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Ko Jūs darāt, kad darbinieks nav uzdevuma 
augstumos?



Ko Jūs darāt, ja vadītājs Jums pieprasa atlaist 
darbinieku, kas nav uzdevuma augstumos?



Kādas prasmes ir vajadzīgas, lai vadītājs 
tiktu galā ar šādu situāciju?



Kā jūtās pats vadītājs?



Performance improvement process
PIP



IF BACKGROUND

• Darbinieki un viņu kompetences ir If svarīgākais resurss, tāpēc mēs attīstām darbiniekus un uzturam viņu 
kompetences labākajā iespējamā līmenī

• If kā darba devējs apņemas nodrošināt, ka katram darbiniekam ir iespēja parādīt sevi, cik labi iespējams 

• PIP process ir veidots, lai atbalstītu tos darbiniekus, kuri savās lomās un darba izpildē nav atbilstoši gaidītajam

• PIP procesa mērķis ir piedāvāt vadītājiem instrumentu, kā šādās situācijās rīkoties, vienlaicīgi nodrošinot kopēju 
pieeju uzņēmumā un to, ka visas iesaistītās puses zina, ko sagaidīt

• PIP procesa mērķis ir palīdzēt underperformerim kļūt par performeri. Ja tas neizdodas, darba attiecības tiek 
pārtrauktas

• Galvenie soļi PIP procesā ir detalizētu plānu veidošana, to izsekošana un konsekventa darba izpildes vērtēšana 

• Visa procesa gaitā dokumentēšanai ir būtiska loma

• Dokumentos atspoguļojas, par ko vadītājs ar darbinieku ir vienojušies, tie tiek parakstīti no abām pusēm un 
glabājas pie vadītāja, vēlāk personas lietā

Vērtības

Mērķis

Būtiski



KAS IR UNDERPERFORMERIS?



KAS IR UNDERPERFORMERIS

• Amata apraksts – loma, atbildība, pienākumi

• Nepieciešamo kompetenču apraksts – zināšanas, spējas, prasmes, īpašības

• Darba izpilde tiek mērīta, izejot no amata apraksta un nepieciešamajām kompetencēm un tā ir 
nepietiekama, neatbilstoša, neapmierinoša

• Darbinieks var nebūt izcils darba izpildē konkrētajā amatā, lomā, ja viņš ir jauns darbinieks, rotējis 
darbinieks, ieviesta jauna tehnoloģija, organizācijā notiek būtiskas pārmaiņas, u.tml.



Aktivitātes

Darba izpilde

Rezultāts

Zināšanas MotivācijaPrasmes Attieksme
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I • Izglītība
•Produktu 
zināšanas
•Procesi
•Sistēmas

•Zināšanu 
pielietošana
•Pieredze

•Enerģijas 
līmenis
•Pārliecība

• Iesaiste
•Gatavība
paveikt vairāk

IDENTIFICĒT UNDERPERFORMERI
a. Grib, bet nespēj
b. Spēj, bet negrib
c. Nespēj un negrib



PROCESS



1. VADĪTĀJS TIEKĀS AR HR
Sagatavošanās

1. Ir sniegta atgriezeniskā saite un strādāts pie darba izpildes uzlabošanas, tā 
nav uzlabojusies 1 – 6 mēnešu laikā bez acīmredzama iemesla

2. Vadītājs kopā ar HR analizē darba neizpildes iemeslus, pārliecinās par 
faktiem, pierādījumiem

3. HR sagatavo vadītāju PIP procesam
4. Darbinieks tiek informēts, ka ar viņu tiek uzsākts PIP process



2. VADĪTĀJS TIEKĀS AR DARBINIEKU
Gadījumi – Grib, bet nespēj un Nespēj un negrib

1. Atgriezeniskā saite par neapmierinošu darba izpildi un PIP procesa 
uzsākšanu

2. Darba neizpildes iemeslu analīze – amata apraksts, mērķi, prasības, 
kompetences

3. Vienošanās par plānu uzlabojumiem:
1. Skaidri definēti mērķi
2. Veicamās aktivitātes, kas ko darīs un kā tiks mērīts rezultāts
3. Skaidri nosprausti termiņi
4. Skaidri ieplānotas follow-up tikšanās

4. Vadītājs ir atbildīgs par mērķu, aktivitāšu, termiņu dokumentēšanu.
5. Katra follow-up tikšanās tiek dokumentēta un parakstīta.
6. Termiņiem jābūt reālistiskiem, lai darbinieks spētu uzrādīt progresu.
7. Progress tiek fiksēts un dokumentēts katrā nākošajā tikšanās reizē.



DETALIZĒTI, KONSEKVENTI, DOKUMENTĒT



2. VADĪTĀJS TIEKĀS AR DARBINIEKU
Spēj, bet negrib gadījums

1. Darba neizpildes iemeslu analīze 
2. Diskusija par citām iespējām uzņēmuma iekšienē vai darba attiecību 

pārtraukšanu



3. VAI REZULTĀTI IR APMIERINOŠI?
Novērtēšana

1. Vai ir vērojams progress?
2. Vai darba izpilde ir uzlabojusies – dažos aspektos, kopumā?
3. Dažādo iemeslu kopums, kas ietekmē darba izpildi
4. Vai darba izpilde ir apmierinoša un vai tā tāda saglabāsies arī turpmāk?



PIP process tiek pārtraukts

JĀ, TĀ LIETA IET
Bet follow-up tikšanās tiek 

turpinātas



NĒ, TĀ LIETA NEIET



3. VAI REZULTĀTI IR APMIERINOŠI?
Novērtēšana

1. Vadītājs ir dokumentējis tikšanās, faktus, iemeslus 
2. Vadītājs tiekās ar HR, lai kopīgi saprastu, vai visas iespējas ir izmēģinātas 

un lemtu par tālāko – rotāciju, darba attiecību pārtraukšanu.

Ja «nē» iemesls ir nevis darbinieks, bet vadītājs, tad HR sazinās ar vadītāja 
vadītāju un lemj par darbinieka rotāciju vai vadītāja attīstības vajadzībām.



Ko saka likums par darba 
līguma uzteikumu ?



Ko saka likums par uzteikumu
101. Panta 1. daļas 

6) darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju 
nolīgtā darba veikšanai



LOMAS UN ATBILDĪBA



LOMAS UN ATBILDĪBA

Darbinieki ir vadītāja resurss mērķu sasniegšanai

Regulāra darba izpildes vērtēšana

Underperformeru identificēšana

Darba izpildes uzlabošana

Nodrošina vadītāja apmācību un nepieciešamos rīkus

Atbalsta vadītāju risinājuma atrašanā

Moderē tikšanos starp vadītāju un darbinieku, ja viņi savstarpēji nespēj vienoties

Nodrošina PIP kvalitāti, ētiskumu, likumību

Atbildības uzņemšanās par savu situāciju

Godīgums un aktīva līdzdalība situācijas risināšanā

Vadītājs

HR

Darbinieks



JAUTĀJUMI ?



Urā!
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