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Pārmaiņu 

projekta 

nosaukums 

 

Ar kādu mērķi 

tika veiktas 

pārmaiņas 

 

Kas tieši tika 

izmainīts 

(procesi, 

struktūras, 

darbības utt.) 

 

Kam tieši 

iestādē vai 

uzņēmumā bija 

jāsāk strādāt 

savādāk?! (kuri 

amati/cilvēki?) 
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   Ja cilvēki nemaina pieeju savam darbam, tad 

nav nozīmes, cik atsevišķu pārmaiņu ir 

ieviests,  jo sākotnēji plānotais pārmaiņu 

rezultāts netiek sasniegts. 
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Izraisa 
pārmaiņas 

organizācijā 

Attīstība un 
inovācijas 
ražošanas 
procesos 

Jaunas idejas 
par produktu – 

kā sasniegt 
klienta vērtības 

un 
apmierinātību 

Biroja ēkas un 
ražotnes 

pārvietošana 
tuvāk klientam, 
piegādātājam 

un tirgum 

Jaunu 
produktu un 
pakalpojumu 
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inovācijas 

Jaunas 
augstākās 
vadības 

iecelšana 

Neatbilstošas 
zināšanas un 

mācību 
programmas 
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        Mūsdienu izaicinājums organizācijām – tādu pārmaiņu 

īstenošana, kas radikāli iespaido organizāciju spēju 

uzlabot savu rezultātu (performance management) 

 Pārmaiņu vadības prasmju nozīme – kritiska! 

 Pārmaiņu vadības pieejas - atrast sev atbilstošāko 

 Lai kādu pārmaiņu vadības pieeju izvēlētos, tai jāizriet no 

organizācijas vides un iespējām  

 Sekmīgi ieviestiem pārmaiņu procesiem ir līdzīgs 

raksturojums: 

 Pārmaiņas tiek vadītas visos organizācijas līmeņos. 

Tiek izsvērts, kā pārmaiņas iespaidos struktūras, 

ikdienas darba pieeju, rīcību. 

 Ir izplānotas stratēģijas pārmaiņu sagatavošanai,  

ieviešanai  un pārmaiņu procesu monitorēšanai. 

 Ir identificēti kritiskie veiksmes faktori 
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 Pēdējo gadu pētījumi parāda: 

 tikai 1/3 kompāniju atzīst, ka ir 

veiksmīgi ieviesuši kādas no pārmaiņām   

 32% veiksmīgi ieviesa 

vīzijas/vērtību/organizācijas kultūras 

pārmaiņas 

 27% veiksmīgi izmainīja biznesa sistēmas 

un procesus 

 20% veiksmīgi izmainīja IT sistēmas 
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Pārmaiņas parasti notiek ātri, bet pārveide jeb 
transformācija 

ir tas, kas notiek ar šajās pārmaiņās iesaistītajiem cilvēkiem, 
un tas var prasīt ilgu laiku. 

. 
Izpratne par to, kā cilvēki iet caur pārmaiņu procesiem, un 

izpratne par rīkiem, kas nepieciešami pārmaiņu vadītājiem, lai 

atbalstītu viņus pārmaiņu procesā, nodrošina organizācijas 

pārveides procesu 
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 Mēs cenšamies nozīmīgas pārmaiņas ieviest pārāk 
steidzīgi  

 Mēs izmainām vienu organizācija daļu un 
aizmirstam par to, kā tā ietekmē citas 

 Mums liekas, ka visi uztver lietas tāpat kā mēs  

 Mēs nepalīdzam cilvēkiem saprast, uz kurieni 
organizācija virzās 

 Mēs nekad nekomunicējam pietiekoši daudz 

 Mēs aizmirstam, ka katrs darbinieks uztver 
pārmaiņas atšķirīgi 

Mayo, 2006  
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 Darbinieku personīgās intereses 

 Informācijas trūkums 

 Atšķirīgās idejas un mērķi 

 

2 pieejas pretestībai 

1. Spēka lauka analīzes pieeja 

2. Īstenošanas/ ieviešanas taktika 

 Augstākās vadības atbalsts 

 Līdzdalība 

 Pārrunas, sarunas 

 Komunikācija un izglītība 

 Piespiešana 
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Šoks 
Pēkšņa 
atklāsme 

Nejūtīgums 

Noliegums Sevis un citu 
vainošana 

Panika 
Šausmas 

Depresija 
Nedrošība 

Akceptēšana 
Piekrišana 

Testēšana 
eksperimentēšana 

Optimisms 
Cerības  
Atjaunota enerģija 

Atklājums 
Mācīšanās 

Apmierinātība 

Integrācija un 
jaunas nozīmes 
piešķiršana 

NOLIEGUMS 

TIRGOŠANĀS/ 
AISARGĀŠANĀS 

DEPRESIJA 

ATZĪŠANA/ 
PIEŅEMŠANA 
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• Palīdz saprast cilvēku reakciju  

 pārmaiņu laikā 

• Palīdz saprast, kāpēc cilvēki reaģē tā, kā viņi reaģē  - 

kas notiek viņu iekšējā pasaulē 

• Var būt sarežģīts process – indivīdi var neapzināties, ka 

viņi iziet šīs fāzes 

• Pašām fāzēm var nebūt skaidri izteikta sākuma un beigu 

• Cilvēki izjūt virkni emociju, kas parādās viņu uzvedībā 

• Pacēlumi un kritumi pārmaiņu laikā ir dabiski un normāli 
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Minimizēt šoku. 

Pēc iespējas 

agrāk sniegt 

informāciju par 

nolūkiem,  

iespējām un 

vispārējo 

pārmaiņu 

virzienu. 

Izrunāt pārmaiņu 

ietekmi uz 

indivīdiem un 

komandām. 

Pievērst uzmanību 

cilvēku 

vajadzībām un 

bažām. 

Praktizēt 

pacietību. 

Klausīties, izrādīt 

empātiju, 

atbalstīt. 

Neapspiest 

konfliktu vai 

citādus uzskatus 

un emocijas. 

Palīdzēt 

cilvēkiem 

pārdzīvot 

trauksmi. 

Pamanīt, kad 

pārmaiņas salauž 

indivīdu 

iepriekšējo 

pieredzi. 

Atcerieties, 

cilvēki  ne 

vienmēr uzbrūk 

jums personīgi. 

Palīdzēt 

citiem 

attīstīties. 

Atzīmēt 

ēras beigas. 

Atļaut 

citiem 

uzņemties 

atbildību. 

Iedrošināt. 

Radīt 

mērķus. 

Koučot. 

Iedrošināt 

uzņemties 

riskus. 

Veicināt 

komunikāci

ju. 

Radīt 

attīstības 

iespējas. 

Pārrunāt 

jēgu un 

iegūtās 

mācības. 

Pārrunāt 

pieredzi. 

Svinēt 

uzvaras. 

Gatavoties 

virzībai 

tālāk. 
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CH =  enerģija veikt pārmaiņas (angl. val - energy  for change)  

D = neapmierinātība ar esošo stāvokli vai vēlme pēc [pārmaiņām (anglu 

val. - DISSATISFACTION with current state (the “Push” or DESIRE for 

change )                   

V = skaidra, kopīga vīzija par vēlamo sasniedzamo stāvokli  (anglu val. - 

Clear, shared VISION of desired state (“the Pull”)  

P= procesu izmantošana, kas novērš pieeju vēlamajam stāvoklim  (anglu 

val. Usage of PROCESS that removes obstacles blocking  access  o 

desired state ) 

CH =  D  x  V   x  P 

Andrew Mayo 2006 
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Multiplicative relations – how the components 

of the equation interact (kompotenšu savstarpējā iedarbība) 

D 

D 

D 

V P x x = 

Ātrs pārmaiņu  

uzsākums, nav turpinājuma 

V 

V 

P 

P = 

= 

= 

Neizpratne un apjukums   

Veiksmīga, ilgstoša  

pārmaiņa 

Viszemākā prioritāte x 

x 

x 

x 

x 

x 

Andrew Mayo 2006 
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D=  ja mēs nevadīsim pārmaiņas, pārmaiņas vadīs mūs  (angļu val. “If we 

do not manage change, change will manage us”) – 

V=  vienmēr ir labāks veids, kā to darīt  (angļu val.“There is always a 

better way”)  

P =  pārmaiņu aģenti, ideju apmaiņa visā organizācijā, mērķi, labumi, 

patstāvīga eksperimentēšana, vadības izvērtējums, apmācības (angļu val. 

Fulltime “change engineers”; targets; bonuses; sharing of all new ideas 

across the company; constant  experimentation; management appraisal; 

training –  

CH =  D  x  V   x  P 

Andrew Mayo 2006 
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 radīt neatliekamības, 
steidzamības sajūtu 

 izveidot pārmaiņu vadības 
koalīciju 

 attīstīt pārliecinošu vīziju 
/raksturo nākotni, ir pārliecinoša, 
reāla, fokusēta, elastīga, viegli 
komunicējama/ 

 komunicēt vīziju 
 dot iespēju citiem darboties, lai 

sasniegtu pārmaiņu vīziju 
 radīt mazās uzvaras, ko svinēt 
 nostiprināt ieguvumus un veikt 

vēl vairāk pārmaiņas 
 noenkurot jaunās pieejas 

kompānijas kultūrā 
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Zini skaidri, ko dari 

Notikumiem ir sava secība un 
dinamika 

Jaunievedumi darbojas lietojot 

Pārmaiņas mēdz realizēties nedaudz 
atšķirīgi no plānotā 

Nemelo sev – rezultāti vai nu ir, vai 
nav 

O`Connell, 2001 

 



Balstīts E. Rogers, Diffusion of Innovations, 

3rd ed (New York: Free Press, 1983) 

 



 Lūdzu, izpildiet testu «Mans pārmaiņu 

profils»  
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 Jūs esat ievērojis, ka citā 

struktūrvienībā/ofisā kaut kas tiek labi darīts   

a) Jūs sākat to iemēģināt savā ofisā un cerat, 

ka tas darbosies   

b) Padomājat par to un iemēģiniet kādus 

elementus no redzētā, kas jūsuprāt varētu 

darboties  

c) Aizmirstat par to 
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 Jūsu attieksme pret jaunu sistēmu ir  

a) entuziastiska 

b) remdena, Jūs dodat priekšroku lietām, 

kuras zināt, ka darbosies 

c) augsta, Jums ir citas lietas ko darīt  
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Ja cilvēki kritizē Jūsu idejas   

a) Jūs esat apbēdināts un aprunājaties ar 

kādu, kas saprot šo jautājumu/lietas   

b) Jūs uzskatāt, ka jūs esat stipri visiem 

priekšā ar savām idejām, lai jūs raizētos 

par kritiku    

c) Jūsu idejas nekad netiek kritizētas   
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Ja Jūs būtu vadītājs un sastaptos ar radikālu 

ideju darbā   

a) Jūs ietu uz priekšu un iemēģinātu šo ideju 

un skatītos kā cilvēki tiek ar to galā   

b) Jūs apspriestu to ar kolēģiem, padarītu to 

realizējamāku un ieviestu to ar kolēģu 

atbalstu     

c) Jūs to noraidītu, jo dzīve jau tā ir pārāk 

sarežģīta un mums jābūt  

fokusētiem/jākoncentrējas uz darāmo    
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Jūs gribētu, lai citi cilvēki Jūs uzskatītu par   

a) Drošām rokām (mūri, drošu patvērumu) un 

stabilu  vadītāju 

b) Tendenču/jaunu virzienu noteicēju un līderi    

c) Uzmanīgu/piesardzīgu novatoru, kas lūkojas 

pēc panākumu pierādījumiem pirms 

ieviešanas     
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Sanāksmju laikā Jūs parasti esat tas, kas   

a) Apstrīd politiku/pieeju jo tā ir pārāk 

konservatīva   

b) Apstrīd politiku, jo tā ir pārāk riskanta   

c) Jūs jau sen esat atmetis jautājumu 

uzdošanu   
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Ja jūs ieceltu/nozīmētu darbā jaunus 

darbiniekus, Jūs dotu priekšroku 

a) Cilvēkiem, ka ir atvērti jaunām idejām un 

viņiem labi padodas sadarbības tīklu 

veidošana  

b) Cilvēkiem ar labām klausīšanās prasmēm un 

ka sir īstenotāji ar daudz iniciatīvas   

c) Nosvērti cilvēki, kas var darīt lietas, kas 

viņiem uzdotas neprasot liekus jautājumus    
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Jūs kļūstat ļoti neapmierināti   

a) Neviens neļauj Jums darīt to, ko vēlaties   

b) Cilvēki nemitīgi maina lietas neapsverot 

sekas   

c) Jums nav apkārt cilvēku, ar kuriem 

apspriest idejas   
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Jūs jūtaties laimīgi darbā, kad  

a) Jūs varat strādāt vienatnē un darīt lietas pa 

savam   

b) Jūs varat strādāt vienatnē un darīt lietas kā 

vienmēr tās esat darījis   

c) Jūs varat strādāt pēc ļoti skaidra, tekošā 

organizācijas kārtības 

noteikumiem/iekšējās politikas    
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Ja Jums būtu jāizvēlas, Jūs 

a) Uzrakstītu iekšējās kārtības noteikumus 

savai struktūrvienībai   

b) Izveidotu savu mājas lapu 

c) Kļūtu par auditoru 
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(a) (b) (c) 

Question 1 
I EM LM 

Question 2 
EM EA L 

Question 3 
LM I EA 

Question 4 
I EA L 

Question 5 
L EM LM 

Question 6 
I LM L 

Question 7 
EA EM L 

Question 8 
I LM EA 

Question 9 
I L EM 

Question 10 
EM EA LM 
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I 

EA 

EM 

LM 

L 
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    Novatori parasti ir ideju bagāti un ļoti 

nepacietīgi vēlas tās nekavējoties iemēģināt. 

Viņiem pārāk nerūp, ko domā citi cilvēki un viņi 

parasti ne pārāk komfortabli darbojas komandā.  

Viņi ir ļoti nepacietīgi, ja notiek kādas 

aizkavēšanās un viņus parasti viņu līmeņa kolēģi 

kritizē par pārāk liela riska uzņemšanos un seku 

uz citiem cilvēkiem neapsvēršana.    
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   Agrie Pieņēmēji bieži ir komandu līderi, kam 

labi padodas motivēšana un iedvesmojoša 

uzticēšanās.  Viņiem ir labas komunikāciju 

prasmes, plaši sadarbības un atbalsta tīkli    

Viņi ātri uztver jaunas idejas no Novatoriem 

un iemēģina tās sociāli pieņemamā veidā ar 

savām komandām. Viņiem patīk, ja tiek 

uzskatīti par tendenču noteicējiem.  Viņi ir 

ziņkārīgi, viņiem patīk izpētīt jaunas lietas 

un  kontaktēties Novatoriem.     
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   Agrais Vairākums parasti ir cilvēki, kam patīk 

sekot tendenču noteicējiem. Viņiem patīk 

domāt, ka viņi ir līderi/avangardiski un viņi 

bieži lūkojas pēc populāra līdera, kuram var 

uzticēties, lai sekotu pārmaiņām un 

inovācijām. Viņi parasti neapstrīd 

novatorisku praksi, kas tā ir 

pieņemta/ieviesta, un var būt visai 

neiecietīgi pret kritiku.    
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   Vēlais Vairākums ir visskeptiskākie un 

piesardzīgākie cilvēki. Viņi uzdod jautājumus 

par inovāciju vertību, riska līmeni un 

pārmaiņu negatīvajiem aspektiem.  Viņi 

pielāgojas lēni un prasti tikai savu sociālo 

tīklu vai ekonomisku apsvērumu iespaidā.    
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    Tūļas ir lēnākā grupa pārmaiņu pieņemšanā, 

bieži pieņemot to pēc tam, kad jau 

pārmaiņas ir jau novecojušas. Šie cilvēki 

novērtē stabilitāti, tradicionālus lietu 

darīšanas veidus un ļoti strukturētas 

sistēmas. Tūļas var sekot Novatoriem ar savu 

ķermeni, bet palikt konservatīvi savā garā.   
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 People responsible for directing, organising 

and facilitating change in organisations  

Burnes  

…a rational actor who defines, directs and 

manages feedback during the 

implementation of change 

 

Avots: M. Huges Managing change A critical 

perspective www.jiscinfonet.ac.uk 
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- norāda pārmaiņu nepieciešamību; ir pārējo atzīti 

kā uzticami un kompetenti, redz un diagnosticē 

problēmas, motivē cilvēkus pārmaiņām, strādā 

pārvēršot nodomus darbībās, stabilizē inovāciju 

adaptāciju 
 

- viņiem ir idejas un cilvēki viņos ieklausās, viņi 

domā savādāk, nav apmierināti ar pastāvošo lietu 

kārtību, jaunie darbinieki, kur vēl nav „inficēti” 

ar esošajiem uzstādījumiem, darbinieki ar 

neparastu izglītību vai pieredzi  

 



 Change manager – someone with the expertise to lead 
change and act as a role model for the new reality 

 Change agent – are those people that really make the 
difference implementing the change at a local level – 
usually middle level managers  - influence/authority to 
make the change take place 

 Change champion – early adopters, colleagues who want 
the change implementation to succeed and believe that 
the change will be beneficial to the institution 

 Change team – the group of staff charged with 
implementing the change – they must have the confidence 
of both the management and staff affected by the change 

 

Avots: M. Huges Managing change A critical perspective 
www.jiscinfonet.ac.uk 
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“Of course change management 
isn’t restricted exclusively to HR. 
Line managers are the owners of 

change while HR can be seen as its 
architect, facilitator and designer. 

Nobody ever said that only HR 
manages change.” 

                                                                                        Dave 
Ulrich 

 



Personāla vadītājam (HR) ir divējāda loma 
pārmaiņu vadības procesā:  

 pārmaiņu aģents – iniciēt un vadīt pārmaiņas 

 pārmaiņu koordinators, veicinātājs – 
atbalstīt citu kompānijas darbinieku  

   iniciētās pārmaiņas 

Abām šīm lomām ir būtiska nozīme  

organizācijas pārmaiņu procesā 



 skauts – pēta vidi, lai identificētu uzņēmuma 
stiprās un vājās puses, draudus un iespējas  

 šaha meistars – identificē pārmaiņu līderus, 
izvieto personālu tā, lai pārmaiņas nestu 
vislabāko iespaidu uz organizāciju 

 kartogrāfs – dod karti, kas apraksta pārmaiņu 
soļus, instrumentus un tehnikas, ar ko 
uzņēmums paveiks pārmaiņu procesu  

 arhitekts – pārveido personālvadības 
procesus un sistēmas, piemēram, mācību un 
attīstības programmas, kompensācijas, 
amatu klasifikācijas u.c.  



 Strukturālās pārmaiņas  

 Izmaksu samazināšana  

 Procesu /sistēmu/ pārmaiņas  

Kultūras pārmaiņas  

Vadības pārmaiņas  

 Priekšlaicīgas  

 Reaktīvās pārmaiņas  

 Krīzes pārmaiņas  

 
HR jāpalīdz kompānijai ieraudzīt nepieciešamību pēc pārmaiņām, 

jāsaprot kā kompānija tiks galā ar pārmaiņu situāciju  



Kompānija ir gatava pārmaiņām, ja: 

 Kompānijas rīcībā ir efektīvi un cienījami līderi  

Organizācijā ir nehierarhiska struktūra  

/hierarhiska struktūra var bremzēt pārmaiņas - lēmumu 

pieņemšana no augšas uz leju, maz iespēju 

darbiniekiem uzņemties risku, birokrātija, teikt, kas 

jādara, nevis sadarboties/ 



 HR palīdz novērtēt katras individuālās vienības 

gatavību pārmaiņām 

 HR demonstrē un attīsta piedalīšanās pieeju ikdienas 

biznesam 

 HR palīdz noteikt visas organizācijas 

pašapmierinātības /kompānijā viss ir kārtībā/ līmeni 

 HR loma ir palīdzēt vadītājiem padarīt organizāciju 

gatavu pārmaiņām, veikt iekšējo un ārējo 

monitoringu (SWOT), nodrošināt darbiniekiem 

būtiskus enkurus 



The Building Blocks of Effectiveness:  

Decisions  
decentralised 

Clear 
accountabilities 

Mutual 
 trust 

Knowledge 
sharing 

Open  
communications 

Interpersonal 
respect 

Shared 
values 

Managed  
conflict 

Openness to  
feedback 

Readiness to  
change 

Shared 
 vision 

Pride and  
pleasure in work 

Constant 
process renewal 

Andrew Mayo 2006 



 kaisle, aizrautība - būt sajūsmā par jaunām iespējām  

 atjautība  

 optimisms 

 drosme 

 vēlme pēc piedzīvojumiem – vēlme uzņemties risku un 
mesties nezināmajā  

 pielāgošanās spējas  

 pārliecība par savām spējām tikt galā ar dažādām situācijām  

 tolerance pret neskaidrību un nenoteiktību – spēja dzīvot 
neskaidrā nestabilā situācijā, kur iespējami pārsteigumi 

 neapmierinātība ar status quo 

 



- Motivēt un palīdzēt vadītājiem skaidrojot, kā 
motivēt darbiniekus 

- Izaicināt pašapmierinātību un izraisīt 
diskusiju  

- Noteikt augstus standartus un gaidīt no 
darbiniekiem to sasniegšanu 

- Veidot dialogu, dot cilvēkiem iespēju 
izteikties 

- Izdzīt bailes – bailes paralizē cilvēku 

 



 Komunicēt vīziju un ieguvumu 

 Komunicēt nepārtraukti un efektīvi, sekojot, 

lai vārdi = darbi 

 Mazināt traucējošos apstākļus:  

(1) kompensācijas sistēmas, kas liek cilvēkiem 

izvēlēties starp savām interesēm un 

uzņēmuma mērķiem 

(2) vadītāji, kuru pavēles un prasības konfliktē 

ar pārmaiņu uzstādījumiem 



 Izveidot sarakstu ar atslēgas cilvēkiem – 

pārmaiņu vadības komandu  

 Piedalīties ieviešanas plāna izstrādē, kas ietver 

visus procesa soļus  

 Izstrādāt veidus, kā iedzīvināt pārmaiņas 

organizācijā - „kā mēs šeit darām lietas”  

 Attīstīt struktūras – aktivitātes un programmas 

 Palīdzēt vadītājiem veidot uz rezultātu 

orientētas pārmaiņas, svinēt mazās uzvaras, 

gudri izmantot konsultantu pakalpojumus 



 konservatīvie - conservers (patīk pakāpeniskas 

izmaiņas, nepatīk nezināmais);  

 pragmatiķi - pragmatists (patīk pārmaiņas, kas 

nes pozitīvu rezultātu un ir skaidri zināmi 

pārmaiņu mērķi)  

 iniciatori - originators (patīk ātras un radikālas 

pārmaiņas, izaicināt esošo sistēmu).  

 



 Identificēt reakcijas – pozitīvi un negatīvi 

noskaņotos un paredzēt darbības 

 Izprast, kādus zaudējumus katram konkrētajam 

darbiniekam pārmaiņas nesīs 

 Komunicēt “kāpēc”, norādīt ieguvumus, novērst 

uzmanību no negatīvā 

 Atrast jaunas lomas darbiniekiem, kuri pretojas 

 Palīdzēt vadītājiem sarunās ar pasīviem 

darbiniekiem 

 Identificēt pārmaiņu aģentus  

 



 Šoks – sagatavot darbiniekus, pirms pārmaiņām dot jaunus 

darba uzdevumus, neļaut darbiniekam justies komfortabli 

ilgstošā laika periodā. Pirmā palīdzība šādos gadījumos ir 

dot iespēju izpaust savas sajūtas, uzklausīt, atrast jaunus, 

stabilus enkurus 

 

 Aizsargāšanās –apvienojot darbiniekus dažādās grupās, 

caur grupu darbu, tikšanām palīdzot veidot attiecības 

jaunajā situācijā 



 Atzīšana – turpināt uzklausīt darbiniekus, to, kā viņi 

jūtas, aicināt uzņemties risku, katrs risks, kas ir 

veiksmīgs, rada pārliecību par iznākumu un sagatavo 

darbiniekus pēdējai stadijai 

 

 Pieņemšana un adaptācija – būtisks darbs pie grupu 

dinamikas, svarīgi atrast katra darbinieka talantus un 

ļaut tos izpaust, gūstot atzinību, pārorientēties no 

jūtām uz darbībām, sagatavoties aizvietot tos, kas 

nespēj adaptēties pārmaiņu situācijā.  

 



Darbinieku samazināšana 

Restrukturizācija 

Citu kompāniju iegāde un 
apvienošana 

Jaunu vadītāju atlase un asimilācija 

HR funkcijas restrukturizācija 

Jauna pieeja HR programmām 



 

 
Trīs fāzes, lai HR sagatavotos pārmaiņām organizācijā: 

 

- vadīt stratēģisku HR analīzi  

 

- saskaņot HR ar biznesa vajadzībām 

un stratēģiju  

 

- sagatavoties pārmaiņām 



 Proaktīvi vadīt pārmaiņas 
 

 Lai kļūtu par stratēģisku pārmaiņu partneri 

HR:  

1) jāuzņemas iniciatīva;  

2) jāiegūst zināšanas par kompāniju, biznesu, 

3) jāattīsta vadītāji un vadīt prasmes, 

4) nepieciešams kultivēt lepnuma, inovāciju un 

pilnvaru deleģēšanas klimatu organizācijā, 

5) jāpievieno vērtība uzņēmumam, kurā strādā.  

Profesionālā konfidence un drosme!!!! 

 

 

 



A.Kalviņa HR nometne 2014 

Yesterday I was clever, I was 
trying to change a world 

Today I am wise – I am trying 
to change myself 

 

Rumi 

 

Veiksmi un paldies par uzmanību! 
Agita Kalviņa 

 

 


