
Efektīva personāla 
atlase un jauno 

darbinieku 
ievadīšana darbā



Ieskatam Valsts kases 
darbības virzieni

• Valsts budžeta izpilde

• Valsts parāda vadība

• Naudas līdzekļu un valsts budžeta 

aizdevumu vadība

• ES politiku instrumentu maksājumu un 

sertifikācijas iestādes funkciju realizācija

18.10.2014. 2



Tiesiskais rāmis personālvadībā

valsts pārvaldē

Valsts civildienesta likums

Atlīdzības likums

Darba likums
MK normatīvie 

akti
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Likumu normas var arī mainīt!
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Personāla atlase
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Personāla atlases procesa 
plānošana 

jeb 
vai ir piemērots brīdis?

Sezonalitāte 

Noslodze 

Prombūtne
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• Aktualizēts amata apraksts un darba 

sludinājuma saturs

• Vienošanās par atlases kritērijiem

• Atlasē iesaistītās personas

• Publikācijas sociālajos tīklos
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Konkursa izsludināšana



Mūsu pieeja personāla atlasei

• Profesionāla intervija 

• Praktiskie pārbaudes uzdevumi 

• Vienotas un līdzvērtīgas attieksmes 

princips jeb vērtēšanas kritēriji 

• Vērtēšanas komisijas vienošanās par 

atbilstošākā pretendenta izvēli
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Jauno darbinieku 
ievadīšana darbā
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Jaunā darbinieka sagaidīšana

• Tiešais vadītājs paziņo «labo vēsti»

• Personāla speciālists pārrunā nepieciešamās 

formalitātes

• Personāla speciālists informē iesaistītās 

struktūrvienības

• Pirmā darba diena

• Informācija par jauno darbinieku iekšējā mājas 

lapā – anketas ievietošana
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• Apgūstamie darba pienākumi, termiņš, atbildīgais 

darbinieks (darbaudzinātājs)

• Mērķi un uzdevumi pārbaudes laikam

• Papildus iegūstamās zināšanas sekmīgai amata 

pienākumu izpildei:

Valsts kases darbības virzieni, to stratēģiskie mērķi un 

iestādes darbības principi, 

Struktūrvienības funkcijas un tās loma Valsts kases kopējo 

funkciju nodrošināšanā

Valsts pārvaldes iekārtas specifika

Darbam nepieciešamās  informācijas sistēmas
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Jaunā darbinieka darba plāns 

pārbaudes laikam



Pārbaudes laika vidus saruna

Sarunas mērķis ir pārrunāt:

Kā veicas jaunajam darbiniekam 

Vai ir piepildījušās ieceres 

Vai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar 

tiešo vadītāju, kolēģiem

Vai ir skaidri darba uzdevumi, utt
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Ieskatam jauno darbinieku pārbaudes 
laika vidus anketu rezultāti
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Pārbaudes laika novērtēšanas 
rezultāti 2014.gadā
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Jauno darbinieku dienas

Tikšanās ar augstāko vadību – Valsts kases 

pārvaldnieku

Tiek iepazīstināti ar visām  struktūrvienībām, 

to uzdevumiem un darbiniekiem

Tiek stāstīts par Kvalitātes vadības sistēmu, 

informācijas drošības jautājumiem, risku 

vadību, Valsts kases stratēģiju, funkcijām u.c.
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Ieskats Valsts kases darbinieku 
apmierinātības pētījumā 

2011. gads un 2013. gads
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Secinājumi pētījumā

Augsti rādītāji, kas apliecina, ka Valsts 

kases darbinieki izprot Valsts kases 

struktūrvienību funkcijas un uzdevumus, 

savas struktūrvienības lomu Valsts kases 

stratēģisko mērķu sasniegšanā, kā arī izprot 

sava darba nozīmīgumu, individuālo 

atbildību un vietu Valsts kasē.
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