
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:00 – 9:30 Reģistrācija konferencei 

9:30 – 10:00 Konferences atklāšana - Evita Mackeviča (Eiro Personāls valdes locekle) 

Cik labi protam mācīties? Atziņas pēc Training Magazine konferences ASV - Uldis Pāvuls (organizāciju psihologs un treneris)  

10:10 – 16:10 Projektu prezentācijas 

 Produktīvs attīstības process Radoša pieeja atlasē Papildinot tradicionālo HR 

10:10 – 10:40 

 
 

 

 Mācību un attīstības programma LevelUp Jaunas atlases metodoloģijas ieviešana Squalio Coins 

 Ko darīt, ja uzņēmuma darbinieki nav apmierināti ar 
profesionālās attīstības un mācību iespējām? Atbilde – 
attīstīt mācību platformu! Turklāt tā, ka tās ieviešana 
neizmaksā teju neko, jo tās izveidei tiek izmantoti tikai 
iekšējie resursi. Rezultātā - iespēju mācīties izmantojuši 
vairāk kā 1100 uzņēmuma darbinieku. 

Kā iespējams realizēt precīzu, caurspīdīgu un kvalitatīvu 
īsto profesionāļu  atlasi, turklāt atbilstošu esošajiem 
uzņēmuma mērķiem un vajadzībām, kas risina šī brīža 
izaicinājumus? Tas ir iespējams! Turklāt 75% no atlases 
projektiem šobrīd notiek, izmantojot jauno metodoloģiju, 
un kandidāti tiek nodrošināti ar pozitīvu atlases pieredzi. 

Vai ar spēles elementiem ir iespējams iesaistīt un motivēt 
uzņēmuma darbiniekus? Jā! Squalio Coins ir tieši šāds rīks, 
ar kura palīdzību iedzīvināt uzņēmuma vērtības un dot 
iespēju pateikties kolēģiem par paveikto vai noieto extra 
mile. Digitālais rīks ar individuālo pieskārienu ne tikai 
veicina piederības sajūtu, bet arī attīsta veselīgu 
sacensības gaisotni kolēģu starpā.  
 

10:40 – 11:10 

  
 

 
Viršu skola Vintervija 

Starpjomu (cross-area) kompetenču integrēšana 
Swedbank Latvia personāla vadībā 

 Biznesa mērķu sasniegšanai lieti noder praktisku apmācību 
kurss. Tāds, kurā iesaistās arī augstākā līmeņa vadītāji. 
Tāds, kurā iespējams identificēt iekšējos līderus. Un tāds, 
kura rezultātā top vairākas praktiskas idejas, kas nu jau 
ieviestas praksē. Turklāt projekts ir ieguvis 2018. gada 
balvu nominācijā “Labākā projekta komanda”. 

Ko darīt, kad esošie atlases un darbinieku piesaistes kanāli 
vairs nesniedz vēlamo rezultātu? Atbilde ir Vintervija - 
inovatīva darbinieku atlases pieeja!  
Ja ar tradicionālo darba sludinājumu netika saņemts 
vēlamais kandidātu pieteikumu skaits, tad Vintervijas 
projekta ietvaros pirmās nedēļas laikā tika saņemti jau 
vairāk kā 200 pieteikumi. Izmantojot Vinterviju, bija 
iespēja īsā laikā atrast piemērotus jaunos darbiniekus! 

Attīstoties tehnoloģijām, piedzīvojot darba tirgus 
globalizāciju, mainoties tam, kā kandidāti  vērtē 
uzņēmumus, jāmainās arī ikvienam HR. Šajā projektā būs 
iespēja uzzināt to, kā personāla vadība, kas komunikācijā 
un citos HR procesos ir bijusi orientēta uz procesu vadību, 
mainās uz klientu orientētu pieeju gan pret kandidātiem, 
gan esošajiem darbiniekiem. 

2019. gada 18. septembris, Tallink Hotel Rīga, Elizabetes iela 24 

PRAKTISKĀS PIEREDZES APMAIŅAS 
KONFERENCES PROGRAMMA 
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11:10 – 11:40 

 
  

 
Izcilas darbinieku apmācības un horizontālās 

attīstības iespējas 
PwC vēstnešu programma Vērtību spēle 

 
Pieredzes stāsts par to, kā radīt apmācību programmas 
pašu spēkiem, lai palīdzētu darbiniekiem labāk iegūt 
amatam nepieciešamās zināšanas, attīstīt un veicināt 
darbinieku horizontālo attīstību starp nodaļām, un uzlabot 
klientu vērtējumu darbinieku zināšanu un kompetences 
novērtējumā.  

Piesaistīt jaunus darbiniekus, izmantojot esošo darbinieku 
“balsi”, jo kurš gan vislabāk zina, kā tas ir – strādāt 
uzņēmumā. Tieši tāda ir PwC vēstnešu programma - spēle, 
kurā var iesaistīties jebkurš darbinieks. Dalību programmā 
izmantojuši 130 darbinieki. Vai tā ir sniegusi plānoto 
rezultātu? 

Uzņēmumam pārdefinējot savas pamatvērtības arvien 
jāsaskaras ar izaicinājumu iepazīstināt ar jaunajām 
vērtībām savus darbiniekus. SEB banka šo problēmu 
risinājusi ar vērtību spēli, kas, ar noteiktas metodes un 
aplikācijas palīdzību, darbiniekiem darba grupās ļauj šīs 
vērtības iepazīt un izrunāt. 

11:40 – 12:10 

 

  

 
Attīstības iespējas BALTA Luminor Džungļi 

Bigbank darbinieku pieredzes stratēģijas 
(EmpEx Strategy 2018 – 2021) izveide, ieviešana 

un izmantošana ikdienā 

 Mūsdienu darba tirgus pieder darba ņēmējiem, tādēļ 
konkurence uzņēmumu starpā ir arvien izteiktāka. Kā 
paaugstināt konkurētspēju darba tirgū? Uzņēmuma taktika 
ir mācības un attīstība, gada laikā iedzīvinot vairāk nekā 
10 attīstības iespēju veidus! Rezultāts – darbinieku iesaiste 
turpina pieaugt, un uzņēmums turpina nodrošināt 
darbiniekiem svarīgu jomu attīstību. 

Vai Jūs būtu ar mieru studentam dot iespēju pašam vadīt 
konkrētu projektu Jūsu uzņēmumā? Tieši tāda bija prakses 
programma Luminor, kas parādīja, ka darbs bankā ir 
interesants, dinamisks un aizraujošs. Prakses rezultātā 
bankai pievienojās 3 jauni, ambiciozi darbinieki, kuri 
joprojām strādā organizācijā. 

Darbinieki ir uzņēmuma galvenā vērtība - ar šo atziņu 
Bigbank izveidojuši darbinieku pieredzes stratēģiju. 
Darbinieki paši palīdzēja definēt viņu redzējumu un 
vēlmes. Rezultātā uzņēmumam izdevies izveidot 
stratēģiju, kas ļauj katru saskares punktu, no atlases līdz 
pat darba attiecību izbeigšanai, padarīt vienkāršāku, uz 
darbinieku orientētu. 

12:10 – 12:40 

  

 

 Izaugsmes akadēmija Personāla piesaiste SIA Vidzemes slimnīca Operacionālā izcilība (Operational Excellence) 

 Trīs fundamentāli mērķi vienā: attīstīt līderus, uzlabot 
uzņēmuma biznesa rādītājus un veicināt talantu attīstību – 
ambiciozi, vai ne? Tieši tāds ir šis projekts, kas turpinās arī 
šodien. Šobrīd 17 dalībnieki īsteno savus projektus, un 
vairums lielisku ideju jau ieviestas. Darbiniekos ir spēks! 

Visiem zināms, ka ārstniecības personāla atlase mūsdienās 
ir īpaši komplicēta. Vidzemes slimnīca uzstādīja mērķi - 
piesaistīt kompetentus speciālistus ārstniecībā, un radīt 
sabiedrībā drošības sajūtu par kvalitatīvu ārstniecības 
pakalpojumu nodrošināšanas iespējām. Ar proaktīvu darbu, 
pārbaudītām vērtībām un patiesām rūpēm par 
darbiniekiem. 

Augstas kvalitātes produktu un pakalpojumu saņemšanas 
garants pircējiem ir efektīva un pārskatāma darba vide 
veikalā. Kā šādu darba vidi nodrošināt mazumtirdzniecības 
uzņēmumā ar vairāk nekā 7500 darbiniekiem dažādos 
Latvijas reģionos? Maxima Latvija dalīsies pieredzē, kā, 
ieviešot operacionalās izcilības projektu, izdevies gūt jau 
pirmos panākumus vadītāju motivācijas un darbinieku 
profesionālās un personiskās izaugsmes veicināšanā. 

12:40 – 13:40 Pusdienas 
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13:40 – 14:10 

 
  

 
Iekšējā darbinieku labklājības kampaņa “Be 

well, work well 
Darbinieku skaita palielināšana Mēness aptiekās 

Atvērtas atgriezeniskās saites veidošana 
uzņēmumā 

 
Augstu sasniegumu kultūrā, kur katrs ir orientēts uz 
rezultāta sasniegšanu, ir būtiski mācēt laikus parūpēties 
par savu labsajūtu, lai savlaicīgi novērstu un nepieļautu 
izdegšanu darbā. Kā atrast veselīgu līdzsvaru starp darbu 
un privāto dzīvi, lai novērstu un nepieļautu izdegšanu 
darbā? Ar savu pieredzi dalīsies PwC Latvia komanda. 

Vairāk nekā 80 vakances, aptiekas tiek slēgtas darbinieku 
trūkuma dēļ, darbinieki neapmierināti ar pārslodzi… Ko lai 
dara? Ko jūs teiktu par studiju finansēšanu, uzņēmuma 
izveidotu mācību klasi, no ārvalstīm ievestiem 
specialistiem, un uzņēmuma vadības personīgām tikšanās 
reizēm ar farmaceitiem no konkurējošām aptiekām. 

Kā visiem darbiniekiem dot iespēju ikdienā novērtēt 
klimatu uzņēmumā, kā arī iesaisti un apmierinātību ar 
darbu? IKEA to atrisināja, ieviešot platformu, kas ļauj 
darbiniekiem regulāri izteikt viedokli par savu darba 
ikdienu. Šobrīd uzņēmuma darbiniekiem ik dienu ir iespēja 
dalīties ar savām izjūtām un vērtīgiem ieteikumiem.  

14:10 – 14:40 

  
 

 11 soļi ceļā līdz uzplaukumam Izvēlies karjeru Swedbank grupā – Latvia first Establishing Ownership Culture 

 Atzīt, ka tiek piedzīvota krīze, un apzināties, ka 
uzņēmumam ir iekšējās komunikācijas problēmas, 
darbinieki nav apmierināti, un ir nepieciešamas pārmaiņas. 
Tāds ir pirmais solis, lai realizētu projektu, kas palīdzējis, 
ne tikai tikt ārā no krīzes, bet arī uzstādīt augstāko mērķi - 
proti, sasniegt uzņēmuma uzplaukumu. 

Šajā projektā Swedbank dalīsies pieredzē par to, kā 
aktivizēt iekšējo- uzņēmuma darba tirgu,  palielinātu 
darbinieku interesi par pozīcijām Baltijas un Grupas 
līmenī, paplašinātu darbinieku  redzējums par karjeras 
iespējām uzņēmumā. Rezultātā stiprinātu Latvijas 
darbinieku ilgtspēju Grupas līmeņa pozīcijās.   

Iespēja ikvienam uzņēmuma darbiniekam kļūt par liela un 
peļņu nesoša uzņēmuma daļu īpašnieku – tieši šādā veidā 
Mogo Finance plāno papildināt uzņēmuma piedāvāto 
bonusu klāstu. Un ne velti, kas gan vēl vairāk varētu 
piesaistīt, noturēt un motivēt uzņēmuma darbiniekus, kā 
pārliecība, ka viņš ir daļa no uzņēmuma! 
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14:40 – 15:10 

  
 

 
Vadītprasmju paradumu veidošana VAS 

“Latvijas Pasts” jeb Klienti negaidīs - vajag 
tagad, ne rīt! 

Aviācijas drošības nodaļas operatīvo vadītāju 
novērtēšana 

LEAN ieviešana un uzturēšana 

 
Sasniedzot augstus rezultātus un mainoties tirgum un 
pašam uzņēmumam, līdzi jāmainās arī katram vadītājam, 
jo vadītājs ir “atslēga” darbinieku attīstībai. Projekts par 
to, kā ar tradicionālām un netradicionālām metodēm 
panākt vadītprasmju paradumu attīstību īsā laika periodā. 

Novērtēšanas projekts, kurā ar vispusīgi un objektīvi, 
izmantojot dažādas metodes, tika novērtētas darbinieku 
vadītprasmes un profesionālās prasmes, kā rezultātā 
noteiktas un īstenotas dzīvē esošo un potenciālo vadītāju 
izaugsmes iespējas un attīstības vajadzības. 
 

LEAN kultūras iedzīvināšana uzņēmumā ir lieliska iespēja, 
kā caur darbinieku iesaisti uzlabot gan darba vidi, gan 
efektivizēt darba procesus, gan saudzīgi izmantot resursus 
un nodrošināt augstu darba kvalitāti. 
Tikai katrs darbinieks pats zina, kādi ir izaicinājumi, kas 
saistīti ar viņa darba specifiku, vidi un procesiem un spēj 
piedāvāt labāko risinājumu. “Eco Baltia grupa” rūpējas, lai 
darbinieki, iesaistoties pārmaiņu procesos, ģenerējot 
idejas un uzņemoties atbildību par sava darba kvalitāti, 
kļūtu prasmīgāki, varošāki, motivētāki un gandarīti par 
sava darba rezultātiem. 
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15:10 – 15:40 

   

 
Dažādības darbnīcas un iekļaujošas darba vides 

izveide Swedbank Latvia 
Good Job Pal WunderHugs jeb virtuālo apskāvienu sistēma 

 
Darbinieku dažādība un viņu atšķirīgās kompetences ir 
darba devēja ieguvums, turklāt tā ir arī spēcīga 
priekšrocība konkurencē par labākajiem talantiem darba 
tirgū. Šis projekts tika aizsākts ar mērķi veidot iekļaujošu 
darba vidi, kur dažādība un līdztiesība ir ikdienas darba 
dzīves sastāvdaļa. 

Projekts par to, kā interaktīvi un interesanti darbinieku 
novērtēšanā iesaistīt ne tikai vadītājus, bet arī kolēģus. 
Tādā veidā palīdzot ikvienam darbiniekam saprast, vai un 
cik veiksmīgi viņš/viņa paveic savu darbu. Turklāt projekts 
ir palīdzējis radīt produktu ne tikai sev, bet arī klientiem. 

Starptautiska darba vide nav šķērslis, lai ikviens darbinieks 
ikvienā valstī saņemtu atgriezenisko saiti par savu darbu. 
Turklāt uzņēmuma pieeja atgriezeniskās saites došanā ir 
palīdzējusi izveidot netradicionālu prēmiju sistēmu, kur 
prēmijas saviem kolēģiem nosaka paši darbinieki. 

15:40 – 16:10 
 

 
 

 
 

Digitāla novērtēšanas un attīstības rīka 
ieviešana 

Enerģijas launags – AST darbinieku saliedēšana 

  Projekts par to, kā darbinieku darba snieguma novērtēšanu 
padarīt pieejamu, ērtu un saprotamu ikvienam 
darbiniekam uzņēmumā. Vadītājiem tā ir iespēja vērot 
darbinieku attīstību, bet darbiniekiem novērtēšanas 
process ir caurspīdīgs un saprotams, kas dod iespēju izteikt 
viedokli par notiekošo uzņēmumā un sniegt ierosinājumus. 

Kā izskaidrot un iedzīvināt uzņēmuma vērtības un 
vienlaikus dot iespēju kolēģiem iepazīties un saliedēties? 
Tad jāorganizē “Enerģijas launags”, kura saturu veido paši 
darbinieki, daloties ar savām zināšanām, pieredzes 
stāstiem un idejām. Rezultāts – 58% darbinieku norāda, ka 
launags ir nozīmīgs un personīgi vērtīgs. 

16:10 – 16:30 Kafijas pauze 

16:30 – 17:00 Cik labi protam neizdegt? Ikdienas un pētnieciskie novērojumi - Marija Ābeltiņa (psihoterapeite) 

17:00 – 17:30 Apbalvošana 

  
 
Organizē: 
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