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Izaugsmes	   Kvartāla	   komanda	   ir	   personāla	   treneri-‐kouči,	   kas	   veidojuši	   savu	   pieredzi	  
vairāk	   kā	   desmit	   gadu	   garumā,	   apmācot	   dažāda	   vecuma,	   profesiju	   un	   tau.bu	  
pārstāvjus.	   Mēs	   apmācām	   darbiniekus	   biznesa	   aTs.bai,	   kā	   galveno	   pamatu	   liekot	  
labu	  menedžmentu	  un	  Lean	  vadības	  sistēmas	  principus.	  Mūsu	  “štatā”	  ir	  trīs	  treneri	  un	  
pēc	  vajadzības	  piesaistām	  mums	  labi	  zināmus	  specializētu	  tematu	  vadītājus.	  	  
	  
	  
	  

Labrīt!	  

Mūsu	   galvenie	   sadarbības	   partneri	   –	   Telos	   Personnel	   Training	   no	   Austrijas.	   John	   R.	  
Adler	   ir	   Telos	   dibinātājs	   un	   vecākais	   konsultants.	   Veiksmīgi	   ieviesis	   vadības	   sistēmas	  
dažādās	  atpazīstamās	  kompānijās	  kā	  arī	  pašvaldībās	  Eiropā	  un	  ASV.	  	  



Kas	  ir	  Lean	  sistēma?	  Ko	  mēs	  jau	  zinām?	  
•  Cilvēks	  à	  ideja	  à	  uzņēmība	  à	  disciplīna	  à	  

sadarbība	  à	  revulūcija	  

Lean	  vadības	  sistēmas	  priekšrocības	  

“Nav	  nekā	  bezjēdzīgāka	  kā	  darīt	  efek.vāk	  to,	  ko	  
nevajadzēja	  darīt	  vispār.”	  

	  	  
/Peter	  Drucker/	  

	  



•  KPI:	  visu	  var	  izmērīt.	  Bū;ski	  ir	  mērīt	  pareizās	  lietas.	  
Cilvēki	  izpilda	  mērījumus	  nevis	  bū;sko.	  

•  Sta;s;ka.	  Novērojumi.	  
•  Pieredze	  gadsimta	  garumā	  

Lean	  –	  ;e	  ir	  fak;	  un	  skaitļi	  



Lean	  –	  tas	  ir	  arī	  aizraujoši!	  



•  Pārprodukcija	  
•  Inventāra	  un	  noliktavas	  dezorganizācija	  
•  Transports	  	  
•  Gaidīšana	  	  
•  Kus.ba	  	  
•  Zema	  kvalitāte	  	  
•  Pārapstrāde	  un	  kļūdu	  labošana	  
•  Resursu	  izšķiešana	  
•  Neizmantots	  darbaspēks	  

Pazaudēt	  vai	  ietaupīt	  līdzekļus	  –	  9	  izvēles	  



Kvalita.va	  procesu	  vadība	  



“Nav	  neaTs.tu	  valstu,	  ir	  ;kai	  neprasmīgi	  vadītas	  vals;s”	  /Peter	  F.	  Drucker/	  
	  

•  Menedžments	  ir	  visnozīmīgākā	  sociālā	  funkcija	  (jeb	  “zivs	  
pūst	  no	  galvas”).	  

•  Menedžments	  ir	  kļuvis	  par	  izšķirošo	  konkurences	  faktoru.	  
•  Sociālais	  kods	  gatavībai	  gūt	  panākumus	  dzīvē	  –	  tas	  neno;ek	  

pats,	  to	  IEMĀCĀS.	  

Kādēļ	  menedžments	  ir	  nozīmīgs?	  



•  Zināšanas	  ved	  mūs	  ārā	  no	  visuresošajiem	  menedžmenta	  
veidiem	  un	  modes	  kliedzieniem,	  tās	  ved	  pie	  caurspīdīguma	  
un	  skaidrības,	  nošķir	  pareizo	  no	  nepareizā;	  

•  sniedz	  ārkār.gu	  atvieglojumu	  organizāciju	  darbiniekiem	  un	  
viņu	  amata	  apmācībām;	  

•  	  ļauj	  organizācijām	  ievērojami	  ietaupīt	  laiku	  un	  naudu.	  

Nozīmīgās	  un	  “nepa.kamās”	  sekas	  



Menedžera	  kontrolpanelis	  
(īsumā:	  vai	  mēs	  esam	  uz	  klienta	  vēr.bas	  maksimizācijas	  

un	  efek;vitātes	  ceļa?)	  
	  

•  Tirgus	  pozīcija	  
•  Inova.vais	  izpildījums	  
•  Produk;vitāte	  
•  Likviditāte	  
•  Peļņas	  prasības	  

Centrālās	  izpildījuma	  kontroles	  



•  Pierādīts	  kā	  derīgs	  desmi;em	  tūkstošu	  organizācijās.	  
•  Modeļa	  loģika	  izriet	  no	  uzskata,	  ka	  menedžments	  ir	  

profesija,	  ko	  (tāpat	  kā	  visas	  citas)	  raksturo	  četri	  elemen;:	  	  
•  izpildāmie	  uzdevumi;	  
•  izmantojamie	  rīki;	  
•  pamatprincipi,	  kas	  nosaka	  kvalitā;	  un	  ietekmi;	  
•  atbildība	  par	  savas	  nodarbošanās	  sekām.	  

Pareiza	  un	  laba	  menedžmenta	  standarta	  modelis	  



•  Jo	  lielāka	  decentralizācija,	  jo	  nozīmīgāka	  sekošana	  šiem	  
principiem.	  

•  Šie	  principi	  seko	  diviem	  kritērijiem,	  kuriem	  jāizpildās	  ikvienā	  
veiksmīgā	  organizācijā:	  menedžmenta	  darbību	  efek;vitāte	  
un	  izpildījuma	  kvalitāte.	  	  

•  Atceries	  –	  dzīvē	  viss	  ir	  savādāk.	  J	  Veiksmīgi	  un	  efek.vi	  
vadītāji	  ir	  ;eši	  ;k	  dažādi,	  cik	  cilvēki	  var	  būt	  –	  ekstrēmi	  
analī;ski,	  sistemā;ski	  vai	  spontāni,	  intui.vi	  un	  dīvaini.	  
Ārkār.gi	  inteliģen;	  un	  diezgan	  viduvēji	  šajā	  ziņā.	  Atvēr;	  un	  
kautrīgi.	  Efek;vitātei	  ar	  to	  nav	  sakara.	  Efek;vitā;	  nosaka	  
darbības	  nevis	  personība.	  Nevis	  BŪT,	  bet	  DARĪT.	  	  

Kompetentu	  vadītāju	  principi	  



“Labākie	  darbinieki	  ir	  ;e,	  kuriem	  nevajag	  priekšnieku.”	  	  
Pielietojamības	  jomas	  skaidri	  nošķir	  to	  izpildes	  grū.bas	  pakāpes:	  
1.	  pašmenedžments;	  
2.	  bosa	  menedžments;	  
3.	  ārējās	  pasaules	  mendžments;	  
4.	  kolēģu	  menedžments;	  
5.	  padoto	  menedžments.	  
	  
Šo	  jomu	  izpilde	  nodrošina	  organizāciju,	  kurā	  mo;vācija	  un	  citas	  
pseido-‐problēmas	  nav	  jautājums.	  Modeļa	  pielietošana	  izcels	  saulītē	  
svarīgākās	  sastāvdaļas	  –	  izpildījumu,	  produk;vitā;	  un	  uz;camību.	  	  

Standarta	  modeļa	  pielietojamības	  jomas	  



•  Jebkurš	  koncepts	  ir	  jēdzīgs	  ;kai	  tad,	  ja	  tas	  ir	  realizēts.	  
•  Galvenais	  izaicinājums	  ir	  –	  paša	  paradumi.	  Tos	  VAR	  izmainīt.	  
•  Dažas	  lietas	  vienlaicīgi	  –	  dari	  tās	  labi.	  
•  Pārliecinies,	  ka	  pa	  ceļam	  neko	  nepazaudē	  jeb	  perfekta	  “to-‐do”	  liste	  

(toodledo.com).	  	  
•  Pārdomā	  visu	  cauri	  līdz	  beigām.	  
•  Pārbaudi,	  pirms	  dari	  (pārbaudi	  ledu,	  pirms	  kāp	  uz	  tā),	  uzlabo,	  ievies	  

100%.	  
	  

Menedžments	  nozīmē	  panākt,	  ka	  lietas	  ;ek	  izdarītas	  



Cilvēkresursi	  Lean	  sistēmā	  



Cilvēkresursu	  plānošana	  ir	  esošā	  personāla	  nodrošinājuma	  un	  
lietderības	  izpēte,	  nepieciešamības	  noteikšana	  nākotnē,	  pamatojo;es	  
uz	  izstrādāto	  stratēģiju	  un	  cilvēkresursu	  iespējām,	  personāla	  izmaiņu	  
un	  virzības	  prognozēšanu,	  vajadzīgo	  darbinieku	  pilnīgu	  izmantošanu	  
un	  paturēšanu	  

Cilvēkresursu	  plānošana	  



•  Darbinieku	  darbā	  pieņemšana	  
•  Viņu	  paturēšana	  organizācijā	  	  
•  Darbinieku	  op;māla	  izmantošana	  
•  Darba	  efek;vitātes	  uzlabošana	  	  
•  Atbrīvošanās	  no	  darbiniekiem,	  ja	  nepieciešams.	  

Personāla	  plānošanas	  mērķi	  



Cilvēkus	  mo;vē:	  
•  Sapratne	  par	  vajadzību	  
•  Skaidrs	  darāmo	  saraksts	  
•  Precīzas	  metodes	  
•  Izmērāmi	  rezultā;	  
•  Izteikta	  atzinība	  
•  Atalgojums?	  

Darbinieku	  pilnvēr.ga	  iesaiste	  
“realitātē”:	  rezultā;	  ir	  mērķis	  	  	  



•  Koučings	  kā	  vadības	  s;ls	  
•  Katras	  amata	  pozīcijas	  mērķu	  definēšanai	  
•  Vienošanās	  ar	  indivīdu	  par	  katra	  mērķa	  izpildi	  un	  termiņiem	  
•  Izpildes	  progresa	  sistemā;ska	  apsekošana	  un	  korekcija	  
•  Rezultātu	  izvērtēšana	  (atpkaļsaite)	  un	  nākamo	  mērķu	  

nospraušana	  

Koučings	  darba	  vidē	  



•  Nejaukta	  ar	  psihologa	  pienākumiem	  
•  Ievērot	  ē;kas	  kodeksu	  
•  Izkāpt	  no	  vadītāja-‐runātāja	  kurpēm	  un	  iekāpt	  kouča	  kurpēs	  
•  Nepazaudēt	  organizācijas	  mērķus,	  kamēr	  sastāda	  

individuālos	  
•  Iemācī;es	  savaldīt	  emocijas	  
•  Atcerē;es	  –	  koučinga	  jēga	  ir	  ļaut	  cilvēkam	  iet	  uz	  mērķi	  nevis	  

trenēt	  jeb	  nodot	  zināšanas	  
•  Atceries	  –	  koučam	  pieder	  sarunas	  process	  un	  tā	  virzīšana,	  

bet	  padotais	  ir	  atkarīgs	  par	  sarunas	  saturu.	  

Knifi	  un	  rekomendācijas	  



•  Iesais.ts	  darbinieks	  
•  Piesais.ts	  darbinieks	  
•  Izmērāms	  darbs	  
•  Prognozējams	  darbs	  
•  Atbildīgs	  darbinieks	  
•  Mo;vētāks	  darbinieks	  
•  Mazāk	  kļūdu,	  pārpratumu,	  informācijas	  trūkuma	  
•  Ci;?	  

Ieguvumi	  



•  Saprast	  sevi	  
•  Saprast	  citus	  
•  Kontrolēt	  sevi	  
•  Ietekmēt	  citus	  

Emocionālā	  inteliģence	  



Ieguvumi:	  tirgū	  pieprasītākās	  prasmes	  



Paldies!	  




