
Partnerība,	  sadarbība	  ar	  dažādām	  
klientu	  grupām	  pašvaldības	  op9mizācijai	  

un	  a=s>bai	  

10	  dienu	  apmācību	  cikls	  LPR	  pašvaldībām	  
Aglonas	  	  novads,	  

	  11.07.2018.	  
 

Projekta	  LLI-‐59	  “Prak9sko	  apmācību	  un	  pasākumu	  cikls	  sadarbības	  veicināšanai	  
starp	  iestādēm	  un	  darbinieku	  kapacitātes	  celšanai	  (Open	  Leadership)”	  ietvaros	  



Izaugsmes	   Kvartāla	   komanda	   ir	   personāla	   treneri-‐kouči,	   kas	   veidojuši	   savu	   pieredzi	  
vairāk	   kā	   piecpadsmit	   gadu	   garumā,	   apmācot	   dažāda	   vecuma,	   profesiju	   un	   tau>bu	  
pārstāvjus.	   Mēs	   apmācām	   darbiniekus	   biznesa	   a=s>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.	  	  





•  Partnerības	  stratēģiskā	  nozīme	  pašvaldības	  mērķu	  
sasniegšanā	  

•  Sadarbībai	  iespējamie	  partneri,	  to	  veiksmīga	  
apgūšana	  un	  partnerības	  veidošana	  

•  Pieejamās	  tehnoloģijas	  u.c.	  resursi	  pašvaldības	  
darba	  op9mizēšanā	  

Programma	  



•  Kā	  ir	  šobrīd?	  
•  Mērķ9ecīga	  partnerība	  vai	  pašplūsmā?	  
•  Kurš	  jūsu	  pašvaldībā	  veido	  partnerabecības?	  	  
•  Kad	  un	  kādēļ?	  
•  Kāda	  ir	  esošo	  partnerabecību	  kvalitāte?	  
•  Partnerības	  mērķis	  –	  samazināt	  pašvaldības	  

izmaksas	  un	  palielināt	  peļņas	  iespējas.	  	  
•  Kad	  partnerība	  atmaksājas?	  

Partnerības	  stratēģiskā	  nozīme	  pašvaldības	  
mērķu	  sasniegšanā	  



Sadarbība	  ar	  NVO,	  sociālajām	  grupām	  un	  
inves>ciju	  piesaiste	  

	  
jeb	  
	  

Īsais	  a=s>bas	  priekšlikums	  agālam	  novadam	  	  
	  



	  Ekonomisku	  problēmu	  risināšana	  nav	  īstermiņa	  
projekts.	  Problēmas,	  ar	  kurām	  saskaramies	  šodien,	  ir	  
veidojušās	  gadiem	  iepriekš	  un	  to	  risinājums	  arī	  prasīs	  
gadus.	  	  

/Forrest	  Miller/	  

Pirms	  sākam...	  



1.	  Organizējiet	  savu	  grupu	  
•  Sāciet	  ar	  nedaudziem	  atslēgas	  cilvēkiem,	  kas	  iesais>9	  

komūnā	  un	  kurus	  9eši	  ietekmē	  ekonomiskā	  a=s>ba.	  	  
•  Nesāciet	  ar	  vals9ska	  līmeņa	  komisiju	  vai	  citu	  publisku	  

vienību	  -‐	  iesākumā	  darbam	  jābūt	  konfidenciālam,	  jo	  9ks	  
runāts	  par	  pretrunīgām	  lietām.	  Grupas	  mērķis	  ir	  
izveidot	  a=s>bas	  plāna	  uzmetumu	  publiskai	  
apspriešanai.	  

•  Neveido	  biedrību	  ar	  ikgadējām	  vēlēšanām	  -‐	  tas	  9kai	  
veicina	  vēlmi	  spodrināt	  tēlu	  un	  rosināt	  īstermiņa	  
projektus.	  

Ar	  ko	  sākt?	  



2.	  Uzsāciet	  problēmu	  definēšanu	  
•  Pievērsiet	  uzmanību	  un	  atšķiriet	  pa9eso	  problēmu	  

no	  virspusē	  redzamajām	  sekām	  
•  Problēmas	  ir	  kompleksas	  (infrastruktūra,	  

darbaspēks,	  izglī>bas	  līmenis	  un	  pieejamība,	  
industriālo	  un	  biznesa	  zonu	  pieejamība,	  
konkurētspēja,	  poli9skā	  situācija,	  dzīves	  s9ls	  u.c.)	  

•  Piesais9et	  ekspertus	  problēmu	  definēšanai.	  BEZ	  
maksas!	  



3.	  Sagatavojiet	  sarakstu	  ar	  VISIEM	  pieejamajiem	  
ekonomikas	  a=s>bas	  resursiem	  
•  Valsts	  a=s>bas	  aģentūras,	  biznesa	  inkubatori,	  

uzņēmēju	  klubi	  un	  biedrības,	  konsultan9,	  ESF	  
•  Universitātēs	  ir	  eksper9,	  kas	  var	  palīdzēt	  šos	  definēt	  
•  Saraksts	  nav	  pilnvēr>gs	  -‐	  tas	  jāveido	  JUMS!	  



4.	  Domā	  globāli,	  mijiedarbojies	  reģionāli,	  rīkojies	  
lokāli!	  
•  Skaidri	  definēta	  abeksme	  pašvaldības	  misijas	  

aprakstā	  -‐	  nost	  ar	  "ak,	  mēs,	  nabadziņi"	  sindromu!	  
•  Problēmas	  ir	  gan	  mazpilsētām,	  gan	  lielpilsētām.	  

Katram	  savas.	  
•  Fokusējies	  uz	  to,	  ko	  vari	  mainīt	  nevis	  uz	  to,	  ko	  

nevari.	  	  



1.  Izlemiet,	  kā	  finansēsiet	  savu	  organizāciju.	  
Izmantojiet	  resursus,	  kurus	  piesaistāt	  speciāli	  šim	  
mērķim,	  lai	  nekļūtu	  par	  kārtējo	  "plānošanas	  
komisiju",	  kas	  noēd	  kopējos	  līdzekļus.	  	  

2.  Neiekrī9et	  domāšanas	  slazdā,	  ka	  jābūt	  
apmaksā9em	  darbiniekiem	  -‐	  labi	  organizē9	  
brīvprā>gie	  spēj	  novadīt	  lielisku	  programmu!	  
Pa9esībā	  -‐	  ja	  organizācija	  nespēj	  labi	  noorganizēt	  
brīvprā>gus	  "konsultantus",	  tā	  nespēs	  kvalita>vi	  
organizēt	  arī	  apmaksātu	  darbaspēku.	  Vēlāk,	  pie	  
izpildes,	  var	  piesais>t	  apmaksātus	  darbiniekus.	  	  

Nākamais	  solis	  



3.	  Nekrī9et	  arī	  slazdā,	  ka	  nepieciešams	  algot	  kādu	  
"guru".	  Iespējams	  -‐	  vēlāk	  -‐	  un	  labi	  pārbaudītu	  (vai	  
pilsēta,	  kurai	  viņš	  palīdzējis,	  arī	  pēc	  gadiem	  saskata	  
ieguvumu?),	  bet	  ne	  sākumā.	  	  
4.	  Izmantojiet	  ļo9	  dažādus	  konsultantus,	  lai	  
paplašinātu	  perspek>vu.	  	  
	  
	  



5.	  Iesais9et	  sabiedrību	  publiskajā	  apspriešanā.	  
•  To	  var	  darīt	  dažādos	  veidos,	  izmeklējiet	  piemērotāko.	  

Sarunājiet	  kvalita>vu	  sapulces	  vadītāju	  -‐	  mediatoru,	  kas	  
neļaus	  diskusijām	  novirzī9es	  no	  bū9skā	  un	  runāt	  par	  
virspusējām	  lietām,	  nevis	  pašu	  problēmu.	  	  

•  Tomēr	  atcerie9es,	  ka	  opozīcija	  būs	  un	  vēlamie	  rezultā9	  
būs	  "jāiepārdod".	  Pavisam	  re9	  pasaules	  vēsturē	  lieli	  
līderi	  un	  lielas	  kus>bas	  sākās	  ar	  visas	  sabiedrības	  
vienošanos.	  	  

•  Lai	  vai	  kā	  -‐	  jāsaprot,	  kas	  no	  piedāvātā	  sabiedrībai	  ir	  un	  
kas	  absolū9	  nav	  akceptējams.	  



6.	  Pārdefinējiet	  problēmu	  sarakstu	  pēc	  sabiedriskās	  
apspriešanas.	  Priore9zējiet	  pēc	  ekonomiski	  bū9skākajiem	  
jautājumiem	  un	  pēc	  sabiedrībai	  pieņemamākajiem.	  
Vado9es	  pēc	  abiem	  saraks9em,	  izveidojiet	  darbu	  sarakstu.	  	  
	  
Ignorējiet	  neiespējamās	  (nav	  vērts	  raudāt	  par	  to,	  kas	  
pagājis).	  	  
	  
7.	  Sagatavojiet	  komūnas	  resursu	  sarakstu.	  
	  
Šī	  ir	  prāta	  vētras	  sesija.	  Neviena	  ideja	  nav	  muļķīga.	  
Sarakstā	  var	  ie9lpt	  arī	  personīga	  ideja	  par	  to,	  kas	  katram	  
pa>k	  novadā/pilsētā,	  kas	  pa>k	  ciemiņiem,	  biznesam,	  
industrijai,	  laikapstākļi	  utml.	  	  



8.	  Sagatavojiet	  VISU	  pašvaldības	  ienākumu	  avotu	  sarakstu.	  	  
	  
Darba	  devēji	  (privā9	  un	  valsts/pašv.),	  pensiju	  izmaksas,	  
ieņēmumi	  no	  avo9em	  ārpus	  valsts,	  pabals9,	  biznesa	  
ienākumi,	  dabas	  resursi	  -‐	  jebkāds	  ārējs	  ienākums,	  kas	  virza	  
jūsu	  iekšējo	  ekonomiku.	  	  
	  
Iekšējie	  ienākumi	  ir	  vietēji	  ražotāji/pakalpojumu	  sniedzēji,	  
kas	  pārdod	  9kai	  vietējiem	  iedzīvotājiem.	  
	  
Šī	  informācija	  palīdz	  saprast	  reģiona	  paplašināšanas	  un	  
saglabāšanas	  problēmas.	  



1.	  Sāciet	  darīt!	  Šis	  ir	  nebeidzams	  Plāno-‐Finansē-‐Organizē-‐Dari-‐
Izvērtē-‐Izlabo-‐Dari	  atkal	  aplis.	  	  	  
	  
Saglabāšana	  -‐	  kā	  noturēt	  to	  biznesu,	  kas	  mums	  jau	  ir.	  Sociālais	  un	  izglī>bas	  klimats.	  
Jaunu	  uzņēmēju	  "dārzkopība".	  Ārēju	  uzņēmēju	  piesaiste.	  Atpūta	  un	  tūrisms.	  Ārējie	  
ienākumi	  (vientuļo	  "ērgļu"	  un	  pensionētu	  iedzīvotāju	  piesaiste.	  Elektroniskā	  un	  
tehnoloģiskā	  infrastruktūra	  -‐	  būt	  21.gadsimtā.	  Infrastruktūra.	  "Sagatavo	  vietu	  un	  
iedzīvotājs	  atradīsies.”	  Ekonomiskie	  s9mulatori	  (nodokļu,	  nomas	  atvieglojumi,	  
subsīdijas	  u.c.)	  Dzīves	  s9ls	  -‐	  dabas	  un	  atpūtas	  tuvums.	  
Plānošana.	  	  
	  
Šie	  un	  ci9	  ir	  visbiežāk	  pašvaldību	  risinā9e	  jautājumi	  
ekonomiskās	  ak9vitātes	  celšanai	  pašvaldībā.	  

	  
	  
	  
	  

Sākam	  darīt!	  



2.	  Plānu	  izpilde	  -‐	  kurš	  to	  darīs,	  kad	  un	  kā?	  Sadarbības	  
partneru	  meklēšana.	  	  
3.	  Mazāk	  ir	  vairāk	  jeb	  limitējiet	  darāmo	  darbu	  
sarakstu.	  Sāciet	  ar	  galveno	  un	  pa	  vienai	  lietai.	  Fokuss!	  
4.	  Lietojiet	  konsultantus,	  kad	  iespējams.	  Piesais9et	  
brīvprā>gus	  speciālistus.	  



5.	  Sadraudzības	  pašvaldības	  -‐	  ko	  varam	  mācī9es	  no	  
kāda,	  kas	  9cis	  galā	  ar	  līdzvēr>gu	  situāciju?	  Kopējam	  
panākumus,	  nedublējam	  kļūdas.	  
6.	  Palieciet	  ekonomiskās	  a=s>bas	  cilpās	  -‐	  domājiet	  
globāli,	  mijiedarboja9es	  reģionāli,	  rīkoja9es	  -‐	  lokāli!	  	  
7.	  Lieciet	  izstrādātās	  programmas	  darbā!	  Mazāk	  runu,	  
vairāk	  darba.	  21.gadsimtā	  cilvēki	  arvien	  labāk	  izšķir	  
runas	  no	  darbiem.	  	  



•  Pasaule	  mainās,	  arī	  programmām	  jāmainās.	  
Nederīgās/novecojušās	  bezbailīgi	  atmetam.	  
Izvērtējam	  "cietos"	  rezultātus	  nevis	  labo	  pašsajūtu.	  	  

•  Labu	  veiksmi,	  biezu	  ādu,	  nodošanos	  un	  labu	  
humora	  izjūtu!	  

Izvērtēšana	  



•  Stratēģiski	  saistošas	  organizācijas	  
•  Privātas,	  nevals9skas,	  publiskas	  
•  Pakalpojumu	  un	  preču	  piegādātāji,	  ārpakalpojmu	  
sniedzēji,	  cieša	  sadarbība	  kopēju	  mērķu	  sasniegšanai	  u.c.	  

	  

Sadarbībai	  iespējamie	  partneri,	  to	  veiksmīga	  
apgūšana	  un	  partnerības	  veidošana	  



Cik	  labi	  mana	  pašvaldība:	  
•  Iden9ficē	  un	  kategorizē	  šos	  esošos/potenciālos	  partnerus?	  
•  A=sta	  un	  pārrauga	  noslēgtos	  sadarbības	  līgumus,	  vai	  piegādā9e	  

produk9	  un	  pakalpojumi	  atbilst	  pašvaldībā	  noteiktajiem	  socio-‐
ekonomiskajiem	  un	  vides	  ietekmes	  standar9em?	  

•  Regulāri	  monitorē	  un	  izvērtē	  sadarbības	  partneru	  darba	  
rezultātus	  un	  procesus?	  

•  Iden9ficē	  vajadzības	  pēc	  ilgtermiņa	  publiski-‐privātajā	  partnerībām	  
un	  a=sta	  tās,	  kad	  nepieciešams?	  	  

•  Definē	  katra	  partnera	  līdzatbildību	  sadarbības	  pārraudzībā,	  
ieskaitot	  kontroles	  un	  novērtējumu?	  

•  Paaugs9na	  savu	  kapacitā9,	  izmantojot	  prak9kantu	  iespējas?	  
•  Apmainās	  ar	  labo	  pieredzi	  starp	  partneriem?	  
•  Publiskajos	  iepirkumos	  par	  kritēriju	  nosaka	  arī	  kandidāta	  sociālās	  

līdzatbildības	  profilu?	  

Stratēģiski	  saistošas	  organizācijas	  



•  Cik	  labi	  mana	  pašvaldība:	  

Piemēri	  



Vai	  mana	  pašvaldība	  redz	  un	  izmanto	  iedzīvotāju	  kā	  
pašvaldības	  ak9vitāšu:	  
•  Līdzradītāju	  
•  Lēmumu	  līdz-‐pieņēmēju	  
•  Realizācijas	  līdzdarītāju	  
•  Rezultātu	  līdz-‐novērtētāju	  

Sadarbība	  ar	  iedzīvotājiem/klien9em	  



Vai	  mana	  pašvaldība:	  
•  Veido	  proak>vu	  informācijas	  poli9ku	  (kas	  mēs	  

esam,	  ko	  darām,	  struktūra,	  procesi)?	  
•  Ak>vi	  iedrošina	  iedzīvotājus	  organizē9es	  un	  izteikt	  

savas	  vajadzības,	  pārstāvēt	  savu	  grupējumu?	  
•  Ak>vi	  iedrošina	  iedzīvotājus	  vai	  to	  pārstāvjus	  

iesais>9es	  lēmumu	  pieņemšanā	  caur	  konsultāciju	  
grupām,	  aptaujām,	  viedokļu	  sta9s9ku	  u.c.?	  

•  Definē	  rāmi,	  lai	  ak>vi	  meklētu	  idejas,	  ierosinājumus	  
un	  sūdzības	  no	  klien9em,	  ievācot	  tos	  caur	  
korek9em	  ceļiem	  (skat.augstāk),	  pēc	  tam	  analizējot	  
rezultātus?	  

Sadarbība	  ar	  iedzīvotājiem/klien9em	  



Vai	  mana	  pašvaldība:	  
•  Nodrošina	  organizācijas	  funkciju	  un	  lēmumu	  

pieņemšanas	  caurspīdīgumu	  (publicējot	  ikgadējas	  
atskaites,	  noturot	  preses	  konferences	  vai	  publicējot	  
informāciju	  internetā)?	  

•  Definē	  un	  lemj	  par	  veidiem,	  kā	  a=s>t	  iedzīvotāju	  
iesais9	  darbu	  realizācijā	  (pakalpojumu	  piegādē)	  un	  
novērtēšanā	  (sistemā9ska	  apmierinā>bas	  
novērtēšana)?	  

•  A=sta	  efek>vu	  ekspektāciju	  vadību,	  izskaidrojot	  
klien9em,	  kādus	  pakalpojumus	  var	  sagaidīt,	  ieskaitot	  to	  
kvalita>vos	  rādītājus	  

•  Nodrošina	  atjaunotu	  informāciju	  par	  iedzīvotāju	  
uzvedības	  izmaiņām,	  lai	  nepieļautu	  novecojušus	  
konsultāciju	  procesus	  vai	  pakalpojumus?	  

Sadarbība	  ar	  iedzīvotājiem/klien9em	  



Vai	  mana	  pašvaldība:	  
•  Samēro	  finanšu	  vadību	  ar	  stratēģiskajiem	  mērķiem	  

efek>vā	  un	  saimnieciskā	  veidā?	  
•  Analizē	  finansiālo	  lēmumu	  sais>tos	  riskus	  un	  iespējas?	  
•  Nodrošina	  budžeta	  un	  finansiālo	  caurskatāmību?	  
•  Nodrošina	  efek>vu	  un	  saimniecisku	  finanšu	  resursu	  

pāraudzību,	  izmantojot	  efek>vas	  grāmatvedības	  un	  
kontroles	  sistēmas?	  

•  Deleģē	  un	  decentralizē	  finansiālās	  atbildības,	  balansējot	  
tās	  ar	  centrālu	  kontrolmehānismu?	  

•  Bāzē	  inves>ciju	  lēmumus	  un	  finanšu	  kontroli	  uz	  
izmaksu/ieguvumu	  analīzes	  pamata,	  ilgtspējību	  un	  
ē9ku?	  

•  Iekļauj	  izpildes	  rādītājus	  budžeta	  dokumentācijā?	  

Sadarbība	  finanšu	  pārvaldībā	  



Sagatavošanās	  nākotnei	  –	  pēctecības	  veidošana.	  Vai	  
mēs:	  	  
•  A=stām	  sistēmas	  info	  un	  zināšanu	  pārvaldībai,	  

glabāšanai,	  pieejamībai	  saskaņā	  ar	  stratēģiskajiem	  
un	  operacionālajiem	  mērķiem?	  

•  Nodrošinām,	  ka	  ārēji	  pieejama	  sais>tā	  informācija	  
ir	  apgūta,	  pārstrādāta,	  efek>vi	  pielietota	  un	  
noglabāta?	  

•  Nepārtrauk9	  monitorējam	  pašvaldības	  rīcībā	  esošo	  
informāciju	  un	  zināšanas,	  nodrošinot	  to	  pareizību,	  
uz9camību	  un	  drošību?	  Kā	  arī	  –	  vai	  saistām	  to	  ar	  
stratēģisko	  plānošanu,	  esošajām	  un	  nākotnes	  
ieinteresēto	  personu	  vajadzībām?	  

Sadarbība	  informācijas	  un	  zināšanu	  pārvaldībā	  



•  A=stām	  iekšējos	  kanālus,	  lai	  nodotu	  informāciju	  cauri	  
organizācijai,	  nodrošinot	  ikvienam	  darbiniekam	  pieeju	  
sais>tai	  informācijai	  (intranets,	  iekšējā	  avīze	  u.tml.)?	  

•  Nodrošinām	  informācijas	  pēctecību	  starp	  kolēģiem	  
(mentorings,	  koučings,	  raks>9	  procesi/instrukcijas)?	  

•  Nodrošinām	  pieeju	  un	  apmaiņu	  ar	  saistošo	  informāciju	  
un	  da9em	  starp	  visām	  ieinteresētajām	  pusēm	  (ņemot	  
vērā	  dažādu	  grupu	  vajadzības	  –	  vecāki	  cilvēki,	  invalīdi	  
u.tml.)?	  

•  Nodrošinām,	  ka	  atslēgas	  informācija	  un	  darbinieku	  
zināšanas	  saglabājas	  organizācijā	  arī	  tad,	  ja	  darbinieks	  
pārtrauc	  darba	  abecības?	  

Sadarbība	  informācijas	  un	  zināšanu	  pārvaldībā	  



•  Vai	  virzām	  tehnoloģiju	  apgūšanu	  sais>bā	  ar	  savu	  
a=s>bas	  stratēģiju?	  

•  Vai	  veicam	  izmantoto	  tehnoloģiju	  izmaksu	  efek9vitātes	  
vērtēšanas	  ieviešanu,	  monitorēšanu	  un	  novērtēšanu?	  
(Atmaksas	  periods	  pārskatāmi	  īss	  un	  uz9cami	  
izvērtējams)	  

•  Vai	  nodrošinām	  drošu,	  efek>vu	  un	  pilvēr>gu	  
tehnoloģiju	  izmantošanu,	  īpaši	  pievēršot	  uzmanību	  
cilvēku	  prasmēm?	  

•  Vai	  efek>vi	  pielietojam	  piemērotas	  tehnoloģijas:	  
•  Projektu	  vadībā	  
•  Zināšanu	  pārvaldībā	  
•  Mācīšanās	  un	  uzlabojumu	  ak9vitātēs	  
•  Saziņas	  uzlabošanai	  ar	  iesais>tajām	  personām	  un	  partneriem	  
•  Iekšēju	  un	  ārēju	  pakalpojumu	  sniegšanas	  atbalstam?	  

Sadarbība	  tehnoloģiju	  apgūšanā	  



•  Definējam,	  kā	  informācijas	  un	  komunikāciju	  
tehnoloģijas	  var	  9kt	  izmantotas,	  lai	  uzlabotu	  
pakalpojumu	  piegādi	  (salīdzinamies	  ar	  
uzņēmumiem)?	  

•  Vai	  izmantojam	  ICT	  tehnoloģijas	  pakalpojumu	  
sniegšanai	  klien9em?	  

•  Vai	  esam	  nepārtrauk9	  ak>vi,	  sekojot	  līdzi	  jaunāko	  
tehnoloģiju	  a=s>bai	  un	  pārskatām	  to	  pielietošanas	  
iespējas?	  

Sadarbība	  tehnoloģiju	  apgūšanā	  



•  Pieejamās	  infrastruktūras	  saimnieciska	  izlietošana	  –	  vai	  
regulāri	  pārskatām	  iespējas	  centralizēt/decentralizēt	  
birojus,	  pakalpojumu	  sniegšanas	  vietas?	  

•  Vai	  visu	  mums	  piederošo	  ēku,	  ekipējuma	  un	  materiālu	  
uzturēšana	  ir	  saimnieciski	  pamatota?	  

•  Vai	  visi	  mūsu	  rīcībā	  esošie	  transporta	  resursi	  9ek	  
op9māli	  izmanto9?	  

•  Vai	  mūsu	  atkritumu	  un	  noraks>tā	  ekipējuma	  
apsaimniekošana	  ir	  efek>va?	  

•  Vai	  mūsu	  īpašumi	  9ek	  nodo9	  vietējo	  komūnu	  
lietošanai?	  

Sadarbība	  īpašumu	  apsaimniekošanā	  



Lean	  vadības	  sistēma	  -‐	  op9mizācija	  
un	  a=s>ba:	  kopsaucēji	  
	   •  Bez	  skaidras	  a=s>bas	  vīzijas	  op9mizācija	  ir	  kai>ga.	  
•  Izdomā	  kār>gi,	  bet,	  ko	  dari,	  to	  dari	  drīz.	  



Lean	  sistēma	  iesaista	  cilvēkus	  –	  absolūta	  
vēr>ba	  Toyotas	  mājā	  

	  
Labākā	  kvalitāte	  –	  Zemākā	  cena	  –	  Īsākais	  

piegādes	  laiks	  –	  Labākā	  drošība	  –	  	  	  	  
Augstākā	  morāle	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  

Tieši	  laikā	  
	  

Pareizā	  detaļa,	  pareizajā	  
apjomā,	  pareizajā	  
laikā	  

	  
•  Takts	  laiks	  
•  Tekoša	  plūsma	  
•  Vilkmes	  sistēma	  
•  Ātra	  pārslēgšanās	  
•  Integrēta	  loģis9ka	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  

Augs.	  mo.vēts	  
personāls	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  

Jidoka	  (Iebūvēta	  
kvalitāte)	  

	  

•  Automā9ska	  
apstāšanās	  

•  Andon	  
•  Cilvēku-‐mašīnu	  

atdalīšana	  
•  Muļķu	  drošs	  	  
•  Darbvietas	  

kvalitātes	  kontrole	  
•  5	  kādēļ	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Operacionāla	  stabilitāte	  

Izlīmeņota	  ražošana,	  Stantar9zēts	  darbs,	  Vizuāls	  menedžments,	  	  
Kopēja	  produk.vitātes	  uzturēšana	  (TPM)	  

Kaizen	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  



Paldies!	  


