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Kāds ir darbu sadalījums PV? 
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Darba	  ;rgus	  nākotne	  
•  ”…	  Lai	  gan	  ir	  augsts	  bezdarba	  līmenis,	  darba	  devējiem	  visā	  pasaulē	  

kļūst	  arvien	  grūtāk	  atrast	  un	  piesaisEt	  	  nepieciešamos	  	  (pareizos,	  
vajadzīgos,	  atbilstošos	  u5.)	  darbiniekus	  .	  
	  
Mēs	  ieejam	  jaunā	  ērā,	  kurā	  vēl	  nepieredzēts	  talantu	  (darbinieku,	  kuriem	  
piemīt	  	  konkrēta	  darba	  veikšanai	  nepieciešamās	  prasmes,	  iemaņas	  un	  personības	  īpašības)	  
trūkums,	  bremzēs	  ekonomikas	  izaugsmi	  visā	  pasaulē	  un	  bū;ski	  	  
mainīs	  mūsu	  skaEjumu	  uz	  darbaspēku,	  tā	  piesais;	  un	  aMsEbu»	  	  

•  Pasaules	  	  Ekonomikas	  forums	  2011	  
Copyrights	  Leadership	  Poten;al	  Group	  Strādājošo	  un	  nestrādājošo	  iedzīvotāju	  aYecība	  valsE	  



	  	  Kādēļ	  par	  to	  ;k	  daudz	  runā?	  	  
	  

1.  Darba	  ;rgus	  robežas	  ir	  valodas	  zināšanas	  

2.  Tehnoloģijas	  aMstās	  

3.  Sociālā	  un	  ekonomiskā	  vide	  mainās	  

4.  Pietrūkst	  inovaEvu	  ideju	  un	  jaunu	  atklājumu	  

5.  Darba	  spēks	  noveco	  un	  parādās	  jauna,	  absolū;	  nesaprotama	  
paaudze	  

6.  Darba	  vide	  mainās,	  agrākie	  spēles	  noteikumi	  vairs	  nesniedz	  
gaidītos	  rezultātus	  

	  
	  

4	  	  	  

IZCILU	  DARBINIEKU	  TRŪKST	  



Pieejas mainās 

Tradicionālā pieeja 
•  Direktīvs 
•  No augšas uz leju 
•  Procesa orientēts 
•  Novērtē 
•  Ārēja motivācija 
•  Fiksēta hierarhija 
•  Atgriezeniskā saite reizi 

gadā 
•  Orientācija uz vājībām 

Jaunā pieeja 
•  Atbalstošs (coach) 
•  No lejas uz augšu 
•  Rezultāta orientēts 
•  Uzlabo 
•  Iekšēja motivācija 
•  Matricas stuktūra 
•  Regulāra/ tūlītēja 

atgriezeniskā saite 
•  Orientācija uz stiprām 

pusēm 



Personāla	  vadības	  evolūcija	  

Kadru	  daļa	  
	  
Izpildfunkcija	  	  	  

Stratēģiskā	  
personāla	  vadība	  
	  

Partneris	  

Talantu	  vadība	  
Integrēta	  un	  
neatņemama	  
biznesa	  sastāvdaļa	  

NESEN	  

Darba	  aJecību	  lietvedība,	  
algu	  aprēķins	  un	  izmaksa	  

	  
Darbinieku	  atlase	  

Apmācības	  
Organizācijas	  plānošana	  

Komunikācija	  ar	  darbiniekiem	  
Atalgojumu	  pārraudzība	  

	  

	  
Kompetenču	  vadība	  

Sasniegumu	  vadība	  un	  
novērtēšana	  

Pēctecības	  plānošana	  
Vadītāju	  aSsTba	  

Stratēģiskā	  darbaspēka	  
plānošana	  

	  
	  

ŠOBRĪD	  

AGRĀK	  



Personāla vadītāja lomas 

Stratēģiskais 
partneris 

Pārmaiņu 
aģents 

Administratīvais 
eksperts 

Darbinieku 
attiecību 
čempions 

Cilvēki Procesi 

Tagadne 

Nākotne 



•  PAREIZIE	  CILVĒKI	  
•  PAREIZĀ	  LAIKĀ	  	  
•  PAREIZĀ	  VIETĀ	  

Personāla	  vadības	  IZAICINĀJUMS	  



Kā	  var	  zināt,	  kur	  esmu?	  



Darbības	  virziens	  

Amats	  

Izpildītāji	  

Zemākā	  līmeņa	  
vadītāji	  

Vidējā	  līmeņa	  
vadītāji	  

Augstākā	  līmeņa	  
vadība	  
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Kādā	  valodā	  runājam?	  





Kā	  parādīt	  HR	  pievienoto	  vērEbu	  
vadībai?	  

Ar	  kādiem	  šķēršļiem	  sanāk	  saskar;es	  



Personāla	  atlases	  tendences	  

•  Īstermiņa/ilgtermiņa	  atlases	  stratēģijas	  
•  AlternaEvie	  atlases	  veidi	  
•  Atlase	  kā	  e-‐komunikācija	  
•  Atlase	  kā	  HR	  mārke;ngs	  



Atlases	  paradigmas	  maiņa	  

Formālie	  
kritēriji	  

Personības	  
īpašības	   Kompetences	   VērEbas	   ?	  



Mūsdienu	  izaicinājumi	  

•  Spējas	  (Capability)	  -‐	  Sasniegumu	  orientācijas	  
kompetence	  -‐	  "Veiksmes/neveiksmes	  stās;"	  

•  Kaislība	  (Passion)	  -‐	  WOW	  projek;,	  Ietekmes	  
kompetence,	  Reālis;skā	  "darba	  bilde"	  

•  AtbilsEba	  (Fit)	  –	  Organizācijai,	  vadītājam,	  amatam	  



Personāla	  atlases	  izmaksas	  

PēEjuma	  starprezultāts:	  
•  Vidējās	  izmaksas	  nomaiņai	  =	  4	  243	  eiro	  
•  Nomaiņa	  gadā	  =	  303	  540	  eiro	  
•  Vidējās	  izmaksas	  dienā	  =	  679	  eiro	  



ARTA	  BIRUMA	  
E	  ARTA@EIROPERSONALS.LV	  
T	  29214693	  
	  

Jautājumi?	  


