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Šodienas 
jautājumi:

Darba snieguma vērtējums, personāla 
rezultativitātes mērīšanas pieejas.

M&E izmantošana organizācijā.

VUCA

Talantu vadība, karjeras plānošana

Pēctecības vadība



Uzņēmuma stratēģija, mērķi, vērtības, kultūra

Dot darba 

snieguma 

novērtējumu un

plānot nepieciešamos 
pilnveides pasākumus

Darba izpildes vadības uzdevumi

Veicināt labu darba 
sniegumu, izmantojot 
materiālos un 
nemateriālos motivācijas 
paņēmienus

Atbilstoši uzņēmuma 
stratēģijai, izvirzīt     
mērķus, noteikt 
atbilstošus darba 
uzdevumus, to izpildes 
standartus, ieplānot 
resursus.

Sniegt regulāru 
atpakaļ-saiti par 
sniegumu un atbilstoši 
apstākļiem precizēt 
uzdevumus un sniegt 
nepieciešamo atbalstu.
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Darba 
izpildes 
plānošana 
un 
snieguma 
novērtēšana

4

SMART

Specifiski

Mērāmi

• KVANTITATĪVIE un

• KVALITATĪVIE rādītāji

Atbilstoši stratēģijai

Reāli sasniedzami

Termiņā ierobežoti



M&E  - novērošana un novērtēšana

M&E mērķis ir uzlabot pašreizējo un turpmāko rezultātu, rezultātu un ietekmes pārvaldību.

Uzraudzība ir nepārtraukts novērtējums, pamatojoties uz agrīnu detalizētu informāciju par 
notiekošo novērtēto darbību gaitu vai to kavēšanos 

Novērtējums ir pasākumu atbilstības, efektivitātes, efektivitātes un ietekmes pārbaude, 
ņemot vērā noteiktos mērķus

Uzraudzības un vērtēšanas procesus var vadīt donori, kas finansē novērtētās aktivitātes, 
neatkarīga īstenotājas organizācijas filiāle, paši projektu vadītāji vai īstenotāju komanda 
un/vai privāts uzņēmums. Uzraudzības un novērtēšanas ziņojumu ticamība un objektivitāte 
ļoti lielā mērā ir atkarīga no vērtētāju neatkarības. Viņu zināšanas un neatkarība ir ļoti 
svarīgas, lai process būtu veiksmīgs.



Ko darbinieki sagaida no novērtēšanas?

• Pilnīgu skaidrību par savu 
lomu un vietu 
organizācijā

• Ka viņam uzticēsies un 
ļaus strādāt 

• Uzslavu un novērtējumu

• Konsekvenci un 
godīgumu

• Ka viņam atļaus būt



Jautājumu algoritms 
(ne tikai novērtēšanas 
sarunai)

• Kas Tev ir svarīgi darbā? Kas 
vēl?

• Ko Tev patīk darīt?

• Kas motivē Tevi paveikt savu 
darbu labi?

• Kāpēc Tu esi te?

• Kāpēc Tev tas ir svarīgi?

• Ko Tev tas dod?

I.Juškēvičs, Training LAB valdes loceklis 



Exit intervijas 
jautājumi

• Ko Tu esi izdarījis 
paliekošu/labu/par ko lepojies?

• Ko Tu esi iemācījies, apguvis, 
ieguvis sev?

• Ko Tu man kā vadītājam vari 
ieteikt, ko es varētu kā vadītājs 
darīt labāk?

• Nejautā, kas pie mums nav OK

• Nav jēgas virzīt uz negatīvām 
lietām

• Fokusējamies uz pozitīvo

Dz.Koknēvičs, Mercuri International



Cik bieži Jūs 
parunājat ar 
darbiniekiem par 
to, kas viņiem ir 
svarīgs? Vajadzētu 
vismaz vienu reizi 
mēnesī...



Noskaidrojiet 5 lietas, ko darbinieks ļoti labi dara
un 5 lietas, ko gribētu ļoti labi darīt.



Darba 
izpildes 
rādītāji

Kvantitatīvie
darba izpildes rādītāji, ir tieši mērāmi:
- darba apjoms 

- savlaicīgums, 
- kvalitāte,
- efektivitāte un tml.

Kvalitatīvie
darba izpildes rādītāji, ko pielieto, lai nodrošinātu 

atbilstošu sniegumu kādā darba jomā.
₋ jebkura svarīga prasme, 
₋ zināšanas, 
₋ raksturiezīme, 
₋ uzvedība, 
₋ attieksme un tml. 
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Pamata 
kompetences

12

profesionalitāte

• cik labi zina savu darbu

kvalitāte

• cik kvalitatīvi veic darbu

efektivitāte

• cik ātri strādā

komunikācija

• cik labi prot sazināties ar kolēģiem, klientiem utt.

sadarbība

• cik labi sastrādājas ar vadītāju, klientiem utt.

atbildība

• cik labi saprot un ievēro uzņēmuma politiku un noteikto kārtību.



Novērtēšanas 
metodes

• Vērtējuma skalas metode

• Salīdzināšanas metode

• Esejas metode 

• Vērtēšanas intervijas

• 360 grādu novērtēšana

• 180 grādu metode

• Darbinieku novērtēšana valsts tiešās pārvaldes 
iestādēs (civildienestā)

13



Darba 
snieguma 
vērtējumi
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Darba pienākumu izpilde 
- amata apraksts 

Sasniegtais rezultāts -
kvantitatīvie rādītāji 

Pielietotās kompetences 
- kvalitatīvie  rādītāji  



Darba 
snieguma 
mērīšana  
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• Vērtējums:

▪ skala ar vārdiem, punktiem vai burtiem, piem.: 

• pārsniedz prasības / vienmēr       
/ 5 / A / teicami

• atbilst prasībām / parasti         
/ 4 / B / labi

• pamatā atbilstošs, nepieciešami nelieli uzlabojumi                   

/ reti, bieži  / 3 / C / apmierinoši

• nepietiekams, nepieciešami būtiski uzlabojumi               

/ļoti reti; bieži / 2 / D / 
neapmierinoši

▪ brīvā formā 

▪ ir/nav 

▪ ja sasaista ar atalgojumu:  

• vērtējums par katra uzdevuma izpildi  un/vai 
kompetenci

• kopīgais 



Šķēršļi 
objektīvam 
vērtējumam
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• Stereotipi (dzimums, tautība, vecums) un 
favorīti

• Centrālās tendences efekts, ja nepāra 
skala utt. 

• Darbinieka vājā vai stiprā puse vienā 
jomā ietekmē vērtējumu citās jomās

• Pēdējo notikumu iespaids

• “Lai labāk izskatās”.



• Novērtēšana ir arī uzskatīta par nepārtrauktu procesu, kas
notiek visu profesionālās karjeras laikā.

• Tā raksturo izmaiņas no pirmoreiz kvalificēta uz kvalifikāciju
no dzīves skatījuma.

• Novērtējums balstās uz vairāku avotu pierādījumiem, ko
izvērtējuši kolēģi. (Westvood, 2013)



Kāpēc svarīgi?

Nezināms  
citiem

Aklā zona

Zināms 
citiem

Nezināms pašiemZināms pašiem

Kā attīstības iespēja vai problēmas risinājums
Johari logs (pēc Joe Luft un Harry Ingham)

Redzamā zona

Apslēptā zona Nezināms

Jautā - atgriezeniskā saite 

St
ās

ti
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Aizsardzības 
mehānismi

• Sacītais netiek uztverts

• Dzird tikai to ko vēlas dzirdēt

• Uzklausa tikai tāpēc, ka tas jādara

• Noliegums – “viņš mani tā īsti nepazīst…”

• Uztverts kā uzbrukums un gatavošanās 
pretuzbrukumam

• Tiek atzīts – bet uzvedība nemainās

19



Attīstības pārrunu mērķis

Izskaidrot un pārrunāt ar darbinieku
uzņēmuma nostādnes
darba uzdevumus
izpildes standartus 

Atklāt
mācību vajadzības un citus pilnveides 
pasākumus
trūkumus darbā ar mērķi tos novērst

Veicināt darbinieka attīstību

Uzturēt atgriezenisko saiti 

Uzlabot savstarpējo komunikāciju

Atvieglot lēmumu pieņemšanu par:

paaugstinājumiem

izmaiņām amatos

izmaiņām atalgojumā

Atrasts jaunos talantus

Izvērtēt darbinieka stiprās un vājās puses 

Izteikt atzinību par labi padarītu darbu

Iegūt atgriezenisko saiti savstarpējā dialogā

Novērtēt sniegumu

…



…

Vadītāja uzdevums ir palīdzēt 
atklāt problēmas darba 
izpildījumā. 

To noklusēšana nodara 
lielāku ļaunumu darbinieka 
turpmākai karjerai nekā to 
atklāšana.

Nav svarīgi, ko Jūs pateicāt, 
bet gan tas, kā Jūs saprata! 
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Veiksmīgu 
attīstības pārrunu 
nosacījumi

• Nepiespiesta un nesteidzīga atmosfēra

• Skaidrs pārrunu scenārijs

• Abas puses ir sagatavojušās un bauda 
savstarpēju uzticību

• Par labi padarītu darbu tiek izteikta atzinība

• Kritika ir konstruktīva, pamatota ar faktiem 
un novērojumiem

• Abas puses ir līdzvērtīgi sarunu partneri un 
prot klausīties, (40%/ 60%),

• Nav iepriekšēju pieņēmumu

22



Darba izpildi 
veicinošu apstākļu 
radīšana

• Prasību precizēšana – precizējiet, ko Jūs
sagaidiet.

• Atgriezeniskā saite – pārliecinieties, ka 
darbinieks zina, cik labi vai slikti pilda
savus uzdevumus.

• Pilnveides iespējas – pārliecinieties, ka 
darbinieks saņēmis nepieciešamo
apmācību.

• Darbībai atbilstošas sekas – nodrošiniet, 
ka labs darba sniegums tiek novērtēts, 
bet sliktam darba izpildījumam ir
negatīvas sekas.

• Šķēršļu novēršana – novēršat apstākļus, 
kas kavē vēlamo darba sniegumu.

23



Cilvēkresursu attīstībai 
biežāk izmantotās 
mācību metodes

• Lekcija

• Mentorings

• Diskusija

• Lietišķās spēles

• Kritisko un tipisko situāciju un gadījumu 
analīze

• Simulācijas

• Pārbaudes testi

• Lomu spēle

• E-mācības

• Video mācības



Karjeras un attīstības plānošana

25

Karjeras attīstības virzieni

• Vertikāli (amata pozīcija)

• Horizontāli (pieredzes paplašināšana)

• “dziļumā” (eksperts)

Atbilstošas attīstības plānošana

• Cik gadiem?

• Attīstības mērķi

• Projekti un uzdevumi, kas veicina attīstību

• Formālās mācības

• Attīstības veidi



Attīstības plāna izstrāde

Stratēģijas un 
galveno 
uzdevumu 
saskaņošana 
ar 
individuāliem 
uzdevumiem

Stipro pušu 
definēšana un 
pilnveides jomu 
noteikšana

2-3 galveno 
attīstības jomu 
noteikšana
ilgtermiņā un 
īstermiņā

Labākā 
risinājuma 
izvēle

Regulārs atbalsts 
un atgriezeniskās 
saites 
nodrošināšana, 
attīstības plāna 
pārraudzība 

Organizācijas 
vajadzību 

precizēšana

Prasmju 
izvērtēšana 

(kompetenču 
pieeja vai 

cita)

Attīstības 
jomu 

noteikšana

Risinājuma 
izvēle

Attīstības 
plāna 

realizēšana

26



Attīstības 
70/20/10 
likums *

• Nodrošināt, ka cilvēki var strādāt vidē, kur 
viņi var paveikt savu vislabāko darbu un realizēt 
visu savu potenciālu.

• Darbinieka attīstība veidojas:

• 70% no darba pieredzes

• 20% no savstarpējās saskarsmes

• 10% no formālām mācībām

27

*) Literatūrā min vairākas versijas par šīs idejas formulētājiem (piem., Charles Jennings, Reuter grupas globālo mācību 

vadītājs, arī HP, u.c.)



Darbinieka attīstības efektivitāte

28

10% - formāla mācīšanās 20% - attiecības 70% - darba vietā iegūta 
pieredze

• Kursi, semināri
• Konferences,
• Profesionālā literatūra
• Zināšanu pārbaudes
• e-mācības
•Pašvirzītā mācīšanās
•...

• Mentorings
• Koučings
• Supervīzija
• Diskusiju klubs
• Sociālais tīkls
• Ikdienas un periodiskas 
darba snieguma sarunas 
•...

• Jauni darba pienākumi
• Iesaistīšanās projektos
• Kolēģa, vadītāja 
aizvietošana
• Stažēšanās
• Rotācija
• Starpfunkciju darba grupas
• Atbildības uzticēšana
•Mentora pienākumi
•...



Kas traucē attīstīties?

© Robert O.Brinkerhoff “Telling training`s story”

Traucēkļi 

darbinieku

pilnveidei

Iespējas – laiks, citas 

prioritātes, konfliktējošas 
norādes un noteikumi, 
neskaidri amata apraksti.

Motivātori – nav 

konsekventas motivācijas 
sistēmas, neuzticība, nav 

novērtējuma, nav 
atzinības un 
uzmundrinājuma, negatīvs 
spiediens.

Personīgā kapacitāte - nav 

pietiekamas prasmes, lai paveiktu 
darbu, vajadzīgs koučings, fiziskie 
limiti, sagrauta uzticēšanās, 
neatbilstošas vērtības.

Resursi - kļūdaini vai 

nepietiekami pieejami dati, 
dokumentācija, informācija, 
vājas nodrošinājuma sistēmas.

Mērījumi un atgriezeniskā 
saite – nav veida, kā pateikt “tas 

ir labi paveikts” vai “tas ir slikti”, 
nav vispār atgriezeniskās saites, 
nav snieguma mērīšanas.

Labākie ceļi rīcībai –
jau dara lietas veidā, kāds 
pašam ir ērts un kas ir gan 
vienkāršs, gan labi strādā, 
bet tagad tiek pieprasīts 
darīt citādi, pa jaunam.
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VUCA pasaule

Pirmoreiz minēts 1987,Warren Bennis & Burt Nanus



SPOD

• Cilvēks sapņo par pasauli, kurā ir stabilitāte, paredzamība, vienkāršība un 
noteiktība (SPOD pasaule), taču realitāte ir citāda:

Steady (stabila) Volatility (nepastāvīga)

Predictable (paredzama) Uncertainy (nenoteikta)

Ordinary (vienkārša) Complexity (sarežģīta)

Definite (noteikta) Ambiguity (neskaidra)



VUCA pasaulē VUCA 
risinājumi

Vision (redzējums) – komunikācija, 
ticība, fokusēšanās;

Understanding (izpratne) –
zinātkāre, empātija, atvērts prāts;

Clarity (skaidrība) – vienkāršība 
(atmest visu lieko, lai ieraudzītu pašu 
būtību), intuīcija, sistēmiska 
domāšana;

Agility (dzīvīgums) – izlēmība, 
inovācijas vai nāve! Dodiet iespēju, 
uzticiet pilnvaras!



Kas ir talants?

Ar jēdzienu “Talants” saprot 
personības, zināšanu, iezīmju, 
attieksmju, uzvedības modeļu 
kopumu, kas darbiniekam konkrētajā 
organizācijā ļauj sasniegt izcilus 
rezultātus. 

Nevis vienkārši būt labam 
darbiniekam, bet būt svarīgam un 
nozīmīgam organizācijai.



Talantu 
vadība

Kompetence + Uzticība + Ieguldījums + fiziskās/mentālās spējas 
=Talants 

Talantu vadība ir stratēģiska un holistiska pieeja cilvēkresursiem un 
uzņēmējdarbības plānošanai, kas uzlabo darbinieku sniegumu un 
potenciālu - talantu, veidojot mērāmu atšķirību organizācijai tagadnē 
un nākotnē (Ashton and Morton, 2005).

Talantu vadība ir integrēts procesu, programmu un kultūras normu 
kopums organizācijā, kas izveidots un īstenots, lai piesaistītu, attīstītu 
un saglabātu talantus stratēģisko organizācijas mērķu sasniegšanai 
(Silzer and Dowell).

Ar talantu vadību saprotam sistēmisku pieeju talantu identificēšanā, 
novērtēšanā, attīstībā un noturēšanā.

Ashton C, Morton L. Managing talent for competitive advantage. 
Strategic HR Review.2005;4(5):28-31.
Silzer R, Dowell BE. Strategy-driven talent management: a 
leadership imperative. JosseyBass.



Karjeras 
vadība

Lai izstrādātu efektīvus individuālos karjeras 
plānus, jābūt skaidrībai par: 

uzņēmuma stratēģiju un mērķiem, 

prasībām amatiem uzņēmumā, 

darbinieku kvalifikāciju un kompetencēm, 

darbinieku interesēm, vajadzībām un 
faktoriem, kas viņus motivē.



Pēctecības 
plānošana 

cilvēkresursu stabilitāte un zināšanu, 
pieredzes un prasmju pārmantojamība

institucionālās atmiņas saglabāšana

+ uzņēmuma bizness netiek apdraudēts 
negaidīta cilvēkresursu zaudējuma 
gadījumā.



Izaugsmes 
plānošana

«Atslēgas» amatu un darbinieku identificēšana; 

Nozīmīgāko, atslēgas darbinieku aizstājēju 
identificēšana; 

izaugsmes un attīstības plāna izstrāde esošajiem 
darbiniekiem, kuriem ir potenciāls aizstāt „atslēgas” 
darbiniekus; 

izaugsmes un attīstības plāna realizēšana, uzraudzība 
un rezultātu analīze.



Talants un 
potenciāls

Talants ir personības iezīmju 
kopums, kas personai ļauj apgūt 
noteikta veida zināšanas vai 
prasmes ātrāk nekā citi. Tas tiek 
atklāts un kļūst redzams, ja 
ģenētiskās īpašības ir 
apvienotas ar treniņiem un 
darbībām konkrētā jomā.



Singapūras 
modelis

• Talanti atrodami tur, kur ir inovācijas;

• Talants ir augsti attīstīts individuālais potenciāls;

• Talants ir saistīts ar indivīda stratēģisko domāšanu;

• Talantam ir augsta spēja mainīties.

• Pieredze un izglītība netiek uzskatīta kā unikāla. 

• Talanta unikalitāte ir speciāls «kaut kas», 
nemateriāls, kas nodrošina konkurences 
priekšrocības.

• Tas, ko var sasniegt ar standarta pieredzi un 
izglītību, nav talants.

https://www.cipd.asia/Images/future-of-talent-in-
singapore-report_tcm23-22275.pdf

https://www.cipd.asia/Images/future-of-talent-in-singapore-report_tcm23-22275.pdf


Talantu kategorijas (pēc Deloitte)

Pamata talants
Darbinieki, ar augstiem 

darbības rādītājiem, 
piemēroti pašreizējam 

amatam

Eksperta
talants

Topošais
talants

TOP talants

Darbinieki, kas ir speciālisti, 
attiecas uz riska amatiem

Var nebūt tieksme vadīt

Darbinieki, ar līdera 
potenciālu, vadības iemaņas

Darbinieki, kas pašreiz 

ieņem vadošus amatus, vai 

ieceļami 12 – 24 mēnešu 
laikā

Saglabājam vai 
horizontālā 

karjera

Saglabājam

Vertikālā  vai 
horizontālā 

karjera

Vertikālā vai 
horizontālā 

karjera

Josh Bersin. The Bold New World of Talent: Predictions for 2016.



Prasmju attiecība dažādu līmeņu vadītāju 
darbā

Konceptuālās

Speciālās
Speciālās

Cilvēciskās

Cilvēciskās

Konceptuālās 

Cilvēciskās

Speciālās

Konceptuālās



Kas rada iekšējo motivāviju?
Apstākļi Avots Iznākums

Emocionāla un 
garīga veselība

Drošība un 
uzticēšanās

Pašcieņa

Autonomija un 
brīvība

Perspektīva

Aicinājums
Mērķis

Pārliecība
Interesants darbs

Komanda
Nozīmība

Izaicinājumi (grūtības)
Iespēja sasniegt augstus 

rezultātus
Radoša pieeja

Mācīšanās un izaugsme

Darba prieks

T Coens, M. Jenkins 2001
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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!

Jautājumi?


