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Klientu apkalpošanas speciālists  

Darba profils 

Klientu apkalpošanas specialists sniedz klientiem informāciju par organizācijas 

pakalpojumiem un produktiem. Atrisina problēmas, kas klientiem radušās saistībā ar 

produktu un pakalpojumu izmantošanu vai iegādi. Sazinās ar esošajiem un potenciālajiem 

klientiem tiešsaistē. 

 

Autonomijas līmenis 

Klientu apkalpošanas speciālisti visbiežāk strādā klientu atbalsta komandā lielā vai vidējā 

uzņēmumā, kā arī zvanu centra klientu atbalsta nodaļā. 

 

Digitālās zināšanas, prasmes un iemaņas 

Klientu apkalpošanas speciālistiem ir nepieciešamas iemaņas darbā ar datoru, lietot e-pastu 

un telefonu saziņai ar klientiem, kā arī izmantot klientu attiecību pārvaldes sistēmu, lai 

pārvaldītu klientu datus un reģistrētu viņu pieteikumus.  

Misija 

Klientu apkalpošanas speciālisti strādā pie risinājumiem pēc iepriekš izstrādātām vadlīnijām, 

ņemot vērā klientu ieteikumus un sūdzības par produktiem vai pakalpojumiem, lai 

nodrošinātu viņu apmierinātību. 

 

Darba pienākumi 

 Noteikt klienta zvana mērķi, piemēram: tehniska sūdzība, neskaidrs jautājums, 

problēmas ar piegādi 

 Piesaistīt potenciālos klientus, atbildot uz jautājumiem par produktu vai 

pakalpojumu, pastāstot par citiem produktiem un pakalpojumiem  

 Uzturēt klientu datu bāzi  

 Nodrošināt lietotāja atbalsta funkcijas – skaidrot, kā klientiem jāizmanto uzņēmuma 

tiešsaistes sistēma, mājas lapa 

 Diagnosticēt, kāds ir problēmas cēlonis, meklēt problēmas risinājumus 

 Deleģēt konkrētas problēmas atbilstošajam speciālistam, nodaļai vai vadītājam 
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 Sekot līdzi aktuālajām problēmām un klientu pieteikumiem, līdz tās ir pilnībā 

atrisinātas 

 

Sociālās, komunikācijas un citas prasmes  

 Spēja apstrādāt lielu daudzumu ienākošo zvanu  

 Spēja uzklausīt  

 Teicamas mutiskās komunikācijas prasmes 

 Teicamas rakstiskās komunikācijas prasmes 

 Spēja piemērot situācijai atbilstošu darba metodiku un spēja iekļauties izstrādātajā 

darba laika plānā  

 Spēja veikt vairākus darbus vienlaicīgi, izvēloties prioritātes, kā arī veiksmīgi plānot 

laiku 

 Spēja pielāgoties klientiem, to runas un uzvedības manierei, piedāvājot individuālus 

risinājumus 

 

Attieksmes un īpašības 

 Sistemātiskums 

 Iesaistīšanās 

 Pacietība 

 Uzmanība 

 Pielāgošanās spēja 

 Elastība 

 Orientācija uz rezultāta sasniegšanu 
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Kompetences 

 Funkcionālās kompetences 
Atbilstība DigComp 2.1 – 

kompetencei un līmenim 

Atbilstība e-CF – 

kompetencei un 

līmenim 

1 
Atrast, atgūt un 
apstiprināt klienta datus.   

1.1 Datu, informācijas un digitālā 
satura pārlūkošana, meklēšana un 
filtrēšana L5 
1.2 Datu, informācijas un digitālā 
satura novērtēšana L5 
1.3 Datu, informācijas un digitālā 
satura pārvaldīšana L5 

 

2 
Izveidot jaunus un 
pārvaldīt esošos klientu 
datus.  

1.2 Datu, informācijas un digitālā 
satura novērtēšana L5 
1.3 Datu, informācijas un digitālā 
satura pārvaldīšana L5 

 

3 

Dažādu komunikācijas 
rīku izmantošana, 
piemēram e-pasts, 
ziņapmaiņa, VOIP, lai 
sazinātos ar klientiem, 
kolēģiem un vadītājiem.    

2.1 Komunikācija, izmantojot 
digitālās tehnoloģijas L7 
 

 

4 
Veidot ziņojumus par 
saziņu ar klientiem.  

1.3 Datu, informācijas un digitālā 
satura pārvaldīšana L5 

 

5 
Veidot pakalpojumu 
ziņojumus.  

1.2 Datu, informācijas un digitālā 
satura novērtēšana L5 
1.3 Datu, informācijas un digitālā 
satura pārvaldīšana L5 

 

5 
Risināt ar produktiem un 
pakalpojumiem saistītus 
jautājumus. 

5.2 Vajadzību un tehnoloģisko 
risinājumu noteikšana L6 
5.1 Tehnisko problēmu risināšana 
L6  
2.1 Komunikācija, izmantojot 
digitālās tehnoloģijas L7 
2.4 Sadarbība, izmantojot digitālās 
tehnoloģijas L6 

C.1 Lietotāja 
atbalsts e-1 
C.3 Pakalpojumu 
piegāde e-1 
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The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU 

vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from 

Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. 

The aim of the project is to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the 

digital agenda.  
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