

Analizē - 4 
Es protu Izveidot dažādas analītiskas 
pieejas, lai identificētu uzņēmējdarbības 
iespējas. 

Uzlabot - L5 

Koncentrēties 
uz 
izaicinājumiem 

Nomainīt iedibināto praksi un izaicināt 
vispārpieņemto domu, radot iespējas un 
dažādos veidos apskatot izaicinājumus. 

Rada- 6 

Protu nomainīt iedibināto praksi un 
izaicināt vispārpieņemto domu, radot 
iespējas un dažādos veidos apskatot 
izaicinājumus. 

Uzlabot - L5 

Atklāt 
vajadzības 

Izstrādāt vajadzību analīzi, iesaistot attiecīgās 
ieinteresētās personas. 

Pielieto - 3 
Protu izstrādāt vajadzību analīzi, iesaistot 
attiecīgās ieinteresētās personas. 

Uzlabot - L5 

Analizēt 
kontekstu 

Identificēt personiskās, sociālās un 
profesionālās iespējas lai radītu vērtību gan 
esošajās organizācijās, gan izveidojot jaunus 
pasākumus. 

Pielieto - 3 

Protu identificēt personiskās, sociālās un 
profesionālās iespējas lai radītu vērtību 
gan esošajās organizācijās, gan izveidojot 
jaunus pasākumus. 

Uzdrīkstēties - L4 

Radošums 

Būt zinātkāram 
un atvērtam 

Aktīvi izpētīt un atrast jaunus risinājumus, kas 
uzlabo vērtības radīšanas procesu. 

Analizē - 4 
Protu izpētīt un atrast jaunus risinājumus, 
kas uzlabo vērtības radīšanas procesu. 

Uzlabot - L5 

Attīstīt idejas 
Aprakstīt dažādas analītiskas pieejas, lai 
identificētu uzņēmējdarbības iespējas. 

Analizē - 4 
Protu aprakstīt dažādas analītiskas pieejas, 
lai identificētu uzņēmējdarbības iespējas. 

Uzlabot - L5 

Definēt 
problēmas 

Pārveidot atklātas problēmas, lai tās atbilstu 
personīgajām prasmēm. 

Pielieto - 3 
Protu pārveidot atklātas problēmas, lai tās 
atbilstu personīgajām prasmēm. 

Uzdrīkstēties - L4 

Radīt vērtību 

Izveidot (atsevišķi vai kopā ar citiem) 
produktus vai pakalpojumus, kas risina 
personiskās problēmas un personiskās 
vajadzības. 

Rada- 6 

Protu izveidot (atsevišķi vai kopā ar citiem) 
produktus vai pakalpojumus, kas risina 
personiskās problēmas un personiskās 
vajadzības. 

Uzlabot - L5 

Būt radošam. 
Novērtēt vai ideja, produkts vai process ir 
inovatīvs vai vienkārši jauns priekš manis 

Izvērtē- 5 
Protu novērtēt vai ideja, produkts vai 
process ir inovatīvs vai vienkārši jauns 
priekš manis 

Uzdrīkstēties - L4 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems līmenis 

Vīzija 

Iztēloties 
Veidot nākotnes scenārijus, balstoties uz pašu 
radītu pievienoto vērtību 

Pielieto - 3 
Protu veidot nākotnes scenārijus, 
balstoties uz pašu radītu pievienoto 
vērtību 

Uzdrīkstēties - L4 

Domāt 
stratēģiski 

Izskaidroju vīzijas bnepieciešamību 
stratēģiskajā plānošanā 

Novērtē - 5 
Izskaidroju vīzijas bnepieciešamību 
stratēģiskajā plānošanā 

Uzlabot - L5 

Rīkoties 
Noteikt kādas izmaiņas nepieciešamas, lai 
sasniegtu personīgo Vīziju. 

Pielieto - 3 
Protu noteikt kādas izmaiņas 
nepieciešamas, lai sasniegtu personīgo 
Vīziju.. 

Uzlabot - L5 

Valuing ideas 

Atpazīt idehju 
vērtību 

Izlemt, kāda veida vērtību attīstīt, un pēc tam 
izvēlieties vispiemērotāko ceļu, lai to izdarītu. 

Novērtē - 5 
Protu izlemt, kāda veida vērtību attīstīt, un 
pēc tam izvēlieties vispiemērotāko ceļu, lai 
to izdarītu. 

Uzdrīkstēties - L4 

Kopīgot un 
aizsargāt idejas 

Izvēlieties visatbilstošāko licenci/ veidu, lai 
dalītos un aizsargātu personisko ideju radīto 
vērtību. 

Analizē - 4 
Izvēlieties visatbilstošāko licenci/ veidu, lai 
dalītos un aizsargātu personisko ideju 
radīto vērtību. 

Uzdrīkstēties - L4 

Ētiska un 
ilgtspējīga 
domāšana 

Rīkoties efektīvi 

Apgalvot, ka idejas par vērtības radīšanu būtu 
jāatbalsta ar ētiku un vērtībām, kas saistītas 
ar dzimumu, vienlīdzību, taisnīgumu, sociālo 
taisnīgumu un vides ilgtspēju. 

Novērtē - 5 

Apgalvoju, ka idejas par vērtības radīšanu 
būtu jāatbalsta ar ētiku un vērtībām, kas 
saistītas ar dzimumu, vienlīdzību, 
taisnīgumu, sociālo taisnīgumu un vides 
ilgtspēju. 

Uzlabot - L5 

Domāt 
ilgtspējīgi 

Apspriest organizācijas ietekmi uz vidi (un 
otrādi). 

Rada - 6 
Protu spriest par organizācijas ietekmi uz 
vidi (un otrādi). 

Uzlabot - L5 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems līmenis 

Ētiska un 
ilgtspējīga 
domāšana 

Radīt ietekmi 

Noteikt ieinteresētās puses, kuras ietekmē 
pārmaiņas, kuras radījušas pašas vērtības 
radošās darbības (vai pašu komandas 
darbība), tostarp ieinteresētās personas, 
kuras nevar izteikties (piemēram, nākamās 
paaudzes, klimats vai daba). 

Pielieto - 3 

Protu noteikt ieinteresētās puses, kuras 
ietekmē pārmaiņas, kuras radījušas pašas 
vērtības radošās darbības (vai pašu 
komandas darbība), tostarp ieinteresētās 
personas, kuras nevar izteikties 
(piemēram, nākamās paaudzes, klimats vai 
daba). 

Uzdrīkstēties - L4 

Būt atbildīgam 
Noteikt atšķirību starp ievadi, iznākumu, 
rezultātiem un ietekmi. 

Pielieto - 3 
Protu noteikt atšķirību starp ievadi, 
iznākumu, rezultātiem un ietekmi. 

Uzlabot - L5 
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2. RESURSI 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems 
līmenis 

Pašpārliecinātība 
un efektivitāte 

Sekot savām 
vēlmēm. 

Pārvērst personīgās vajadzības, vēlmes, 
intereses un vēlmes mērķos, kas palīdz tās 
sasniegt. 

Pielieto - 3 
Protu pārvērst personīgās vajadzības, 
vēlmes, intereses un vēlmes mērķos, kas 
palīdz tās sasniegt. 

Uzlabot - L5 

Apzināties 
savas stiprās un 
vājās puses 

Sadarboties ar citiem, lai kompensētu mūsu 
vājās vietas un papildinātu mūsu stiprās 
puses. 

Pielieto - 3 
Protu sadarboties ar citiem, lai kompensētu 
mūsu vājās vietas un papildinātu mūsu 
stiprās puses. 

Uzlabot - L5 

Ticēt savām 
spējām 

Novērtēt personīgo spēju īstenot to, kas ie 
iecerēts un plānots, neskatoties uz šķēršļiem, 
ierobežotajiem resursiem un citu pretestību. 

Izvērtē- 5 

Protu novērtēt personīgo spēju īstenot to, 
kas ie iecerēts un plānots, neskatoties uz 
šķēršļiem, ierobežotajiem resursiem un citu 
pretestību. 

Uzlabot - L5 

Veidot savu 
nākotni 

Apspriest, kā reāla izpratne un personiskās 
attieksmes, prasmju un zināšanu 
novērtēšana var ietekmēt personīgo lēmumu 
pieņemšanu, attiecības ar citiem cilvēkiem 
un dzīves kvalitāti. 

Rada- 6 

Protu apspriest, kā reāla izpratne un 
personiskās attieksmes, prasmju un 
zināšanu novērtēšana var ietekmēt 
personīgo lēmumu pieņemšanu, attiecības 
ar citiem cilvēkiem un dzīves kvalitāti. 

Uzlabot - L5 

Motivācīja un 
apņēmība 

Palikt 
motivētam 

Veidot personīgo uzvedību, lai saglabātu 
virzību un gūtu labumu no ideju pārvēršanas 
darbībā. 

Pielieto - 3 
Protu veidot personīgo uzvedību, lai 
saglabātu virzību un gūtu labumu no ideju 
pārvēršanas darbībā. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Apņēmība 
Veidot personīgos centienus, izmantojot 
personīgo vēlmi sasniegt sasniegumus un 
pārliecību par personīgo spēju sasniegt. 

Rada- 6 

Protu veidot personīgos centienus, 
izmantojot personīgo vēlmi sasniegt 
sasniegumus un pārliecību par personīgo 
spēju sasniegt. 

Uzlabot - L5 

Koncentrēties 
uz to, kas 
motivē 

Izmantot stratēģijas, lai saglabātu motivāciju 
(piemēram, nospraust mērķus, uzraudzīt 
sniegumu un novērtēt personīgo progresu). 

Pielieto - 3 

Protu izmantot stratēģijas, lai saglabātu 
motivāciju (piemēram, nospraust mērķus, 
uzraudzīt sniegumu un novērtēt personīgo 
progresu). 

Uzlabot - L5 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems 
līmenis 

Motivācīja un 
apņēmība 

Izturība 
Rīkoties, saskaroties ar grūtībām, mēģinot 
sasniegt personiskos mērķus. 

Pielieto - 3 
Protu rīkoties, saskaroties ar grūtībām, 
mēģinot sasniegt personiskos mērķus. 

Uzlabot - L5 

Nepadoties 
Novērtēt pozitīvi īstermiņa sasniegumus, lai 
saglabātu motivāciju. 

Analizē - 4 
Protu novērtēt pozitīvi īstermiņa 
sasniegumus, lai saglabātu motivāciju. 

Uzlabot - L5 

Mobilizēt 
resursus 

Vadīt 
materiālos un 
nemateriālos 
resusrus 

Izstrādāt plānu, kā rīkoties ar ierobežotiem 
resursiem, izveidojot savu vērtību radošo 
darbību. 

Rada- 6 
Protu izstrādāt plānu, kā rīkoties ar 
ierobežotiem resursiem, izveidojot savu 
vērtību radošo darbību. 

Uzlabot - L5 

Atbildīgi lietot 
resursus 

Novērtēt nemateriālās resursu izmantošanas 
izmaksas, pieņemot lēmumus par pašu 
vērtību radošām darbībām. 

Rada- 6 
Protu novērtēt nemateriālās resursu 
izmantošanas izmaksas, pieņemot lēmumus 
par pašu vērtību radošām darbībām. 

Uzlabot - L5 

Efektīvi 
izmantot laiku. 

Efektīvi izmantojiet personīgo laiku personīgo 
mērķu sasniegšanai. 

Pielieto - 3 
Protu efektīvi izmantojiet personīgo laiku 
personīgo mērķu sasniegšanai. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Saņemt 
atbalstu 

Atrast digitālus risinājumus (piemēram, 
bezmaksas, apmaksātus vai atvērtā tipa 
datus), kas var palīdzēt efektīvi pārvaldīt 
savas vērtības radošās darbības. 

Analizē - 4 

Protu atrast digitālus risinājumus 
(piemēram, bezmaksas, apmaksātus vai 
atvērtā tipa datus), kas var palīdzēt efektīvi 
pārvaldīt savas vērtības radošās darbības. 

Uzlabot - L5 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 

Saprast 
ekonomikas un 
finanšu 
konceptus 

Paskaidrot atšķirību starp bilanci un peļņas un 
zaudējumu pārskatu 

Izvērtē- 5 
Protu paskaidrot atšķirību starp bilanci un 
peļņas un zaudējumu pārskatu 

Uzlabot - L5 

Budžets 
Spriest par vērtību radošās aktivitātes naudas 
plūsmas vajadzībām. 

Izvērtē- 5 
Protu spriest par vērtību radošās aktivitātes 
naudas plūsmas vajadzībām. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Atrast 
finansējumu 

Izvēlēties visatbilstošākos finansējuma 
avotus, lai uzsāktu vai paplašinātu vērtību 
radošu darbību. 

Analizē - 4 
Protu izvēlēties visatbilstošākos 
finansējuma avotus, lai uzsāktu vai 
paplašinātu vērtību radošu darbību. 

Uzlabot - L5 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems 
līmenis 

Finanšu un 
ekonomikas 
pratība 

Saprast 
nodokļus 

Novērtēt, kā personīgie finanšu lēmumi 
(ieguldījumi, aktīvu, preču pirkšana un tā 
tālāk) ietekmē iedzīvotāju nodokli. 

Izvērtē- 5 
Protu novērtēt, kā personīgie finanšu 
lēmumi (ieguldījumi, aktīvu, preču pirkšana 
un tā tālāk) ietekmē iedzīvotāju nodokli. 

Uzlabot - L5 

Mobilizēt citus 

Iedvesmot un 
tikt 
iedvesmotam 

Lūgt citu cilvēku atbalstu, lai atbalstītu savas 
vērtības radošās darbības. 

Rada- 6 
Protu lūgt citu cilvēku atbalstu, lai atbalstītu 
savas vērtības radošās darbības. 

Uzlabot - L5 

Pārliecināt. 
Efektīvi piesaistīt potenciālos investorus vai 
ziedotājus. 

Rada- 6 
Spēju efektīvi piesaistīt potenciālos 
investorus vai ziedotājus. 

Uzlabot - L5 

Efektīvi 
komunicēt 

Izstāstīt Vīziju savām (vai savas komandas) 
aktivitātēm tādā veidā, kas iedvesmo un 
Pārliecina ārējās grupas, piemēram, 
finansētājus, partnerorganizācijas, 
brīvprātīgos, jaunus dalībniekus un saistītos 
atbalstītājus. 

Pielieto - 3 

Protu izstāstīt Vīziju savām (vai savas 
komandas) aktivitātēm tādā veidā, kas 
iedvesmo un Pārliecina ārējās grupas, 
piemēram, finansētājus, 
partnerorganizācijas, brīvprātīgos, jaunus 
dalībniekus un saistītos atbalstītājus. 

Uzlabot - L5 

Efektīvi 
izmantot 
medijus 

Izmantot medijus atbilstoši, parādot 
auditorijas un mērķa grupas izpratni. 

Pielieto - 3 
Protu izmantot medijus atbilstoši, parādot 
auditorijas un mērķa grupas izpratni. 

Uzdrīkstēties - 
L4 
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3. DARBĪBAS 

Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems 
līmenis 

Uzņemties 
iniciatīvu 

Uzņemties 
atbilsdību 

Pienācīgi nodot atbildību. Pielieto - 3 Protu pienācīgi nodot atbildību. Uzlabot - L5 

Straādāt 
patstāvīgi 

Uzsākt vērtības radošas idejas darbības 
vienatnē un kopā ar citiem. 

Rada- 6 
Protu uzsākt vērtības radošas idejas 
darbības vienatnē un kopā ar citiem. 

Uzlabot - L5 

Rīkoties 
Rīkoties vadoties no jaunām idejām un 
iespējām, kas pievienos vērtību jaunam vai 
esošam vērtību radošam uzņēmumam. 

Pielieto - 3 
Rīkoties vadoties no jaunām idejām un 
iespējām, kas pievienos vērtību jaunam vai 
esošam vērtību radošam uzņēmumam. 

Uzlabot - L5 

Plānošana un 
vadīšana 

Definēt mērķus 
Definēt ilgtermiņa mērķus, kas izriet no 
Vīzijas personīgai (vai savas komandas) 
vērtību radošai darbībai. 

Analizē - 4 
Protu definēt ilgtermiņa mērķus, kas izriet 
no Vīzijas personīgai (vai savas komandas) 
vērtību radošai darbībai. 

Uzlabot - L5 

Plānot un 
organizēt 

Pielieto projektu vadības pamatus, vadot 
vērtību radošu darbību. 

Pielieto - 3 
Pielietoju projektu vadības pamatus, vadot 
vērtību radošu darbību. 

Pastiprināt -L6 

Attīstīt 
ilgtspējīgus 
biznesa plānus 

Noteikt galvenos elementus, kas veido 
uzņēmējdarbības modeli, kas nepieciešams 
identificētās vērtības sasniegšanai. 

Analizē - 4 
Protu noteikt galvenos elementus, kas veido 
uzņēmējdarbības modeli, kas nepieciešams 
identificētās vērtības sasniegšanai. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Definēt 
prioritātes 

Noteikt prioritātes, lai īstenotu personīgo (vai 
savas komandas) Vīziju. 

Analizē - 4 
Protu noteikt prioritātes, lai īstenotu 
personīgo (vai savas komandas) Vīziju. 

Uzlabot - L5 

Izvērtēt 
progresu 

Izklāstīt pamata atskaites punktus un 
novērojumu rādītājus, lai uzraudzītu pašu 
vērtību radošās darbības progresu. 

Saprot- 2 
Protu Izklāstīt pamata atskaites punktus un 
novērojumu rādītājus, lai uzraudzītu pašu 
vērtību radošās darbības progresu. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Būt elastīgam, 
pielāgoties 
pārmaiņām 

Pielāgoties pārmaiņām, kas paver jaunas 
vērtības radīšanas iespējas. 

Rada- 6 
Pielāgoties pārmaiņām, kas paver jaunas 
vērtības radīšanas iespējas. 

Uzlabot - L5 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems 
līmenis 

Tikt galā ar 
nenoteiktību, 
neskaidrību, 
risku 

Tikt galā ar 
neskaidrību, 
nenoteiktību, 
riskiem 

Atrast veidus, kā pieņemt lēmumus, kad 
informācija ir nepilnīga 

Analizē - 4 
Protu atrast veidus, kā pieņemt lēmumus, 
kad informācija ir nepilnīga 

Uzlabot - L5 

Noteikt riskus 

Protu novērtēt pašnodarbinātības riskus un 
ieguvumus, izmantojot alternatīvas karjeras 
iespējas, un izdarīt izvēles, kuras izvēlos 
atspoguļot personīgi. 

Analizē - 4 

Protu novērtēt pašnodarbinātības riskus un 
ieguvumus, izmantojot alternatīvas karjeras 
iespējas, un izdarīt izvēles, kuras izvēlos 
atspoguļot personīgi. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Vadīt riskus 
Kritiski novērtēt riskus, kas saistīti ar oficiālu 
vērtības radīšanas uzņēmuma izveidi 
apgabalā, kurā strādā. 

Izvērtē- 5 
Protu kritiski novērtēt riskus, kas saistīti ar 
oficiālu vērtības radīšanas uzņēmuma 
izveidi apgabalā, kurā strādā. 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Strādāt ar 
citiem 

Pieņemt 
dažādo 
(atškirīgo 
cilvēkos) 

Atbalstīt dažādību savas komandas vai 
organizācijas ietvaros. 

Izvērtē- 5 
Protu atbalstīt dažādību savas komandas vai 
organizācijas ietvaros. 

Pastiprināt -L6 

Attīstīt 
emocionālo 
inteliģenci 

Nepieciešamības gadījumā pieļaut 
kompromisu 

Analizē - 4 
Varu nepieciešamības gadījumā pieļaut 
kompromisu 

Uzlabot - L5 

Aktīva 
klausīšanās 

Ieklausīties gala patērtējau atsauksmēs un 
ņemt tās vērā 

Saprot- 2 
Protu ieklausīties gala patērtējau 
atsauksmēs un ņemt tās vērā 

Uzdrīkstēties - 
L4 

Strādāt 
komandā 

Veidot komandu, pamatojoties uz katra 
dalībnieka individuālajām zināšanām, 
prasmēm un attieksmi. 

Rada- 6 
Protu veidot komandu, pamatojoties uz 
katra dalībnieka individuālajām zināšanām, 
prasmēm un attieksmi. 

Uzlabot - L5 

Sadarboties 
Izmantot paņēmienus un rīkus, kas palīdz 
cilvēkiem sadarboties 

Pielieto - 3 
Protu izmantot paņēmienus un rīkus, kas 
palīdz cilvēkiem sadarboties 

Uzlabot - L5 
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Kompetence 
Kompetences 

apraksts 
Mācīšanās rezultāti(Bloom's) 

Blūma 
taksonomijas 

līmenis 

Prasems apraksts 
(EntreComp) 

Prasems 
līmenis 

Strādāt ar 
citiem 

Paplašināt savu 
kontaktu loku 

Izmantot personīgo kontaktu tīklu, lai atrastu 
īstos cilvēkus, kas strādātu pie savas (vai 
savas komandas) vērtību radošas darbības. 

Pielieto - 3 

Protu izmantot personīgo kontaktu tīklu, lai 
atrastu īstos cilvēkus, kas strādātu pie savas 
(vai savas komandas) vērtību radošas 
darbības. 

Uzlabot - L5 

Mācīties no 
pieredzes 

Atspoguļot. 

Atspoguļot  personīgos (vai pašas komandas) 
sasniegumus un iespējamās neveiksmes, kad 
lietas attīstās, lai mācītos un uzlabotu 
personīgās spējas radīt vērtību. 

Rada- 6 

Atspoguļot  personīgos (vai pašas 
komandas) sasniegumus un iespējamās 
neveiksmes, kad lietas attīstās, lai mācītos 
un uzlabotu personīgās spējas radīt vērtību. 

Uzlabot - L5 

Mācīšanās 
mācīties 

Atrast un izvēlieties iespējas pārvarēt 
personīgās (vai savas komandas) vājās vietas 
un attīstīt personīgās (vai pašas komandas) 
stiprās puses. 

Analizē - 4 

Protu atrast un izvēlieties iespējas pārvarēt 
personīgās (vai savas komandas) vājās 
vietas un attīstīt personīgās (vai pašas 
komandas) stiprās puses. 

Uzlabot - L5 

Mācīšanās no 
pieredzes 

Uzklausīt citu sniegtās atsauksmes un 
izmantot no tām vērtigo izaugsmei. 

Analizē - 4 
Protu uzklausīt citu sniegtās atsauksmes un 
izmantot no tām vērtigo izaugsmei. 

Uzdrīkstēties - 
L4 
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