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Vairāk	  kā	  jebkad	  iepriekš	  publiskā	  pārvaldība	  visā	  Eiropā	  saskaras	  ar	  
sabiedrības	  likto	  izaicinājumu	  -‐	  demonstrēt	  un	  uzlabot	  radīto	  
pievienoto	  vērObu,	  lai	  uzturētu	  un	  tālāk	  aPsOtu	  sava	  reģiona/
pilsētas/valsts	  labklājību.	  	  
	  
Šajā	  laikmetā,	  kad	  cilvēku	  skaits	  vietām	  strauji	  krītas,	  poli?kas	  
stratēģiskā	  efek?vitāte,	  operacionālā	  izpilde	  un	  pašvaldības	  
pakalpojumu	  kvalitāte	  ir	  kri?ski	  faktori,	  lai	  atbildētu	  uz	  pastāvīgi	  
mainīgajām	  iedzīvotāju	  un	  uzņēmēju	  vajadzībām.	  

	  
	  

Latvija	  <-‐>	  Eiropa	  



Vadība.	  Šis	  kritērijs	  fokusējas	  uz	  to	  cilvēku	  uzvedību,	  kas	  
vada	  organizāciju:	  līderiem.	  Viņu	  darbs	  ir	  komplicēts.	  Kā	  
labiem	  līderiem,	  ?em	  būtu	  jārada	  skaidrība	  un	  nodomu	  
vienoOba	  organizācijas	  iekšienē.	  Kā	  menedžeriem	  ?em	  
jānodrošina	  vide,	  kurā	  darbinieki	  spēj	  un	  vēlas	  dot	  
maksimumu,	  kā	  arī	  jānodrošina	  visu	  pieejamo	  resursu	  un	  
struktūrvienību	  pilna	  funkcionalitāte.	  Kā	  vidutāji	  viņi	  
atbalsta	  cilvēkus	  organizācijas	  iekšienē	  un	  nodrošina	  
produkOvas	  a]ecības	  starp	  visām	  iesaisOtajām	  pusēm.	  	  

1.	  Vadība	  



Stratēģija	  un	  plānošana.	  Lai	  ieviestu	  pašvaldībā	  misiju	  un	  
vīziju,	  nepieciešams	  definēt	  ceļu,	  kuram	  iesaisO?e	  vēlas	  
sekot,	  piesaisOt	  mērķus	  vīzijas	  sasniegšanai	  un	  atskaites	  
punktus,	  kas	  palīdzēs	  nomērīt,	  cik	  tuvu	  esam	  vēlamajam	  
rezultātam.	  Stratēģija	  jāpārtulko	  plānos,	  programmās,	  
operacionālajos	  mērķos	  un	  izmērāmos	  rezultātos,	  lai	  to	  
pienācīgi	  varētu	  izpildīt.	  	  

2.	  Stratēģija	  un	  plānošana	  



Cilvēkresursi.	  Cilvēki	  ir	  jebkuras	  organizācijas	  galvenā	  
vērOba.	  No	  vadītāju	  spējas	  pakļauObā	  esošos	  cilvēkus	  
iesaisOt	  kopīgajā	  uzdevumā,	  atkarīga	  izdošanās.	  Cieņa	  un	  
godīgums,	  taisna	  valoda,	  iedrošinājums,	  apbalvojumi,	  
atzīšana	  un	  veselīga	  vide	  ir	  fundamentāli	  aspek?,	  lai	  
būvētu	  cilvēkos	  līdzdalību	  un	  nodošanos	  mērķim.	  
Cilvēkvadība	  ir	  pieaugoši	  nozīmīgs	  faktors	  21.gadsimtā	  un	  
vadītprasmju	  aPsOšana	  pie	  vadības	  esošajos	  cilvēkos	  ir	  
esenciāli	  nozīmīga.	  	  

3.	  Cilvēkresursi	  



Partnerība	  un	  resursi.	  No	  mūsu	  pakalpojumu	  sniedzējiem	  ir	  
atkarīgs	  reālais	  rezultāts,	  kuru	  nesam	  saviem	  klien?em	  -‐	  
iedzīvotājiem.	  No	  tā,	  cik	  rūpīgi	  izvēlēsimies	  pieejamos	  resursus	  
un	  dažādus	  sadarbības	  partnerus,	  atkarīga	  mūsu	  reputācija,	  
rezultāta	  piegādes	  ātrums	  un	  kvalitāte,	  kas	  finālā	  rezultējas	  uz	  
izlietotajiem	  finanšu,	  laika	  u.c.	  resursiem.	  Cik	  kvalitaOva	  ir	  mūsu	  
partnerība	  ar	  iedzīvotājiem?	  Kā	  mēs	  pārvaldām	  mūsu	  rīcībā	  
esošos	  finanšu,	  informācijas	  un	  zināšanu,	  tehnoloģiskos,	  iekārtu	  
un	  objektu	  resursus?	  Labi	  aPsOta	  resursu	  vadība,	  pasniegta	  
caurspīdīgā	  ceļā,	  mūsdienās	  ir	  arvien	  bū?skāka,	  kad	  sabiedrība	  
arvien	  mazāk	  akceptē	  resursu	  neprasmīgu	  un	  nelietderīgu	  
izmantošanu.	  	  

4.	  Partnerība	  un	  resursi	  



Procesi.	  Ikvienu	  organizāciju	  veido	  daudzi	  procesi,	  katrs	  process	  ir	  
organizēta	  savstarpēji	  saisOtu	  ak?vitāšu	  kopa,	  kas	  efekOvā	  veidā	  
transformē	  resursus	  rezultātā	  -‐	  pakalpojumā	  vai	  cita	  veida	  ietekmē	  uz	  
sabiedrību.	  Varam	  izšķirt	  trīs	  ?pu	  procesus,	  kas	  liek	  organizācijai	  
funkcionēt	  efekOvi	  (atkarībā	  no	  kvalitātes	  vai	  to	  mijiedarbības	  
kvalitātes):	  	  
•  centrālie	  procesi,	  ins?tūcijas	  misijas	  un	  stratēģijas	  apzināšanās,	  

kri?sks	  produkta	  vai	  pakalpojuma	  piegādei;	  	  
•  pārvaldības	  procesi,	  saisO?	  ar	  ins?tūcijas	  iekšējo	  pārvaldību;	  
•  atbalsta	  procesi,	  saisO?	  ar	  nepieciešamo	  resursu	  apgādi.	  
Bū?ska	  ir	  organizācijas	  prasme	  šos	  procesus	  iden?ficēt	  un	  nodalīt,	  lai	  
pareizi	  spētu	  iedalīt	  ?em	  piestāvošos	  resursus,	  tādējādi	  sasniedzot	  uz	  
klientu	  orientētu,	  vērObu	  pievienojošu	  izpildījumu.	  	  

5.	  Procesi	  



Uz	  klientu	  orientē?e	  rezultā?.	  Termins	  apzīmē	  kompleksās	  
a]ecības	  starp	  pašvaldību	  un	  tās	  iedzīvotājiem.	  Pēdējie	  ?ek	  
uzskaO?	  gan	  par	  pilsoņiem	  -‐	  demokrā?skas	  sabiedrības	  
locekļiem	  ar	  savām	  ?esībām	  un	  pienākumiem,	  gan	  par	  
klien?em	  -‐	  kuriem	  ir	  iespēja	  izvēlē?es,	  kur	  un	  ko	  pirkt,	  ir	  
?esības	  saņemt	  godīgu	  un	  caurspīdīgu	  pakalpojumu,	  par	  to	  
godīgi	  maksājot	  nodokļus.	  Iedzīvotāji	  ir	  galvenie	  pašvaldības	  
pakalpojumu	  un	  resursu	  patērētāji,	  bet	  ne	  vienīgie.	  	  

6.	  Uz	  klientu	  orientē?	  rezultā?	  



Cilvēkresursu	  rezultā?.	  Mēra	  organizācijas	  sasniegumu	  saisObā	  
ar	  darbinieku	  kompetences,	  mo?vācijas,	  apmierināObas,	  
uztveres	  un	  darbu	  izpildes	  līmeni.	  Arī	  ?ek	  nodalī?	  pašu	  cilvēku	  
uztveres	  un	  objekOvās	  darbu	  izpildes	  rādītājos.	  	  

7.	  Cilvēkresursu	  rezultā?	  



Kaut	  arī	  pašvaldības	  galvenā	  misija	  ir	  saisOta	  ar	  sabiedrības	  vajadzību	  un	  
vēlmju	  apmierināšanu,	  tām	  pāri	  pašvaldībai	  nepieciešams	  adaptēt	  atbildīgas	  
uzvedības	  kultūru,	  lai	  nodrošinātu	  ilgtspējīgu	  ekonomikas,	  sociālo	  un	  vides	  
aPsObu.	  Tas	  ietver	  pašvaldības	  pieeju	  un	  darbības	  dzīves	  kvalitātes	  
uzlabošanā,	  vides	  aizsardzībā,	  globālo	  resursu	  saglabāšanā,	  vienlīdzīgu	  darba	  
iespēju	  nodrošināšanā,	  ē?skas	  uzvedības	  kul?vēšanā,	  dažādu	  komūnu	  
iesaisOšanā	  vietējā	  aPsObā.	  	  
	  	  
Šis	  kritērijs,	  kvalitaOvi	  izpildīts,	  nodrošinās:	  
•  uzlabotu	  pašvaldības	  reputāciju	  un	  tēlu	  iedzīvotāju	  acīs;	  
•  uzlabotu	  spēju	  piesaisOt	  un	  uzturēt	  pašvaldības	  darbiniekus	  un	  viņu	  

mo?vāciju;	  
•  uzlabotas	  a]ecības	  ar	  uzņēmumiem,	  NVO,	  medijiem,	  piegādātājiem,	  

klien?em	  un	  komūnu.	  
Mērījumi	  aptver	  gan	  kvan?taOvus,	  gan	  kvalitaOvus	  uztveres	  un	  izpildes	  
rādītājus.	  

8.	  Sociālās	  atbildības	  rezultā?	  



Galvenie	  izpildes	  rādītāji.	  Parāda	  pašvaldības	  noteikto	  mērķu	  
izpildes	  progresu	  un	  iespējamo	  aPsObu	  ilgtermiņā.	  Var	  ?kt	  
iedalī?:	  
•  ārējie	  rezultā?:	  uzstādīto	  plānu	  iznākums,	  fokusējas	  uz	  

saikni	  starp	  misiju	  un	  vīziju	  (pirmais	  kritērijs),	  stratēģiju	  un	  
plānošanu	  (otrais	  kritērijs),	  procesiem	  (piektais	  kritērijs)	  un	  
sasniegtajiem	  rezultā?em,	  ņemot	  vērā	  fokusu	  uz	  klientu	  
vajadzībām;	  

•  iekšējie	  rezultā?:	  efek?vitātes	  līmenis,	  fokusējas	  uz	  saikni	  
starp	  cilvēkiem	  (trešais	  kritērijs),	  partnerību	  un	  resursiem	  
(ceturtais	  kritērijs)	  un	  procesiem	  (piektais	  kritērijs),	  mērot	  
sasniegtos	  rezultātus,	  ceļā	  uz	  pašvaldības	  darbību	  tuvāk	  
izcilībai.	  

9.	  Galvenie	  izpildes	  rādītāji	  



Stratēģiska	  pieeja	  procesu	  
efek?vizācijai	  turpmāk	  



Līderi,	  vadība.	  	  
•  Nosaka	  toni,	  garastāvokli,	  vīziju,	  misiju	  un	  mērķus,	  

nodrošina	  kvalitaOvu	  informācijas	  plūsmu	  un	  
apmaiņu.	  Nodrošina,	  ka	  uzņēmums	  ir	  organisms.	  	  

•  Stratēģija	  un	  plānošana.	  
•  Darbinieku	  iesaiste.	  Izglītošana.	  Atbildības	  

decentralizēšana.	  Vides	  radīšana,	  lai	  cilvēki	  gribētu	  
pilnveido?es.	  

Lean	  ”sensejs”.	  	  

Kurš	  nodrošina	  efek?vizācijas	  izdošanos?	  



1.  atzīšana	  un	  pieņemšana	  (1-‐50	  dienas)	  
2.  virziens	  un	  plānošana	  (1-‐7	  diena)	  
3.  izmaiņu	  sākšana	  (14	  -‐	  	  dienas)	  
4.  Sacelšanās	  (6	  mēn.	  –	  gads)	  
5.  Integrācija	  (aptuveni	  2	  gadi)	  

Ko	  Lean	  izdara	  ar	  organizāciju:	  



•  “Likumi	  radī?,	  lai	  tos	  pārkāptu”	  –	  NOT!	  
•  “Latviešu	  viensētnieka	  piegājiens”;	  
•  bailes	  no	  nezināmā,	  zaudēt	  darbu;	  
•  pretošanās	  pārmaiņām;	  
•  “Been	  there,	  done	  that”	  jeb	  “Es	  šito	  jau	  zinu	  un	  tas	  

nedarbojas”.	  

KOMUNIKĀCIJA!!!	  

“Ķieģeļi”	  ceļā:	  



•  Organizācijas	  vadībā;	  
•  Personālvadībā;	  
•  APsObas	  nodaļā;	  
•  Klientu	  apkalpošanā.	  

Lean	  Tavā	  nodaļā:	  



Paldies!	  




