
 

# Kā es stiprinu savu vērtību? 

 

# Atbildes uz vēl neuzdotiem 
jautājumiem 

 

# Netveramo lietu vizualizācija 

Personīgās ilgtspējības modelis  

un tā aprobācija jauniešu auditorijai 
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VUCA laikmets 
pasaule ir kļuvusi ļoti mainīga un 
pārmaiņu ātrums aizvien pieaug 
 

•Volatility – Nepastāvība 

•Uncertainty – Nenoteiktība 

•Complexity – Sarežģītība 

•Ambiguity - Neskaidrība 

pirmo reizi tika lietots 1987.gadā 



Pieredze: 13 gados 1600+ pasākumi Klīst baumas, ka.. 

Latvijas iedzīvotāju  
radošo produktu kolekcija 

Pauzē  
izmantojam iespēju iepazīties! 



Ko man nozīmē  
LABA DARBA VIETA**? 

**Darba vietas kvalitāte ir SAVU vajadzību apmierināšana  

(ekonomiskie/ sociālie u.c. aspekti) 

 
 
 

LABA darba vieta 

EKONOMISKIE aspekti: 

- atalgojums 

- bonusi 

- izaugsmes iespējas 

SOCIĀLIE aspekti: 
- saskarsme 

- Sadarbība 

- līdzdalība 

VIDES aspekti: 

- infrastruktūra 

- Pieejamība 

- ekoloģija 

KULTŪRAS aspekti: 
- izpausmes brīvība 

- viedokļu dažādība 

- no bailēm brīva vide 



Kas ir GRŪTĀKAIS? 

 
Jaunu zināšanu apguve 

 

Karjeras izvēle/ maiņa 

 

Domāšanas un uzvedības 

kultūra 

Es vēlētos sevi un savu 

karjeru transformēt ātri 
un bez pārsteigumiem 

Vai es 

izskatos pēc 

kāda 

brīnumdara? 

 

 Personiskās ilgtspējas modelis: 

 

# Stabilitāte/ pamats zem kājām 

 

# Apzinos savu vērtību UN to redz arī CITI 

 

# Mazinu nākotnes riskus 

 

# Zinu, kas jādara, lai justos labāk 

 

# Mans vārds ir mans ZĪMOLS 





CV vs VĪZIJA vs ILGTSPĒJAS MODELIS 

CV – mans de facto “sociālais kapitāls” (30% no mana kopējā RESURSA) 
Vīzija – kā sevi redzu pēc 3-5 gadiem? (ietver “veselīgas ambīcijas”) 
Ilgtspējas modelis – ērti pārskatāms rīcības plāns savu mēŗku sasniegšanai 
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•Pēc 3 gadiem būšu viens no vadošiem 
ekspertiem x jomā 

 

•Pēc 3 gadiem izdošu savu pirmo 
grāmatu 

 

•Pēc 3 gadiem konsultēšu skolu 
pedagogus x jautājumos 

 

•Pēc 3 gadiem mani atpazīs kā… 

Un kur TU vēlies nokļūt? 



Karjeras plāns vs ilgtspējas modelis 

Individuāli: 
«Man vīzija ir galvā» 

Cik % no sapņiem piepildās/ atbilst realitātei ?  

 

 

Uzņēmējdarbībā: 
“Man BP nav kopš biznesa uzsākšanas. Jau 20 gadus” 
 

Google       pieeja ilgtspējas veidošanā 

Pasaulē lielākais 
taksometru parks 

Pasaulē lielākā  
viesnīcu ķēde 



Manas ilgtspējas un konkurētspējas modelis 
(pamatā - Business Model Canvas) 

Avots: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur Business Model Generation, 2010  

Galvenās raksturiezīmes: 
 

 A4 

 9  

 ? 

 1-2-3 
 

KĀ tad īsti būtu VISLABĀK organizēt savu ikdienas darbu? 

• Kas man izdodas VISLABĀK un kur labāk – sadarboties? 

• CIK, KĀ un patiesībā - PAR KO maksā mans darba devējs? 

• Kas ir mani nemateriālie «ieņēmumi» un kā dažādot labsajūtu/ drošību darbā? 

• SABIEDROTIE, kas palīdzēs mazināt riskus un radīt vērtību 

• Kādu savu SOCIĀLO KAPITĀLU es vēl neizmantoju?  

• utt 

 

Atbildes uz agrāk neuzdotiem jautājumiem 
(sāk tikt meklētas, parādoties “bankrota” sajūtai) 

 «KO?»  ⇢ «KĀ»? 

http://www.google.com/imgres?q=business+model+canvas+examples&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=SDYK3CvU3Za1qM:&imgrefurl=http://www.innovationfactory.eu/category/media/page/5/&docid=Dv6_nCK_n0QNmM&imgurl=http://www.innovationfactory.eu/wp-content/uploads/2009/11/CanvasBM1.png&w=671&h=316&ei=03SpTpDuMcWZOvLK9Bk&zoom=1&iact=hc&vpx=33&vpy=138&dur=2581&hovh=154&hovw=327&tx=335&ty=161&sig=110449587925226618617&page=4&tbnh=53&tbnw=113&start=28&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:28


 

KO ar to visu darīt? 

AR KO to visu darīt? 

 - savā kolektīvā/ klasē 

- ar domubiedriem 

- ar ārējiem ekspertiem 

- paziņu lokā 



1 – 2 - gatavs! 



#1: KAS IR MANS «KLIENTS»? 
 

“ZINI SAVU KLIENTU!” 
- kas  tam ir svarīgs? (vērtības) 
- no kā baidās? (riski) 

- kādas ir prioritātes/ drāmas? 

- KĀ pieņem lēmumus? (fakti? loģika? emocijas?) 
- kādās autoritātēs ieklausās? 

Klients – tas, kurš MAKSĀ 

Tas, kas NEMAKSĀ, tas pats kļūst par..  
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Jauniešiem: 
Pirmais? 

Ideālais? 

#2: VĒRTĪBAS PIEDĀVĀJUMS 
Kas būs darba devēja IEGUVUMS?  

PAR KO viņš PRIMĀRI maksā? Par ko – AR PRIEKU? 

NB! Ņemam vērā «klienta» PROFILU! 

VEIKTSPĒJA: pieejams, operatīvs, ērts 

Piedāvāju DROŠĪBAS sajūtu 

Esmu B un C plānu cilvēks (par visu padomāts) 
Nodrošinu atzinību/ statusu/ tēlu/ zīmolu 

Personalizēta pieeja (elastīgums) 
Mana ATTIEKSME (risinājumi pēc būtības) 
Novitāte, radošums 

Mana «cena» 
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Varbūt es spēju “atkost” šobrīd  
“cietāko riekstu” pasaulē? 

#2: VĒRTĪBAS PIEDĀVĀJUMS 
Kas būs darba devēja IEGUVUMS?  

PAR KO viņš PRIMĀRI maksā? Par ko – AR PRIEKU? 

IZVEICĪBA: ātri, elastīgi risinājumi 
Nezināšana paver novatoriskas pieejas 

Piegādāju mūsdienīgu informāciju 

«Atdzīvojies» darba kolektīvs (arī - konkurence) 

Mana atvērtā ATTIEKSME (org-jas kultūra) 
Novitāte, radošums 

Mana «cena» 24 

Jaunietis: 



#3: MANA «MEISTARĪBA»  
Kurās darbībās mani grūti “nokopēt”? 

Ja aizvieto ar citu, tad “tas vairs nav tas’’ 
 

Pārdomām: kā panākt, lai mani nevar “nokopēt”? 

25 

Saskarsmē un attieksmē – esmu vislabākā! 
«Ražošana» (izdaru lietas LĪDZ GALAM) 
Jaunievedumi (improvizēju sekmīgi - bez upuriem) 

Problēmu risināšana (nevairos un motivēju citus 
RISINĀT) 
Tīklošanās, platforma (SAVIENOJU pareizos 
cilvēkus vietā un laikā 

      «Zaļākie» gidi pasaulē? 

      Meistarība – starpdisciplināra pieeja 



Komplimentu  
kultūra kolektīvā 

 
savas 

“meistarības” 
apzināšanai 

Par sevi Par kolēģiem 

• Atskaites 

• Inventarizācija 

• Grāmatu izsniegšana 

• Grāmatu saņemšana 

• Sūdzību izskatīšana 

• Darba sanāksmes 

• Pasākumu rīkošana 

• Iepirkumi 

Tipiskākie procesi 
(ar tiem saistīti mūsu izaicinājumi!) 

• Mājas darbu labošana 

• Kontroldarbu labošana 

• Vecāku sapulce 

• Klases vakars 

• Metodisko darbu skate 

• Klases ekskursija 

• Darbs ar pēcstundu 
«parādniekiem» 

Skolā: Bibliotēkā: 



 

Darba procesu 
zīmēšana un analīze 

 

Profesija: datu biznesa 
procesu analītiķis 

Veidojiet darbu procesu shēmas! 

Procesa sākums 

un beigas 

Aktivitātes 

Aktivitātes ievads 

un/vai  izvads 

Plūsmas virziens 

Lēmumu izvēle 

Simboli 



 

 

 

 

 

 

#4: KANĀLI 
KĀ komunicēšu un nogādāšu vērtību D.Devējam? 

#1 Informētība un mans tēls  
KĀ uzzinās par mani/ paveikto/ jaunām idejām? 

 

#2 Kā dot iespēju novērtēt pirms jaunām iniciatīvām 

VAI un KĀ nodrošināt ‘try me before you buy me’ 
 

#3 Sadarbība/ ikdienas DA  
KĀ nodrošināt sadarbību darba devējam ērtā veidā? 

Pašu kanāli 
Partneru kanāli 



⇢ ideja bija jau gadu ⇢ nebija Instagram ”guru” ⇢ konsultējās ar zinošiem cilvēkiem (nosaukums, logo, dizains) ⇢ “Bāc, par to taču doktora darbu varēja uzrakstīt” ⇢ Cilvēki paši sūta idejas ⇢ “vai Tu esi robots?” 



#5: IEŅĒMUMU PLŪSMA 
CIK, KĀDĀ veidā un KAD gūstam ieņēmumus? 

Ko vēl iegūstu: 
Ergonomiska darba vieta 

Darba dators u.c. aprīkojums 

Statuss/ mani vienmēr «pasargās» 

Perspektīva paaugstinājumam darbā 

Apdrošināšana 

Izaugsmes kursi 

Papildus brīvdiena 

Vērtīgs komandējums 

Uzticēšanās, Kontakti, slavēšana u.c. 

FINANŠU, MATERIĀLIE un NEMATERIĀLIE ieņēmumi 

#6: IZDEVUMI 
Ko es “upurēju”, lai sniegtu vērtību? 

Laiks 

Enerģija ⇣ 

Nervi ⇣ 

Motivācija ⇣ 

Fiziskā veiktspēja ⇣ 

Koncentrēšanās ⇣ 

Statuss/ tēls 

Privātā dzīve 

Citas izaugsmes iespējas u.c. 

Kuri zaudējumi ir visdārgākie?? 

• Izdegšana (iekšējā motivācija) 
• Stress, miega stundas (veselība) 
• Mana reputācija 

• «Stāvēšana» (attīstībā) uz vietas 



#7: RESURSI 
 
Kuri resursi nepieciešami,  
lai nodrošinātu vērtības piedāvājumu? 

Bez kuriem resursiem nevar tas viss notikt? 

Manā rīcībā ir: 
o CILVĒKRESURSI (kompetences) 

o INFRASTRUKTŪRA 

o MATERIĀLIE 

o INTELEKTUĀLIE  
(preču zīme, dizainparaugs, licences, know-how etc) 
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Mans “spaiņa saraksts” 



Starta kapitāla ABC “dzejolītis” 

• Nepērc jaunu, ko vari nopirkt lietotu! 

• Nepērc lietotu, ko vari nomāt! 
• Nenomā, ko vari aizņemties! 
• Neaizņemies, ko vari dabūt barterā! 
• Neņem barterā, ko vari izlūgties! 
• Nelūdz to, ko vari dabūt par brīvu! 
• Neņem par brīvu, par ko tev samaksās! 
• Neņem samaksu, ja vari izsolīt- kurš piemaksās vairāk?! 

 

 

 

 

 

 

 

#8: ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM 
Kā veidošu / uzturēšu attiecības ar D.Devēju? 

Kā par sevi atgādināšu ārpus DA? 

 «Kopienas» veidošana 

 Koprade 

 Jaunas iniciatīvas 

 

Iestājies par kaut ko  
ĀRPUS darba un ESI PAMANĀMS! 

Iveta Vabule (Madona) 

Linda Kravcova (Liepāja) 



 (1989 – 2018) 

4199 

140 

12 951 

#9: VIEDĀ PARTNERĪBA 
 

KĀDI sabiedrotie un KĀDAM mērķim vajadzīgi? 

... sasniegt ātrāk & pārliecināt savu D.Devēju 

... stiprināt savu pievilcību D.Devēja acīs 

... optimizēt resursus 

... mazināt reputācijas u.c. riskus 

... radīt pievilcīgāku, unikālāku piedāvājumu 

... izveidot ciešākas attiecības ar D.Devēju u.c. 
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http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kidstop20.nl/artiesten/avicii/&ei=tkg9VOfoAcKpygPwxYL4BQ&bvm=bv.77412846,d.bGQ&psig=AFQjCNGo_6zcOh-5YvfazK8POs93xvxOKw&ust=1413388823159196




Varoņa ceļojums 



Neviens nav NEAIZVIETOJAMS, 

toties ikviens var kļūt NEATKĀRTOJAMS 

Seminārs notiek Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem projekta "Kultūraugs", Nr. EEZ/2022/2/18 ietvaros 


