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Profesionālā vizītkarte

• Izglītība:
pedagoģija+psiholopsiholopsiholopsiholoģģģģijaijaijaija+starptautiskās 
attiecības+ biznesa vadība+ politikas zinātne

• Profesionālā darbība:
– personāla vadības un organizāciju attīstības 

konsultante 
– SIA O.D.A. (Organization Development Academy) 

īpašniece
– lektore Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā

• Profesionālās intereses: cilvēkresursu 
attīstības risinājumi, grāmatu rakstīšana
– “Organizāciju efektivitātes modelis” (2008)
– “Līderības fenomens Latvijā” (līdzautore, 2008)



IzaicinIzaicinIzaicinIzaicināāāājumi mjumi mjumi mjumi mūūūūsdienu sdienu sdienu sdienu 
organizorganizorganizorganizāāāācijcijcijcijāāāāssss



Iedomāsimies, ja...



Uzsākot ceļojumu...

- Es tevi nepazīšu, ja mēs atkal tiksimies, - Oliņš Boliņš
īdzīgi teica, sniegdams Alisei vienu pirkstu. – Tu esi tik 
līdzīga citiem cilvēkiem.

- Cilvēkus parasti atšķir pēc sejas, - Alise saprātīgi 
piezīmēja.

- Tur jau ir tā nelaime, - Oliņš Boliņš teica. (..) Viss kā
citiem. Ja tev, piemēram, abas acis būtu deguna 
vienā pusē, bet mute atrastos virs acīm, būtu 
pavisam kas cits.

- Tas neizskatTas neizskatTas neizskatTas neizskatīīīītos gltos gltos gltos glīīīītitititi, - Alise iebilda, bet Oliņš Boliņš, 
aizvēris acis, noteica:

- Iekams neesi izmIekams neesi izmIekams neesi izmIekams neesi izmēģēģēģēģinininināāāājusi, nerunjusi, nerunjusi, nerunjusi, nerunāāāā!



Iedomāsimies, ja...

Darbs nav kā darbs, bet prieks un 
aizraušanās....



Jānis Mažis
BalzBalzBalzBalzāāāāmmeistarsmmeistarsmmeistarsmmeistars

• Izglītība: pārtikas tehnologs 
(LLA)
• Profesionālā karjera: 
Kopš 1974. gada - AS Latvijas Balzams,
Liķieru cehs

Operators
Tehnologs
LiLiLiLiķķķķieru ceha vadieru ceha vadieru ceha vadieru ceha vadīīīīttttāāāājsjsjsjs (kopš 1993. gada)

wwwwwwwwwwww. lb.lv. lb.lv. lb.lv. lb.lv



Iedomāsimies, ja...

Nauda nav ne darba 
stimuls, ne novērtējums 





Kur grupa Kur grupa Kur grupa Kur grupa ““““ppppāāāārdevardevardevardeva”””” vairvairvairvairāāāāk k k k 
femidomufemidomufemidomufemidomu????

1. grupa, kura ar prezervatīvu pārdošanu 
nopelnīja gandrīz tikpat, cik ar matu 
griešanu (daudz naudas par vienu 
prezervatīvu)

2. grupa, kas saņēma maz naudas
3. grupa, kura femidomus izdalīja par velti  -

brīvprātīgais darbs
4. grupa, kuras dalībnieki tika atalgoti ar 

atzinību



Veiksmīga palīdzība
Atziņas no Poverty Action Lab pētījumiem

• Sievietes pie varas

• Mentori nevis skolotāji

• Reklāma palīdz



KKKKāāāāppppēēēēc mc mc mc mēēēēs dars dars dars darāāāām to, ko darm to, ko darm to, ko darm to, ko darāāāām?m?m?m?



Citāts no “Alise Aizspogulijā”

- Ja es lietoju kJa es lietoju kJa es lietoju kJa es lietoju kāāāādu vdu vdu vdu vāāāārdurdurdurdu,- Oliņš Boliņš visgudri 
sacīja, - tas noztas noztas noztas nozīīīīmmmmēēēē tietietietiešššši to, ko es vi to, ko es vi to, ko es vi to, ko es vēēēēlos, lai tas los, lai tas los, lai tas los, lai tas 
noznoznoznozīīīīmmmmēēēē, , , , ---- ne vairne vairne vairne vairāāāāk un ne mazk un ne mazk un ne mazk un ne mazāāāāk.k.k.k.

- Jājautā – vai jūs varat piešķirt vārdam dažādas 
nozīmes? – Alise iebilda.

- Jājautā, - Oliņš Boliņš atteica, - kurkurkurkuršššš tad ir tad ir tad ir tad ir 
noteicnoteicnoteicnoteicēēēējs pjs pjs pjs pāāāār saviem vr saviem vr saviem vr saviem vāāāārdiem!rdiem!rdiem!rdiem!



Citāts no “Alise Aizspogulijā”

- Es redzu, ka jūs 
nedziedat, - sacīja 
Alise.

- Ja tu vari Ja tu vari Ja tu vari Ja tu vari redzredzredzredzēēēētttt, vai , vai , vai , vai 
es dziedu vai ne, tad es dziedu vai ne, tad es dziedu vai ne, tad es dziedu vai ne, tad 
tev ir redztev ir redztev ir redztev ir redzīīīīggggāāāākas acis kas acis kas acis kas acis 
neknekneknekāāāā daudziem citiemdaudziem citiemdaudziem citiemdaudziem citiem, 
- Oliņš Boliņš skarbi 
noteica.



VadVadVadVadīīīīttttāāāājjjjuuuu loma iekloma iekloma iekloma iekššššēēēējjjjāāāās s s s 
motivmotivmotivmotivāāāācijas veicincijas veicincijas veicincijas veicināāāāššššananananāāāā

• Vadīt sarunas, lai...
– Ar jautājumu palīdzību izzinātu darbinieku 

motivāciju

– Ar klausīšanos saprastu, ko darbinieks 
saka



Liriskā pauze no 
“Alise Aizspogulijā”☺

• Kas iznāks, ja maizes 
klaipu sadala ar nazi?

• Atņemsim sunim kaulu! 
Kas paliks pāri?



RRRRīīīīccccīīīības efektivitbas efektivitbas efektivitbas efektivitāāāāte te te te 
un vadun vadun vadun vadīīīīttttāāāāja loma.ja loma.ja loma.ja loma.



• Ik gadu Eiropas valstis pēc ES komisāra 
aplēsēm izizizizššššķēķēķēķērdrdrdrdēēēē llllīīīīdzdzdzdz

6 000 000 000 eiro atbalsta l6 000 000 000 eiro atbalsta l6 000 000 000 eiro atbalsta l6 000 000 000 eiro atbalsta līīīīdzekdzekdzekdzekļļļļu,u,u,u,

jo savstarpēji nesaskaņo palīdzības 
pasākumus

Kristofs Kukliks. Palīdzēt. Jo vairāk, jo labāk?
žurnāls GEO, 2012. gada decembris



SabiedrSabiedrSabiedrSabiedrīīīības (darbinieku) bas (darbinieku) bas (darbinieku) bas (darbinieku) 
llllīīīīdzdaldzdaldzdaldzdalīīīībabababa



IedomIedomIedomIedomāāāāsimies, ja...simies, ja...simies, ja...simies, ja...

Vadītāji nevada darbiniekus, bet veido 
vidi, kurā darbinieki paši vada sevi



Vai mVai mVai mVai mēēēēs zins zins zins zināāāām, kas mm, kas mm, kas mm, kas mūūūūsu darbiniekiem ir su darbiniekiem ir su darbiniekiem ir su darbiniekiem ir 
nepiecienepiecienepiecienepiecieššššams efektams efektams efektams efektīīīīvam darbam?vam darbam?vam darbam?vam darbam?



Citāts no “Alise Aizspogulijā”

- O-o, Ķeizarkroni! – Alise 
iesaucās, uzrunādama 
vienu ziedu, kas līgani 
šūpojās vējā. – Es vēlos, 
kaut tu spētu runāt!

- MMMMēēēēs sps sps sps spēēēējam runjam runjam runjam runāāāāt, t, t, t, ---- sacsacsacsacīīīīja ja ja ja 
ĶĶĶĶeizarkronis, eizarkronis, eizarkronis, eizarkronis, ---- ja ir kja ir kja ir kja ir kāāāāds, ar ds, ar ds, ar ds, ar 
kuru vkuru vkuru vkuru vēēēērts runrts runrts runrts runāāāātttt.



Citāts no “Alise Aizspogulijā”

Karaliene: Pēc noteikumiem, ievārījums –
rītdien, ievārījums – vakardien, bet 
nekad – šodien.



Citāts no “Alise Aizspogulijā”

Oliņš Boliņš pēc brītiņa atkal 
turpināja:

- VVVVāāāārdiem, protams, dardiem, protams, dardiem, protams, dardiem, protams, dažžžžiem, iem, iem, iem, 
ir raksturs, it ir raksturs, it ir raksturs, it ir raksturs, it īīīīpapapapašššši i i i –––– darbdarbdarbdarbīīīības bas bas bas 
vvvvāāāārdiem, tie ir vislepnrdiem, tie ir vislepnrdiem, tie ir vislepnrdiem, tie ir vislepnāāāākie; ar kie; ar kie; ar kie; ar 
īīīīpapapapaššššīīīības vbas vbas vbas vāāāārdiem var visrdiem var visrdiem var visrdiem var visāāāādi di di di 
izdarizdarizdarizdarīīīīties, bet ar darbties, bet ar darbties, bet ar darbties, bet ar darbīīīības bas bas bas 
vvvvāāāārdiem ne (..)rdiem ne (..)rdiem ne (..)rdiem ne (..)

- VVVVāāāārdrdrdrdāāāā kkkkāāāā cecececeļļļļasomasomasomasomāāāā es es es es 
salieku visu, ko gribu.salieku visu, ko gribu.salieku visu, ko gribu.salieku visu, ko gribu.



Citāts no “Alise Aizspogulijā”

• Melnā Karaliene: RunRunRunRunāāāā vienmvienmvienmvienmēēēēr patiesr patiesr patiesr patiesīīīību, bu, bu, bu, 
domdomdomdomāāāā, pirms tu run, pirms tu run, pirms tu run, pirms tu runāāāā, un v, un v, un v, un vēēēēllllāāāāk visu pieraksti.k visu pieraksti.k visu pieraksti.k visu pieraksti.

- Es galvoju – es nemaz nedomāju, ka... - Alise 
pūlējās taisnoties, bet Melno Karaliene viņu 
pārtrauca.

- Tieši to es tev pārmetu. Tev vajadzēja domāt! 
Kā bērns var nedomāt? Ikkatrā jokā ir jābūt 
kādai domai, un bērns, manuprāt, nav nekāds 
joks. Tu nevari to noliegt, pat ar abām rokām 
ne!



VadVadVadVadīīīīttttāāāāju loma (1)ju loma (1)ju loma (1)ju loma (1)



Citāts no “Alise Aizspogulijā”

-Sēdi taisnāk, minkiņ! – Alise, līksmi 
smiedamās, izrīkoja. – Un paklanies, 
kamēr tu domā, ko... Ko atmurrāt. 
Atceries Atceries Atceries Atceries –––– paklanoties var iegpaklanoties var iegpaklanoties var iegpaklanoties var iegūūūūt laikut laikut laikut laiku!



Citāts no “Alise Aizspogulijā”

- Zini, - Burbulis ļoti sērīgi 
piebilda, -
visnopietnākais 
negadījums cīniņā ir 
zaudēt galvu.



VadVadVadVadīīīīttttāāāāju loma (2)ju loma (2)ju loma (2)ju loma (2)

- Nu mūsu pusē, - Alise 
stāstīja, vēl arvien 
elsdama un pūzdama, -
parasti kaut kur var 
nokļūt, ja skrien tik ātri un 
tik ilgi kā mēs.

- Atpalikusi puse! – sacīja 
Karaliene. – ŠŠŠŠeit, keit, keit, keit, kāāāā redzi, redzi, redzi, redzi, 
lai noturlai noturlai noturlai noturēēēētos tantos tantos tantos tanīīīī vietvietvietvietāāāā, , , , 
kurkurkurkurāāāā esi, jesi, jesi, jesi, jāāāāskrien, cik skrien, cik skrien, cik skrien, cik āāāātri tri tri tri 
vien vari. Bet, ja vvien vari. Bet, ja vvien vari. Bet, ja vvien vari. Bet, ja vēēēēlies lies lies lies 
noknoknoknokļūļūļūļūt kaut kur citur, t kaut kur citur, t kaut kur citur, t kaut kur citur, 
jjjjāāāāskrien vismaz divreiz tik skrien vismaz divreiz tik skrien vismaz divreiz tik skrien vismaz divreiz tik 
āāāātri.tri.tri.tri.



NoslNoslNoslNoslēēēēgumgumgumgumāāāā............
Alise: nevar taču ticēt 

neticamajam!

- Tu esi maz 
vingrinājusies, -
Karaliene secināja. – Kad 
es biju tavā vecumā, es 
vingrinājos regulāri 
pusstundu dienā. Jā-a, 
dažkārt pirms brokastīm 
esmu noticējusi sešām 
neticamām lietām.



Paldies Paldies Paldies Paldies 
par par par par 

uzmanuzmanuzmanuzmanīīīību!bu!bu!bu!


