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Lauku atbalsta dienests

• Dibināts 2000.gada 1.aprīlī

• Atrodas Zemkopības ministrijas 
padotībā

• Amatu vietu skaits 783

• Administrē Eiropas Savienības un 
valsts atbalstu



Lauku atbalsta dienests 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/vispariga-

informacija/vispariga-informacija/

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/vispariga-informacija/vispariga-informacija/


Sajūta gida izveidošanas pamats

• 2014.gads LAD tika pasludināts par 
Labsajūtas gadu, kura ietvaros 
tika:

• veikta darbinieku aptauja 
par psihoemocionālajiem riska 
faktoriem

• organizētas darbinieku 
diskusijas

• organizētas mācības par 
stresa vadību



Stresa vadības mācības 
darbiniekiem

1) Individuālais tests darbiniekiem par viņu aizsardzības līmeni pret stresu 

2) Teorija par stresa veidiem un to ietekmi: 

a. Stresa veidi

b. Stresa stadijas

c. Stresa ietekme

d. Stresa vadīšanas tehnikas

3) Teorija un praktiski izmēģināmas metodes stresa vadīšanai (meditācijas, 
vizualizācijas utt.) 

4) 8 soļu metode, kā palielināt savu aizsardzības līmeni pret stresu: 

a. Veselība, fizisko aktivitāšu nozīme

b. Pareizs uzturs un ūdens lietošana

c. Pareiza elpošana un miega režīms

d. Laika plānošanas pamatnosacījumi

e. Lietas, no kurām rekomendējams atteikties u.c. 

5) Mājasdarbs – izaicinājums
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Tests: 
cik daudz Tu dari savai aizsardzībai pret stresu

Izvēlieties 1-3 punktus katram apgalvojumam, kur:

1 – drīzāk nepiekrītu šim apgalvojumam

2 – daļēji piekrītu šim apgalvojumam

3 – piekrītu šim apgalvojumam



1. Es ievēroju regulāras ēdienreizes un ēdu sabalansētu pārtiku

2. Man vismaz četras reizes nedēļā sanāk izgulēties (vismaz 7h)

3. Es vismaz 2 reizes nedēļā intensīvi sportoju

4. Es nesmēķēju un darba dienās nelietoju alkoholiskos dzērienus

5. Man ir draugu un kolēģu loks, uz kuriem es varu paļauties

6. Es spēju atklāti runāt par savām jūtām, piemēram, kad esmu dusmīgs vai 

noraizējies

7. Dienas laikā es atrodu laiku, lai pabūtu ar sevi

8. Esmu mierīgs, kad kādu gaidu vai, piemēram, stāvu rindā vai esmu 

sastrēgumā

9. Es māku pienākumus deleģēt un māku pateikt „nē”

10. Es spēju identificēt stresa simptomus un zinu, kā sev palīdzēt

11. Esmu optimists

12. Es māku organizēt savu laiku gan darbā, gan ārpus



Rezultāti

• 29 un vairāk punktu – Tev ir visi priekšnoteikumi, lai Tu spētu 
aizsargāt sevi no nelabvēlīgas psihoemocionālo faktoru iedarbības. Tu 
par sevi rūpējies un tas atmaksājas.

• 24 – 28 punkti – Kopumā Tu rūpējies par savu fizisko un emocionālo 
veselību, tomēr ir lietas, kurām būtu jāpievērš papildus uzmanība. 
Velti vairāk laika sev!

• 19-23 punkti – Ilgstoši šāda situācija var negatīvi ietekmēt Tavu 
veselību – Tu esi pakļauts dažādām emocionālām krīzes situācijām. 
Tev vairāk par sevi jārūpējas, citādāk Tu vari nonākt gan veselības 
problēmās, gan sabojāt attiecības ar apkārtējiem.

• 18 un mazāk punkti – Šķiet, ka Tu rūpējies par visu, tikai ne par 
sevi. Tev steigšus kas jādara situācijas uzlabošanai! Sastādi rīcības 
plānu jau šodien!



www.sajutugids.com



Sajūtu gids

• Tiešsaistes rīks, kuru var izmantot 
ikviens, kurš vēlas uzlabot savu 
labsajūtu darbā vai ārpus tā.

• Darbiniekam interaktīvā un interesantā 
veidā ir pieejami materiāli no Stresa 
vadības mācībām, gan arī no citu 
iepriekšējo gadu mācībām.

• Padomi un ieteikumi savas un kolēģu 
labsajūtas uzlabošanai.

• Pieejams no visa veida mobilajām 
ierīcēm ar interneta pieslēgumu.

• Ir latviešu un angļu valodā.



Sajūtu gida vizuālais izskats 



Sajūtu gids

https://vimeo.com/122094273

https://vimeo.com/122094273


Sajūtu gida bloga izveidošanas 
pamats

• 2015.gads LAD tika pasludināts par 
Drošības gadu, kura ietvaros tika:

• turpinātas iesāktās Labsajūtas 
gada aktivitātes (mācības)

• organizētas mācības par 
drošības jomu

• veikta darbinieku 
apmierinātības aptauja

• sporta aktivitātes

• sniegts atbalsts darbiniekiem 



Sajūtu gida blogs

• Tā ietvaros tiek publicēti dažādi 
raksti un metodes kā darbinieki 
var uzlabot savu darba dienu un 
produktivitāti.

• Ir publicēti materiāli no 2015.gada 
mācībām.

• Ir piesaistīti sadarbības partneri.

• Darbinieku iesaiste – fotogrāfijas, 
raksti, metodes. 



blog.sajutugids.com



Sajūtu gida statistika

• 19 430 lietotāji

• Gandrīz 77 tūkstoši sadaļu skatījumi

• Katrs ceturtais no apmeklējumiem ir 
no cilvēka, kurš aplikāciju jau lietojis

• Vidējais aplikācijā pavadītais laiks: 
3-10 minūtes

• Ir apmeklēts vairāk kā 50 valstīs



LAD darbinieku vērtējums



LAD darbinieku vērtējums (2)



LAD darbinieku vērtējums (3)



Kas ir mainījies?

• Darbinieki atzīst, ka LAD rūpējās par tā 
darbiniekiem

• Ir iegūta darbinieku uzticība, darbinieki 
ir atvērtāki diskusijām

• Darbinieki vairāk domā par savu 
veselību un labsajūtu



Praktiskas metodes stresa mazināšanai 
un labsajūtas uzlabošanai
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Smaida terapija
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https://www.youtube.com/watch?v=DEgbItrrSkc

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


Meditācija 

• Var atbrīvot no negatīvām domām un 
veicināt pozitīvo garīgo attīstību, ļaujot kļūt 
harmoniskākiem, iekšēji mierīgākiem un 
vieglāk izturēt spriedzi, kā arī veicina 
fizisko veselību.

• Palīdz atslēgties no domām un ikdienas 
satraukuma. 

• Izmanto stresa samazināšanai, miera 
saglabāšanai, atslābināšanai, atpūtai no 
ikdienas, u.c.

• Pastaigas meditācija

• Mūzikas meditācija 

• „Prāta miers” 
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Vizualizācija

• Stresa pārvarēšana ar iztēles palīdzību

• Palīdz, lai atbrīvotos no negatīva paštēla, noteikt un 
sasniegt mērķus, tikt galā ar ikdienas dzīves 
izaicinājumiem 

o „Rīta cēliens”

o „Perfekta diena” 

o „Lāde” 

o „Sevis pārslēgšanas metode (burka)” 
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Pašiedvesmas metodes (1) 

Pozitīvā domāšana

• Treniņš vadīt savu prātu, domas un piešķirt 
situācijām sevis izvēlētu nokrāsu

• Pozitīvu domu vingrinājumi – patīkamās atmiņas, 
relaksācija saulē, pozitīvi apgalvojumi

• Fizioloģijas izmantošana prāta stāvokļa maiņai:

– Vienkārši pasmaidi!

26



Pašiedvesmas metodes (2) 

Afirmācijas

• Metodes, kas ļauj mainīt domāšanas veidu – no 
negatīvā uz pozitīvo, celt savu pašapziņu

• Pozitīvi apgalvojumi jeb afirmācijas - palīdz 
mazināt stresu, vairot personiskā spēka sajūtu un 
atver prātu jaunu pārmaiņu iespējām, kā arī palīdz 
pārvērst negatīvo uz pozitīvo:

Piemēram, “Es esmu mierīgs”, “Es varu tikt galā ar jebko”, “Es 
esmu stiprs”, “Es izvēlos laimi” u.c.
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Ko esam iemācījušies?

• Lielāka darbinieku iesaiste dod pozitīvu 
atgriezenisko saikni un paaugstina 
darbinieku lojalitāti.

• Nav nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, 
lai realizētu lieliskus projektus.

• Galvenā panākumu atslēga –
darbinieku entuziasms un radošums. 

• Redzēt spēju izmantot darbinieku 
talantus.

• Nebaidīties runāt ar darbiniekiem par 
jūtīgiem jautājumiem un uzklausīt tos. 



Paldies par uzmanību!


