
Produktīvākas darba vides 
programma

Padari manu dzīvi
vieglāku!

Madara Alksne
«Coca-Cola HBC Latvija»

Baltijas personāla vadības biznesa 
partnere un organizācijas attīstības 

speciāliste
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Sekmējam tādu 

uzņēmējdarbības 

pieeju izmantošanu, 

kas aizsargā un 

saglabā vidi un dod 

ieguldījumu vietējo 

kopienu attīstībā

Esam apņēmušies 

veicināt ilgtspējīgu 

attīstību, kas dod 

labumu gan 

uzņēmējdarbībai, gan 

sabiedrībai

Coca-Cola HBC trešo

reizi atzīts par globālo

līderi dzērienu nozarē

DJSI

Piedāvājam 

daudzveidīgu tūlītēja 

patēriņa 

bezalkoholisko 

dzērienu klāstu

Coca-Cola HBC ir 

apjoma ziņā vadošais 

Coca-Cola  

kompānijas zīmola 

dzērienu ražošanas 

uzņēmums

Par uzņēmumu «Coca-Cola HBC»

Esam pārstāvēti 28 

valstīs



Produktīvākas darba vides programma



Kāpēc tas mums ir 
svarīgi?

Darbinieku iesaistes aptaujas rezultāti:

«Mans darba grafiks ir pietiekami elastīgs, lai apvienotu 
darbu ar privāto/ģimenes dzīvi».

Iniciatīvas «Iedvesmojošs līderis» rezultāti.

Darbinieki – Millenials paaudze: elastīga darba vide, 
brīvība, plānojot savu darba grafiku, darba un ģimenes 
dzīves līdzsvars.



Darbinieku profils 
Baltijā
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Darbinieki, kuri atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā, 2011-
2017
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Diskusijas «Iedvesmojošs līderis»

Sagaidāmais rezultāts:

 Mainīt vadītāju domāšanas veidu

 Uzlabot darbinieku iesaisti

 Uzlabot biznesa rezultātus

 Strādāt gudrāk 

Pilot komandas Baltijā

# komandas # dalībnieki

MoOs 9 43

MoMs 7

SLT 1 7

Kopā 10 57



Pieeja Elastīgs 
darba laiks

1

Strādāšana 
attālināti

2

Produktīvāka 
komunikācija

3



Elastīgs darba 
laiks

Pielāgojams darba dienas sākums

Vasaras sezonā piektdienās 
saīsināts darba laiks

Elastīgs darba laiks atkarībā no 
darbinieka vajadzībām



- Ieteikums strādāt attālināti reizi nedēļā

- Sanāksmes, izmantojot elektronisko 
saziņu

Darbs attālināti



Darba produktivitātes 
veicināšana

# Mēs jūtamies labi, strādājot no mājām vai jebkuras 
citas vietas, jo esam atbildīgi par sava laika plānošanu

# Mūsu sanāksmēm ir mērķis & darba kārtība un tās 
sākas laikā.

# Pirmdienu rītos un piektdienās pēc 14.00
neplānojam sanāksmes

# Nestrādājam atvaļinājuma laikā

# Ar darbu saistīti zvani un e-pasti darba laikā līdz 18:00

# Izmantojam pusdienu laiku, lai iepazītu kolēģus, 
nevis apspriestu darbu



Rezultāti



Uzņēmuma Grupas 
ietvaros gada laikā

Samazinot tikai e-pastus vien par 
20% un laiku, kas pavadīts 

sanāksmēs, par 10%

tiek iegūtas 7000 stundas 
brīva laika mēnesī



Jautājumu gadījumā sazinieties

MADARA.ALKSNE@CCHELLENIC.COM

Paldies


