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Seminārs tiek organizēts ar
Aktīvo iedzīvotāju fonda
finansiālu atbalstu projekta
“Biedrības “Attīstības aģentūra
“We&You”” kapacitātes
stiprināšana pilsoniskās
sabiedrības aktivizēšanai” 
ietvaros.



Katru rītu Āfrikā pamostas gazele. Tā zina, ka tai jāpārspēj ātrākais lauva, 
pretējā gadījumā tā tiks nogalināta. Katru rītu Āfrikā pamostas lauva. Tā
zina, ka tai jāskrien ātrāk nekā vislēnākajai gazelei, pretējā gadījumā tā

badosies. Nav svarīgi, vai tu esi lauva vai gazele - kad saule lec, labāk skrien. 
Kristofers Makdugals



Šodienas jautājumi:

Stratēģija

Vērtības

Līderības līmeņi – struktūra, stratēģija, hierarhija

Mērķi, mērķu definēšana

SMART

Mērķu hierarhija

Kā attīstīt sevī līdera talantu?



Stratēģija

Stratēģija (no grieķu 
valodas στρατηγία

«ģenerāļu māksla»



Stratēģiskie līderības modeļi

«Best fit» modelis

«Best practice» modelis

«Resource based» modelis



Vīzija, misija, 
mērķi

• Uzņēmumi viens no otra atšķiras ar 
galveno mērķi un veidu, kā mērķis 
tiek realizēts

• Uzņēmuma mērķis ir tā 
pastāvēšanas galvenais cēlonis

• Vīzija – uzņēmuma centieni ilgstošā 
laika periodā veidot attiecības ar 
pasauli 

• Misija - uzdevums vai to kopums, kas 
ļauj realizēt izvēlēto vīziju



Organizācijas  
misija

1. Kas ir mūsu produkti?

2. Kas ir mūsu mērķa klienti?

3. Organizācijas tēls un sakari ar sabiedrību: kādi 
ir uzņēmuma sakari ar sabiedrību un 
apkārtējo vidi?

4. Kas ir mūsu ģeogrāfiskais tirgus?

5. Kas ir mūsu atšķirīgās prasmes?

6. Vai uzņēmums ir finansiāli drošs?

7. Vai uzņēmuma darbinieki ir tā vērtīgākais 
aktīvs?

8. Vērtības

9. Vai uzņēmums ir sociāli atbildīgs?

10.Vai uzņēmums izmanto modernas 
tehnoloģijas, vai ir procesu vadība, 
procedūras?



Vērtības

• Vērtības ir tas, ko cilvēks uzskata par svarīgu, tie ir katra kvalitatīvas 
dzīves iekšējie kritēriji. 

• Personīgās prāta un apziņas konstrukcijas, kas sašķiro apkārtējos 
notikumus svarīgos, nesvarīgos, derīgos, nederīgos, vajadzīgos, 
nevajadzīgos, pareizos, nepareizos.

• Vērtības apvieno cilvēkus grupās, dod virzienu dzīvē.

• Vērtības ir tas, ko atbildam uz jautājumu «Kāpēc man to vajag?»



Vīzija, misija, stratēģija, vērtības  kompetences



Kompetenču kaskadēšana no organizācijas 
vērtībām



Vērtības un 
uzņēmuma kultūra

• Definētās un praktiskās vērtības

• Līderības stils

• Attiecības starp darbiniekiem un vadību

• Attiecības kolektīvā

• Darbinieku iesaiste ideju radīšanā, 
risinājumu meklēšanā

• Informācijas apmaiņa

• Citi rakstītie un nerakstītie likumi

• Darba un personīgās dzīves līdzsvars
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Kādas vērtības 
ir definētas 

Jūsu 
uzņēmumā?

Kā tās tika 
noteiktas?



Līderības funkciju 
līmeņi

• stratēģiskajā līmenī –
ilgtermiņa līderības 
aktivitātes atbilstoši 
uzņēmuma 
ilgtermiņa mērķiem

• taktiskajā līmenī – laikā 
noteiktas līderības aktivitātes, 
parasti viena gada ietvaros

• operatīvajā līmenī – ikdienas 
līderības aktivitātes 



Problēmas organizācijas stratēģijas sasaistei ar 
personāla stratēģiju

Vīzija

Misija

Stratēģija

Struktūrvienību plāni, 
mērķi uzdevumi

Nodaļu plāni, mērķi 
uzdevumi

Darbinieka plāni, mērķi 
uzdevumi

• Darbinieki neidentificējās ar 
organizācijas mērķiem

• Problēmas ar darba slodzi

• Nepietiekamas investīcijas 
mācībās un attīstībā

• Iekšējo noteikumu 
neievērošana
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Personāla 
stratēģija
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Stratēģijas 
izstrādes soļi

1. Noskaidrot organizācijas mērķus

2. Situācijas analīze – SWOT, COPS

3. izvērtējam atšķirības starp esošo 
situāciju un vēlamo – vīziju, 
pamatojoties uz SWOT un COPS analīzi

4. Mērķi un prioritātes

• Problēmu definēšana

• Mērķu definēšana

• Prioritāšu noteikšana

5. Termiņi, rezultātu rādītāji un resursi
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COPS 
(KOPS) 
analīze
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Kultūra – vērtības, 
normas, vadības 

stils

Organizācija –
struktūra, amatu 

sadalījums, 
pakļautība

Personāls- prasmju 
līmenis, potenciāls, 

vadības prasmes

Sistēmas – PV 
sistēmas: atlase, 

komunikācija, 
mācības, 

atalgojums, 
karjeras plānošana



Ietekmējošie 
faktori
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Iekšējie

Vīzija

Mērķi

Stratēģija

Darbinieku uzdevumi un vajadzības

Ārējie

Darba tirgus

Ekonomiskā situācija

Tehnoloģiju attīstība

Tiesiski politiskā situācija



Struktūras un 
mērķu
hierarhijas
izpratnes
nozīme



Gudra 
mērķu 
izvirzīšana

20

SMART

Specifiski

Mērāmi

• KVANTITATĪVIE un

• KVALITATĪVIE rādītāji

Atbilstoši stratēģijai

Reāli sasniedzami

Termiņā ierobežoti



KPI
Key Performance 
Indicators

Galvenais darbības rādītājs ir
izmērāma vērtība, kas parāda, cik
efektīvi uzņēmums sasniedz galvenos
uzņēmējdarbības mērķus. 
Organizācijas izmanto KPI vairākos
līmeņos, lai novērtētu to panākumus
mērķu sasniegšanā. Augsta līmeņa
KPI var koncentrēties uz biznesa
kopējo sniegumu, savukārt zema
līmeņa KPI - uz procesiem
departamentos, piemēram, 
pārdošanas, mārketinga, personāla, 
atbalsta un citos.



Efektivitāte vs
produktivitāte 
vs
rezultativitāte. 
Personīgā 
efektivitāte.

Efektivitāte (effectiveness) - „spēja būt efektīvam; spējas sasniegt efektu 
kvalitāte”, arī „pakāpe, kādā programma vai serviss sasniedz tam 
uzstādītos mērķus”

Rezultativitāte (efficiency), apzīmē konkrētu rādītāju sasniegšanas 
pakāpi un pēc savas būtības ir tuva produktivitātes jēdzienam.

Efektivitāte ir objekta vai procesa spēja ilgtermiņā piepildīt iepriekš 
uzstādītus mērķus pie noteiktiem nosacījumiem.

Kvalitātes aspekts – rezultativitāte pēc savas būtības tiek raksturota ar 
daudzumu laikā, kamēr efektivitāti drīzāk raksturo kvalitatīva ietilpība, 
spēja sasniegt izvirzītos mērķus optimālā veidā.

Efektivitāte drīzāk liecina par kādas iekārtas, pakalpojuma, īpašības utt. 
potenciālu, nevis par to reālajām īpašībām (faktiskajām vērtībām). 

Personīgā efektivitāte: spēja profesionālos un personīgos resursus 
izmantot, lai sasniegtu darba un dzīves mērķus. Pašrealizācijas teorijas 
(self-management).

Papildus info: https://www.habitsforwellbeing.com/what-is-personal-
effectiveness-self-management/

https://www.habitsforwellbeing.com/what-is-personal-effectiveness-self-management/


Populārākie rādītāji
HR efektivitātes
noteikšanai



Cilvēkresursu izmaksas

Struktūrvienību 
izmaksu 

uzraudzība

Izmaksu ietekme 
un vispārējie 

rezultāti

Prognozēt 
nākotnes 
izmaksas



Uz datiem 
balstīti 
mērījumi

1. Atlases laiks līdz brīdim, kad noslēgts darba līgums

2. Cik uzņēmumam izmaksā jaunu darbinieku pieņemšana darbā?

3. Kāpēc no darba aiziet labākie darbinieki?

4. Ieņēmumi uz vienu darbinieku

5. Veikums un potenciāls

6. HR izmaksas uz vienu darbinieku

7. HR speciālistu attiecība pret darbiniekiem -izmaksu efektivitāte.

8. HR biznesa partneru attiecība pret vienu darbinieku

9. Darbinieku mainība

10. Darba laiks un plānošanas atbilstība



HR iekšējās
efektivitātes
un
efektivitātes
mērīšana

Tas nozīmē novērtēt, vai HR pakalpojumi tiek

sniegti tik efektīvi, cik iespējams:

• Vai atlasē izmantojam visefektīvākos kanālus?

• Cik efektīvi mēs nosakām un novērtējam 
nepieciešamās kompetences?

• Kādas ir mūsu izmaksas uz vienu darbinieku?

• Kādas ir mācību izmaksas?

• Cik efektīvas ir dažāda veida mācības?

HR atbilstības audits



Atbilstība likumdošanai 
un noteikumiem

• mazāk aizraujoša joma

• nepieciešama regulāra uzraudzība

• novērtē saistībā ar funkciju novērtēšanu, kas saistītas ar

organizācijas stratēģiskajām prioritātēm



Šeit var noteikt:

• vai mūsu politikas un kārtības tiek atjaunotas?

• vai darbinieki ir pienācīgi apmācīti saistībā ar jaunajām politikām un

procedūrām?

• vai darbinieki saprot galvenās politikas un noteikumus?

• Vai mūsu darbinieku rokasgrāmata ir atjaunināta?

• Vai mēs pildām līdztiesības un dažādības saistības?

Standarta mērījumi cilvēkresursu atbilstības novērtēšanai ir šāda:

• darbinieku procentuālā daļa, kas apmācīti uzņēmuma politikā

• algu konkurētspēja

• dažādības rādītājs/darbinieku demogrāfija

• dzimumu darba samaksas atšķirības



• Cilvēkresursu izmaksas ir nozīmīgas izmaksu pārvaldības

sistēmā

• HR pārāk daudz uzmanības pievērš izmaksu samazināšanai un

efektivitātei.

Tāpēc galu galā svarīga ir pievienotā vērtība. Ja HR var uzrādīt

pievienoto vērtību, tad izmaksas nav būtiskas.



Sems Alberti, HR 
efektivitāte 2020

5 galvenie cilvēkresursu efektivitā
tes rādītāji, kas jāņem vērā

2020. gadā



5 galvenie
cilvēkresursu
efektivitātes rādītāji,
kas
jāņem vērā
2020. gadā:

1. Talantu saglabāšana

2. Darbinieku labbūtība

3. Gatavība pārmaiņām

(vakantie amati/kopējie amati) x (darbinieki ar

vēlamo kompetences

vērtējumu/novērtētie kopējie darbinieki) x 100

4. Atalgojum sistēma

5. Attieksmes rādītāji (darbinieka pieredze 
vienmēr atspoguļojas klienta pieredzē)





Hierarhijas 
līmeņu 
salīdzinājums
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• Kontrolē organizācijas darbību

• Vislielākā atbildība

• Augsta darba slodze, temps ļoti spraigs

• Vidējā līmeņa vadītāji

• Kontrolē un koordinē zemākā līmeņa vadītājus

• Atbild par nodaļas darbību

• Sagatavo informāciju augstākā līmeņa 
vadītājiem

Augstākā līmeņa vadītāji

• Koordinē darbiniekus, kas nav vadītāji

• Dinamisks darbs, īss lēmumu pieņemšanas un 
izpildes laiks

Zemākā līmeņa vadītāji



Līderības darbības virzieni

•Lēmumu sagatavošana

•Lēmumu pieņemšana

•Uzdevumu izpildes uzraudzība

•Citi personāla jautājumi

Vadīšana/menedžments

•Sadarbība ar iesaistītajām pusēm

•Sadarbība ar citām organizācijām

Informācijas tīkla veidošana

•Informācijas apmaiņa

•Darbs ar dokumentiem

Komunikācija

•Stimulēšana, disciplinēšana

•Attīstība

•Konfliktu risināšana utt.

Personāla vadīšana



Kāpēc līderība ir svarīga

• Līderis norāda virzienu un palīdz

• Koncentrēties uz mērķi indivīdiem un komandām

• Nodrošina tādu klimatu, kurā cilvēku darbs iegūst pozitīvu jēgu

• Nodrošina, lai būtu pieejami vajadzīgie resursi un tie tiktu izmantoti atbilstoši vajadzībām

• Iedvesmo cilvēkus, lai tie būtu motivēti

• Novērtē un attīsta cilvēkus

• Nodrošina efektīvus lēmumus, lai vietas virzītos uz priekšu
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Viss tiek darīts divreiz

• Vispirms ir radīšana domās:

• Pēc tam ir fiziskā radīšana
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Līderisms un menedžments – divas radīšanas

• Līderisms ir pirmā radīšana (vīzija)

• Menedžments – kā es varu izdarīt konkrētās lietas (ceļa karte)
ʺMenedžments nozīmē darīt lietas pareizi, līderisms - darīt pareizās lietasʺ

P.Drukers

• Mums ir nepieciešama lielāka vīzijas vai mērķa nekā pēc ceļa kartes

• Prasmīgs menedžments bez efektīva līderisma ir kā uzlabot klāja sēdekļus uz 
Titānika. 

• Menedžmenta veiksmes nespēj kompensēt līderisma kļūdas.
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Menedžments
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Menedžmentam ir izšķiroša 
nozīme, ja ejat pareizajā 

virzienā

Menedžments ir sadalījums, 
analīze, secība – balstās uz 
smadzeņu kreisās puslodes 

darbību

Izpildi no kreisās, vadi no labās



Vadītājs un 
līderis

Vadītājs

• Seko noteikumiem

• Koncentrējas uz paveicamajiem uzdevumiem

• Turas pie pārbaudītām un drošām lietām

• Koncentrējas uz izpildi šodien

Līderis

• Seko intuīcijai /iekšējai sajūtai

• Koncentrējas uz pareizo lietu izdarīšanu

• Uzņemas risku

• Koncentrējas uz skaidru nākotnes formulēšanu



Jāatceras:
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Līderība nav rezervēta tikai dažiem 
hierarhijā augstākstāvošiem vadītājiem

Līderība ir Jūsu izturēšanās stils, nevis 
noteikumu grāmata, kam jāseko



Ko no līdera gaida komanda:

• Redzamību

• Informācijas sniegšanu

• Virzienu

• Pieejamību

• Uzklausīšanu

• Taisnīgumu

• Darba izpildes-rezultātu vadīšanu

• Personīgā attīstība

• Inovācija

• Cieņa
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Būtiskākie 
riski
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Vislielākais risks ir neapzināties, kādu 
iespaidu viņš/viņa atstāj uz kolēģiem

Visbūtiskāk Jūsu līderības izturēšanos 
iedragās:

Nekontaktēšanās ar darbiniekiem

Konsekvences trūkums ziņu sniegšanā

Netaisnīga lēmumu pieņemšana



Saraksts A

▪ Jums labi padodas saredzēt lietas no 
cita skatu punkta

▪ Jūs nepārtraucat cilvēkus

▪ Jūs komunicējat pārliecinoši

▪ Jums ir uzticam balss tonis

▪ Kad Jūs uzdodat jautājumus, Jūs 
uzmanīgi klausāties atbildes

▪ Jums patīk pārmaiņas

Saraksts B

▪ Jums ir stingrs komandējošs tonis

▪ Jūs pratināt cilvēkus

▪ Jums ir skaļa balss

▪ Jūs dažreiz draudat cilvēkiem

▪ Jūs paceļat problēmas, pat, ja Jums 
nav tām risinājuma

▪ Jūs uztverat lietas personīgi

▪ Jūs tiesājat cilvēkus

▪ Jūs ne vienmēr plānojat lietas uz 
priekšu

43



Fiziskā darba ražīgums

•Darba process ir redzams

•Darbu var sadalīt darbībās

•Darbs ir stabils

•Uzsvars uz lietām, kuras notiek

•Sarežģīta struktūra, mazāk lēmumu

•Koncentrēšanās uz pareizajām 
atbildēm

Intelektuālā darba ražīgums

•Darba process nav redzams

•Darbs jāuztver kā sistēma (vienots 
kopums)

•Darbs ir mainīgs

•Uzsvars uz lietām, kuras mainās

•Vienkāršāka struktūra, vairāk lēmumu 

•Koncentrēšanās uz pareizajiem 
jautājumiem
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Kā veidot iekšējo 
motivāciju

• Sniegt pēc iespējas mazāk 
norādījumu

• Pēc iespējas vairāk sniegt 
atgriezenisko saiti par darba 
izpildi

• Pēc iespējas vairāk izmantot 
verbālos apbalvojumus 
(atzinību)

• Rūpēties, lai darba saturs 
būtu interesants, ietvertu 
izaicinājumu
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Paldies par uzmanību!


