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 LU, Ekonomikas un Vadības fakultāte, Vadībzinātnes

doktora studiju programma

 Eurofakultāte

 LU, Svešvalodu fakultāte

 14 gadu pieredze organizāciju stratēģiskajā plānošanā un 
vadībā  

 Konsultante, Personāla vadības maģistra programmas vadītāja 
RISEBA  

◦ Fontes Vadības konsultācijas vecākā konsultante,

◦ Britu padome - HR pārmaiņu vadības programmas vadītāja, 
direktore

◦ ES, bilaterālo projektu vadība organizaciju attīstības, 
stratēģiskās vadības un pārmaiņu vadības jomās

 Fokuss – stratēģiskās plānošanas, pārmaiņu vadības, procesu 
efektivizācijas projekti, darba izpildes vadības un darba samaksas 
sistēmu izstrāde, kompetenču modeļu izstrāde un novērtēšana, 
vadītāju apmācības

Kontakti – Agita.Kalvina@riseba.lv + 371 29255772
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Atceramies kādu darbu, pienākumu, uzdevumu 

ko mēs veicām, kas mums sniedza patiesu 

gandarījumu, mūs motivēja – « mirdzēja acis» 

Kas to raksturoja? 



 Līderība

 Vadītāju spēja vadīt stratēģiskās plānošanas 

procesu un organizācijas pārmaiņas

Mērķu sasaiste

 Darbiniekiem skaidri organizācijas kopējie mērķi un 

vērtības, viņi izprot, kādi darba rezultāti un rīcība no 

viņiem tiek sagaidīta

 Iesaistīšanās

 Darbinieki iesaistās komandas un organizācijas 

kopējo mērķu sasniegšanā, sniedz savu redzējumu 

par nepieciešamajiem uzlabojumiem



Dod man skaidrus uzstādījumus par 
sasniedzamo mērķi un rezultātu, bet 
sniedz man rīcības brīvību to īstenot 

Deleģējot man uzdevumus domā par manu 
attīstību, plāno manu attīstību kopā ar 
mani

Novērtē manu darbību un sniedz 
atgriezenisko saiti – vērtējums ir objektīvs 
un balstās ne tikai mana vadītāja viedoklī

Veido komandu un rosina komandas 
biedrus atklāti un konstruktīvi risināt 
konflikta situācijas
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Rīcības brīvība un autonomija darba 

veikšanā

 Izaugsmes un mācīšanās iespējas

Augsts izaicinājuma līmenis darbā

 Interesants darba saturs

Atzinība par sasniegumiem

 Iniciatīvas iespēja
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 Izaicinošs darbs

Vadītāji un kolēģi

Grūtības

Ārpusdarba aktivitātes

Mācību programmas
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Semināri

Kursi

Konferences

Tiešā vadītāja ievirze un padomi, 
trenēšana

 Īpaši noteiktu uzdevumu izpilde

Prezentāciju gatavošana un vadīšana

Sistemātiska gadījumu analīze 
(mācīšanās no pagātnes)

 Īpaši atlasītas profesionālās literatūras 
lasīšana
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Plānota darba pienākumu vai amata 
maiņa (rotācija)

Papildus pienākumu uzņemšanās

Pieredzes apmaiņas tikšanās ar kolēģiem

Labākās prakses pārņemšana

 Informatīvas tikšanās ar klientiem

Akadēmiskās mācības

Tālmācība

E-mācības
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 Būtiska darba izpildes vadības procesa daļa gan 
vadītājam, gan darbiniekam. Labas komandas 
veidošanas pamats

 Lai tā būtu tiešām efektīvs attīstības rīks, ir svarīgi, lai 
tai tiktu radīta atbilstoša vide , kas veicina atklātu un 
godīgu komunikāciju – gan formālo, gan neformālo

 Veicina atvērtības kultūru

 Stiprina panākumus

 Palīdz cilvēkiem attīstīties

 Veido uzticēšanos

Vairums cilvēku vēlas saņemt atgriezenisko saiti. Cilvēki 
var izjust stresu, ja viņi nesaņem atgriezenisko saiti. Viņi 
var pat kļūt destruktīvi.

Prasmīgi sniegta atgriezeniskā saite var būt motivējošs 
faktors, kas stiprina attiecības, nevis tās vājina (kas bieži ir 
pamatā bailēm, kādēļ atgriezeniskā saite netiek sniegta)
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Dažreiz cilvēki izvairās sniegt atgriezenisko saiti

 viņi dod mājienus

 pasaka tikai daļu no tā, ko vēlas izteikt

 nesaka neko

 Ja netiek sniegta konstruktīva atgriezeniskā saite, 

rezultātā:

 var pasliktināties darba izpilde

 var rasties problēmas ar pakalpojuma saņēmējiem, 

sadarbības partneriem, iesaistītajām pusēm

 uzticības trūkums

 pašcieņas zudums
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Cik ierasti ir cilvēkiem sniegt atgriezenisko saiti?

Cik ierasta ir situācija, kad cilvēki sniedz 

konstruktīvu kritiku?

Kādos apstākļos tā tiek sniegta? Kurš to sniedz? 

Cik kvalitatīvi?

Nākotnes vide:

 Kā jūs aprakstītu, kāda būtu ideāla « kultūra» 

atgriezeniskās saites sniegšanai?

 Ko jūs personīgi varētu darīt, lai veicinātu labāku 

atgriezeniskās saites sniegšanas kultūru savā 

iestādē?
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 Divas dilemmas attiecībā uz atgriezeniskās 

saites  sniegšanu kolēģiem:

- Vai to sniegt vai nē

- Ja jā, tad kā to izdarīt

Kā mēs varam labāk palīdzēt viens otram 

sniegt atgriezenisko saiti?

NB!

 Atgriezeniskā saite ir delikāts jautājums

 Ja tiek sniegta slikti, var izdarīt vairāk ļaunuma, kā 

labuma
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 Sniegta vidē, kurā cilvēki augstu vērtē viens otru

 Līdzsvars starp uzslavu un kritiku

 Ieguvums ir saites saņēmējam, nevis sniedzējam

 Konstruktīva – cilvēks ar to var ar to kaut ko darīt, 

rīkoties

 Godīga – faktam jābūt novērotam vai konkrēti 

izklāstītam

 Jāsniedz ļoti drīz pēc notikuma

 Nekādi pieņēmumi – jābalstās uz rīcības 

novērojumu, nevis personības vērtējumu
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