
Prasmju joma Apraksts 

Personīgās 

efektivitātes 

prasmju kopa 

Personas brieduma pakāpe attiecībā pret sevi, citiem, darbu un 

vidi, spēja risināt dažādas problēmas. Prasmes, kas palīdz 

personai pielāgoties mainīgajām dzīves/darba prasībām, 

attīstīt sevi, papildināt savas zināšanas  un prasmes, būt 

konkurētspējīgam un būt veiksmīgam darba tirgū. 

Paškontrole un 

stresa 

menedžments 

 

Personas prasme rīkoties un atbilstoši uzvesties stresa un 

nestandarta situācijās darbā.  Paškontrole ir prasme savaldīt 

emocijas un neļauties kārdinajumam veikt neatbilstošas 

darbības, saskaroties ar apkārtējo naidīgu attieksmi vai 

strādājot stresa apstākļos; tā arī ir prasme pārvarēt dusmas un 

šķērsļus, saglabājot mieru. 

 Prasmes: 

 nezaudēt koncentrēšanās spēju stresa apstākļos; 

 saglabāt mieru stresa situācijās; 

 pārvarēt šķērsļus; 

 koncentrēties, veicot regulārus darba pienākumus, 

kuriem nepieciešama nedalīta uzmanība; 

 samierināties ar neveiksmi un/vai veiksmes trūkumu, 

neļaujot tam ietekmēt darba kvalitāti; 

 valdīt pār savām emocijām; 

 pretoties iesaistei neatļautās darbībās. 

Pašpārliecinātība 

 

Pašpārliecinātība ir personas ticība savām spējām izpildīt 

uzdevumus. Tā ir personas pārliecība tikt galā ar pieaugošām 

grūtībām, pieņemt lēmumus vai veidot viedokļus un 

konstruktīvi pārvarēt neveiksmes. Pašpārliecinātību var dēvēt 

arī par izlēmīgumu, ego spēku, neatkarību, spēcīgu sevis 

vizualizāciju un vēlmi uzņemties atbildību. 



Prasmes:  

 pieņemt lēmumus, neraugoties uz opozīciju no 

apkārtējiem; 

 spēcīgi un pārliecināti sevi prezentēt; 

 pārliecināti paust savu viedokli; 

 pārliecināti paust nostāju konfliktsituācijās ar 

augstākstāvošajiem; 

 pretoties publiskajam viedoklim, manipulācijām, 

suģestīvi prezentētai informācijai un dezinformācijai.  

Elastīgums 

 

Elastīgums ir prasme efektīvi strādāt dažādās situācijās, ar 

atšķirīgiem cilvēkiem vai cilvēku grupām. Tā ir prasme 

saprast un novērtēt pretrunīgus viedokļus par konkrēto 

problēmu, pielāgot vai izmainīt savu pieeju, mainoties darba  

apstākļiem. Elastīgums ļauj cilvēkam pārņemt citas prasmes 

un kompetences, lai pielāgotos situācijai. Elastīguma pamatā 

ir prasme objektīvi uztvert situāciju, ņemot vērā citu 

viedokļus. 

Prasmes: 

 mainīt savu strādāšanas stilu un ieradumus (piem., ceļā 

uz darbu/no darba pavadītais laiks, virsstundas vai 

strādāšanu papildu maiņās) saskaņā ar reālajām darba 

vajadzībām; 

 būt atvērtam jaunām idejām un pieejām; 

 koncentrēties dažādiem uzdevumiem; 

 izmēģināt dažādas pieejas viena un tā paša uzdevuma 

veikšanai.  

Radošums 

 

Radošums ir ļoti svarīgs mākslā, zinātnē, filozofijā un darbā ar 

jaunajām tehnoloģijām. Radošais process sevī iekļauj vairākus 



garīgos procesus, kā arī dzīves pieredzi.  

Prasmes: 

 būt atvērtam jaunām idejām un risinājumiem; 

 pieņemt jauno; 

 nemitīgi pašizpausties;  

 būt atvērtam personības reorganizācijai; 

 kritiski domāt (redzēt citādāk, ieviest jaunas metodes 

utt.); 

 iztēloties; 

 lietot nestandarta metodes (metodes, kuras tiek 

uzkatītas par netipiskām konkrētā uzdevuma izpildei); 

 tikt iedvesmotam un rast iedvesmu (radīt jaunu 

produktu, risinājumu, uzdevuma izpildi utt.); 

 pieņemt neskaidrību; 

 paplašināt vai pārkāpt robežas; 

 rast kopsavilkumu nepabeigtajam; 

 būt oriģinālam. 

Mūžizglītība 

 

Šo prasmi raksturo vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes, 

kuras atspoguļojas personas izaugsmē, jaunas informācijas 

uzņemšanā, darbība izglītības programmās un jauniegūto 

zināšanu izmantošana. 

Prasmes:  

 sistemātiski papildināt zināšanas; 

 apgūt jaunu pieredzi; 

 attīstīt sevi; 

 atrast jaunu informāciju; 



 mācīties no kļūdām un analizēt neveiksmes; 

 ieguldīt laiku un enerģiju sevis attīstībā; 

 apgūt jaunas prasmes uzdevumu veikšanai 

(datorprasmes, prezentēšanas spējas, valodas utt.). 

Attiecību 

veidošanas  un 

apkalpošanas 

prasmju kopa 

Prasmes, kuras nepieciešamas citu vajadzību izpratnei un 

apmierināšanai.  

Starppersonu 

izpratne 

Starppersonu izpratne ietver izpratni par saistībām ar 

apkārtējiem. Tā ir prasme sajust un izprast citu nepateiktas vai 

daļēji izteiktas domas, sajūtas vai rūpes. Ar “citiem” šajā 

kontekstā tiek saprastas personas vai personu grupas, kuras 

vieno kopīgas sajūtas un rūpes. Kultūras jutīgums ir īpaši 

jāņem vērā starppersonu izpratnē.  

 Prasmes: 

 izprast apkārtējo sajūtas un garastāvokli; 

 ieklausīties, novērot, paredzēt un sagatavoties 

apkārtējo rīcībai; 

 saprast apkārtējo attieksmi, intereses, vajadzības un 

uzskatus; 

 saprast attieksmes, uzvedības vai problēmu iemeslus. 

Klientu vajadzību 

izpratne 

Klienti ir nepieciešami jebkurā biznesā. Šīs prasmes iekļauj 

vēlmi palīdzēt un apkalpot klientus, apmierināt viņu vēlmes, 

kā arī prasmi koncentrēties uz klientu vajadzību izpratni. Šī 

prasme ir līdzīga starppersonu izpratnei, un dažkārt šīs 

prasmes var pārklāties.  

Prasmes: 

 izprast klientu vēlmes un intereses (empātija); 



 apmierināt klientu vēlmes; 

 izmantot abpusēji izdevīgas sarunu stratēģijas un rast 

kompromisus starp kompānijas un klientu interesēm; 

 personīgi uzņemties atbildību par klientu servisa 

uzlabošanu; 

 pielāgoties klientiem, pielāgot pakalpojumu un/vai 

produktu klientu vajadzībām; 

 neizrādīt jebkāda veida neapmierinātību ar klientu vai 

viņa prasībām. 

Sadarbība Sadarbība vai darbs komandā iekļauj patiesu vēlmi sadarboties 

ar apkārtējiem, būt par daļu no komandas, strādāt kopā, ne 

individuāli vai konkurējot. Sadarbības prasmes ir jāņem vērā 

katru reizi, kad persona ir daļa no personu grupas, kura 

darbojas kā komanda. Dalībai komandā ir jābūt oficiāli 

definētai – dažādu līmeņu vai amatu cilvēki, kuri sadarbojas, 

lai atrisinātu problēmu vai pabeigtu projektu, ir daļa no 

komandas. Komanda var būt jebkas, sākot ar trīs cilvēku 

grupu vai vienreizēja uzdevuma grupu, beidzot ar karakuģa 

apkalpi. Darbs komandā/sadarbībā ietilpst jebkura komandas 

dalībnieka pienākumos, un indivīdam nav nepieciešams būt 

līderim vai oficiāli augstākstāvošam. 

Prasmes:  

 būt noderīgam; 

 dalīties ar savām zināšanām un prasmēm; 

 pietiekami iesaistīties, neapgrūtinot citus; 

 konstruktīvi argumentēt; 

 uzņemties uzdevumus, kā arī tos deleģēt; 

 domāt kolektīvi; 



 respektēt citu vīzijas un viedokļus; 

 ievērot noteikumus; 

 koncentrēties uz kopējo mērķi; 

 piedalīties kopējo uzdevumu veikšanā; 

 rast kompromisu (pieeja apkārtējiem, empātija); 

 būt pretimnākošam un saprotošam; 

 radīt patīkamu vidi (draudzīgu, pretīmnākošu 

atmosfēru); 

 risināt problēmas, līdzko tās radušās; 

 novērtēt citu ieguldījumu un sniegt vērtējumu; 

 ticēt citu spējām; 

 ieņemt sev atbilstošu lomu un pozīciju grupā. 

 

Komunikācija 

Prasme aktīvi komunicēt, klausīties, izprast un argumentēt, kā 

arī  labi prezentēt. Tam ir nepieciešamas komunikācijas 

prasmes un valodas zināšanas.  

Prasmes:  

 aktīvi komunicēt; 

 izteikties skaidri un citiem saprotamā veidā; 

 izteikties rakstiski; 

 argumentēt; 

 komunicēt ar dažādiem cilvēkiem; 

 veikt pašnovērtējumu (spēja pielāgoties, pamatojoties 

uz apkārtējo viedokļiem). 

Ietekmes un 

ietekmēšanas 

prasmju kopa 

Personas prasme vadīt apkārtējos. Menedžmenta kompetences 

šajā apkopojumā ir iekļautas īpašā apakšsadaļā. 



Ietekme Ietekme uz apkārtējiem iekļauj vēlmi pārliecināt vai iespaidot 

apkārtējos, lai panāktu viņu atbalstu personas mērķu 

sasniegšanai. Šī prasme ir cieši saistīta ar starppersonu 

izpratni.  

Prasmes:  

 paredzēt rīcības sekas; 

 uzklausīt citu viedokli par sevi; 

 uztvert citu sajūtas un attieksmi; 

 izprast iemeslus, datus, faktus un skaitļus; 

 izmantot konkrētus piemērus, vizuālos materiālus, 

demonstrējumus utt.; 

 izveidot politisku sadarbību, iegūt atbalstu idejām; 

 sniegt vai noklusēt informāciju konkrētu mērķu 

sasniegšanai; 

 izprast komandas vadībai nepieciešamo grupas 

dinamiku. 

Organizācijas 

izpratne 

Personas prasme izprast savas vai citas grupas (klientu, 

piegādātāju utt.) hierarhiju un grupas pozīciju plašākā mērogā. 

Tā iekļauj izpratni par reālajiem lēmumu pieņēmējiem un 

personām, kuras var tos ietekmēt, un paredzēt, kā jauni 

notikumi vai situācijas var ietekmēt organizācijas pozīciju 

iekšējā vai ārvalstu tirgū, citās organizācijās vai politikā.  

Prasmes: 

 izprast organizācijas neformālo struktūru (noteikt 

galvenos lēmējus, cilvēkus, kuri spēj ietekmēt 

lēmumus utt.); 

 atpazīt vārdos neizteiktus organizatoriskos 

ierobežojumus – kas konkrētās situācijās ir un kas nav 



iespējams; 

 izmantot pakļautības ķēdi. 

Vadība Prasme uzņemties komandas līdera lomu. Tā iekļauj 

apņemšanos vadīt citus ne tikai kā formālam līderim, bet gan 

uzņemties lomu visā – sākot ar sanāksmju vadīšanu un beidzot 

ar citu ievdesmošanu ar pārliecinātu vīziju un vadību. 

Prasmes: 

 informēt un motivēt cilvēkus, lai tie varētu izprast 

uzdevumu; 

 būt taisnīgam pret visiem komandas dalībniekiem; 

 izmantot dažādas stratēģijas, lai veicinātu komandas 

produktivitāti (lēmumu pieņemšana, komandas 

vienošanās);  

 risināt praktiskus jautājumus, ar ko komanda saskaras; 

 darboties komandas interesēs un labā; 

 pārliecināt citus par komandas mērķi, misiju, darba 

programmu, darba norises apstākļiem un veidu;  

 izmantot savas personības stiprās puses; 

 delegēt uzdevumus; 

 motivēt padotos darbiniekus darbam; 

 izglītot padotos darbiniekus un attīstīt viņu prasmes.  

Citu personu 

izglītošana 

Prasmes mācīt citus, attīstīt viņu prasmes, veicināt viņu vēlmi 

mācīties.   

Prasmes: 

 pozitīvi izturēties pret citiem, viņu vēlmēm pat 

sarežģītās situācijās, uzticēties citiem;  

 plānot mācību stratēģiju; 



 izteikt kritiku, dodot iespēju nākotnē labot savu 

uzvedību, dot individuālus ieteikumus personas 

izaugsmei;  

 noteikt mācību vai profesionālās pilnveides vajadzības, 

veidot jaunas programms šo vajadzību apmierināšanai. 

Attīstības prasmju 

kopa 

Prasmes, kas nepieciešamas uzdevumu veikšanai, nevis citu 

cilvēku ietekmēšanai 

Orientēšanās uz 

sasniegumiem un 

efektivitāti  

Efektivitāte ir cenšanās strādāt labi, vēlme sasniegt ekselences 

standartus. Šie standarti var būt individuālas darbības, 

uzlabojot savas prasmes, uz mērķi orientēta darbība, 

konkurētspēja un/vai indivīda izaicinājumi, motivācija 

sasniegt vairāk.  

Prasmes: 

 orientēties uz mērķi/rezultātu;  

 sasniegt noteiktus mērķus, ievērojamus rezultātus; 

 būt gatavam attīstīt savas prasmes, mācīties;  

 pieņemt konstruktīvu kritiku; 

 nenovērsties no mērķa; 

 noteikt prioritātes mērķu sasniegšanai; 

 veikt uzdevumu ātri un noteiktā laikā; 

 strādāt precīzi un rūpīgi; 

 būt uzticamam. 

Tieksme pēc 

kārtības, kvalitātes, 

precizitātes 

Prasme uzturēt kārtību, kas palīdz novērst neskaidrības. 

Kārtības izjūta veicina vides, darba vietas sakārtotību, datu 

kvalitāti.  

Prasmes:  

 nodrošināt skaidrību par pienākumiem un funkcijām;  



 nodrošināt datu un projektu uzraudzību; 

 uzraudzīt un pārbaudīt savu un otras personas darbu 

vai informāciju; 

 uzstādīt un uzturēt informāciju sistēmas. 

Iniciatīva, aktīva 

attieksme  

Iniciatīva ir galvenais priekšnosacījums aktīvai darbībai. 

Persona ar iniciatīvu strādā vairāk nekā prasa darba 

pienākumi, veic aktivitātes, kas uzlabo darba kvalitāti, novērš 

problēmas, atrod jaunus risinājumus. Prasme aktīvi darboties 

saistīta ar cilvēka dabisko interesi par apkārtējo pasauli, aktīvi 

meklēt iespējas, piedalīties dažādās aktivitātēs un ietekmēt 

apkārtējo pasauli. 

Prasmes:  

 darīt vairāk nekā nosaka darba pienākumi; 

 ātri risināt problēmas (negaidīt citu personu ieteikumus 

un lēmumus, nebūt pasīvam);  

 personīgi iesaistīties, izrādot iniciatīvu; 

 atrast risinājumus, iesaistīties jaunās aktivitātēs; 

 turpināt darboties par spīti šķērsļiem un neveiksmēm; 

 atšķirt dažādas iespējas. 

Problēmu 

risināšana 

Prasme risināt problēmas nozīmē atšķirt un klasificēt 

problēmas kontekstā. Ir svarīgi prast apskatīt problēmu no 

dažādiem skatu punktiem, izvēlēties un izmatot atbilstošu 

paņēmienu problēmas risināšanai. Tā rīkojoties, ir svarīgi 

reaģēt uz pārmaiņām vai veiksmīgi tikt galā ar problēmu. 

Visbeidzot ir svarīgi izvērtēt, kas ir noticis, kas ir apgūts, 

svarīgs ir ne tikai rezultāts, bet arī pati personība.  

Prasmes:  

 saprast problēmas būtību; 



 atšķirt būtisko no nebūtiskā; 

 noteikt cēloņus, sekas; 

 sistemātiski novērtēt problēmu; 

 sistemātiski risināt  problēmu; 

 lietot intuīciju; 

 strukturēt problēmu; 

 koncentēt uzmanību uz problēmu, nevienkāršot un 

neizvairīties no tās; 

 uzdot jautājumus, kas var palīdzēt risināt problēmu; 

 objektīvi novērtēt problēmu (nenovērtēt par 

zemu/augstu). 

Plānošana un 

organizēšana 

"Organizēšana" un "plānošana" ir termini, kas ir dabiski un 

automatiski saistīti ar darba procesu (personisks vai saistīts ar 

darbu). Tā ir prasme organizēt un plānot savu darbu, laiku un 

resursus. Tas ir saistīts ar orientēšanos uz sasniegumiem un 

analītisko domāšanu.  

Prasmes: 

 novertēt un izmantot  resursus, kas nepieciešami 

darbam; 

 redzēt visu kopainu; 

 sadalīt apskatāmo jautājumu mazākās vienībās un 

saprast to mijiedarbību; 

 koordinēt atsevišķas darba daļas; 

 neatkāpties no plāna, struktūras, veikt grozījumus, ja 

nepieciešams, saglabājot galveno;  

 noteikt prioritātes; 

 plānot laiku;  



 sakoordinēt savu darbu ar citu veikto darbu; 

 lietot sistemātisku, racionālu un objektīvu pieeju; 

 paredzēt nākamos procesus un darbības. 

Informācijas 

izmantošana un 

pārvaldība  

Prasme iegūt informāciju par lietām, cilvēkiem, dažādiem 

procesiem. Šī ir prasme novērtēt un izvēlēties informācijas 

avotus un pētīt dziļāk. 

Prasmes:  

 atrast precīzu informāciju, noskaidrot pretrunas, 

uzdodot jautājumus;  

 izmantot informācijas resursus; 

 sagatavot dokumentus un organizēt to plūsmu.  

Autonomija Prasme uzņemties atbildību par savu darbību un rīcību plānoti, 

taisnprātīgi un atbilstoši. Tas nozīmē, ka persona nav  

jākontrolē. Viņš(-a) zina, kā plānot darbu, lai to paveiktu laikā 

un bez stresa. Viņš(-a) prot iejusties jaunā situācijā, kaut arī tā 

nav skaidri noteikta.  

Prasmes: 

 veikt darbu sistemātiski, tam pilnīgi koncentrējoties; 

 atrast informāciju patstāvīgi, formulēt risinājumus, tos 

vērtēt un ieviest; 

 paust savu viedokli; 

 sevi disciplinēt (iekšējā disciplīna); 

 aizstāvēt savu viedokli; 

 meklēt atbalstu, viedokli, padomu; 

 pieņemt neatkarīgus lēmumus, pamatojoties uz 

pieredzi un savu vērtējumu; 

 izvērtēt savas iespējas, apzināties savu spēju robežas. 



Kognitīvo prasmju 

grupa 

Prasmes, kas atspoguļo indivīda kognitīvos procesus – kā 

persona domā, analizē, pamato, plāno, kritiski domā, 

identificē problēmas un situācijas, kā persona formulē 

skaidrojumus, izvirza hipotēzes un konceptus.  

Analītiskā 

domāšana 

Analītiskā domāšana ir situācijas/uzdevuma  izprašana, to 

sadalot sīkākās detaļās vai izpētot saistības un sakarības soli 

pa solim, meklējot cēloni. Šī prasme ietver risināmās 

problēmas sistemātisku organizēšanu.  

Prasmes: 

 izvirzīt prioritātes uzdevumu veikšanai, novērtēt 

nozīmīgumu; 

 sistemātiskā veidā sadalīt kompleksu uzdevumu 

paveicamās daļās;   

 atšķirt vairākus notikumu cēloņus un sekas; 

 paredzēt šķēršļus un plānot nākamos soļus;  

 lietot vairākas analītiskās tehnikas, lai atrastu citus 

risinājumus un novērtēt tos; 

 noteikt pamata  un daudzējādas sakarības, 

 plānot un analizēt. 

Konceptuālā 

domāšana  

 

Konceptuālā domāšana ir situācijas vai problēmas izprašana, 

apvienojot atsevišķas daļas un veidojot kopainu. Tas ir veids, 

kā atrast kopīgo starp dažādām situācijām, kas katra atsevišķi 

nav noteicoša kompleksā situācijā. Konceptuālā domāšana 

ietver radošu, konceptuālu vai  induktīvu spriestspēju, lai 

lietotu jau pastāvošu vai definētu jaunu koncepciju, līdzīgi 

kritiskajai domāšanai un teoriju izstrādei.  

Prasmes:  

 izmantot dzīves pieredzi, saprātni, iepriekšējo pieredzi, 



lai noskaidrotu un risinātu problēmu; 

 saskatīt būtiskas atšķirības starp pašreizējo situāciju un 

iepriekšējo; 

 atbilstoši lietot un pielāgot sarežģītas mācīšanās 

koncepcijas vai metodes; 

 identificēt attiecības starp kompleksiem datiem no 

dažādām jomām;  

 radīt jaunus un konceptus. 
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