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No šodienas tikšanās sagaidu…



20.gs.

21.gs.Darbam un profesijai specifiskas prasmes (HARD SKILLS)

attiecas uz darbavietās nepieciešamajām tehniskajām prasmēm. Atšķirībā no kognitīvajām, 

sociālajām un emocionālajām prasmēm, tās nav atbilstošas vai piemērojamas visās profesijās, 

bet attiecas konkrēti uz noteiktu profesiju. Parasti tās atspoguļo personas kvalifikācija, un tās 

novērtē darba devēji.

No industralizācijas uz digitalizāciju



No zināšanām, attieksmēm un vērtībām uz 

kompetenci un prasmēm 

Kognitīvas prasmes –

ietver sarežģītas informācijas saprašanu, 

interpretāciju, analīzi un komunikāciju, kā arī 

spēju izmantot šo informāciju ikdienas dzīves 

situācijās. Šīs prasmes ir vispārīgas, un tās ir 

aktuālas dažādās profesijās. Tās tiek uzskatītas par 

nepieciešamu pamatu efektīvai un sekmīgai dalībai 

mūsdienīgu tautsaimniecību sociālajā un 

ekonomiskajā dzīvē.

Sociāli emocionālas prasmes (SOFT SKILLS) 

nepieciešamas, lai strādātu kopā ar citiem 

(draudzīgums, cieņa, rūpes), sasniegtu mērķus 

(noturīgums, paškontrole, degsme sasniegt 

mērķus) un vadītu emocijas (miers, optimisms, 

pārliecība).

✓ Ekstraversija (Extraversion), 

✓ Labvēlīgums (Agreeableness), 

✓ Apzinātība, (Conscientiousness,

✓ Neirotisms (Neuroticism),

✓ Emocionālā stabilitāte un atvērtība pieredzei 

(penness to experience).

OECD (2019[2]), OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en; OECD (2020[3]), Strengthening the Governance of Skills 

Systems: Lessons from Six OECD Countries, https://dx.doi.org/10.1787/3a4bb6ea-en

https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en
https://dx.doi.org/10.1787/3a4bb6ea-en


Mūsdienīga un 

pārdomāta tehnoloģiju 

arhitektūra

Digitālie dvīņi

Darbinieki kā

tehnologi

Attālinātais 

darbs
Tehnoloģiju loma 

sadarbībā ar citiem 

ekosistēmas dalībniekiem



Prasmes, uz ko koncentrējas pieaugušo izglītība

1. Izcilas komunikācijas prasmes

2. Spēja būt pastāvīgam

https://epale.ec.europa.eu

Šobrīd pasaulē pieprasītākie speciālisti ir mākslīgā intelekta 

jomā, robotikā un datu apstrādē.



3. Daudzveidība

4. Spēja un vēlme mācīties

https://epale.ec.europa.euhttps://bootcamp.lv/

Arvien biežāk ir nepieciešami darbinieki nevis ar 

konkrētu augstāko izglītību, bet ar konkrētu 

prasmju kombināciju.

➢ 40 % no jaunās mileniāļu paaudzes profesionāļiem vairs netiecas strādāt 

ofisos. 

➢ Covid-19  krīze pierādīja, ka spējam patstāvīgi plānot savu darbu - home

office jeb darbs no mājām,  un tā ir vērtīga 21.gadsimtā  prasme.

https://lvportals.lv/norises/316628-informacijas-tehnologija-iespeja-jaunai-karjerai-jebkura-vecuma-2020… #izglītība

Prasmes, uz ko koncentrējas pieaugušo izglītība

https://lvportals.lv/norises/316628-informacijas-tehnologija-iespeja-jaunai-karjerai-jebkura-vecuma-2020…
https://twitter.com/hashtag/izgl%C4%ABt%C4%ABba?src=hashtag_click


Komunikācijas prasmes

➢ Izteikties skaidri un 

atmiņā paliekoši

➢ Pārliecināt par lēmuma 

pareizību

➢ Ātri atrisināt 

problēmsituāciju

➢ Lietot kritiskās 

domāšanas stratēģijas

Digitālās  prasmes

➢ Uztvert un saprast digitālu saturu

➢ Interpretēt un analizēt informāciju 

globālajā tīmeklī

➢ Sadarboties un komunicēt ar 

informāciju

➢ Rast balansu starp iedomāto un 

virtuālo realitāti

➢ Pārvaldīt un lietot  tehnoloģijas

Komunikācijas prasmes + digitālās prasmes =

21.gadsimta veiksmes formula



1. Kompleksa problēmu 

risināšana.

2. Kritiskā domāšana 

3. Radošums 

4. Cilvēku vadība.

5. Sadarbība 

6. Emocionālā inteliģence

7. Lēmumu pieņemšana

8. Orientācija uz pakalpojumiem

9. Sarunu vadīšana

10. Kognitīvā fleksibilitāte

1. Fokusēšanās

2. Pielāgošanās domāšanā

3. Prasme mācīties

4. Plānošana

5. Palīdzības lūgšana

6. Vēlme piepūlēties

7. Mērķu uzstādīšana

8. Pozitīva attieksme

9. Klausīšanās prasme

10. Pašapziņa & 

pašapliecināšanās

TOP 10 prasmes 2020.gadā

Prognozētās Palīdzošākās



Mana «TOP prasme – 2020/2021» 

www.menti.com       8757 2512



TOP 10 prasmes - 2025



Strategic
Intelligence



MIKROMĀCĪŠANĀS  

«Mikroprasmes»
MAKROMĀCĪŠANĀS 

«Makroprasmes»  
Tagad, šeit, tūlīt



Multi-funkcionalitāte supervizora profesionālajā darbībā šodienas 
apstākļos 

Supervizors – pārmaiņu «aģents»

thinkwithgoogle.com



Supervizora profesionālās kompetences

Pretrunīga 

tolerance

Pārmaiņu 

vadība

Komunikācija

Konteksta 

apzināšanās

Vienošanās, 

kontrakta 

slēgšana

Dažādību, atšķirību 

apzināšanās

Empātija

Ētika un 

vērtības
Pieredzes 

orientācija

Funkcija un 

lomas

Mērķa un 

vajadzību 

orientācija Teorijas un 

prakses 

integrācija

Atbildība un 

pārskatatamība

Resursu 

atjaunošana

Mācību procesa 

nodrošināšana

Interaktīva 

procesa vadīšana

Līderība un 

menedžments

Organizācijas 

konteksta 

ievērošana
Kvalitātes 

attīstība

Izpildījums

Profesionālā

izpēte

Atspoguļošana un 

vērošana

Supervizora 

profesionālās 

kompetences

Paralēlais 

process

Reciprocitāte-

ņemšanas un 

došanas attiecības



Prasmes, kas jāapgūst diskusijas dalībnieku redzējumā
(Vakardienas prasmes caur šodienu uz rītdienu…)

Sevis izpratne

Pašregulācijas prasmes

Izaugsmes domāšana

Mērķtiecība
Pašsajūtas noteikšana 
Ilgtermiņa labizjūtai

Iekšējo resursu 
izvērtēšana

Savas kognitīvās kapacitātes 
paaugstināšana

Empātija, 
komunikācijas prasmes



PALDIES!

AiraAija.Krumina@rsu.lv
Baiba.Pumpina@rsu.lv
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