
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTAJS: ERIA 

PRASMES NOSAUKUMS: Iniciatīva un oriģinalitāte.  

KOMPETENCES: 

▪ pārliecība pieņemt lēmumus un dalīties idejās.
▪ vēlme uzņemties atbildību un izaicinājumus neatkarīgi
▪ Spēja radīt vai strādāt ar jaunām, iedvesmotām, neparastām vai gudrām
idejām par konkrēto tēmu vai situāciju 
▪ izstrādāt radošus veidus problēmas risināšanai

MĒRĶI: 

▪ Izprotiet, kas ir iniciatīva un kāpēc tā nepieciešama darba tirgū.

▪ Jāapzinās oriģinalitāte kā prasme darba tirgū.

▪ Novērtējiet iniciatīvas un oriģinalitātes vājās puses.

▪ Apzināties iniciatīvas pozitīvos aspektus.

▪ Izprotiet darba tirgus mainīgo raksturu un nepieciešamību tam pielāgoties.

REZULTĀTI: 

• Apzinieties savas stiprās un vājās puses.

• Jūs esat atbildīgs par savu iniciatīvu un oriģinalitāti.

• Aizstāviet savas idejas un virziet tās.

• Izveidojiet apstākļus savā vidē, kas veicina iniciatīvu un oriģinalitāti.

• Novērtējiet citu centību un neatlaidību.



 
 
 
 
INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 

VĀRDS: SOLVITA DRELE.  

ĪSA BIOGRĀFIJA: Solvita Drele ir karjeras 
konsultante Nodarbinātības valsts aģentūrā. 
Beidzis Rēzeknes komercskolu. Viņai ir 
bakalaura grāds Latvijas Universitātē, 
maģistra grāds RPIVA - Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijā psiholoģijā. 
Vairāk nekā 10 gadu pieredze karjeras 
konsultēšanā darba meklētājiem, 
bezdarbniekiem, studentiem. 
 

AMATS. Karjeras konsultants Nodarbinātības valsts aģentūrā. 
UZŅĒMUMS: Nodarbinātības valsts aģentūras misija ir veicināt bezdarbnieku 
un darba meklētāju nodarbinātības iespējas un palīdzēt darba devējiem atrast 
nepieciešamos darbiniekus. 

Nodarbinātības valsts aģentūra Latvijā kopš 1990. gada un šodien nodrošina: 

▪ atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto 
personu vajadzībām, iespējām un vēlmēm sniegt šīm personām operatīvu un 
kvalitatīvu palīdzību, lai veicinātu viņu konkurētspēju darba tirgū; 
▪ organizēt vai īstenot aktīvus nodarbinātības pasākumus un preventīvus 
pasākumus bezdarba samazināšanai; 
▪ sagatavo priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba 
samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto 
personu atbalsta jomā; 
▪ licencēt un uzraudzīt komersantus, kas sniedz nodarbinātības pakalpojumus 
(izņemot kuģa apkalpi); 
▪ veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai sadarbības iestādes funkcijas, kas 
iesaistītas Eiropas Savienības fondu vadībā; 
▪ jāizvērtē aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo pasākumu 
īstenošana bezdarba samazināšanai, jāveic izmaksu analīze, jāsniedz 
priekšlikumi pasākumu uzlabošanai, kā arī jāveicina šo pasākumu dažādošana 
atbilstoši pieprasījumam darba tirgū; 
▪ īstermiņā prognozē darba tirgus attīstību, tostarp veicot darba devēju aptauju; 
▪ reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus, informē par viņu 
tiesībām un pienākumiem, regulāri atjaunina un uzlabo viņu reģistrācijas un 
uzskaites sistēmu un izstrādā un uzlabo reģistrēto bezdarbnieku klasifikācijas 
sistēmu; 



 
 
 
 
▪ uzlabot individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu viņu ātrāko 
atgriešanos darba tirgū; 
Organizē sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu starp aģentūru un 
darba devējiem, regulāri atjaunina un uzlabo darba devēju pieteikto vakanču 
reģistrāciju; 
▪ uzskaita darba devēja pieteiktos darbus un informē par tiem; 
▪ sniedz karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba 
riskam pakļautajām personām un citām personām, kā arī regulāri pilnveido 
karjeras konsultēšanas pakalpojumu sniegšanas informatīvo metodisko bāzi; 
▪ nodrošina informācijas sagatavošanu un sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām par bezdarba situāciju valstī; 
▪ sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskām institūcijām bezdarba 
samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā, 
kā arī veic pasākumus, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par darba kustības 
jautājumiem; 
▪ nodrošina personas datu un citas aģentūras rīcībā esošās informācijas 
aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
▪ nodrošina novatorisku metožu un risinājumu izstrādi un to ieviešanu 
Aģentūras darbā ar bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam 
pakļautajām personām un sadarbības partneriem; 
▪ uztur un sistemātiski atjaunina Aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamās 
datubāzes; 
▪ nodrošina Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā 
(EURES) 

KĀ UZLABOT PRASMI: 
LINKS UZ APRAIDI: XXXX 

▪ ▪ Bibliogrāfija: 

- Initiative: A Proven Method to Bring Your Passions to Life (and Work) 
Paperback – May 21, 2019 

- 1001 Ways to Take Initiative at Work Paperback – Illustrated, October 1, 
1999 , by Bob Nelson Ph.D.  

- Initiative Paperback – December 15, 2011 , by Greg S. Reid, Martha 
Reed 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bob+Nelson+Ph.D.&text=Bob+Nelson+Ph.D.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Greg-S-Reid/e/B001KCK3J0/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Martha+Reed&text=Martha+Reed&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Martha+Reed&text=Martha+Reed&sort=relevancerank&search-alias=books


- Taking Initiative, Making Things Happen in the Workplace 
https://www.mindtools.com/pages/article/initiative.htm 

- How to use your initiative at work 
https://successatschool.org/advicedetails/703/How-to-use-your-
initiative-at-work 

- Developing originality 
https://services.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/471267/
Developing_originality_Update_051112.pdf 

- Dimensions of Creativity: Originality 
https://www.teachersfirst.com/ISTECRe8/orig.cfm 

Videogrāfija: 
▪ Creativity, Originality and Initiative – Tania Alejandra Benitez

Sanchez
https://www.youtube.com/watch?v=30OJcAsTLJU

▪ TEDxÖresund - Anne Skare Nielsen - The hunt for originality
https://www.youtube.com/watch?v=edJx2m1U_kg

Publikācija tapusi ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu. Par šīs lapas saturu pilnībā 
atbild Autors, un tas nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par NA un Komisijas viedokli.

https://www.mindtools.com/pages/article/initiative.htm
https://successatschool.org/advicedetails/703/How-to-use-your-initiative-at-work
https://successatschool.org/advicedetails/703/How-to-use-your-initiative-at-work
https://services.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/471267/Developing_originality_Update_051112.pdf
https://services.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/471267/Developing_originality_Update_051112.pdf
https://www.teachersfirst.com/ISTECRe8/orig.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=30OJcAsTLJU
https://www.youtube.com/watch?v=edJx2m1U_kg
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