
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS: INDEPCIE 

PRASMES NOSAUKUMS: EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE. 

Saskaņā ar WEF ziņojumu emocionālā inteliģence tiek definēta kā “jutīga pret 
citu vajadzībām un jūtām, kā arī izpratne un izpalīdzība darbā. Apzināties citu 
reakcijas un saprast, kāpēc viņi reaģē tāpat kā viņi ”. Detalizētāk, EI “ir spēja 
atpazīt savas un citu jūtas, motivēt sevi un labi pārvaldīt emocijas sevī un 
attiecībās. Tie, kuriem ir augsta emocionālā inteliģence, var palīdzēt mazināt 
stresu un konfliktus un uzlabot komunikāciju, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti 
darbā ”. Saikne starp lielāku emocionālo inteliģenci (EQ) un augstāku 
produktivitāti ir labi dokumentēta iepriekšējos pētījumos. Neskatoties uz darba 
tirgus attīstību līdz 2020. gadam, EQ joprojām būs viena no galvenajām 
darbinieku prasmēm. 

KOMPETENCES: 

▪ ▪ Pašregulācija un impulsu kontrole darba izpildē 
▪ ▪ Izpratne un citu reakciju pārvaldīšana 
▪ ▪ stresa un trauksmes pārvaldība darba vietā 
▪ ▪ Valodas izteicienu izmantošana organizācijas emocionālajai vadībai 
▪ ▪ Jēdziena “emocionālā īrēšana” pielietojums un zināšanas” 

MĒRĶI: 

▪ Zināt EI ieguldījumu darbiniekā pašreizējā darba tirgū

▪ Izprot EI priekšrocības uzņēmumiem.

▪ Uzņemties sliktas emocionālas vadības riskus uzņēmumiem

▪ Izprotiet EI priekšrocības profesionāļu ikdienas sniegumā.

▪ Iekļaut EI tehniku īpašās situācijās uzņēmumā.

REZULTATI: 

• saskaras ar emocionālām stresa situācijām (bailes, dusmas, stress ...)
▪ Iekļaut EI prasmes personīgajā sniegumā.
▪ Radiet emocionāli līdzsvarotu atmosfēru darba vietā
▪ Emocionālā vadība.
▪ Izmantojiet pateicību un atzinību.



 
 
 
 
INFO PAR EKSPERTU: 
 

Vārds: Miguel Ángel Luque.  

Īsa biofgrāfija: Migelam Angelam ir vairāk nekā 15 
gadu pieredze SENIOR profesionālā trenera 
amatā, ko sertificējusi ASESCO (Spānijas koučinga 
asociācija) Nr. 10194. Profesionālās koučinga 
maģistrs (IESEC, Valensija). Oficiālais maģistra 
grāds psiholoģijā (UNED. Nacionālā atklātā 
universitāte). Starptautiskā sertifikācija uzlabotā 
koučinga jomā ar jaunu NLP kodu. Teksasas 
Firewalking Institute of Research and Education 
sertificēts instruktors uguņošanas un augstas 
ietekmes motivācijas paņēmienos. Komandas 
trenera speciālists, ko akreditējusi ICF 
(Starptautiskā treneru federācija). Starptautiskā 

sertifikācija koučingā pēc vērtībām. Sertifikācija DISC metodikā. Lektore 
Kordovas universitātē (maģistrante stratēģiskajā personālvadībā). ASESCO 
akreditētās speciālistu programmas profesionālajā koučingā akadēmiskais 
direktors. Ekonomikas un biznesa studiju grāds ETEA. Apmācība sarunu 
tehnikā, tirdzniecībā un konfliktu risināšanā. Organizācijas un komandas 
vadīšanas speciālists. 
Amats. TIM Talent in Motion izpilddirektors un dibinātājs. 
Uz ņēmums: TIM - Talent In Motion ir organizācija, kuru dibinājuši akreditēti 
eksperti koučingā un attīstības un pārmaiņu procesu ieviešanā uzņēmumos, kā 
arī vadības prasmju apmācībā (vadība, komandas darbs, komunikācija, 
emocionālā inteliģence, sarunas, pilnvarošana, koučings) ). TIM koučingu 
izmanto kā galveno pavadīšanas, pārmaiņu un transformācijas instrumentu. 
Mēs veicinām personīgās un profesionālās izaugsmes procesus. Mēs palīdzam 
noteikt, saskaņot un integrēt jūsu mērķus. 
TIM reaģē uz uzņēmumu, organizāciju un cilvēku vajadzībām, lai efektīvi 
pārvaldītu viņu rīcībā esošo galveno resursu: viņu personīgo talantu un tā 
pārvietošanu kolektīvajā līmenī. TIM jūs atradīsit mūsu vērtības: talantu, 
inovācijas un motivāciju, neaizmirstot par entuziasmu, uzticību, komandas 
darbu, uzticību un profesionalitāti. 

KĀ UZLABOT ŠĪS PRASMES: 

▪ Links uz pārraidi: XXXX 
▪ Bibliogrāfija: 



- Trait emotional intelligence and leadership in a European multinational 
company. Siegling, Nielsen & Petredis (2014). 

- The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and 
attitude. Wong & Law (2002). 

. 

- Emotional intelligence and company culture. 
https://www.business.com/articles/company-culture-emotional-intelligence/ 

- EI and performance 
https://scienceforwork.com/blog/emotional-intelligence-performance 

- EI, a success predictor. 
https://www.forbes.com/sites/sebastianbailey/2015/03/05/emotional-
intelligence-predicts-job-performance-the-7-traits-that-help-managers-
relate/#6921fd4412400 

▪ Videogrāfija:
- The power of Emotional Intelligence 

https://www.youtube.com/watch?v=auXNnTmhHsk 

- Social Intelligence and leadership 
https://www.youtube.com/watch?v=7Qv0o1oh9f4 

- Emotional Intelligence and job performance 
https://www.youtube.com/watch?v=7ngIFlmRRPQ 

- Emotional communication 
https://www.youtube.com/watch?v=Vs7omJxIaw0 

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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