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KAS MĒS ESAM?

Mēs esam 102 darbinieku komanda, 

kas atrodamies Pastendē, Talsu 

novadā!

Mēs esam ražotāji –

mājsaimniecības preces (gludināmie 

dēļi un veļas žāvētāji) ir mūsu 

ražotnes galvenie produkti!

Mēs esam pārdevuši vairāk kā 1 

miljons gludināmo dēļu un vairāk kā 

860 000 veļas žāvētāju!

Mēs esam dubultojuši ražošanas 

apjomus katru gadu!

Mēs esam pasaules tirgū vairāk kā 

95 valstīs ar uzrakstu ‘’Made in

Latvia’’!

Mēs esam moderns stils un 

kvalitāte!





PEĻŅA

(apmierināti 

īpašnieki)

Apmierināti 
KLIENTI un
PARTNERI

Apmierināti 

DARBINIEKI

TAGAD un VIENMĒR!

 STRATĒĢIJAS PAMATS



PERSONĀLA VADĪBAS TOC BĀZES PRINCIPI

1. Cilvēki ir labi
2. Katrs konflikts var tikt atrisināts
3. Katrs gadījums, cik sarežģīts viņš 
neizskatītos, ir vienkāršs
4. Katra situācija var būt būtiski uzlabota; pat 
debesis nav robeža
5. Katrs cilvēks var sasniegt jēgpilnu dzīvi
6. Vienmēr ir win-win iespējas



CILVĒKI IR ATŠĶIRĪGI, KAS IR TIE KAS ATNĀK
PIE MUMS?

• Kā labāk izprast citus cilvēkus un 

vieglāk iegūt viņu uzticību?

• Kā uzzināt un attīstīt viņu dabiskās 

stiprās puses?

• Kā izprast viņu rīcības motīvus un 

reakciju dažādās situācijās? 



STRUKTOGRAMMA

«Tas, kurš ir atradis pats sevi, 

vairs nevar zaudēt neko šajā

pasaulē. 

Un tas, kurš saprot cilvēku pats 

sevī, saprot visus cilvēkus». 

«Daba ir apveltījusi cilvēku ar 

trim smadzeņu daļām, kuras, 

neraugoties uz lielajām 

atšķirībām struktūrā, ķīmijā un 

funkcijās, lieliski strādā kopā kā 

Trīsvienības smadzenes». 

Pieredze - zaļš

Novērtēšana: 

Labi / Slikti – sarkans 

Loģiska pamatošana - zils



Ar kādiem uzstādījumiem un paradigmām
atnāk pie mums cilvēki?

David Logan

“Dzīve ir nožēlojama”

“Mana dzīve ir nožēlojama!”

“Es esmu lielisks!”

“MĒS esam lieliskie!”

“Dzīve ir vienreizēja!”

Cilvēki dzīvē vadās no savas “cilts“ (ģimenes, 

darba kolektīva, draugu kopas) uzstādījumiem, 
kuri nosaka viņu uzvedību. 



Kā veicināt cilvēkos savu labāko īpašību
attīstību, kā veicināt komandas sadarbību?

1. Esi proaktīvs
2. Sāc ar rezultāta vīziju
3. Sāc ar svarīgāko
4. Domā par abpusēju ieguvumu
5. Vispirms centies saprast un tad

– tikt saprasts
6. Esi sinerģisks
7. Uzasini zāģi



Komandas veidošana
Solis 1: Pieņemšana darbā (2 >3)

A: “Higiēniskā” motivācija

� Labi aprīkotas, vienmēr tīras telpas
� Vienmēr pieejami bezmaksas karstie un aukstie dzērieni
� Visiem vienādi apmaksas principi; konkurētspējīgs atalgojums
� Dzīvības, veselības un ceļojumu apdrošināšana

B: Komandas “Rituāli un uzvedības principi”

� «Pirmās dienas rituāls»
� «Darbinieka rokas grāmata»
� Personīgs (labi sagatavots) mentors
� Drošība: “Neviens netiek sodīts nepietiekamas ražības dēļ vai 

prēmēts augstas ražības dēļ“
� “Kvalitātes dēļ drīkst upurēt kvantitāti, kvantitātes dēļ,

kvalitāti – nekad!“



Komandas veidošana
Solis 2: Izaugsme (3 > 4)

C: Izaugsmes iespējas

� Mēs praktiski atbalstām darbinieku vēlmi apgūt arvien jaunas 
operācijas un iemaņas (“universālais darbaspēks“)

� Universālākie darbinieki, kuriem ir vēlme attīstīties tehniskajā 
jomā, tiek apmācīti “Uzstatītāju skolā“ un kļūst par uzstatītajiem

� Labākie strādnieki, kuru kandidatūras apstiprina brigāde, tiek 
apmācīti “Mentoru skolā“ un kļūst par mentoriem

� Labākie mentori var kļūt par brigadieriem
� Visi darbinieki, neatkarīgi no viņu pozīcijas tiek iesaistīti 5S 

projektos un kopīgos treniņos (Franclin Covey)
� Administrācija, brigadieri un daži mentori regulāri piedalās FC 

izbraukuma treniņos, biznesa spēlēs



Uzņēmuma

«Piramīda»

Kādu materiālo izaugsmi var nodrošināt
katram darbiniekam?

Atalgojuma tirgus līmenis

Secinājums:

• Pat pie atalgojuma līmeņa, kurš ir daudz augstāks nekā tirgus līmenis, 

labākie specialisti var tikt pārvilināti, piedāvājot pozīcijas, kurām nav 

analoģiskas vakances uzņēmumā

• Pie atalgojuma līmeņa, kurš ir tuvs tirgus līmenim, izšķiroša loma ir 

nemateriālai motivācijai



Nodrošināt darbinieku Nodrošināt darbinieku 

kvalitatīvu sastāvu

Panākt darbinieku 

lielākas prasmes un

«universālizāciju»

Panākt darbinieku 

lielākas prasmes un

«universālizāciju»

Panākt darbinieku 

lielākas prasmes un

«universālizāciju»

Investēt darbinieku 

pastāvīgā apmācībā

Investēt darbinieku 

pastāvīgā apmācībā

Investēt darbinieku 

pastāvīgā apmācībā

Neinvestēt darbinieku 

pastāvīgā apmācībā

Neinvestēt darbinieku 

pastāvīgā apmācībā

Neinvestēt darbinieku 

pastāvīgā apmācībā

Komandas veidošana
Solis 2: Izaugsme (3 > 4)
“Veicinot cilvēku izaugsmi – mēs palielinām viņu pārvilināšanas risku. 

Vai tas ir labi?

Samazināt darbinieku 

pārvilināšanas iespējas

Panākt, ka jebkurā brīdi

iespējami labāks 

Panākt, ka jebkurā brīdi

darbinieku sastāvs ir

iespējami labāks 



Komandas veidošana
Solis 2: Izaugsme (3 > 4)

D: “Mūsu vērtības“ un komandas gars

Attieksme komandā:

• Atvērta komunikācija

• Cieņa pret kolēģi un viņa darbu

• Godīgums, iejutība, jautrība,

• Atbildība pret komandu

Profesionalitāte:

• Konstruktīvā domāšana

• Orientācija uz mērķi

• Profesionalisms

Attieksme pret biznesu:

• Elastība

• Universalizācija

• Atbildība pret biznesu

Proaktivitāte:

• Drosme pārmaiņu ieviešanā

• Radošums

• Proaktivitāte



• Vizualizācija, «standart work», lēmumu pieņemšanas deleģēšanā strādniekiem

Komandas veidošana
Solis 2: Izaugsme (3 > 4). Deleģēšana



Veļas žāvētāju ražošanas līnijas operatīvā vadīšana bez administrācijas  

Pakošanas uzlīme
(Pasūtītāja vēlme) 

Solis 2: Izaugsme (3 > 4). Deleģēšana



Supermarkets kā “Virve” 
Solis 2: Izaugsme (3 > 4). Deleģēšana



Solis 2: Izaugsme (3 > 4). Deleģēšana
Žāvētāju ražošanas līnijas operatīvā vadīšana bez administrācijas  

• Operatīvas vadības uzdevums tagad ir vienīgi sniegt informāciju 
par “Pasūtītāja vēlmēm” 1x nedēļā 

• Sistēmā vairs nav neviena “papīra” dokumenta, darba uzdevuma 
vai atskaites 

• Strādnieki jūtās iesaistīti, ar uzticību apveltīti un pilnīgi atbildīgi par 

procesu 
• Tiek uzturēts minimālais nepabeigtās ražošanas līmenis, 

jo tiek ražots tikai nepieciešamais un neviens “necīnās” par 
visu iekārtu maksimālo noslodzi (izņemot sistēmas 

ierobežojumu)



MENTORU SKOLA 
- 2014

2013. gada pavasara sesija Mentoru
skolā – 5 mentori.

2014. gada pavasara sesija Mentoru
skolā – 3 mentori.

Kopā 8 mentori apguvušas tādas 
teorētiskās lekcijas kā ‘’Veiksmīgu 
cilvēku 7 paradumi’’, Efektīva 
situāciju vadība, TOC, Lean
instrumenti (5S, KANBAN), 
Struktogrammas un triogrammas
metodes,  strādājam pie sadaļām –
mēs, mūsu komanda un mūsu 
vērtības.

Katrs mentors iegūstot kvalifikāciju, 
mentoru skolu nobeidz ar 
individuālo 5S projektu ražotnē.



KAS IR LEAN?

Lean sistēmas mērķis - izmantojot pēc iespējas mazāk 

resursu, radīt lielāku vērtību klientam un palielināt savu 

konkurētspēju.

Lean būtību vislabāk definē divi pamatprincipi: nepārtraukta 

pilnveidošanās un nevajadzīgu darbību (zaudējumu) 

likvidēšana.



LEAN INSTRUMENTS – 5S

Pavisam īsi un vienkārši – 5 soļu komplekts, kas noved pie tā, 
ka laika zudumi samazinās par 40-70%, t.i. iepriekšējās lietas 
var izdarī par 40-70% ātrāk…. Ātruma nozīmi savukārt saprot 
tikai tad, ja rodas sastrēgumi, kas ir jānovērš. Līdz ar to 5S 
strādā, ja ir svarīgi izdarīt ātrāk un ar mazāk kļūdām, kas ir 
viens no Lean mērķiem. Tātad:

Solis 1 – sašķiro visu, kas tev apkārt - vajadzīgās/nevajadzīgās 
lietas (Seiri)

Solis 2 - sakārto lietas tā, lai tās atrastos kaut kādā saprotamā 
loģiskā kārtībā (Seiton)

Solis 3 – nodrošini, lai 1-2 solī sakārtotās lietas būtu lietošanas 
kārtībā (Seiso)

Solis 4 - iedibini kārtību, ka 1-3 soļi ir jāievēro un lietām tur arī 
jābūt (Seiketsu)

Solis 5 - panāc, lai tas kas ir izdarīts 1-4 solī, tiktu lietots 
mūžīgi mūžos… (Shitsuke)



MUMS IR SVARĪGI
Regulāras darbinieku sapulces 1 x mēnesī ar visiem darbiniekiem

Regulāras ''piecminūtes'' 1 x nedēļā (brigadieri ar sava iecirkņa darbiniekiem)

Regulāras vadības sapulces – 1 x nedēļā

Darbinieku aptaujas anketas – 2 x gadā

Darbinieku kompetenču skala, kas tiek atjaunota 1 x 2 mēnešos

Darbinieku padome (sastāv no 8 darbiniekiem, kas ievēlēti no darbinieku vidus)

Darbinieka rokasgrāmata

Kopīgās komandas apmācības un izbraukuma treniņi

Struktogrammas testi

Audio signāli un paziņojumi

Katrs mēnesis veltīts kādai tēmai (maijs – Bērnības mēnesis, augusts – Pateicības mēnesis, oktobris – Humora 
mēnesis)

Kopīgie svētki – Lieldienas, Līgo, Ziemassvētki



BRABANTIA LATVIA & 
LIAA TALKA- 2014 SAVA FUTBOLA KOMANDA 

& UZVARA 5:0 ☺



KOMANDA - TEAM

T – TOGETHER  - KOPĀ

E – EVERYONE – IKVIENS

A – ACHIEVES – SASNIEDZ

M – MORE - VAIRĀK
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Daži rezultāti

Biznesa cikls “Nauda-Prece-Nauda” samazināts no ~22 līdz 8 nedēļam

Izejmateriālu noliktava no 14 līdz 7 nedēļām

Nepabeigtā ražošana no 5 līdz 0,5 nedēļām 

Gatavā produkcija no 1,5 nedēļas līdz 1 dienai

Piegādes laiks Pasūtītājam samazinājies divreiz

Piegādes precizitāte (due-date performance) - 99%



27



PALDIES PAR UZMANĪBU!

VEIKSMI IK KATRAM!


