
Plāno, dari, pārbaudi -
kvalitatīvi pārvaldi

procesus!

Ieva Cēbura

2022.gada 21. septembris

Apmācības norisinās projekta 

Nr. AIF/2021/IK/23 "Savējo Atbalsts Teritorijas 

un Efektīvas Kopienas Attīstībai!", ko finansē 

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un 

Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo 

iedzīvotāju fonds" ietvaros. Par apmācību saturu 

atbild biedrība "SATEKA"



RESURSU APZINĀŠNA 

(IEKŠĒJO UN ĀRĒJO)

14:00 – 14:30

CILVĒKU RESURSS

14:30 – 15:20

PAUZE  - 15:20 – 15:45

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU LOMA.

15:45– 16:15

DARBĪBAS PLĀNOŠANA un PRAKTISKAIS DARBS GRUPĀ

16:15 -17:00

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

17:00 – 18:30

DARBA KĀRTĪBA:



Resursi 

organizācijas 

attīstībai



Kultūras 

kapitālsPieredzes  

kapitāls

Finanšu 

kapitāls

Cilvēkkapitāls

Intelektuālais 

kapitāls Dabas  

kapitāls

Sociālais 

kapitāls

Kapitālu pieeja: 

Sociālais 

kapitāls

Materiālais 

kapitāls



KAPITĀLS IR SOCIĀLĀS, 
EKONOMISKĀS, FIZISKĀS 
STRUKTŪRAS ELEMENTI,  KURI 
ĻAUJ INDIVĪDIEM UN 
ORGANIZĀCIJĀM SASNIEGT 
SAVUS MĒRĶUS. 



Cilvēkkapitāls: 

- ir tas cilvēka spēju un iemaņu kopums, 

no kura atkarīgs viņa ekonomiskās un 

sociālās aktivitātes potenciāls.

Cilvēkkapitāls parasti akcentē indivīda

izglītību, iemaņas, prasmes un 

zināšanas, kas palielina viņa 

ekonomiskās darbības produktivitāti, 

tehniskās un sociālās iemaņas

•Zināšanas

•Izglītība

•Radošums

•Dzīves pieredze 

•Fiziskā veselība

•Lēmumu pieņemšanas 

spēja 

•Problēmu risināšanas 

spēja 

•Garīgā un emocionalā 

labsajūta



Pieredzes kapitāls: 

Pieredzes kapitāls ir zināšana, kuru 
mēs gūstam nepastarpinātas, 
tiešas pieredzes veidā dzīves laikā. 

Pieredzes kapitāls var palīdzēt rast 
jaunus risinājumus, attīstīt 
stratēģisko domāšanu. Šādas 
pieredzes attīsta personīgo un 
kopīgo izaugsmi. 

•Piedaloties jaunos 
projektos 
•Pētot kādas jaunas 
idejas
•Mācoties jaunas 
prasmes
•Praktiski darbojoties 
(būvējot, remontējot, 
ierīkojot dārzu)
•Ceļojot 



Intelektuālais kapitāls: 

Intelektuālais kapitāls ietver 
informāciju, kas ir personas 
rīcībā, kompetences, 
zināšanas un ekspertīzi. 

Intelektuālā kapitāla vērtība 
ir atkarīga no tā, cik lielu 
pievienoto vērtību un 
priekšrocības sniedz Jūsu 
specifiskās zināšanas 
konkrētos apstākļos. 



Finanšu un ekonomiskais kapitāls: 

Finanšu kapitāls – nepieciešami finanšu 
resursi, lai organizācija varētu 
nodrošināt pakalpomus vai preces un 
nodrošināt nākotnes ieņēmumus.  

Tā vērtību nosaka naudas līdzekļi, kuri ir 
organizācijas rīcībā vai tiek iegūti 
apmaiņā pret precēm/ pakalpojumiem. $$$



•Ēkas, telpas
•Transporta 
līdzekļi
•Tehnoloģijas 
•Iekārtas 
•Instrumetni 
•Enerģētika 
•Kultivētas 
ekosistēmas

Materiālais kapitāls: 

«Taustāmais» kapitāls, kas 
palielina darbības 
efektivitāti un samazina 
resursu izmantošanu.



Sociālais kapitāls: 

-indivīda un cilvēka grupu savstarpējie 

kontakti, attiecības un veidotie tīkli. 

Cilvēkkapitāla jēdziens koncentrējas uz 

individuālajiem sociālās dzīves 

aģentiem, sociālais kapitāls – uz 

attiecībām starp šiem aģentiem un uz 

tīkliem, kurus tie veido.  

Sociālais kapitāls, salīdzinājumā ar 

finanšu, fizisko un cilvēkkapitālu, ir 

vismazāk ‘taustāmais’ kapitāla veids, 

bet tas būtiski palīdz citu kapitālu veidu 

akumulācijai. 

•Saišu sociālais kapitāls: saites 
kādas noteiktas grupas ietvaros, 
kurai ir kopīga identitāte, vērtības, 
sociālās normas (bonding social 
capital)

•Tiltu sociālais kapitāls: apvieno 
cilvēkus no atšķīrīgiem sociāliem 
slāņiem, tautībām, reliģiskās 
pārliecībās. Pilsoniskā un sociālā 
aktivitāte palīdz veidot šādu sociālo 
kapitālu (bridging social capital) 



Jo lielāks kapitālu apjoms, jo tie ir daudzveidīgāki, jo vieglāk 

sasniegt mērķus (gan indivīdam, gan organizācijai).

Apzinoties savu kapitālu stiprās un vājās puses, var 

mērķtiecīgāk darboties un efektīvāk realizēt plānus un 

ieceres

Jebkura veida kapitāls sniedz labumu tam, kam tas

piemīt.

Vairāku kapitālu summa - kopkapitāls – ir lielāks

potenciāls sinerģijai un veiksmīgākai attīstībai.

KOPKAPITĀLS:



Cilvēkresursi 



Ilgtspējīga Cilvēkresursu vadība ir proaktīva cilvēkresursu

attīstības stratēģija un prakse, kas paredzēta, lai ļautu

sasniegt sabiedrības, organizācijas un personīgos mērķus,

vienlaicīgi nodrošinot organizācijas CR attīstību ilgtermiņā un

kontrolējot blakus efektu ietekmi uz CR, organizāciju un

sabiedrību kopumā.

(Iveta Baltiņa, promocijas darba  

«ILGTSPĒJĪGA CILVĒKRESURSU VADĪBA VALSTS PĀRVALDES ORGANIZĀCIJĀS» autore)

proaktīvi

ilgtermiņā

mērķtiecīgi



- Pēckara paaudze (Baby Boomers) dzimuši no 1946.-

1964.gadam;

- X paaudze (Generation X) dzimuši no 1965.gada līdz

1978./80. gadam;

- Tūkstošgadnieki jeb Y paaudze (Millenials vai Generation

Y) dzimuši no 1979./80.gada līdz 1994.gadam.

- Z paaudze dzimuši no 1995. – 2009. gadam

- Alfa paaudze dzimuši no 2010. – 2024. gadam

Paaudžu* pieeja darba vietā: 

* Pētnieku vidū nereti pastāv atšķirīgi viedoķļi par konkrēto robežas gadu saistībā ar paaudzi, 

tomēr ir vienprātība par būtiskākajām iezīmēm. Izmantotais dalījums pēc Smola and Sutton (2002)



Pēckara paaudze jeb Baby boomers: 

Paaudze Raksturojums

Pēckara

paaudze

(1946-1964)

Šajā kategorijā tiek iekļautas tās personas, kas ir dzimušas pēc kara. Šīs paaudzes

nosaukums (Baby boomers) raksturo situāciju pēc otrā pasaules kara, kad bija

vērojams ievērojams dzimstības pieaugums ASV, Lielbritānijā, daļā Eiropas un

Austrālijā. Daudzās Austrumeiropas valstīs t.sk. Latvijā bija vērojama dzimstības

samazināšanās vairāku desmitgažu garumā.

Pēckara laika paaudzes darbinieki darbā tiek raksturoti, kā lojāli, kas ciena un

ievēro subordināciju, kā arī ir tie, kas gaida savas profesionālas attīstības kārtu. Viņi

ir virzīti uz rezultātu un gatavi ieguldīt maksimālas pūles. Šīs paaudzes cilvēki

visbiežāk tiek raksturoti kā optimistiski, kas novērtē drošu un pastāvīgu darba vidi,

ko var sasniegt caur smagu darbu un ilgtermiņa ieguldījumu.



X paaudze: 

X paaudze

(1965 -

1978/80)

Šajā kategorijā tiek iekļautas personas, kas ir dzimušas pēc kara paaudzes

uzliesmojuma, kad pasaulē valdīja racionalizācija un sāka parādīties augstās

tehnoloģijas un informācijas laikmeta iezīmes. Darbā šī paaudze ir raksturīga ar

vēlmi būt neatkarīgiem un pieprasa ātru darba novērtējumu. Šīs paudzes pārstāvji

novērtē neformālismu un darba un ģimenes līdzsvaru. Šī paaudze tiek uzskatīta par

vislabāk izglītoto visā līdzšinējā pasaules vēsturē. Šīs paaudzes cilvēki ir agresīvi

komunikatori, kas ir ļoti vērsti uz medijiem.

Paaudze Raksturojums



Tūktošgadnieki jeb

Y paaudze

(1979/80-1994)

Šīs paaudzes personas ir dzimušas tehnoloģiju un neo – optimisma laikā. Paaudze,

kas ātri pielāgojas, patīk mācīties, ir nepacietīgi un nebaidās no izaicinājumiem. Viņi

darbā augstu vērtē sadarbību un ātru un regulāru atgriezenisko saiti, ļoti svarīga ir

personīgā izaugsme, elastība un brīvība lēmumu pieņemšanā, ļoti labprāt apgūst

jaunas prasmes. Personīgā proaktivitāte un elastība nozīmē vairāk nekā

‘vecmodīgā’ lojalitāte, par normu tiek uzskatīta bieža darba devēju. Šai paaudzei ir

citādāki pieņēmumi par darbu, nekā viņu vecākiem. Pirmā vieta, kur viņi meklē

informāciju ir internets. Viņi ir vērsti uz inovācijām un ātru domāšanu, kas prasa

ātrus rezultātus. Daudz vairāk nekā citas paaudzes ir vērsti uz uzņēmējdarbības

attīstīšanu. Šī paaudze liks mainīt vadības attieksmi pret saviem darbiniekiem. Viņi

novērtē darba devējus, kas pauž atbildīgu pieeju sabiedrībai un apkārtējai videi.

Viņi vēlas būt par līderiem.

Y paaudze: 

Paaudze Raksturojums



Z paaudze

1995. – 2009.

Viņi, līdzīgi kā Y paaudze, ir ļoti advancēti tehnoloģiju lietotāji, tomēr viņi arī novērtē

laiku un sadarbību ar savu vadību. Parasti, Z paaudze vēlas komunikāciju ar savu

vadību ikdienas, pat vairākkārtīgi. Viņi dod priekšsroku sadarbībai ar Y paaudzes

vadību un komandas biedriem, jo ir visvairāk kopīga. Z paaudze labi padodas

«multitaskings» un dažādu efektīvu stratēģiju izmantošana, lai sasniegtu savus

mērķus. Z paaudzei ir svarīga viņu neatkarība un brīvība gan darbā, gan

personīgajā dzīvē. Tomēr, viņiem ir novērtē karjeras stabilitāti un vēlas būt noderīgi

komandas locekļi.

Z paaudze: 

Paaudze Raksturojums



Nākotnes darbs pieprasīs, lai atgrieztos 

Renesanses cilvēks – persona, kam piemīt daudz dažādu 

talantu, interešu un zināšanu*. 

Pamatprasmes:

•Digitālās prasmes un tehnoloģiju prasmes 

•Datu un analītiskās prasmes

•Biznesa vadības prasmes

•Dizaina un radošās prasmes

Understanding Generation Z in the Workplace | Deloitte US

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/understanding-generation-z-in-the-workplace.html


Organizācija = sistēma* 

Piederība  -
katram pie 

organizācijas
piederīgajam ir
sava vieta tajā

Kārtība, kas 
nosaka pareizu
organizācijas

elementu
izvietojumu

Apmaiņas 
procesos starp 
organizācijas 
elementiem ir 

došanas-
ņemšanas 
līdzsvars

*Sistēmisko sakārtojumu (Systemic Constellations) metodes izveidotājs ir vācu psihoterapeits un filozofs Berts Helingers (1925-2019).



Kvalitātes vadības 

sistēmas



Kvalitāte kā izcilība 

Kvalitāte kā “nulle kļūdu”

Kvalitāte kā atbilstība mērķim 

Kvalitāte kā pārveide jeb transformācija 

Kvalitāte kā pilnveide

* Balstoties uz Rīgas Tehniskās universitātes profesores Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju 

prodekānes Kvalitātes tehnoloģiju katedras vadītājas Dr.oec. Inga Lapiņas izstrādāto prezentāciju IKVD 2021.g.22. 

aprīlī

Kvalitātes vadības pamatprincipi*



Kvalitāte kā izcilība:

Tā ir tradicionāla akadēmiska pieeja, kuras 

mērķis ir - būt labākajam savā jomā

Kvalitāte kā nulle kļūdu:

Visbiežāk tiek izmantota ražošanā, stratēģiskas 

infrastuktūras pārvaldē (standarti)

Kvalitātes vadība: 

Kvalitāte kā atbilstība mērķiem:

Mērķim jābūt kādam, kas to nosaka un spēj 

procesa noslēgumā izmērīt mērķa 

sasniegšanas pakāpi.

Kvalitāte kā slieksnis:

Kvalitāte, nozīmē definēt noteiktas normas un 

kritērijus – faktiski tā ir atbilstības pārbaude



Visaptverošā kvalitātes vadība (Total Quality Managment - TQM)

Fundamentals of Total Quality Management: Building a Culture of Organizational Excellence | 

SBCS Global Learning Institute

Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization ISO) 

standarti: ISO 9001; ISO 14000; ISO 50001; u.c.

ISO - International Organization for Standardization

Kvalitātes vadības sistēmas (piemēri):

The EFQM Model - EFQM

Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modelis : WHY? HOW? WHAT? 

Balanced Scorecard Basics - Balanced Scorecard Institute

Sabalansēto rādītāju sistēma – Balances scorecard system

http://www.sbcs.edu.tt/programme/fundamentals-of-total-quality-management-building-a-culture-of-organizational-excellence/
https://www.iso.org/home.html
https://efqm.org/the-efqm-model/
https://balancedscorecard.org/bsc-basics-overview/


• Klienta fokuss (un iesaistītās puses) 

• Darbinieku iesaistīšana 

• Centrēšanās uz procesu 

• Integrēta sistēma 

• Stratēģiska un sistemātiska pieeja 

• Pastāvīga pilnveide 

• Faktos balstīta lēmumu pieņemšana 

• Komunikācija

KVS pamatprincipi*:

*Total Quality Management (TQM): 

What is TQM? | ASQ

https://asq.org/quality-resources/total-quality-management


Ar ko sāksim?
1.Nosaki organizācijas vajadzības kvalitātes vadības jomā: 
- Formāla prasība? 

- Demonstrēt KVS klientiem? 

- Nodrošināt labāko iespējamo kvalitāti?

2. Izvēlies atbilstošo KVS 

3. Kartē svarīgos biznesa posmus
- pakalpojumu/ preču ražošana

- Pakalpojumu /preču sniegšana

- Plānošana

- Finanšu vadība

- CRV 

- Administrācija

4. Dokumentē
(dokumentē, ko dari, un dari, ko esi dokumentējis)

5. Apmācības 

6. Audits 

7. Uzraugi un uzlabo

Plāno 

Dari 

Pārbaudi

Rīkojies

«PLAN-DO-CHECK-ACT» pieeja: 

quality-assurance-system-a-short-guide-for-ngos-

5d62917cca430.pdf (civicspace.eu)

https://civicspace.eu/wp-content/uploads/library/quality-assurance-system-a-short-guide-for-ngos-5d62917cca430.pdf


Apmēram 20% iemesli izraisa 80%seku (Paretto 
princips)

Piemēram, 20% no ziedotājiem veido 80% no ziedojumiem

Microsoft min, ka atrisinot 20% no visbiežākajām tehniskajām 
problēmām, par 80% samazinās sistēmas «uzkāršanās»

80 000 

20 000 



Paldies par uzmanību!

Ieva Cēbura

ieva.cebura@safege.lv

29488174

mailto:ieva.cebura@safege.lv

