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Misija 

Veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai  

Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai 

 

Kādi mēs esam: 

Finanšu ministrijā strādā vairāk kā 400 darbinieki; 

Vidējais vecums – 35.5 gadi,  

Demogrāfiskā situācija - 17% vīrieši, 83% sievietes 

Izglītības līmenis – 97% augstākā izglītība 

Personāla mainība – 14% (2013.gads) 

 

 

Finanšu ministrija - vadošā valsts pārvaldes 

iestāde finanšu nozarē 
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Labākais darba devējs valsts  

pārvaldē, kas nodrošināts ar 

 profesionāliem –  

augsti kvalificētiem darbiniekiem 

Personāla vadības jomā 
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Personāla vadības evolūcija 

Kadru daļa 

 

Izpildfunkcija   

Stratēģiskā 
personāla vadība 

 

Partneris 

Talantu vadība 

Integrēta un 
neatņemama 
biznesa sastāvdaļa 

NESEN 

Lietvedība, Algu 

aprēķināšana un izmaksa 

 

Darbinieku atlase 

Apmācības 

Organizācijas plānošana 

Komunikācija ar darbiniekiem 

Atalgojumu pārraudzība 

 

 

Kompetenču vadība 

Sasniegumu vadība un 

novērtēšana 

Pēctecības plānošana 

Vadītāju attīstība 

Stratēģiskā darbaspēka 

plānošana 

 

 

ŠOBRĪD 

AGRĀK 
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• Personāla mainība (2012., 2013.gads vidēji 14%); 

 

• Vadītāju  mutiska neapmierinātība ar personāla vadības procesiem; 

 

• Personāla vadībā strādājošie:  6 + 2 algu grāmatveži -  60% darba apjoma – 

administratīvais darbs; 

 

• Trūkst laika kvalitatīvai personāla atlasei; 

 

• Veikto pētījumu (darbinieku apmierinātības, iekšējo klientu un komunikācijas 

apmierinātības pētījums) iegūtie rezultāti 

 

• Jauns izaicinošs uzdevums - Latvijas Prezidentūra  

• 2015.gadā (nepieciešams augsti kvalificēts personāls). 

Lietas, kas mūs virzīja uz pārmaiņām 
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Uzsākām darbu divos virzienos: 

 

Pašapkalpošanas ieviešana – atvaļinājumu un komandējumu apstiprināšanas 

procesos: 

 Mērķis: samazināt birokrātisko slogu, paātrināt un vienkāršot dokumentu apriti,  

 

Personāla vadības pievienotās vērtības palielināšana: 

Mērķis mainīt priekšstatu par personāla vadītāja atbildību un pienākumiem un radīt 

iespēju, lai struktūrvienību vadītāji vienmēr varētu saņemt kvalitatīvu pakalpojumu 
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Atvaļinājuma  pieteikšana e-vidē  (Horizon WEB) 

 

Ieguvumi: 

• Personāla speciālistiem atbrīvojās ap ½ slodzes; 

• Papīra ekonomija, lietvedības darba samazināšanās; 

• Ātrāka pieteikumu aprite, būtiski samazināts 

saskaņošanas/vizēšanas process – divi dokumenti vienā 

elektroniskā pieteikumā, no 3 vīzām – uz 1. 

Administratīvā sloga samazināšana 
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Komandējumu apstiprināšanas procesa uzlabošana 

 

2012.gadā – 906 

2013.gadā – 1032 

Mēnesī vidēji – 81 komandējums  

 

Ieguvumi: 

• Iesaistīto struktūrvienību skaits samazināts no 6 uz 4 

• Komandējuma apstiprināšanas laiks samazinājies vidēji no 

5.5 dienām uz 1.5 dienu. 

Administratīvā sloga samazināšana 
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Pārmaiņas personālvadības departamentā 

Departamenta 
direktors 

Vecākais 
eksperts 

2 Personāla 
speciālisti 

Juriskonsults 

Departamenta 
direktora 
vietnieks 

Departamenta 
direktors 

2 Personāla 
vadības 
partneri 

2 Personāla 
speciālisti 

Vecā struktūra 

(6 amata vietas) 
Jaunā struktūra 

(5 amata vietas) 

PVP ir galvenais kontaktpunkts struktūrvienībām visos 

personāla vadības jautājumos (one-stop pieeja). Klients – 

savu struktūrvienību vadītāji 
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– Atbalsts vadītājiem personāla vadības jautājumos un iestādes 

mērķu realizēšanai 

– PVP nav vairs «kadru daļas pārstāvis» – līdzvērtīgs 

padomdevējs, spēj saprast struktūrvienības un biznesa 

vajadzības 

– Personāla pakalpojumu nodrošināšana vadītājiem solītā 

kvalitātē, termiņos, kā arī darbs pie pakalpojumu uzlabošanas un 

jaunu pakalpojumu izstrādes (personāla atlase, darba izpilde, 

motivācija, struktūru izmaiņas,  juridisko jautājumu risināšana, 

sūdzību un konfliktu risināšana). 

– Iestādes politiku/procedūru komunikācija struktūrvienību 

vadītājiem un darbiniekiem. 

 

Personāla vadības partneris 
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Atbild par izstrādāto personāla politiku/jaunu procedūru u.c. izmaiņu 

izskaidrošanu vadītājiem, organizējot informatīvas sanāksmes savas 

struktūrvienības vadītājiem vai struktūrvienību sanāksmēs; 

 

Rīko tikšanās ar struktūrvienību vadītājiem, lai pārrunātu apmierinātību ar 

pakalpojumu kvalitāti, uzklausītu ieteikumus, komentārus, kā arī uzzinātu 

struktūru vēlmes. 

 

 Ierosina informācijas publicēšanu par dažādiem ar personālu saistītajiem 

jautājumiem Intranetā ziņās u.c.  

 

PVP- komunikācija 
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Atbild par novērtēšanas procesa izskaidrošanu un savlaicīgu norisi; nodrošina 

korektu novērtēšanas procesu, pareizu veidlapu aizpildi un savlaicīgu 

iesniegšanu; 

 

Pēc vadītāja pieprasījuma, personāla vadītājs piedalās vai konsultē atsevišķu 

darbinieku novērtēšanā/mērķu nospraušanā/novērtēšanas pārrunu vadīšanā. 

 

Novērtēšana 
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Atbalsts personāla plānošanā, struktūrvienību darbinieku skaita kontrole 

 ( kopā ar struktūrvienības vadītāju) saskaņā ar apstiprināto budžetu; 

 

Atbalsts struktūru izmaiņu gadījumā (ieteikumi, amata nosaukumi, 

struktūrshēmas), reorganizācijas procesa vadība sagatavojot 

nepieciešamos dokumentus saskaņā ar likumdošanu, sniedzot vadītājam 

atbalstu komunikācijā. 
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• Veidot kopēju izpratni par  atbildības jomām 

 

• Personāla vadības partneris nepieņem lēmumu vadītāja vietā,  

 bet tikai var konsultēt par iespējamiem variantiem 

 

 

 

Pašu darbinieku kvalifikācija un motivācija  

 

Būtiski… 
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IEGUVUMI   RISKI 

IESTĀDEI   IESTĀDEI 

galvenais kontaktpunkts struktūrvienībām visos 

personāla  

 

vadības jautājumos (one-stop pieeja) 

 

uzticēšanās un sadarbības uzlabošanās 

 

risku sadalījums - vienkāršāka darbinieku aizvietojamība 

  

  Pvp koncepta dzīvotspēja mainīgā vidē 

(rotācija, strukturālās izmaiņas) 

  

Personāla vadības partnerība – 

ilgtermiņa koncepts 

PVP   PVP 

plašākas zināšanas personāla vadības jomā 

 

padziļinātas zināšanas par konkrētu  

 

struktūrvienību darba specifiku 

 

pvp atbildības paaugstināšanās 

  

  Samazinās eksperta funkcija kādā 

konkrētā personāla vadības jomā 

 

 Loma un atbildības sadale/ robeža 

personāla vadības 

partneris/struktūrvienības vadītājs 

Personāla vadības partnerība 
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• Pozitīvāku darbinieku, īpaši vadītāju attieksmi  

 

• Vadītāju vēlmi sadarboties un sapratni, ka vēlamies viņus atbalstīt 

 

• Paši esam «pieaudzējuši» savu kvalifikāciju 

 

• Apziņu, ka mēs arī varam sasniegt rezultātus, ko novērtē citi kolēģi 

 

• Nostiprināmies kā līderi personāla vadības jomā valsts pārvaldē 

Ko mēs esam ieguvuši 



11.06.2014. 17 

 

 

Paldies  Paldies! 
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