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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.



Šodienas jautājumi:

• Kā panākt uzrāvienu organizācijā

• Kā pilnveidot individuālo un komandas mērķu īstenošanas stratēģiju?

• Komandas locekļu lomas, tipi

• Uz vērtībām balstīti vadības un sadarbības principi.

• Pieņemošas, pozitīvas attieksmes veidošana kā viena no uzņēmuma vērtībām

• Komunikācijas veidi un līdzekļi uzņēmumā. Krīzes komunikācija

• Labbūtības stratēģija

• Darba un privātās dzīves līdzsvars



Laika sadalījums % reālā mēnesī
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Darbība Reāli Ideāli

Administratīvie pienākumi

Attiecību uzturēšana ar sadarbības partneriem

Darbs ar cilvēkiem/darbiniekiem

Dokumentu izstrāde, izvērtēšana, saskaņošana



Hierarhijas līmeņu salīdzinājums

• Augstākā līmeņa vadītāji

• 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

• Zemākā līmeņa vadītāji

• Koordinē darbiniekus, kas nav vadītāji

• Dinamisks darbs, īss lēmumu pieņemšanas un izpildes laiks
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Vadītāja vadības virzieni

Komunikācija:
▪ Informācijas apmaiņa
▪ Darbs ar dokumentiem

Vadīšana jeb menedžments:
▪ Lēmumu sagatavošana
▪ Lēmumu pieņemšana
▪Uzdevumu izpildes uzraudzība
▪ Citi personāla jautājumi

Informācijas tīkla veidošana:
▪ Sadarbība ar iesaistītajām pusēm
▪ Sakari ar citām organizācijām

Darbinieku vadīšana:

▪ Stimulēšana un disciplinēšana

▪ Konfliktu risināšana

▪ Izglītošana un attīstīšana
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Kas ir komanda?

• Commandare – uzticēt, uzdot (latīniski)

• Team (angl.) – apvienoties, strādāt kopā, saderēt kopā, 
būt pieskaņotam

• Kas raksturīgs komandai?

• Kopēji mērķi

• Dalībnieku mijiedarbība

• Sadalītas lomas/ pienākumi

• Apzinās sevi kā komandu

• Skaitliski neliela (4-7 cilvēki)
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Komandas 
iezīmes

• Dalībniekiem ir kopīgs mērķis. 
Komanda ir veidota ar domu par 
konkrēta rezultāta sasniegšanu (lai 
gan sākotnēji tas var būt aptuveni 
definēts).

• Mērķa sasniegšana prasa, lai 
dalībnieki sadarbotos un kaut kādā 
veidā koordinētu savas aktivitātes 
(t.i., neviens nespēj pats bez citu 
palīdzības tikt galā ar šo uzdevumu). 
(M.R. Belbina)
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Komanda 
vai grupa?
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Latvijā pastāv tendence visas darba grupas 
dēvēt par komandām. Tomēr starp darba 
grupu (pat labu) un komandu pastāv 
būtiskas atšķirības:

Komandā starp visiem dalībniekiem valda 
pilnīga uzticēšanās (darba grupā tas 
sastopams reti).

Komandā dalībnieki gatavi dalīties ar 
informāciju, kas ir viņu rīcībā, ja tā ir 
nepieciešama citam komandas dalībniekam 
(darba grupās tā ir reta parādība).



Atšķirības starp grupu un komandu (Humphries):

Grupa Komanda

Cilvēki strādā kopā. Cilvēki strādā viens otra labā.

Vāja apmaiņa ar informāciju. Informācija pilnībā ir pieejama.

Ir spiediena, piespiešanas izjūta. Nav spiediena, piespiešanas izjūtas.

Konflikti ir akceptēti. Konflikti veidojas darba gaitā.

Uzticēšanās saistās ar piesardzību. Uzticas viens otram.

Cilvēki strādā paši sev. Cilvēki palīdz viens otram.

Mērķi ne vienmēr ir skaidri. Mērķi vienmēr ir skaidri.

Kļūdās vaino viens otru. Dalās kā panākumos, tā neveiksmēs.

Mērķi var būt personiski. Mērķi visiem ir kopēji.

Vadītājs ne vienmēr ir pamanāms. Labs vadītājs dominē.
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Komanda ir 
nepieciešama, 
ja:
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Ir krīzes situācija

Darbs jāveic ātri un efektīvi (laika 
trūkuma apstākļos)

Jāveic pilnīgi jauns uzdevums vai 
nepieciešams neordinārs uzdevuma 
vai problēmas risinājums



Komandas 
darbs

Komandas darbs ir 
kopīga cilvēku grupas 
darbība, kurā katra 
persona  savas 
intereses un uzskatus 
pakļauj vienībai un 
grupas darbības 
efektivitātei. (R.A. 
Skidmore)
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Lomas komandā (Meredith Belbin)
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No grupas līdz 
komandai

• Iepazīšanās “Citu definēšana” 

• Vētrošanās “Interese par varu” 

• Formēšanās “Mēs esam kā komanda” 

• Darbošanās “Mēs esam cits citam”
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Komandas 
veidošana

Komandas veidošanu uztveram kā 
divējādu procesu: 

1) esošās cilvēku grupas attīstīšana 
līdz pilnvērtīgai un efektīvi 
strādājošai komandai,

2) jauna cilvēku sastāva 
komplektēšana – jaunas 
komandas veidošana.
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Komandas panākumi atkarīgi no

Psiholoģiskā 
drošība

Atbildība
Struktūra 

un skaidrība

Jēga Ietekme



Trīs veidi kā veicināt piederības sajūtu komandai

Palīdziet komandai 
augt

Apzinieties 
individuālās 

atšķirības

Veidojiet 
uzticēšanās 
kultūru savā 

komandā



Iekšējās darba 
attiecības

Iekšējās darba attiecību 
vadība ir viens no juridiski 
sarežģītākajiem personāla 
administrēšanas 
aspektiem un veido 
personāla 
administrēšanas pamatu.

Ietver arī sadarbību ar 
arodbiedrībām un 
darbinieku pārstāvju 
grupām.
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Cilvēku nevar izmainīt. Jāsamierinās ar to, ko derīgu no katra var izdabūt 
ārā.

Z.Freids

Ja problēmai ir iespējams jel kāds atrisinājums – nav vērts uztraukties! 
Un, ja problēmai nav iespējams nekāds atrisinājums – pavisam nav vērts 
uztraukties! 

Dalailama

Visas darbības un lietas, pret kurām mums trūkst vajadzīgās distances, ar 
laiku smagi atriebjas.

Z.Mauriņa



Darba konflikti

Nekad nevar zināt, kuram ir 
taisnība, bet vienmēr ir 
zināms, kurš ir priekšnieks.

(Vistlera likums)
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Maks Bekers

• Sabiedrība vēlas atklātību

• Vai atklāti vadītāji ir labāki
vadītāji?

• Sociālie mediji, vai atslēga
uz atklātību?

• Atklātības dilemmas



• Sociālie mediji un 
atklātība – nav 
puspatiesību

• Kas notiek ar iekšējiem 
dokumentiem, ja tos 
publisko?

• Te nav tikai «iekšējai 
lietošanai»



Atklātības 
dilemmas

• Algas jautājums: no slēpjams vai 
publiskojams?

• Vai jūs būsiet laimīgāki, ja zināsiet 
kaimiņa ienākumus?

• Cilvēki globāli grib atklātību, bet privāti 
konfidencialitāti

Apkopojot: vadītājiem jābūt atklātākiem, 
bet konfidencialitātei nepazust!





Sešas 
neērtas 
patiesības 
par 
mūsdienu 
pasauli:

• 49% aptaujāto vadītāju pašreizējā amatā ir 
pārcietuši krīzi 

• reputācijas kaitējums ir viens no galvenajiem riska 
faktoriem pasaulē

• Krīzes komunikāciju kampaņas ierindojas starp 5 
galvenajiem riskiem 

• Komunikācijas riska ātrums tagad ir vidēji 28 
sekundes

• fakti kļuvuši apspriežami, risks nekontrolēt stāstu ir 
lielāks kā jebkad 

• ieinteresētās puses sagaida no organizācijas vizuālu 
vadību



Komunikācijas izaicinājumi

Ātrums un 
dinamika

Izplatība Emocijas

Specifika un rituāli
Sociālo mediju, 
komunikācijas 

kultūra uzņēmumā

Kanālu 
daudzveidība



Ko sociālie mediji prasa no vadītājiem?

• paātrināt atbildes reakciju

• attīstīt un uzturēt komunikāciju 
kompetenci uzņēmumā

• iepriekš veidot reputāciju un 
uzticamību

• nav copy&paste komunikācijas

• klausies, saproti, tad runā

• samierināties ar kontroles 
zaudēšanu



Ko lieliski vadītāji 
dara krīzes laikā 

• Definējiet realitāti!

• Apkopojiet faktus, novērtēt 
situāciju, vienkāršojiet to!

• Aktivitāte bez redzamības = 
Neaktivitāte!

• Informācija ir spēks. Pat maz 
informācijas ir labāk nekā 
informācijas neesamība

• Pieņem  krīzi

• Atgādiniet visiem par uzņēmuma 
mērķi

• Neturiet pasauli uz saviem pleciem



Komunikācija 
e-pastā

• Lielo burtu lietošana internetā nozīmē KLIEGŠANU!

• Nelietot daudz izsaukuma zīmju un LIELOS BURTUS 
SARKANĀ KRĀSĀ!!!! 

• Lietojami tikai vispārzināmie saīsinājumi. 

• Pēdējā laikā tiek atzīts, ka var (un reizēm pat vajag) 
lietot emocijzīmes (bet ar mēru) zināmiem adresātiem. 
☺

• Pirms sūtīšanas vēstule rūpīgi jāpārlasa un jāpārbauda.

• Nesūtīt e-pastus ārpus darba laika 

Es izmantoju elastīga darba sniegtās iespējas un saprotu, 
ka mans elastīgais darba laiks var nesakrist ar Tavu. 
Lūdzu, neuzskati par savu pienākumu atbildēt uz šo 
vēstuli ārpus Tava darba laika.



Labbūtība

Latvijā pētījumos (well being, wellfare, 
happiness at work,) tulko kā labbūtība, 
labjūtība, labizjūta, labklājība, analizējot ar 

- personību, 

- darba vidi, 

- motivāciju un 

- iesaistīšanos

saistītos aspektus, kas veido cilvēka 
labklājību darbā.





Augsts 
labklājības 

līmenis

• Augsts labklājības līmenis darbā ir labs 
darbiniekam un organizācijai: 

- mazāks darba kavējumu skaits 
slimības dēļ,  - labāku darbinieku piesaistība
uzņēmumam, 

- vairāk apmierinātu klientu. 

• Cilvēki ar augstāku labklājības līmeni dzīvo 
ilgāk, viņi ir laimīgāki un viņiem ir vieglāk 
strādāt. 

Robertson I.“Well-being: productivity and
happiness at work»



CIPD pētījums 2020
(Health and Well-being at Work. Survey report 2020)
● 33% - organizāciju uzskata, ka ir pieaudzis ar stresu saistīto kavējumu skaits, bet 

organizācijas neveic pasākumus, lai to novērstu.
● 60% - darba slodze un tā apjoms vislielākais stresa cēlonis. Vadības darba stils ir 

41%.
● 59% - depresija un trauksme visizplatītākais ilgstošas prombūtnes cēlonis, stress 

46%;
● 89% - darbinieki nāk uz darbu neveseli un turpina strādāt;
● 73% - darbinieki strādā ārpus noliktā darba laika, lai pabeigtu uzliktos darbus;
● 44% - organizācijām ir izstrādāta veselības un labklājības stratēģija, tomēr 41% 

uzskata, ka tai ir reaktīva nekā proaktīva;
● 42% - organizāciju uzskata, ka tehnoloģijām ir pozitīva ietekme nekā negatīva 

(30%).

Pozitīvs - elastīgs darba laiks 74%. Negatīvs - nevar “atslēgties no darba” 86%;

● Uzņēmuma finanšu labklājība tiešā veidā ietekmē arī katra darbinieka labklājību. 
(Health and Well-being at Work, 2020)



CIPD pētījums 2021
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/health-well-being-work

Galvenie secinājumi
•COVID-19 pandēmija ir transformējusi darbu bezprecedenta mērogā.
Darba devējiem un darba ņēmējiem bija jārisina daudzas problēmas, sākot ar slimībām un zaudēj
umiem un beidzot ar atlaišanu.
•Lai gan arvien vairāk darba devēju uzņemas atbildību par savu darbinieku veselību un labklājību (
īpaši viņu garīgo veselību), ir nepieciešami ievērojami uzlabojumi, jo īpaši
vidējā līmeņa vadītāju atbalsta jomā.
•Presenteeism ir plaši izplatīts, daudziem darbiniekiem ir sajūta, ka viņi nevar to
pārtraukt. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu 

2/5 organizāciju, kas saskaras ar šiem jautājumiem, nerīkojas.

• Darba ņēmēju labklājība turpina pieaugt korporatīvajā darba kārtībā: augstākā līmeņa vadītāji n
opietni uztver garīgo veselību, un lielākā daļa ievieš papildu pasākumus, lai atbalstītu savus darbin
iekus, reaģējot uz COVID-19 

•Cilvēkresursu speciālisti ir nobažījušies par pandēmijas ietekmi uz garīgo labklājību

• Invaliditātes pārvaldība -
apmēram 3/5 organizāciju ir atbalsta sistēma, lai pieņemtu darbā, pārvaldītu vai paturētu darbā ci
lvēkus ar invaliditāti



CIPD pētījums 2021 - prombūtnes
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/health-well-being-work

Tikai viena no 10 organizācijām nav saskārusies ar prombūtni COVID-19 
dēļ
• skeleta muskuļu traumas ir otrais galvenais īstermiņa un ilgtermiņa
prombūtnes cēlonis, savukārt garīga neveselība ir galvenais ilgtermiņa
prombūtnes cēlonis.
•Lielākā daļa organizāciju izmanto dažādu metožu kombināciju, lai
novērstu un pārvaldītu darbinieku veselību un mazinātu 
prombūtnes, visbiežāk izmantotās metodes ir intervijas no atgriešanās
darbā, atvaļinājumi ģimenes apstākļu dēļ.



Produktivitāte

• Fiziski atrodamies darbā 
nestrādājam efektīvi.

• Iemesli var būt:

• Nogurums

• Blakus darbības

• Slimība (presenteeism)



Population Health Management ,2019

neveselīgs dzīvesveids 
izvēle var izraisīt 
ievērojami lielāku 
produktīvā darba laika 
zaudēšanu





Darba un 
dzīves 

līdzsvars



Darba un privātās dzīves līdzsvars
• Psiholoģiski veselīga darba vieta veicina 

strādājošo veselību un labsajūtu, uzlabo 
kopējo uzņēmuma sniegumu un 
produktivitāti. 

• Labās prakses šādās organizācijās iespējams 
attiecināt uz vienu no 5 pazīmēm:
• personāla piesaistība
• darba un privātās dzīves līdzsvars
• personāla izaugsme un attīstība
• veselība un drošība
• personāla snieguma atzīšana



Ja pastāv šis līdzsvars, 
tad uzņēmumā:

• paaugstinās darbinieku piesaistība
• tiek noturēti kompetentākie darbinieki, 

samazinās izmaksas personāla 
apmācībai

• samazinās personāla slimošanas 
biežums un ilgums

• darbinieki kļūst radošāki
• paaugstinās darbinieku apmierinātība ar 

darbu
• samazinās strādājošo stresa līmenis

Pētījums: Labklājība darbā un darbinieku motivācija https://www.enjoyrecruitment.lv/lv/blog/petijums-labklajiba-darba-un-darbinieku-motivacija

https://www.enjoyrecruitment.lv/lv/blog/petijums-labklajiba-darba-un-darbinieku-motivacija


One cannot teach a man anything. One can only
enable him to learn from within himself.

Galileo

Lai veicas 

efektīva vadītāja un līdera 
darbā!
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