
"Izcila Darba Devēja DNS 2014"
Atskats uz konkursa un konferences gaitu

Kā mums veicās?
Otrdien,

20. maijā, norisinājās uzņēmuma „Eiro 

Personāls” rīkota pirmā konference 

Latvijā par uzņēmumu iekšējā un ārējā 

tēla tematiku. „Izcila Darba Devēja DNS 

2014” aizsākās jau gada sākumā ar 

konkursu uzņēmumu vidū, kura ietvaros 

tika lūgts iesūtīt projektus četrās nomi-

nācijās: „Komunikācija”, „Darbinieku ini-

ciatīva un atbildība”, „Izpēte un 

attīstība” un „Darba vide un apstākļi”.

Manuprāt, vislielākā nozīme 24 iesūtīto 

projektu vērtēšanā bija skaidri de-

finētiem mērķiem un to sasaistei ar 

rezultātiem.Esmu pārliecinājusies, ka 

uzmanība jāpievērš arī ne tik viennoz-

īmīgi izmērāmām lietām - pozitīvai at-

griezeniskai saitei no darbiniekiem par 

realizēto projektu un pašu realizētāju 

gandarījumam par paveikto darbu. 

E s m u p a t īk a m i pā r s t e i g ta p a r 

daudzveidīgajiem paņēmieniem, kas 

tiek izmantoti uzņēmumos, lai padar-

ītu tos par potenciāliem darbiniekiem 

vē l a m i e m d a r b a d e vē j i e m u n 

s a g l a bā t u va i v e i c i nā t u e s ošo 

darbinieku iesaisti.

Konferences kulminācija bija katrā 

nominācijā uzvarējušo projektu ap-

balvošana, dāvājot mākslinieces Bār-

balas Gulbes izstrādātās stikla skulp-

tūras šādiem uzņēmumiem:

Nominācijā „Komunikācija” – „Statoil 

Fuel & Retail Business centre Latvia” 

par projektu "Work opportunities in 

„Statoil Fuel & Retail” Business centre 

Latvia”;

Nominācijā „Darbinieku iniciatīva un 

atbildība” – "Sadales Tīkls" par projek-

tu "Ekspertu kopas izveide";

Nominācijā „Izpēte un attīstība” – 

„Hanzas Elektronika” par projektu "Du-

ālās izglītības projekts – darba vidē bal-

stīta profesionālā izglītība";

N o m i n ā c i j ā „ D a r b a v i d e u n 

apstākļi” (video) –„Draugiem.lv” .

Tika piešķirtas arī divas veicināšanas 

balvas – uzņēmumam „ATEA” par īpašu 

darbinieku iesaistes veicināšanu uzņē-

muma rīkotajās aktivitātēs, kā arī 
Latvijas Republikas Finanšu ministrijai 

par proaktīvu rīcību personālvadības 

procesu uzlabošanā valsts sektora 

uzņēmumā.

Vēlos sacīt lielu, sirsnīgu un patiesu 

paldies par dalību un aktivitāti ikvien-

am, kas bija saistīts ar šo pasākumu!

Tiekamies nākamgad!

Ar visgaišākajām domām,

Nataļja Lāce,

Eiro Personāls valdes locekle
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Konferences 

dalībnieku atziņas

Diāna Urtāne, Hanzas Elektronika: 

"Labi lektori ar starptautisku pieredzi. 

Interesantas atziņas par darba devēja 

tēlu."

Santa Magone, RIMI Latvia: "Ļoti labi, 

ka konference ir starptautiska un ir 

iespēja dzirdēt dažādus piemērus, 

pieredzi. Varētu būt vēl vairāk Latvijas 

uzņēmumu prakses piemēru par darba 

devēja tēla veidošanu un saistītajām 

jomām. Šajā kontekstā varētu runāt ne 

tikai par uzņēmumiem, bet amatiem, 

j o mām , va l s t īm , k a s p i e s a i s ta 

darbiniekus - papētīt, kas ir tās 

veiksmes formulas."

Anna Trosmane, ATEA Global Services: 

"Ļoti labi lektori, labs prezentāciju sat-

urs. Konference labi organizēta, vērtī-
gas meistarklases."

Anita Segliņa, RIMI Latvia: "Patika 

dažādība tēmās un starptautiskie lek-

tori."

Anna Bacanova, Veselības aprūpes 

nekustamie īpašumi: "Interesanta pro-

gramma un praksē nepieciešamas 

tēmas. Īpaši jāatzīmē meistarklases - 

iespēja piedalīties un iepazīties ar pro-

jektiem. Jāatzīmē ārzemju lektori."

Baiba Pedraudze, TELE2: "Meistark-

lasēs dzirdētās idejas bija feinas. Bija 

labi! Malači!"

Dace Teibe, SEB Banka: "Ļoti patika 

lektori, īpaši Jan Heines. Ļoti labi, ātri 

var uzdot jautājumus, sūtīt sms. Ļoti 

laba organizācija un vieta."

Veronika Linkuma, BALTA: "Ļoti labi, iz-

cili un iedvesmojoši runātāji."

Daiga Visocka, AS ELKO Grupa : "Ļoti, 

ļoti novērtēju, ka šāda konference, 

konkurss tika organizēts, aktualizējot 

darba devēja tēla tēmu."

Iveta Bukane, Atea Global Services: 

"Paldies, noderīgas idejas, praktiski 

piemēri."



3Izcila Darba Devēja DNS 2014 - atskats uz padarīto



4 Izcila Darba Devēja DNS 2014 - atskats uz padarīto

Nedēļu pēc konferences, kad uzvarētāji paziņoti un pirmās 

emocijas - norimušas, aicinājām šā gada laureātus dalīties 

iespaidos par konkursu un tā norisi.

Santa Līce- Krūze, Draugiem.lv 

Personāla un klientu attiecību vadītāja

Intervijas ar 

konkursa 

uzvarētājiem - 

Latvijas izcilajiem 

darba devējiem!

Inga Bukovska, AS "Sadales Tīkls" 

Personāla vadības un administratīvā 

direktore

Jautājums: "Kas pamudināja Jūs ies-

niegt projektu konkursam?"

Atbild Inga: "Ekspertu kopas izveide ir 

apvienojusi mūsu erudītos, ar iniciatīvu 

apveltītos darbiniekus, kuru darba un 

ideju rezultātā AS "Sadales tīkls" tiek 

pieņemti pārdomāti lēmumi par 

tehnisko attīstību. Pašiem projekta īs-

tenotājiem uzņēmumā projekts ir lieta, 

ar ko ļoti lepojamies, līdz ar ko bija 

vēlme par to dalīties ar citiem."

J: "Kas no visa iedvesmojis visvairāk, 

š ķ i t i s p a t s v ē r t ī g ā k a i s u n 

noderīgākais?"

A: "Iedvesmu darboties dod ekspertu 

entuziasms ieviest jaunas, progresīvas 

tehnoloģijas un darba paņēmienus. Un 

jāatceras, ka vienmēr ir jābūt kādam, 

kas projektu pieskata, aptaujā dalīb-

niekus un domā par idejas attīstību. 

Viena lieta ir projektu uzsākt, bet svarī-
gāk ir domāt, ko darīt tālāk, ko mācī-
ties, ko piedāvāt, uzlabot."

J: "Kas bija pats grūtākais, sarežģī-

tākais?"

A: "Bija liela vēlme ideju īstenot, tādēļ 
viss šķita viegli. Bija skaidrs mērķis, uz 

ko tiekties."

J: "Vai nākamgad plānojat piedalīties 

atkal? Kādēļ?"

A: "Jā! Darām ļoti daudz labu lietu. 

Piemēram, šogad patīkami pārsteidza 

lielā mūsu darbinieku iniciatīva doties 

uz skolām un stāstīt skolēniem par 

e l e kt ro d roš īb u , l a i s a m a z i nā tu 

nelaimes gadījumu skaitu."

J: "Ko, izmantojot esošo pieredzi, Jūs 

ieteiktu nākamā gada konkursa pre-

tendentiem?"

A: "Nebaidīties stāstīt un degt par savu 

ideju. Ja paši jūt, ka īstenotās lietas ir 

labas un noderīgas, vajag dalīties ar 

citiem."

Jautājums: „Kas pamudināja Jūs ies-

niegt projektu konkursam?”

Atbild Santa: „Eiropersonāls uzrunāja 

un ieinteresēja ar ideju, tāpēc piete-

icāmies.”

J: „Kas no visa iedvesmojis visvairāk, 

š ķ i t i s p a t s v ē r t ī g ā k a i s u n 

noderīgākais?”

A: „Citu pieredze, citu idejas, jo vien-

mēr var kaut ko pamācīties no citiem 

uzņēmumiem un redzēt, kā kādas 

situācijas tie risina.”

J: „Kas bija pats grūtākais, sarežģī-

tākais?”

A: „Nevarētu teikt, ka sarežģīti, taču 

mūsu uzņēmuma start-up kultūrai 

netiek katras lietas mērītas (pirms, 

pēc), līdz ar to vadāmies pēc sajūtām 

un cilvēku sajūtām nevis precīziem 

aprēķiniem. Tāpēc tas mazliet sarežģī 
situāciju, lai varētu dalīties pieredzē un 

to demonstrēt ar precizitāti.”

J: „Vai nākamgad plānojat piedalīties 

atkal? Kādēļ?”

A: „Jā, lai apmainītos ar vērtīgām ide-

jām no citiem kolēģiem.”

J: „Ko, izmantojot esošo pieredzi, Jūs 

ieteiktu nākamā gada konkursa pre-

tendentiem?”

A: „Nepietiek tikai ar ideju, jābūt pre-

cizitātei aprakstos, datiem, kas 

pierāda, ka vērtīga ideja/ pasākums/ 

pieredze.”
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Diāna Urtāne, SIA "Hanzas 

Elektronika" Personāla vadītāja

"Mums jāmācās 

dalīties savā 

labajā pieredzē 

un vienlaicīgi 

smelties kolēģu 

sasniegumos."

Mārīte Krišāne, Latvijas Republikas 

Finanšu ministrijas Personālvadības 

departamenta direktore

Jautājums: "Kas pamudināja Jūs ies-

niegt projektu konkursam?"

Atbild Mārīte: "Eiro Personāla aicinā-

jums piedalīties vienreizējā pasākumā, 

kas pirmo reizi notiek. Mūsu vēlme pas-

tāstīt par to, kas notiek tieši valsts pār-

valdes iestādē personālvadības jomā, 

kā mēs virzāmies uz efektīvāku uzdevu-

mu izpildi un, ka mēs to arī varam iz-

darīt un ieviest."

J: "Kas no visa iedvesmojis visvairāk, 

š ķ i t i s p a t s v ē r t ī g ā k a i s u n 

noderīgākais?"

A: "Interesanta bija paša projekta 

pieteikuma sagatavošana, kur vēlreiz 

izanalizējām to, kas ir izdevies, kā mēri-

jām sasniegto un, kāds ir rezultāts. Pro-

tams, ļoti noderīga bija tieši pati kon-

ference un īpaši meistarklase, kuras lai-

kā dziļāk varēja iepazīties ar citiem 

projektiem, gūt atziņas un pieredzi, ap-

mainīties ar idejām."

J: "Kas bija pats grūtākais, sarežģī-

tākais?"

A: "Tas kopumā nebija sarežģīti, jo pro-

jekts jau bija par to, kas ir paveikts un 

izdevies. Manuprāt, grūtākais ir uzsākt 

un ieviest ideju, sasniedzot mērķi."

J: "Vai nākamgad plānojat piedalīties 

atkal? Kādēļ?"

A: "Tas ir jāvērtē, kā mums būs veicies 

un, ko mēs būsim sasnieguši gada 

laikā."

J: "Ko, izmantojot esošo pieredzi, Jūs 

ieteiktu nākamā gada konkursa pre-

tendentiem?"

A: "Uzdrošināties un pieteikties konkur-

sam, jo ikdienā mēs katrs izdomājam, 

ieviešam daudz labas un interesantas 

idejas, ko labprāt arī uzklausītu kolēģi. 

Mums jāmācās dalīties savā labajā 

pieredzē un vienlaicīgi smelties kolēģu 

sasniegumos."

Jautājums: "Kas pamudināja Jūs ies-

niegt projektu konkursam?"

Atbild Diāna: "Galvenā motivācija bija 

popularizēt mūsu uzņēmumā aizsākto 

projektu „Duālā izglītība - darba vidē 

balstīta profesionālā izglītība”. Tas sais-

tīts ar jauniešu, mūsu nākotnes 

darbinieku profesionālu izglītošanu, 

kuras pamatā izveidota mācību pro-

gramma un studentu novērtēšanas sis-

tēma. Tā kā Latvijā šī ir jauna iespēja, 

ko var izmantot arī citi darba devēji, 

vēlējāmies dalīties pieredzē, kā mēs to 

esam izmantojuši un uzsākuši reālu 

darbību, un kādi ir mūsu pirmie rezul-

tāti, atziņas. Otrs pamudinājums - zinā-

jām, līdzīgā veidā arī citi uzņēmumi 

dalīsies ar pieredzi un arī mums kā pro-

jekta dalībniekiem būs iespēja detal-

izēti iepazīties ar to."

J.: "Kas no visa iedvesmojis visvairāk, 

š ķ i t i s p a t s v ē r t ī g ā k a i s u n 

noderīgākais?"

A: "Mani ļoti iedvesmoja un šķita vērtīgi 

tas, ka viss šis pasākums noslēdzās ar 

konferenci, kas bija veltīta darba devē-

ja tēla tēmai. Konferencē uzstājās paš-

māju un ārvalstu lektori, kuri sniedza 

interesantu un vērtīgu, pārdomām 

bagātu ieskatu par darba devēja tēla 

tēmu."

J.: "Kas bija pats grūtākais, sarežģī-

tākais?"

A: "Bija jāatrod laiks, lai projektu uzrak-

stītu un varētu to iesniegt, bet, jāsaka, 

ka arī šajā aspektā ir daudz pozitīvā. 

Tas mudināja projektu aprakstīt pa 

soļiem, izvirzītajiem mērķiem un sas-

niegtajiem rezultātiem, kas bija lietde-

rīgi un vērtīgi arī mums pašiem – pro-

jekta realizētājiem."

J.: "Vai nākamgad plānojat piedalīties 

atkal? Kādēļ?"

A: "Ja būs kāds interesants projekts, ar 

kuru vērts dalīties, tad noteikti piedal-

īsimies. Tā ir vērtīga pieredze, ko vērts 

izmantot. Piesaistīja tas, ka iesniegtos 

projektus izvērtēja nopietna žūrija, un 

kopumā viss pasākums tika noorga-

nizēts ļoti pārdomāti un labā līmenī no 

organizatoru puses."

J.: "Ko, izmantojot esošo pieredzi, Jūs 

ieteiktu nākamā gada konkursa pre-

tendentiem?"

A: "Iesaku noteikti piedalīties, jo iegu-

vumi ir vairāki. Novēlu, lai uzņēmumi ir 

atvēri šādiem pasākumiem, izrādot vēl-

mi dalīties savos pieredzes stāstos. Tas 

ir vērtīgi gan uzņēmumam, gan citiem."
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Ieva Orinska, "Statoil Fuel & Retail 

Business centre" Personāla 

departamenta vadītāja

"Nebadīties 

dalīties ar 

savu 

pieredzi."

Anna Trosmane, "ATEA" Personāla 

atlases vadītāja

Jautājums: „Kas pamudināja Jūs ies-

niegt projektu konkursam?”

Atbild Ieva: „Pie mums ikgadējā klientu 

vizītē ieradās Eiropersonāla pārstāves 

un, kā ierasts pārrunājām, kas noticis 

gan mūsu, gan Eiropersonālam gada 

laikā. Tajā reizē uzzinājām, kā būs šāda 

lieliski iniciatīva - padalīties ar pārē-

jiem kolēģiem citos uzņēmumos, ar ko 

mēs paši lepojamies. Tā nu šī tikšanās 

mūs iedvesmoja iesniegt pieteikumu, 

par ko, protams, esam priecīgi, ka iz-

darījām.”

J: „Kas no visa iedvesmojis visvairāk, 

š ķ i t i s p a t s v ē r t ī g ā k a i s u n 

noderīgākais?”

A: „Pats projekts ir diezgan emocionāls, 

jo braucienu laikā un arī pēc tam saņē-

mām daudz pozitīvu ziņu, skeptisku un 

arī daļu negatīvisma. Vairāk gan par 

situāciju valsts darba tirgū kopumā. 

Taču kopumā- šī iniciatīva ir veiksmīga 

un pie šīs idejas piesaistot vairākus 

uzņēmumus, pieļauju, ka mājās at-

grieztos vēl vairāk aizbraukušo Latvijas 

iedzīvotāju.”

J: „Kas bija pats grūtākais, sarežģī-

tākais?”

A: „Laikam jau braukt un darīt- būt 

gataviem uz skarbiem jautājumiem, 

būt gataviem, ka mums nebūs visas at-

bildes. Tas, ka bijām atvērti un patiesi 

tomēr ir veiksmes pamatā. Skumji bija 

tomēr dažiem arī atteikt darba iespējas 

mūsu uzņēmumā, jo ne tikai valodas zi-

nāšanas un vēlme atgriezties ir note-

icošais, lai saņemtu darba piedāvāju-

mu Statoil Fuel & Retail.”

J: „Vai nākamgad plānojat piedalīties 

atkal? Kādēļ?”

A: „Noteikti pārskatīsim savu lielisko 

darbu krātuvīti arī nākošgad. Katram 

mums ir lielāki un ne tik lieli, tomēr 

sasniegumi, ar ko varam lepoties paši 

pie sevis, bet varam arī to darīt visi 

kopīgi, šāda veida pasākumos.”

J: „Ko, izmantojot esošo pieredzi, Jūs 

ieteiktu nākamā gada konkursa pre-

tendentiem?”

A: „Nebaidīties dalīties ar saviem sas-

n i e g u m i e m , t i e n o v e d p i e vē l 

lielākiem!”

Jautājums: "Kas pamudināja Jūs ies-

niegt projektu konkursam?"

Atbild Anna: "Vēlme padalīties ar savu 

pieredzi, kā arī uzzināt par citiem HR 

projektiem Latvijā."

J: "Kas no visa iedvesmojis visvairāk, 

š ķ i t i s p a t s v ē r t ī g ā k a i s u n 

noderīgākais?"

A: "Tieši meistarklases, jo bija iespēja 

iepazīties ar labākām praksēm, un 

iespējams, izmantot līdzīgo mūsu 

uzņēmumā."

J: "Kas bija pats grūtākais, sarežģī-

tākais?"

A: "Pats grūtākais bija pieteikuma 

gatavošana, jo tas prasīja visvairāk lai-

ka."

J: "Vai nākamgad plānojat piedalīties 

atkal? Kādēļ?"

A: "Jā, plānojam. Cerams, ka mums 

būs jauni projekti, ar ko gribēsim 

padalīties."

J: "Ko Jūs ieteiktu nākamā gada 

konkursa pretendentiem?"
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Latvijas uzņēmumu tēlu un vārdu pasaulē! Tiekamies 

nākamgad!

Mēs, "Eiro Personāls" komanda, sakām lielu paldies ikvienam 

uzņēmumam, kas nolēma dalīties pieredzē un veiksmes 

stāstos, un vēlam, lai šī pieredze jo vairāk stiprinātu
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