
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS: Association ARID 

PRASMES NOSAUKUMS: KOMPLEKSĀ PROBLĒMU RISINĀŠANA 

Pēc Helēnas Fentones domām, sarežģīta problēmu risināšana (CPS) “ir saistīta 
ar loģikas izmantošanu un iztēles izmantošanu, lai izstrādātu viedus problēmu 
risinājumus, un ir ļoti nepieciešama prasme vairākās nozarēs”. Pasaules 
ekonomikas foruma ziņojumā ar nosaukumu “Darba nākotne” sarežģītu 
problēmu risināšana ir pirmā prasme, ko vēlas sasniegt līdz 2020. gadam. CPS 
ir spēja “risināt jaunas, nepietiekami definētas problēmas sarežģītos, reālos 
apstākļos”. CPS ir saistīts ar garīgo elastību, lai atrisinātu vēl neredzētas 
problēmas, un spēju tās atrisināt pastāvīgi mainīgajā realitātē. CPS satur dažas 
galvenās prasmes, piemēram, aktīvu klausīšanos, analīzi, izpēti, radošumu, 
komunikāciju, uzticamību, lēmumu pieņemšanu un komandas veidošanu. 

KOMPETENCES: 

● Mācīšanās par komunikācijas kompetencēm

● Attīstīt spēju atrisināt sarežģītas problēmas

● Radošuma uzlabošana

● Sarežģītu problēmu risināšanas prasmju pielietošana darba vietā

● Sarežģītu problēmu risināšanas prasmju izmantošana komandas
darbā 

● Produktivitātes paaugstināšana

MĒRĶI 

● Uzziniet sadarbības veidus sarežģītās situācijās

● Izprotiet sarežģītu problēmu risināšanas prasmju vērtību

● Iegūstiet zināšanas par sarežģītu problēmu risināšanas veidiem

● Paaugstināt izpratni par sarežģītu problēmu risināšanas nepieciešamību
profesionālajā pasaulē 

● Izceļot briesmas un riskus, kas saistīti ar sarežģītām problēmu risināšanas
prasmēm 



 
 
 
 
REZULTĀTI: 

● Attīstīt sarežģītas iemaņas problēmu risināšanā darba vietā 

● Īstenot sarežģītu problēmu risināšanu darba apstākļos 

● Izmantojiet sarežģītu problēmu risināšanu darba meklējumos un karjeras 
veidošanā 

● Padariet darbiniekus labāk informētus par sarežģītu problēmu risināšanas 
nepieciešamību profesionālajā dzīvē 

INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 

VĀRDS: Katarzyna Wojtanowicz 

ĪSA BIOGRĀFIJA: Viņai ir doktora grāds sociālajās zinātnēs. Viņa ir mediatore, 
psihoterapeite, sociālās prasmes un līdera trenere. Sertificēts sociālā darba 
vadītājs. Viņai ir vairāk nekā 25 gadu profesionāla pieredze sociālo 
pakalpojumu jomā un sociālo dienestu organizatorisko vienību vadībā. 
Pozīcija. Jāņa Pāvila II Pontifikālās universitātes Krakovā Sociālo zinātņu 
fakultātes Sociālā darba institūta docente. 
ORGANIZĀCIJA: Jāņa Pāvila II Pontifikālā universitāte Krakovā ir katoļu 
universitāte, kuras galvenā mītne atrodas Krakovā. Universitāte veic 
pētniecības un mācīšanas darbības sešās fakultātēs: filozofija, teoloģija, 
vēsture un nacionālais mantojums, sociālās zinātnes, kanonu tiesības un 
ārpilsētas teoloģija (Tarnovā). 
KĀ UZLABOT ŠO PRASMI: 
 

Saite uz aplādi: XXXX 

Bibliogrāfija: 

▪ Complex Problem Solving. J.R. Stenberg, P. Frensch (1991). 

▪ Complex Problem Solving: The European Perspective. P. Frensch, J. Funke 
(1995). 

▪ Problem-Solving Skills: Definitions and Examples 

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-
solving-skills 

▪ The 3 C’s: Complex Problem Solving, Creativity and Critical Thinking – Core Soft 
Skills Required in the Workplace of the 4th Industrial Revolution 

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills


https://innovationmanagement.se/2019/11/08/the-3-cs-complex-problem-solving-
creativity-and-critical-thinking-core-soft-skills-required-in-the-workplace-of-
the-4th-industrial-revolution/ 

▪ 10 Job Skills You’ll Need in 2020 and Beyond

https://www.hrvisionevent.com/content-hub/10-job-skills-youll-need-in-2020-
and-beyond/

Videogrāfija: 

▪ How to solve complex problems? – The six-step strategy for problem solving
https://www.youtube.com/watch?v=OWkdfuQXlw8

▪ How to solve complex problems in days
https://www.youtube.com/watch?v=VnD3bxhe6Xc

▪ Jordan Peterson on Solutions for Very Complex Problems
https://www.youtube.com/watch?v=anRHM5H4iz8

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.
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