


























































ENERĢIJA

Virtuālā enerģija
gudrākai dzīvei 



KOMANDA Lielu 
uzņēmumu spēks

Mazu 
uzņēmumu spēks

Svētki



LABBŪTĪBA Veselība

Zināšanas

Ģimene

Pozitīvas emocijas

Humors



SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Zināšanas ilgtspējai

Iespēja atbildīgai 
rīcībai

Pamudinājums



IZAICINĀJUMS

Biroji

Darbinieki

Pilsētas





IDEJA

ATVĒRTĪBA
EFEKTIVITĀTE

ATBILDĪBA

88
fiziski, mentāli un veselīga dzīvesveida 

izaicinājumi, 
balstīti uzņēmuma vērtībās





PROGRAMMAS PARTNERI



















CONEXUS 30 DIENU 

IZAICINĀJUMS 

KOMANDAS 

SALIEDĒŠANAI

2020
Mārtiņš Žogots, Vides un darba drošības departamenta vadītājs



• AS „Conexus Baltic Grid” 
(turpmāk Conexus) ir 
vienotais dabasgāzes 
pārvades un uzglabāšanas 
operators Latvijā:

• Inčukalna PGK

• Gāzes pārvade

• Tirgus zonas atbildīgais

• Izveidota 2016. gada 
decembrī pēc AS «Latvijas 
Gāze» reorganizācijas

• ~340 darbinieki

PAR

CONEXUS



DARBINIEKU

STRUKTŪRA
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Vīrieši Sievietes

30%

32%

38%

Darbības segmenti un darbinieku 
proporcija

Inčukalna PGK Gāzes pārvade Administrācija

• Inčukalna PGK apkalpojamā teritorija ~8400 ha

• Gāzes pārvades tīkli ~1188 km un ~40 gāzes 

regulēšanas stacijas

• Kopskaitā ~340 darbinieki

• 2017. – 2019. gadā pievienojušies 110 jauni 

darbinieki (33%)

• Trīs dažādas paaudzes (millennials paaudze, X 

paaudze, baby boomers paaudze)



SITUĀCIJA

UN 
IZAICINĀJUMI CONEXUS

30 DIENU 

IZAICINĀJUMS

• Atdalīšanās no AS «Latvijas Gāze»

• Iekšēja reorganizācija ar funkciju 

pārdali un centralizēšanu

• Darbu Conexus uzsākuši ~ 33% jauni 

darbinieki

• Darbinieki izvietoti 3 dažādas lokācijas 

ar plašu apkalpes teritoriju

• Dažādu paaudžu, iesaistes izaicinājums

• Vispārējais izaicinājums - digitalizācija

kā Conexus stratēģiskā iniciatīva

• Kaut kas jauns un nezināms! Priekš 

kam?

Lai veicinātu darbinieku 
veselību, ražīgumu, saliedētu 

kolektīvu, stiprinātu darbinieku 
iesaisti un lojalitāti!



• Ikviens no darbiniekiem aicināts 
piedalīties un reģistrēties digitālajā 
platformā:

• Aicinājuma plakāti e-pastā, pie 
ziņojuma dēļiem

• Aicinājums caur struktūrvienību 
vadītājiem, sapulcēm

• Videoieraksts ar valdes 
priekšsēdētājas uzrunu 
uzņēmuma iekštīklā «Insider»

• Atklāšanas kampaņa ar 1h 
«biohakinga» lekciju klātienē 
(vēlāk ierakstā)

• Pildi uzdevumus → Krāj punktus 
→ Sacenties ar kolēģiem →
Laimē balvas!

• 23.oktobris – 20.novembris 
(2019)

30 DIENU

IZAICINĀJUMA 
KAMPAŅA



• 22 dažādi praktiski dienas 
uzdevumi – izaicinājumi

PRAKTISKAIS

RISINĀJUMS

DIENAS

UZDEVUMS

IETEIKUMI VAI 

INTERESANTS 

FAKTS

SAISTĪTĀ 

VĒRTĪBA







• WEB versija

• iOS aplikācija

• Android aplikācija

DIGITĀLAIS

RĪKS



DARBINIEKU

IESAISTE
13%

32%

21%
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Inčukalna PGK

Gāzes pārvade

Administrācija

Darbinieku iesaiste, %

Kopējā 

darbinieku 

iesaiste

22%

"Līdzjutējs" 
41%

"Veselīgu 
ieradumu 
draugs" 

14%

"Veselīgu 
ieradumu 
vēstnieks"

9%

"Veselīgu 
ieradumu 

guru"
36%

Darbinieku iesaistes līmeņi



• Darbinieku apmierinātības indekss 
PIRMS un PĒC «Conexus 30 dienu 

izaicinājuma»

• PIRMS: atsevišķa aptauja, no 15.10. 
– 21.10.2019., saņemtas 113 atbildes 

(33%);

• PĒC: ikgadējās darbinieku aptaujas 
ietvaros, no 27.11. – 14.12.2019., 

saņemtas 134 atbildes (39%);

eNPS

EMPLOYEE NET 
PROMOTER

SCORE

PIRMS:
Lūdzu, atbildiet uz zemāk redzamo jautājumu.

«Es ieteiktu Conexus Baltic Grid 

uzņēmumu kā darba vietu, kur strādāt.»
1 – noteikti neietektu; 10 – noteikti ieteiktu;
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Promoteri - %

Detraktori =
% Net 

Promoteri

9 – 10

Promoteri

7 – 8

Pasīvie

1 – 6

Detraktori
Conexus eNPS PIRMS -9.7

Conexus eNPS PĒC -4.5

-100 +1000

+10 līdz +50 «labs rezultāts»

-10 līdz +20 «normāls rādītājs»zem -10 «jāsāk satraukties»

PĒC:

«Vai Jūs ieteiktu strādāt 

mūsu Sabiedrībā?»
1 – Slikti; 10 – Labi;

PIRMS
(21.10.2019.)

PĒC
(14.12.2019.)



Izaicinājums noslēdzies ar 
pozitīvām emocijām un 
iepazītiem kolēģiem

Aktīvi izaicinājuma dalībnieki

Darbinieku kopējā iesaiste 
uzlabojusies (33% → 39%)

Darbinieku apmierinātības 
indekss uzlabojies (-9,7 → -4,5)

Samērā zema aktīva 
darbinieku piedalīšanās, 
tikai 10% darbinieki ļoti 
aktīvi iesaistījās 

Viena nedēļa ir 
kampaņveidīga izaicinājuma 
piemērotākais ilgums

Būtiski izmantot dažādas 
iesaistes stratēģijas un 
komunikāciju (vadītāju, 
paaudžu un dažāda līmeņa 
darbinieku iesaistei)

REZULTĀTI

UN 
SECINĀJUMI

500+ 

bildes

6%

53%

62%

!

!

!



Visiem saistošas iniciatīvas

✓ Visiem interesantas un visiem 
izpildāmas iniciatīvas

✓ Saistošas dažādām darbinieku 
paaudzēm un dažādu darbu 
veicējiem (remontatslēdznieki, 
operatori, inženieri, biroja 
darbinieki) saistošas

Tiešo vadītāju iesaiste

✓ Izpratnes veicināšana par 
darbinieku labas jušanās 
veicināšanas aktivitātēm, to 
nepieciešamību, ietekmi

✓ Aktīva iesaiste gan pirms, gan 
kampaņas laikā

NĀKOTNES

IZAICINĀJUMI



PALDIES PAR UZMANĪBU!
Mārtiņš Žogots, Vides un darba drošības departamenta vadītājs

martins.zogots@conexus.lv

Mob. tel. 22003792





“Paldies” akcija Veselības ministrijā

Baiba Brasliņa

10.06.2020.



10.06.2020 Atbildīgu ideju tirgus 63

Nevar šķērsot okeānu, 

ja pamet kuģi vētras laikā.

/Charles F. Kettering/



10.06.2020 Atbildīgu ideju tirgus 64

Vienkārši jautājumi, bet… vai arī atbildes?



kolēģi

Mijiedarbība

Vērtības, 
normas un 
lomas

Piederības un 
līdzības izjūta

65

Mēs strādājam vienā darba vietā-
Veselības ministrija

epizodiski ciešas savstarpējās attiecības
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uzticēt

dot

indivīds

apvienot spēkus

strādāt kopā

komanda

# Jo vairāk rādītāji tiecas uz labo pusi, jo svarīgāks grupā ir kolēģu vērtējums



Darbnīcas visiem darbiniekiem, kuru rezultātā vienojamies par organizācijas 
vērtībām

10.06.2020 Atbildīgu ideju tirgus 66

To var saņemt, bet nav iespējams 
pārdot, tam nav cenas, tomēr tam ir 
liela vērtība
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Ko var vienmēr dot par brīvu pretī kaut ko iegūstot?



10.06.2020 Atbildīgu ideju tirgus 68

Par ko visi kļūst laimīgi saņemot, pat neredzot, kas tas 
ir?
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Manis nekad nevar būt par daudz, kas es esmu?



10.06.2020 Atbildīgu ideju tirgus 70

Ko var atbildēt, kad neviens tev nav lūdzis, ko 
ir viegli noklusēt, kad citiem to vajag dzirdēt, 
ko ir grūti pateikt sev pašam? 



Paldies!

11.06.2020

71





2020.gada 10.jūnijs

“Stiprāki kopā!” 
darbinieku labsajūtas vārdā

«Fortum» Darbinieku labsajūtas veicināšanas vadītāja Latvijā, 
Solvita Dūka



enerģētikas uzņēmums, kas piedāvā saviem 
klientiem elektroenerģiju, apkures un dzesēšanas 
pakalpojumus, kā arī ievieš risinājumus, lai uzlabotu resursu 
izmantošanas efektivitāti.

Mēs esam Fortum -
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Mēs esam Fortum

Uzņēmumi 10
pasaules valstīs

8200 darbinieki
2,3 milj.

elektroenerģijas klientu 

Latvijā

69 darbinieki

Ziemeļvalstis
Baltijas valstis

Polija
Krievija
Indija

26 
koģenerācijas stacijas un 

atomelektrostacijas

Saules un vēja 
elektrostacijas

Siltums
Jelgava

Daugavpils

155 
hidroelektrostacijas

Siltuma ražotājs un 

piegādātājs 24 
pilsētās

5 atkritumu pārstrādes 

rūpnīcas enerģijas iegūšanai

Elektroenerģija
NordPool



2020. gada marts…

76

• Attālinātais darbs

• Nepalikt vienam!

• Padomi darbiniekiem

• Kampaņa – «Stiprāki kopā!»
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Tāpēc – Stiprāki kopā!

• Piedalīties var visi Fortum darbinieki visās valstīs

• Uzdevumi, katra darbinieka individuālās labsajūtas veicināšanai un mūsu, 
kā Fortum komandas, gara stiprināšanai. 

• Kampaņa kopumā ilgst 8 nedēļas un ir sadalīta 4 posmos (2 nedēļas ilgs 
ir katrs posms)
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Kā piedalīties?

• Sporto/ izpildi uzdevumu

• Reģistrē rezultātu HeiaHeia

• Pievieno foto, ja vēlies

• Uzmundrini pārējos

• Laimē kādu no balvām



Fortum - Stiprāki kopā! 

Uzdevums Nr1: Nozīmīgs ir katrs solis!
Katrai kustībai ir nozīme, tādēļ paveic 
kādu aktivitāti katru dienu!
Fokuss: soļi
Mērķis: 100 000 soļu katram 
dalībniekam
Laiks: 27.04 – 10.05.

Uzdevums Nr2: Ņem to vieglāk!
Noteikti veltiet laiku atpūtai un 
relaksācijai
Fokuss: atpūta un stresa mazināšana
Mērķis: 10 reģistrētas atpūtas un 
veselīgās aktivitātes /dalībniekam
Laiks: 11.05. – 24.05.

Uzdevums Nr3: Spēcīgs mājās
Muskuļu tonuss ir viena no galvenajām
jomām, lai, mājās esot, mēs justos 
fiziski veseli.
Fokuss: Vienkārši, fiziski vingrinājumi
Mērķis: 10 reģistrētie vingrinājumi/ 
dalībniekam
Laiks: 25.05 – 07.06.

Uzdevums Nr4: Ūdens un veselīgs 
uzturs
Veselīga, daudzveidīga un sabalansēta 
uztura izvēle
Fokuss: Ēšana un padzeršanās
Mērķis : 10 reģistrētas veselīgas 
maltītes un 2 l ūdens dienā
Laiks: 08.06 – 21.06.
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Nr1: Nozīmīgs ir katrs solis!

850 aktīvu 
dalībnieku;
Latvijā 22 64 milj.

204 600
soļu

247 
dalībnieki 
= 100 000 

soļi

9624 
uzmundrinājumi 
vietnē HeiaHeia
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Nr2: Ņem to vieglāk!

1400 
atpūtas brīžu

517  
atpūta 
dabā

9589
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570
vingrojumu

Vingrots vidēji 

2h 30 
min/ned.

5725

Nr3: Spēcīgi mājās
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Nr4: Veselīgs uzturs un ūdens
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Turpinājums?



85
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Paldies!
Esam stiprāki kopā!





© Rīgas Dzemdību nams

Baiba Auzāne,
Mārketinga un korporatīvās komunikācijas vadītāja

DZINTRA = DZemdību nama INTRAnets

6/11/2020



© Rīgas Dzemdību nams

RDN – Latvijā lielākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde



© Rīgas Dzemdību nams

Ik gadu šeit pasaulē nāk 1/3 no visiem Latvijā dzimušajiem mazuļiem



© Rīgas Dzemdību nams

Dzemdību nama klienti ir ne tikai māmiņas un bērni, bet arī viņu tuvinieki



© Rīgas Dzemdību nams

Vidēji gadā  - tie ir 6000 jaundzimušo, viņu vecāki un atbalstītāji



© Rīgas Dzemdību nams

Rīgas Dzemdību namā bieži viesojas prominences



© Rīgas Dzemdību nams

Esam mācību bāze, un studenti ir mūsu ikdiena



© Rīgas Dzemdību nams

Ēnu dienās uzņemam skolēnus



© Rīgas Dzemdību nams

Mūsu speciālisti bieži sniedz intervijas medijos



© Rīgas Dzemdību nams

Topošajiem un jaunajiem vecākiem vadām nodarbības, rīkojam pasākumus



© Rīgas Dzemdību nams

Darbinieki pulcējas arī neformālās tikšanās reizēs -



© Rīgas Dzemdību nams

no brīvdabas piknikiem, talkošanas vai sēņošanas



© Rīgas Dzemdību nams

…līdz svinīgiem sumināšanas pasākumiem



© Rīgas Dzemdību nams

Ērģelnieces Ivetas Apkalnas koncerts-veltījums Dzemdību namam



© Rīgas Dzemdību nams

COVID- 19 ierobežojumu laiks:



© Rīgas Dzemdību nams

atceltas lekcijas un nodarbības, ambulatorie pakalpojumi



© Rīgas Dzemdību nams

ierobežoti pacientu apmeklējumi, atceltas ģimenes dzemdības



© Rīgas Dzemdību nams

Sākotnēji – maz informācijas par vīrusa ietekmi uz grūtniecību



© Rīgas Dzemdību nams

Grūta komunikācija ar pacientiem



© Rīgas Dzemdību nams

Darbinieku bailes un raizes no nezināmā



© Rīgas Dzemdību nams

un arvien jauni rīkojumi…



© Rīgas Dzemdību nams

Cenšamies skaidrot un informēt ar intraneta starpniecību, 



© Rīgas Dzemdību nams

tomērspriedze turpina pieaugt. Izveidojam video platformu.



© Rīgas Dzemdību nams

Valdes priekšsēdētājas dr. Santas Markovas pirmā uzruna darbiniekiem



© Rīgas Dzemdību nams

Iesaistās Dzemdību nama psihologs



© Rīgas Dzemdību nams

Video formāta «blakne» - darbinieki labprātāk komunicē sociālajos tīklos 



© Rīgas Dzemdību nams

Video skaidrojumi «dzesē» noslogotās telefonlīnijas



© Rīgas Dzemdību nams

Baiba Auzāne,
Mārketinga un korporatīvās komunikācijas vadītāja

Paldies par uzmanību!

6/11/2020





Inese Blaua - Brēķe, 

Swedbank Personāla projektu vadītāja

Ilgtspēja darba vidē sākas ar rūpēm par darbiniekiem: 

Swedbank labbūtības koncepts



© Swedbank Information class

Public

Ilgtspējīgs darbinieks

118

Pašlīderība & Mācīšanās 



Labbūtība darba vidē

119

Mācības

Esošās iespējas 

bankā

Izpētes materiāli

Prakse



Darbinieku viedoklis

120

Swedbank kā darba devējs rūpējas par mani*

Ilgtspējīgā darbinieka indekss 
(3 jautājumi par darbu/ atbalstu/ darba un privātās dzīves līdzsvaru)

8,5 no 10

81 no 100

Man ir nepieciešamais balanss 

starp darbu un privāto dzīvi
7,7 no 10

Darbinieku viedokļi par semināriem garīgās labbūtības jomā:

• «Paldies, ļoti daudz vērtīgu tēmu ir nosegtas.»

• «Labi, ka ir šādi semināri! šobrīd jāiztiek ar vebinariem... neko darīt.»

• «Viss bija lieliski, paldies! Varētu vēl turpināt.»

• «Bija jau dzirdēts, bet labs atgādinājums.»

• «Turpināt seminārus par rīkiem un metodēm izdegšanas mazināšanai.»

*Darbinieku aptauja (Engagement Pulse) rezultāti š.g. aprīlī



© Swedbank Information class

Public

Nākotnes 

izaicinājumi

121121







Shaping the Digital Experience



Tiešsaistes kafijas pauzes 
virtuālajā virtuvē 

Zane Ābelīte-Medne

Atbildīgu ideju tirgus / 10.06.2020.



Par runātāju

Zane Ābelīte-Medne

PR and Events Manager

Komunikācija, nozares pasākumi, uzņēmuma 

kultūra, darba devēja tēls.

Izbauda labu kafiju un nesteidzīgas sarunas.

Brīvajā laikā glezno un iekārto savu māju.



Par ko runāsim

Nedaudz par Wunder

Wunder Latvijā, misija, vīzija, vērtības

Vairāk par Virtuālo virtuvi un tiešsaistes kafijas pauzēm

Dažas patiesības, izaicinājumi, risinājums, 

process, rezultāts



43

Wunder Latvijā

darbinieki

3
biroji

eksports 

1,9m€
apgrozījums 

89%
2010

kopš



radām un 
veidojam

Apvienojot spēkus un zināšanas, izstrādājam ikdienā ērti 
izmantojamus tiešsaistes pakalpojumus.

Mūsu vīzija ir veidot vidi, kurā digitālie risinājumi ir pieejami 
ikvienam.

Misija un vīzija



Wunder vērtības

Mēs esam atvērti un 
zinātkāri

Mūsu kultūras pamatu 

veido savstarpēja 

uzticēšanās

Mēs rūpējamies viens 
par otru

Mūsu vērtības 





Virtuve = “dzīvākā” telpa ofisā

Neformālas sarunas, pieredzes apmaiņa, 
jaunas idejas

Personīgās saites = ieguvums darbiniekiem 
un uzņēmumam

Dažas patiesības



3 valstis, 6 biroji, darbs attālināti

“Vientuļās” virtuves

Fokuss uz darbu

Maz vietas cilvēcīgajam kontaktam

Izaicinājums



3 valstis, 6 biroji, darbs attālināti

“Vientuļās” virtuves

Fokuss uz darbu

Maz vietas cilvēcīgajam kontaktam

→ Virtuālā virtuve

Izaicinājums



Virtuālā virtuve

Tiešsaistes kafijas pauzes

Coffee time



Coffee time

Darbinieku ierosināta iniciatīva pēc WunderCon

Slack kanāls #coffee-time

Donut.com - robots katru (otro) pirmdienu 

izveido pārus

½ h gara kafijas pauze

Ar Zoom starpniecību

Padomi sarunas uzsākšanai

Risinājums

https://slack.com/intl/en-lv/
https://www.donut.com/
https://zoom.us/


Coffee time



Coffee time



Coffee time



Coffee time

2,5 gadi

650 grupas satikušās (50%)

Puse darbinieku piedalījušies vismaz 1x 

~25% darbinieku iesaistās regulāri

Svarīgs ir cilvēks, nevis amats

Personīgās saites, iespēja iepazīt kolēģus

Rezultāti



“

Darbinieki par Coffee time



“

Darbinieki par Coffee time



“

Darbinieki par Coffee time



Virtuālā virtuve

Atbilde ārkārtas situācijai

Latvijas komandas 
sarunas virtuvē



Sarunas virtuvē

Google kalendārs → Virtual Kitchen

Piektdienās, pl. 14:00-16:00

2h atvērts Zoom zvans

Var pievienoties, kad un cik ilgi vēlas

Tematiskās un brīvās sarunas

Risinājums



Sarunas virtuvē

3 mēneši

~60% darbinieku Latvijā

Nejaušība - ko satiksi, par ko runāsi

Komunikācija latviešu valodā

Komandas sajūta = iespēja būt kopā, redzēt 
vienam otru, dalīties pieredzē un sniegt 
atbalstu

Rezultāti



Shaping The Digital Experience

wunder.io wunder.io wunder_io wunder_io





Caur tehnoloģijām pie 

vērtībām

Stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem ar patiesiem Squalio cilvēkiem un mirkļiem



Izaicinājums 

Servisa ekselence it visā 
ko un kā mēs darām, 
darbā ar klientiem, 

partneriem un kolēģiem

Atgriezeniskā saite kā 
instruments vērtību un 

servisa ekselences 
iedzīvināšanai  

Uzņēmuma 
kultūras veidošana 
un jaunu vērtību 

iedzīvināšana



Notikumu attīstība 

Uzņēmums meklēja 
veidu, kā veicināt 

darbinieku iesaisti un 
izveidoja darba 

grupu
3 mēnešos radās 

aplikācija, kurā sniegt 
pozitīvo atgriezenisko saiti 
par kādu no uzņēmuma 

vērtībām
(2017)

Darbinieki neizprata 
jaunās vērtības, jo 
nebija instrumenti, 

kā tās lietot

29% 
darbinieki aptaujā 
(2017) atzina, ka 
sasaista vērtības 
ar savu ikdienas 

darbu 



Kā tas 
strādā? 

Katra mēneša 

pirmajā datuma 

ikviens darbinieks 

saņem 100 Peero

Nākamā mēneša 

1.datumā neiztērētie 

Peero dzēšas 

Visa mēneša garumā 

ar Peero sakām 

paldies par «labajiem 

darbiem»



Kāpēc tas strādā? 

Ērts, inovatīvs
un vienkāršs
risinājums

Tūlītēja
atgriezeniskā saite, 

veids kā pateikt
noklusēto

Sacensību gars –
2 uzvarētāji 

iegūst apmācības 
USA Disney

InstituteUzņēmuma 
vērtību 

sasaiste ar 
darbiniekiem– tās 

kļūst dzīvas 

Spēļošanas elementi un 
papildu iesaistes 

aktivitātes



Rezultāti 

100% 
darbinieku iesaiste un 
aplikācijas lietošana

7 57
692

521

711

Wise Easy Prompt Care

Tieši tik liela sasaiste un 
vērtību lietojums ir bijis 

gada laikā ar Peero

5
iekšējie servisa 
ekselences treneri 

89% 
darbinieki aptaujā (2018) 

atzina, ka sasaista uzņēmuma 
vērtības ar savu ikdienas darbu

(3x palielinājums gada 
laikā)

INFLUENCERI
Ikmēneša TOP 3 darbinieki –

vērtību vēstneši

52%
efektivitāte darbinieku 

iesaistes izmaksās



Pārdomas

Ar sistēmas izveidi ir par 
maz, ir jāparedz liels 

komunikācijas darbs un 
attīstības process

Peero vērts tikai uz 
pozitīvu atgriezenisko saiti

Vērtīgas darbinieku 
sadarbes tīkla 

analītikas iespējas



Iejaukšanās sadarbības tīklā 

Samazināt 
darbinieku pārslodzi

Globālo komandu 
izturības 

uzlabošana

Darbinieku 
fragmentācijas

likvidēšana

Neefektīvas sadarbības 
samazināšana

Darbinieku 
integrēšana

Karjeras iespēju 
uzlabošana



Samazināt 
darbinieku 
pārslodzi 



Globālo 
komandu 
izturības 
uzlabošana



Neefektīvas 
sadarbības 
samazināšana



Darbinieku 
fragmentācijas
likvidēšana



Darbinieku 
integrēšana



Karjeras 
izaugsmes 
uzlabošana



+371 26361307

Liesma.Rijniece@squalio.com

Paldies!





Ārkārtas situācijas: īpašās palīdzības komanda



GALVENIE MĒRĶI
Vadošie eksperti 

un pasaules 

pieredze

Jomas vadītājs

ERO/ĀSO
Lēmums



CEO

Valdes pr-js

Emergency Director

Ārkārtas situācijas 

direktors

ERC Manager

ĀSVC vadītājs

IT

IT

Go-Team

Izbraukumkomanda

Chain 

Operations

Tīkla darbība 

Quality

Kvalitāte

Human 

Resources

Personāldaļa

Crisis

Communication

Komunikācija

Insurance/

Finance

Apdrošin./Finanses

Security

Drošība

Constructions

Būvju ekspluatācija

LOG keeper

Protokolists

Logistics

Loģistika

Legal

Juristi

Food Production

Pārtikas ražošana

Purchasing

Iepirkumi

Marketing

Mārketings

SAT

Īpašās palīdzības 

komanda

Ārkārtas situācijas 

organizācija

Quality

Kvalitāte

1. Direktors

2. Aizvietotājs Nr.1

3. Aizvietotājs Nr.2



ĀSR

Procesi

Skaidra kārtība

ĀSO
Sadalīta atbildība

Atbildības

Ārkārtas situāciju 

rokasgrāmata un 

kontrolkartes

Vienkāršība

Aizvietojamība









PALDIES!





Bites #kopāspēks
arī sociālās 

distancēšanās laikā

Bite Latvija

Klimata kontroles arhitekte

Laura Pļavniece
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Regulāri veiktas 
darbinieku aptaujas
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«Laivā» ar vadību



«Laivā» ar vadības 
komandu
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0

«Laivā» ar 
vadības komandu

• Uzņēmuma aktualitātes

• Kāds ir plāns turpmāk

• Jautājumu un atbilžu sesija par 

interesējošajām tēmām no 

darbinieku iesūtītajiem jautājumiem



Regulāra komunikācija 
video formātā
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2



Daudzpusīgas iekšējās 
aktivitātes video formātā



Apmācības un 
iedvesmojošas 

konferences
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Kopīga vingrošana ar 
kolēģiem
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Dalīšanās pieredzē ar 
jauno darba ikdienu un 

izaicinājumiem
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Kopīga video sveicienu 
veidošana svētkos
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Virtuālās vakariņas
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Sirsnīgi sagaidām atpakaļ 
darbos
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Ir lietas, kas uz palikšanu..



«Laivā» ar vadību ik 
mēnesi



«Laivā» ar vadības 
komandu



Piektdienas – darbs no 
mājām
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#kopāspēks

Bite Latvija 

Klimata kontroles arhitekte 

Laura Pļavniece





KOMANDAS SASPĒLE 

KĀ UZŅĒMUMA 

DZĪVESVEIDS – LEAN

Evija Ābele, 
SIA “Eco Baltia vide” Kvalitātes departamenta vadītāja 



MISIJA, TEORIJA

TRENERIS, PRAKSE

SADARBĪBA, INSTRUMENTI

REZULTĀTS

Eco Baltia grupa

Uzņēmums nodrošina pilnu atkritumu 

apsaimniekošanas ciklu – no atkritumu 

savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējai 

izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un 

izejvielu pārstrādei

Misija:

Atrast vērtību katrā lietā



Kāpēc LEAN?

Nodrošina 

darbinieku 

iesaisti darba 

procesu 

uzlabošanā

Veido 

skaidru, 

saprotamu, 

drošu un 

sakārtotu 

darba vidi

Novērš 

zudumus un 

uzlabo 

uzņēmuma 

biznesa 

rādītājus

Uzlabo 

pakalpoju

mu un 

produktu 

kvalitāti

Ceļ 

darbinieku 

kompetenci 

un pārliecību 

par saviem 

spēkiem

Veicina 

darbinieku 

iesaisti un 

atbildības 

uzņemšanos



Fokuss uz:

Efektivitātes 

celšanu

Kvalitatīvu 

datu ievadi un 

analīzi

Kvalitatīvu 

lēmumu 

pieņemšanu

Uzlabotiem 

procesiem

Sakārtotu un 

drošu darba 

vidi

Produkta un 

pakalpojuma 

kvalitāti un 

klientu 

apmierinātību



Metodes

5S
darba vietas 

vizuālā 

pārvaldība

ASAICHI
operatīvo 

sapulču vadība

Kaizen
darbinieku idejas 

procesu, 

kvalitātes un 

darba drošības 

uzlabošanai, 

zudumu 

samazināšanai

TPM
iekārtu 

dīkstāves 

samazināšana 

un jaudas 

palielināšana

PDCA
sarežģītu 

jautājumu 

risināšana



VISI 

ADMINISTRĀCIJAS 

DARBINIEKI 
SADALĪTI ČETRĀS LEAN 

KOMANDĀS

KATRĀ 

KOMANDĀ 

~13 DARBINIEKI

TIKŠANĀS 

REIZI NEDĒĻĀ

KATRAM DEPARTAMENTA 

DIREKTORAM IR 

KONKRĒTI 

LEAN MĒRĶI

KOPĪGS 

KOMANDAS 

DARBS 
UN INICIĀTĪVA PIE METOŽU 

IEVIEŠANAS



LĪDERIS
TPM

ASAICHI

5S

KAIZEN



PIRMS PĒC

Piemēri 5S



Piemēri ASAICHI

Operatīvi 

tiek 

atrisinātas 

problēmas

Operatīvie 

rādītāji visiem 

redzami

Mērķi ir 

izmērāmi un

viegli 

atsekojami



Piemēri KAIZEN

Izmērāmi 

ieguvumi no 

pastāvīgiem 

uzlabojumiem

Darbinieku 

iniciēti un 

ieviesti 

uzlabojumi

Rezultāti bez 

apjomīgiem 

ieguldījumiem



Rezultāti

Uz pusi samazinājies negadījumu skaits darba vietās

LEAN komandu darbs – nostiprinājis un uzlabojis iekšējās 
komunikācijas plūsmu un savstarpējo sadarbību

5S – 34 sakārtotas darba vietas

ASAICHI – operatīvi risinājumi 

Kaizen – 32 realizētas idejas ar 58.2 tūkst. EUR 

ieguvumu

TPM – sākam no jūnija



Darbinieku apmierinātības aptauja 2019

Es izjūtu uzlabojumus sava uzņēmuma vai 

nodaļas darbībā pēdējo 3 mēnešu laikā

Man ir sajūta, ka mūsu uzņēmums tiek 

pārvaldīts efektīvi

Mans darbs ir interesants, motivējošs un 

nozīmīgs

Man ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai 

savu darbu veiktu kvalitatīvi

Man ir vēlme savas spējas izmantot 

uzņēmuma labā

6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,42019

2018

7,4
7,3

7,5

7,3

7,8

7,6

8,0

7,7

8,3

8,1



“The most dangerous kind of waste is the waste we do not 
recognize.” Shigeo Shingo, japāņu inženieris



www.zalais.lv
www.skiratlons.lv

info@zalais.lv

ATRAST VĒRTĪBU KATRĀ 

LIETĀ UN CILVĒKĀ





Zane Johansone, Vēstnieku prezidente
10.06.2020.

Gjensidige Vēstnieki:

Aizrautīgi entuziasti, kuri tic labākai pasaulei.
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• Gjensidige ir vadošā 

Ziemeļvalstu un Baltijas 

apdrošināšanas grupa, 

kas ir  kotēta Oslo biržā. 

• 200 gadu ilga vēsture 

Skandināvijā.

• Mēs apdrošinām 

dzīvību, veselību un 

mantu - ilgtspēja ir 

mūsu DNS.

• Mēs esam vajadzīgi 

cilvēku dzīvē - pirms 

un pēc negadījuma.

• Svarīgs tirgus dalībnieks 

Baltijā - galvenais birojs 

Lietuvā ar filiālēm Latvijā 

un Igaunijā.

• Apgrozījums Baltijā 

2018. gadā - 115 miljoni 

EUR.

• Baltijā uzņēmums dibināts 

2002. gadā.

• 420 000 privātie klienti 

un 35 000 korporatīvie 

klienti Baltijā.

• 760 aizrautīgi darbinieki 

Baltijas valstīs.

Kas ir Gjensidige?
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Brīvprātīga aktīvu, aizrautīgu, atraktīvu 

darbinieku iniciatīva visā Baltijā, kas 

darbojas jau 3 gadus, lai:

- paaugstinātu Gjensidige darbinieku 

lojalitāti un iesaisti notiekošajos 

procesos, 

- stiprinātu Gjensidige tēlu iekšēji un ārēji.

Kas ir Gjensidige Vēstnieks?

3GADUSJAU
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Uzlabo un saliedē 

koleģiālās 

attiecības

Vairo prieku un 

pozitīvu gaisotni

Pauž  viedokli, 

uzklausa un 

nekritizē

Vairo lepnumu 

par savu 

uzņēmumu 

iekšēji un ārēji

Piedalās pasākumu 

un aktivitāšu 

radīšanā un 

organizēšanā

Pārvērš parastu 

ikdienu svētkos

Īsteno  gan mazliet 

trakas, gan ļoti 

sirsnīgas un 

jēgpilnas idejas

Gjensidige 

vēstnieks 
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Gjensidige

Vēstnieki nav 

stāsts par 

uzņēmumu un tā 

interesēm, bet par 

cilvēkiem –

darbiniekiem un to 

labsajūtu.

Katram 

vēstniekam ir 

sava vēlme un 

motivācija 

iesaistīties.

Savas intereses, 

kaislības, kuras ir 

iespējams realizēt 

un kuras mēs 

atbalstām.



Dace – Vēstnieks, kurš dara no sirds

225

Vēstnieku kopiena ir domu biedru grupa, viens cilvēks nav 

darītājs. Vislabākais kompliments, ko esmu saņēmusi no kolēģiem, 

ir - Vai Jūs ar vēstniekiem nevariet atrisināt mūsu sasāpējušos 

jautājumus? - ziniet, šādi vārdi IEDVESMO!

Katra sfēra, katrs projekts, ko mēs esam paveikuši, ir lieliska iespēja 

pierādīt sevi kā personību, paust savas idejas un vienmēr zināt, 

ka par šīm idejām un domām tevi neviens nenosodīs.

Lielisks projekts bija Maigais suns - kopā ar kanisterapijas 

suņiem devāmies pie senioriem pansijās, lai uzlabotu viņu 

noskaņojumu, uzmundrinātu. 
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Lauma – Vēstnieks, TV dīva

227

Man ir ļoti svarīga ikviena darbinieka pašsajūta 

uzņēmumā, jo “Laimīgs darbinieks - laimīgs 

uzņēmums”.

Viens no Vēstnieku projektiem, kurš mani un kolēģus ļoti 

iedvesmoja, ir JTV. Šī projekta doma radās Vēstnieku 

kopienā, kad Gjensidige Latvija gatavojās pārvākties uz 

savu jauno biroju Jaunajā Teikā. 

Šis projekts man ļāva atklāt sevī jaunu kaislību –

filmēšanos un raidījumu vadīšanu. 
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Aleksandrs – Vēstnieks, iekšējais aktīvists

229

Esmu pārliecināts, ka lietas, ko gribi izdarīt, ir jādara 

pašam. Vienmēr ir viegli runāt ko un kā būtu labāk 

darīt. Tomēr es esmu praktiķis un runāšanas vietā 

man labāk patīk uzņemties iniciatīvu un darīt. 

Vēstniekos man ļoti patīk, ka mēs esam kolēģu grupa, 

kas sastāv no tiem “darītajiem”, kuri izdomā un to 

īsteno. 

Ļoti patīk, ka uz šķēršļiem mēs skatāmies kā uz 

izaicinājumiem, nevis kā uz iemeslu kaut ko nedarīt. 
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Pateicības krēsls



Kristiana - Vēstnieks, dzīvnieku draugs

232

Es rūpējos par savu darba ģimeni tieši tāpat kā to 

darītu mājās. 

Es mūsu Vēstniekos mīlu to, ka pat vismazākais projekts 

var būt ļoti svarīgs un vienot mūs. Neviena no mūsu 

sapulcēm nav beigusies laikā, jo telpā valda tāda 

enerģija, kuru nevar apturēt vai ielikt rāmī. 
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vestnieki@gjensidige.lv



























DZĪVI NEMĒRA GADOS, BET 
PIEREDZĒ

Vecums nav šķērslis darba tirgū

Mečislavs Maculēvičs
Rimi Baltic personāla direktors



RIMI BALTIC GRUPA

* Datu avots: nacionālie statistikas dati, uzņēmumu gada pārskati. 

Viens no Baltijas valstīs vadošajiem 
pārtikas mazumtirgotājiem ar 15% 
tirgus daļu* (2018)

277 veikali Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Pilnībā pieder Ziemeļvalstīs vadošajai 
mazumtirdzniecības kompānijai ICA 
Group, kuras darbības fokusā ir pārtika 
un veselīgs dzīveveids

Darbinieku skaits: 10 494  (2019)



• Mazumtirdzniecībā darbinieku piesaiste un noturēšana ir viens no galvenajiem
nozares izaicinājumiem

• Latvijas darba tirgū teju 40% no kopējā bezdarbnieku daudzuma veido darba ņēmēji, 
kuri pārstāv vecuma grupu 50+ (NVA, 2020. gada marts)

• Pēc NVA datiem starp bezdarbniekiem vecuma grupā 50+ ir vairāk sievietes

• Rimi kopš 2016. gada darbinieku piesaistes kampaņās fokusējas arī uz gados vecākiem
potenciālajiem darbiniekiem

• Jo mēs patiesi ticam, ka dzīvi nemēra gados, bet pieredzē

50+ spēks un pieredze



• Nereti ir emocionālas barjeras – nav pārliecinātas par sevi  

• Zems pašnovērtējums un drosmes trūkums 

• Dažreiz saskaras ar vecuma diskrimināciju, kad darba devēji 
izvēlas jaunākus kandidātus

• Nevar strādāt 40 stundas nedēļā, ir nepieciešama iespēja strādāt 
elastīgu darba laiku

• Sievietēm, salīdzinājumā ar vīriešiem, svarīgāka ir darba vietas 
ērta atrašanās vieta, iespēja strādāt no mājām, darba drošības 
standartu ievērošana, iespēja saņemt apmācības, taisnīga 
virsstundu samaksa un godīgi konkurences principi 

• Turpina strādāt, jo nepieciešami ienākumi 

• Nereti pamet darba tirgu, jo ir jārūpējas par laulātajiem, 
mazbērniem un vecākiem

• Visbiežāk pamet darbu ne personisku iemeslu dēļ, bet dzīves 
apstākļu dēļ 

• Novērtē darbā stabilitāti un baidās no pārmaiņām 

• Vēlas mazāku darba slodzi, mazāku stresa līmeni 

• Novērtē sociāli atbildīgus uzņēmumus ar labu reputāciju, 
kuri rūpējas par vidi, ievēro augstus ētikas standartus un 
finansiāli stabili ienākumi 

Ko no darba devēja sagaida 50+ SIEVIETES?*
* Balstoties uz RIMI Baltic iekšējo pētījumu

Kā viņas jūtas: Meklējot darbu:



Info mājaslapā uz kampaņas 
laiku – ērti atrodamas vakances
un esošo darbinieku pieredzes
stāsti

Darbinieku piesaistes
kampaņa 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Zv6bnx32jj4


Darba sludinājumi 2019
Tava Dzīves Pieredze – Tavs CV



• 2012.-2015.gads – gadā vidēji piesaistīti 
150-250 draugi

• Kopš darba devēja kampaņas uzsākšanas
2016.gadā vidēji gada laikā tiek piesaistīti
350-400 draugi

ATVED DRAUGU
programma



DARBINIEKU 
LABUMI

Kāpēc ir vērts pievienoties 
Rimi komandai?



• Caurspīdīga atalgojuma politika, ļoti labs veselības 
apdrošināšanas segums, Kolēģu atbalsta fonds

• Mācības, mentori, iekšējā kultūra - pārmaiņas kā ikdienas 
sastāvdaļa

• Nepilnas slodzes, ērts darba laiks

• Nozares prestiža celšana, regulārs un pozitīvs darba novērtējums, 
klientu atsauksmes un uzslavas

• Komandas saliedēšanas pasākumi, «mazie svētki», cilvēciskas 
attiecības 

• Vadītāju kompetenču attīstība

• Stabilitāte, godīgs atalgojums, samaksāti nodokļi, rūpes par 
veselību

• Skeptiska attieksme pret jaunumiem un bailes no jaunām 
tehnoloģijām 

• Vēlas mazāku darba slodzi

• Bailes no klientu attieksmes

• Pozitīva un atbalstoša kolēģu, vadītāja attieksme

Svarīgākās lietas darbā ar pieredzes bagātiem darbiniekiem?

Kas tiek sagaidīts no darba devēja un 
barjeras:

Risinājumi:



• Ir svarīgi izmantot visu Latvijas darba tirgus
potenciālu

• Darbinieku dažādība, uz vienotu vērtību 
pamata, ir lielisks kapitāls uzņēmumā

• Pieredzes bagātu vecāka gadagājuma
profesionāļu aktivizācija darba tirgū,
vienlaikus uzlabojot viņu dzīves kvalitāti un 
pašapziņu

• Esam gatavi, ka esošie darbinieki attīsta savu
karjeru uzņēmuma ietvaros jebkurā vecumā. 
Kā pielāgoties dažādām interesēm un 
vajadzībām?

NOSLĒGUMĀ



PALDIES!
JAUTĀJUMI?





Palikt vienotiem, 
esot attālināti

Santa Ozoliņa
LMT Personāla speciāliste



Pajautā, nevis domā, ka zini

Vai Tu savā komandā jūties vairāk vienots vai atsvešināts? *



Sniedz atbalstu pašam balstam



Sniedz atbildes uz jautājumiem dažādos kanālos



Fizisko aktivitāšu veicināšanai- Endomondo
pavasara izaicinājums



Darbinieku iesaiste sabiedrības atbalsta projektos

Kolēģis, strādājot mājās, 
sagatavojis pavadinstrukciju, kā 
iekārtas sagatavot mācību 
procesam

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
starpniecību esam nosūtījuši 2266 
viedierīces un bezmaksas internetu 
attālinātām mācībām bērniem visā 
Latvijā

Iniciatīvas “Veselai Latvijai” ietvaros LMT nodrošinājis 
Latvijas lielākajām slimnīcām un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestam vairāk nekā 1000 
iekārtu, pieslēgumu un risinājumu attālināta darba 
veikšanai

Lietotnes izveides komandā piedalījās vairāk nekā 
20 LMT darbinieku

Latvijas iedzīvotājiem brīvprātīgi un bez maksas 
pieejama Latvijas IKT nozares un zinātnes pārstāvju 
izstrādātā kontaktu fiksēšanas lietotne “Apturi Covid”



Kas skatāms seriāla sērijās?

Tās noteikti ir lielas izmaksas?

Kā radās ideja par seriālu?

Seriāls #StrādāNoMājām



Video fragmenti no 
vienas #Strādānomājām sērijas



Vēlam ikkatram rast dzīvesprieku, 
iekšējo spēku un iegūt daudz jaunu 
zināšanu un prasmju, lai uz 
nākotnes pārmaiņām lūkotos ar 
lielāku iekšējo mieru un gatavību 
iet nezināmajā!




