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1. Pētījuma metodika 
 

2014. un 2015. gadā  pirmo reizi Latvijā tika veikts CRANET pētījums par personāla vadīšanas 

praksi uzņēmumos, kuros strādā vairāk nekā 200 darbinieki. 

CRANET pētījums ir starptautisks personāla vadīšanas pētījums, kurš vienlaicīgi  tiek veikts 

40 valstu lielajos uzņēmumos un šie pētījuma rezultāti ir nozīmīgi personāla vadīšanas attīstībai 

pasaulē, kā arī. lai veiktu dažādu valstu personāla vadīšanas prakses salīdzināšanu.  

Pētījums tiek veikts pētniecības organizācijas CRANET ietvaros, kurā darbojas 40 valstu 

biznesa skolas, universitātes un pētniecības centri, kas ir ieinteresēti personāla vadīšanas attīstībā 

(www.cranet.org).  Cranet pētījumi tiek veikti kopš 1989.gada.  

Cranet organizācijas biedri ir augstskolas no Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, 

Kipras, Čehijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Islandes, Izraēlas, 

Japānas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Filipīnām, Krievijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, 

Dienvidāfrikas, Zviedrijas, Šveices, Nīderlandes, Taivānas, Lielbritānijas, Urugvajas, Amerikas 

Savienotajām Valstīm. 

Cranet pētījums visās valstīs, kurās darbojas Cranet koordinatori, tiek veikts pēc vienotas 

metodikas,  izmantojot vienu un to pašu aptaujas anketu. Anketā iekļauti kopumā 84 jautājumi, lai 

raksturotu gan uzņēmumu cilvēkresursu vadīšanas funkcijas, pašu uzņēmumu un respondentus, kas 

snieguši atbildes.  

Anketas jautājumi sadalīti 7 grupās: personāla vadīšanas darbības organizācijā, 

cilvēkresursu pārvaldība, nodarbināto attīstība, alga un labumi, nodarbināto attiecības un 

komunikācija, informācija par uzņēmumu, personiskā informācija. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot personāla vadīšanas tendences lielajos uzņēmumos dažādās 

valstīs un veikt salīdzinošo analīzi pa valstu grupām, piemēram personāla vadīšanas prakse Baltijas 

valstīs: kopīgais un atšķirīgais.  Pētījums ir noderīgs ne tikai pētniecībai, bet arī uzņēmumiem 

praktiskai darbībai, lai uzzinātu personāla vadīšanas tendences, uzzinātu jaunākās pieejas un izvērtētu 

iespēju ieviest jaunu praksi uzņēmumos. 

Latvijā pētījumu kopīgi veica Banku augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta pasniedzēji un studenti, sazinoties ar 

uzņēmumiem un elektroniski nosūtot aptaujas anketas. Aptaujas dati tika iegūti,  klātienē  intervējot 

personāla vadītājus, kā arī saņemot elektroniski aizpildītas aptaujas anketas. 

Pētījuma koordinatores:  Līga Peiseniece (Dr. sc.admin., Banku augstskolas studiju  prorektore, 

asociētā profesore, liga.peiseniece@ba.lv)  un Iveta Ozoliņa – Ozola (Mg.oec, Rīgas Tehniskās 

universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības 

institūta lektore, Iveta.Ozolina-Ozola@rtu.lv). 

 

http://www.cranet.org/
mailto:liga.peiseniece@ba.lv
mailto:Iveta.Ozolina-Ozola@rtu.lv
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2. Respondentu raksturojums 
 

Saskaņā ar uzņēmuma Lursoft datiem Latvijā kopumā ir 320 lielie uzņēmumi, kuros ir 

nodarbināti vairāk nekā 200 darbinieki. Aptaujā piedalījās 67 uzņēmumi jeb 21% no visiem lielajiem 

uzņēmumiem. Līdz ar to šīs aptaujas rezultāti atspoguļo tendences cilvēkresursu vadīšanā lielajos 

Latvijas uzņēmumos.  

 

1.attēls. Respondentu skaits pa nozarēm, (n=67) 

 
Aptaujā piedalījās lielie uzņēmumi, gandrīz no visām nozarēm, bet visplašāk šajā pētījumā ir 

pārstāvētas divas nozares - Pārtikas produktu, dzērienu, tekstilizstrādājumu, koksnes un papīra, 

koksa, naftas pārstrādes un līdzīgu produktu ražošana un Veselība un sociālā aprūpe. 

 

 

2. attēls. Respondentu sadalījums pēc piederības privātam vai publiskam sektoram,%  

(n=67) 

Lielākā daļa respondentu, t.i., 73% bija privātā  sektora uzņēmumi. 
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Lielākā daļa uzņēmumu jeb 64 uzņēmumi bija uzņēmumi, kuros ir nodarbināti no 200 līdz 

1600 darbiniekiem.  

 

3. attēls. Respondentu sadalījums pēc uzņēmuma lieluma, (n=67) 

  



6 

 

3.Galvenie secinājumi 
Cilvēkresursu vadīšanas darbības organizācija 

 Ne visos lielajos uzņēmumos tiek veidotas  Personāla daļas. Latvijā ir lieli uzņēmumi, pat ar 

vairāk nekā 400 darbiniekiem, kuros nav izveidota Personāla daļa.  

 Lielākā daļa lielo uzņēmumu personāla vadītāju  nepiedalās uzņēmuma valdes darbā, jo nav 

valdes locekļi. 

 Visbiežāk lielo uzņēmumu personāla vadītāji tiek atlasīti no pašu uzņēmuma vai  cita 

uzņēmuma Personāla daļas, kas norāda, ka lielo uzņēmumu vadītāji novērtē personāla 

vadītāja pieredzi cilvēkresursu vadīšanā. 

 Lielākajā daļā uzņēmumu ir  izstrādāta rakstiska uzņēmuma stratēģija un nodefinēta 

uzņēmuma misija, kas liecina par stratēģisko vadīšanu lielajos Latvijas uzņēmumos. 

Salīdzinoši mazāka uzmanība tiek pievērsta cilvēkresursu vadīšanai – mazāk nekā pusei  

uzņēmumu ir nodefinēta cilvēkresursu vadīšanas stratēģija un personāla atlases un apmācību 

stratēģijas.  

 Tiešajām vadītājam ir liela  atbildība lēmumu pieņemšanā, it sevišķi jautājumos par 

darbinieku atalgojumu, darbinieku skaita samazināšanu, darba devēja un darbinieku 

attiecībām. 

 Uzņēmumi galvenokārt no ārpakalpojumu sniedzējiem iegādājas apmācību un attīstības 

pakalpojumus, personāla vadības informatīvās sistēmas. Mazākā mērā tiek iegādāti personāla 

atlases un darbinieku pārkvalificēšanas pakalpojumi. Ārpakalpojumi maz tiek izmantoti 

darba samaksas, pensiju, pabalstu administrēšanai, viedokļu apmaiņai starp vadītājiem un 

darbiniekiem. 

 Vairāk nekā pusē aptaujāto uzņēmumu tiek lietotas cilvēkresursu vadīšanas informatīvās 

sistēmas. Salīdzinoši maz tiek izmantotas sistēmas, kurās ir iekļauta vadītāju 

pašapkalpošanās un darbinieku pašapkalpošanās. 

 Salīdzinoši maz uzņēmumu novērtē personāla struktūrvienības sniegumu.  Mazāk kā puse 

norāda, ka novērtē augstā līmenī vai novērtē personāla struktūrvienības sniegumu. 

Cilvēkresursu pārvaldība 

 Pēdējo trīs gadu laikā darbinieku skaits lielākajā daļā lielo uzņēmumu ir pieaudzis vai  nav 

samazinājies. 

 Tipiskākie izmaksu samazināšanas veidi visās darbinieku grupās ir vienošanās par darba 

attiecību pārtraukšanu un samazināts labumu daudzums. 

 Vadītāju, speciālistu un administratīvo darbinieku un/vai fizisko darba darītāju piesaistes 

metodes atšķiras.  

 Personāls uz vadītāju amatiem visbiežāk tiek piesaistīts, izmantojot iekšējo piesaisti, vakanču 

publicēšanu atlases portālos, ar darba sludinājumiem uzņēmumu mājas lapā un ar personāla 

atlases uzņēmumu palīdzību.  
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 Visbiežākie personāla piesaistes veidi uz speciālistu amatiem ir  darba sludinājumi 

uzņēmuma mājas lapā, iekšējā piesaiste, vakanču publicēšanu atlases portālos, pēc pašu 

iniciatīvas iesūtītie pretendentu pieteikumi un darbinieku ieteikumi. 

 Administratīvo darbinieku un fizisko darba darītāju visbiežāk izmantotās piesaistes metodes -  

darbinieku ieteikumi, pēc pašu iniciatīvas iesūtītie pretendentu pieteikumi, ar Nodarbinātības 

valsts aģentūra palīdzību  un darba sludinājumi uzņēmuma mājas lapā. 

 Visās darbinieku grupās maz tiek izmantotas šādas personāla piesaistes metodes – uzņēmuma 

piedalīšanās karjeras izstādēs vai izglītības iestāžu Karjeras dienās un piesaiste ar sociālie 

mēdiju palīdzību. 

 Personāla atlases metodes dažādām darbinieku grupām atšķiras. Vienīgās atlases metodes, 

kas tiek izmantotas visās darbinieku grupās ir pieteikumu izvērtēšana un individuālā 

intervēšana.  

 Atlasot vadītājus, uzņēmumu visbiežāk izmanto šādas metodes - individuālā intervēšana, 

pieteikumu izvērtēšana un atsauksmju pārbaude.  

 Speciālistu atlasē visbiežāk tiek lietotas šādas metodes - individuālā intervēšana, pieteikumu 

izvērtēšana, atsauksmju pārbaude un prasmju pārbaude jeb darba uzdevuma izpildes 

novērošana.  

 Administratīvo darbinieku un fiziskā darba darītāju atlasē dominē šādas metodes - 

individuālā intervēšana, pieteikumu izvērtēšana  un tehnisko prasmju pārbaude. 

 Atlasē visās darbinieku grupās maz tiek izmantota intervēšana grupā, psihometriskais tests, 

novērtēšanas centrs, sociālo mēdiju profilu novērtēšana, skaitļu tests un atlases tests 

tiešsaistē. 

 Analizējot aptaujāto uzņēmumu izmantotās darba laika formas, var secināt, ka visbiežāk tiek 

izmantoti terminētie darba līgumi, pagaidu darbinieku nodarbināšana, salīdzinoši retāk – 

virsstundas, nepilns darba laiks un virsstundas. Ļoti reti vai nemaz netiek lietotas tādas darba 

laika formas kā elastīgs darba laiks, darbs no mājām, attālināts darbs, darba dalīšana un gada 

stundu līgums. 

Nodarbināto attīstība 

 Lielākajā daļā no aptaujātajiem uzņēmumiem ir izveidota personāla formālā novērtēšanas 

sistēma. Vairāk ir tādu uzņēmumu, kuros vērtē speciālistus un administratīvos darbiniekus 

un/vai fiziskā darba darītājus nekā uzņēmumi, kuros vērtē vadītājus. 

 Uzņēmumos, kuros pastāv personāla formālā novērtēšanas sistēma, informācija par 

darbinieka darbu galvenokārt tiek iegūta no darbinieka tiešā vadītāja. 

 Uzņēmumos, kuros pastāv personāla formālā novērtēšanas sistēma,  personāla novērtēšanas 

datus izmanto visās svarīgajās cilvēkresursu vadīšanas jomās – darbinieka atalgojuma 

noteikšanā, mācībās un attīstībā, karjeras izmaiņās, darbaspēka plānošanā. Novērtējuma dati 

visbiežāk tiek izmantoti darbinieku mācībās un attīstībā, kā arī karjeras izmaiņās. 
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 Lielākajā daļā aptaujāto uzņēmumu tiek sistemātiski noteiktas mācību vajadzības. 

 Vidēji vislielāko dienu skaitu gadā mācībās pavada speciālisti, mazāk -  vadītāji un 

salīdzinoši vismazāk - administratīvie darbinieki un/vai fiziskā darba veicēji.  

 Lielākajā daļā uzņēmumu sistemātiski tiek noteikta personāla mācību lietderība. Visvairāk, 

kā novērtēšanas metodi, izmanto formālo vai neformālo atgriezenisko saikni no 

darbiniekiem. Liela daļa uzņēmumu izmanto vismaz trīs dažādas metodes personāla mācību 

lietderības novērtēšanai. 

 Personāla karjeras izaugsmei visbiežāk tiek izmantotas apmācības darbā,  retāk - darbinieku 

dalība dažādos projektos  un darbaudzināšana jeb mentorings, bet koučings, karjeras plāni, 

talantu programmas tiek izmantotas ļoti reti. 

Alga un labumi 

 Lielākā daļa no aptaujātajiem uzņēmumiem darbinieku pamatalgu nosaka uzņēmuma vai 

iestādes līmenī. Izņēmums ir vadītāji, daudzviet vadītājiem pamatalgu nosaka individuāli 

vienojoties. 

 Vadītājiem, speciālistiem, administratīvajiem darbiniekiem un/vai fiziskā darba darītājiem 

tiek piedāvāti atšķirīgi labumi.  

 Vadītājiem visbiežāk tiek piedāvāti nemonetārie labumi  un prēmijas, kas balstītas uz 

individuālo mērķu izpildi. Salīdzinot ar pārējām personāla grupām, vairākos uzņēmumos 

vadītājiem ir nodrošināti finanšu līdzdalības instrumenti (peļņas sadalīšana, akciju izvēle). 

 Speciālistiem visbiežāk piedāvā prēmijas pēc individuālo mērķu izpildes līmeņa, papildu 

samaksu par individuālo darbu un nemonetāros labumus. Pēdējie divi labumu veidi visbiežāk 

tiek piedāvāti arī administratīvajiem darbiniekiem un/vai fiziskā darba darītājiem. 

Nodarbināto attiecības un komunikācija 

 Lielākajā daļā no aptaujātajiem uzņēmumiem  ir izveidotas arodbiedrības. Pārsvarā tie ir 

sabiedriskā sektora uzņēmumi, kas pārstāv veselības un sociālās aprūpes, elektroenerģijas, 

gāzes apgādes un siltumapgādes, transporta un uzglabāšanas nozares. 

 Komunikācija par galvenajām problēmām pārsvarā notiek caur darbinieku tiešajiem 

vadītājiem. Salīdzinoši izplatīti ir arī elektroniskās komunikācijas līdzekļi un regulārās 

darbinieku sapulces. 

 Par uzņēmuma biznesa stratēģiju, finansiālo darbību un darba organizāciju visvairāk tiek 

informēti vadītāji. Speciālistus, administratīvos darbiniekus un/vai fiziskā darba darītājus 

pārsvarā informē par darba organizācijas jautājumiem. Administratīvie darbinieki un/vai 

fiziskā darba darītāji ir tā personāla grupa, kura vismazāk tiek informēta par būtiskiem 

uzņēmuma darbības aspektiem.  

 Darbinieki savu viedokli uzņēmuma vadībai visbiežāk pauž caur tiešajiem vadītājiem. Otrajā 

vietā ir regulāras darbinieku sapulces un trešajā vietā – komandas apspriedes. Mazāk kā puse   

uzņēmumu darbinieku viedokli iegūst ar aptauju palīdzību.  
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4.Galvenie rezultāti  

4.1. Cilvēkresursu vadīšanas darbības organizācijā 

 

Lielākajā daļā no aptaujātajiem uzņēmumiem (84%) uzņēmumu bija izveidota Personāla daļa. 

Tomēr daļa no uzņēmumiem (16%) norādīja, ka nav izveidota Personāla daļa. Personāla daļa nebija 

izveidota pat tik lielos uzņēmumos, kā uzņēmumos ar 980, 644, 481, 305, 300 darbiniekiem. 

 

 

 

4.attēls. Personāla daļas esamība,  (n=67) 

Lielākā daļa – 70% lielo uzņēmumu personāla vadītāju - nepiedalās uzņēmuma valdes darbā. 

 

5.attēls.  Personāla vadītāja dalība uzņēmuma valdē,% (n=67) 

Veicot šķērsgriezuma analīzi, var konstatēt tendenci – ja uzņēmums ir daļa no lielākas 

uzņēmumu grupas, tad pastāv lielāka varbūtība personāla vadītājam strādāt arī uzņēmuma valdē, kas 

nozīmē lielāku personāla vadītāja ietekmi uz uzņēmuma pārvaldības procesiem. 
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1.tabula. Personāla vadītājs – valdes loceklis, ja uzņēmums ir daļa no lielākas uzņēmumu 

grupas  

 

Personāla vadītājs valdē 

Nē Jā 

Organizācija 

ir daļa no 

lielākas 

uzņēmumu 

grupas 

nē 86,7% 13,3% 

jā 55,6% 44,4% 

 

Uz jautājumu „Kā tika atlasīts personāla daļas vadītājs ?”, visbiežāk tika sniegta atbildes – 

no personāla daļas un starp personāla vadīšanas speciālistiem, kas norāda, ka lielo uzņēmumu 

vadītāji novērtē personāla vadītāja pieredzi cilvēkresursu vadīšanā.  

 

6.attēls Personāla vadītāja atlase, % (n=67) 

 

 

Sakarības starp personāla vadītājs – valdes loceklis un personāla vadītāja atlase izpēte 

apliecina, ka personāla vadītājs ar pieredzi cilvēkresursu vadīšanā  biežāk ir uzņēmuma valdes 

loceklis, nekā personāla vadītājs bez pieredzes. 
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2.tabula. Sakarības starp personāla vadītājs – valdes loceklis un personāla vadītāja atlase 

 

Personāla vadītājs 

valdē 

Nē Jā 

No Personāla daļas 66,7% 33,3% 

No citas organizācijas daļas, kura nebija 

saistīta ar personāla vadīšanu 

83,3% 16,7% 

Starp personāla vadīšanas speciālistiem 

ārpus organizācijas 

66,7% 33,3% 

Starp speciālistiem ārpus organizācijas, 

kuri nebija saistīti ar personāla vadīšanu 

70,0% 30,0% 

 

No 67 aptaujātajiem uzņēmumiem 79,1 % uzņēmumu bija izstrādāta rakstiska uzņēmuma 

stratēģija,  67,2 % - nodefinēta uzņēmuma misija, kas liecina par stratēģisko vadīšanu lielajos 

Latvijas uzņēmumos. Salīdzinoši mazāka uzmanība tiek pievērsta cilvēkresursu vadīšanai, tikai 

46,3% uzņēmumu ir nodefinēta cilvēkresursu vadīšanas stratēģija un 59,7 % - personāla atlases un 

apmācību stratēģijas. 

 

7.attēls. Uzņēmuma misijas paziņojums un ar to saistītās stratēģijas, % (n=67) 

Atbildes uz jautājumu ”Kura persona galvenokārt ir atbildīga par galvenajiem personāla 

vadīšanas lēmumiem attiecībā uz darbinieku šajos jautājumos?” liecina, ka tiešajām vadītājam 
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ir liela  atbildība personāla vadīšanā, it sevišķi jautājumos par darbinieku atalgojumu (80%), 

darbinieku skaita samazināšanu (72%), darba devēja un darbinieku attiecībām  (66%). 

 

 

8.attēls. Atbildība par galvenajiem personāla vadīšanas procesiem, % (n=67) 

 

Jautājumu „Cik lielā mērā Jūs izmantojiet ārpakalpojumus no ārējiem pakalpojumu 

sniedzējiem?” tika noskaidrots, ka uzņēmumi galvenokārt no ārpakalpojumu sniedzējiem iegādājas 

apmācību un attīstības pakalpojumus, personāla vadības informatīvās sistēmas. Mazākā mērā 

tiek iegādāti personāla atlases un darbinieku pārkvalificēšanas pakalpojumi. Ārpakalpojumi 

maz tiek izmantoti darba samaksas, pensiju, pabalstu administrēšanai, viedokļu apmaiņai starp 

vadītājiem un darbiniekiem. 

3.tabula. Personāla vadīšanā izmantoto ārpakalpojumu veidi, vidējais vērtējums  (n=67) 
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Kā redzams 9.attēlā,  uz jautājumu „Vai Jūs izmantojat kādu no minētajām darbībām?” 

visbiežāk tika atbildēts, ka tiek lietotas cilvēkresursu vadīšanas informatīvās sistēmas (61%). 

Salīdzinoši maz (25% un 19%) tiek izmantotas sistēmas, kurās ir iekļauta vadītāju 

pašapkalpošanās un darbinieku pašapkalpošanās. 

 

9.attēls Personāla vadīšanā izmantotās informatīvās sistēmas, % (n=67) 

 

Jautājuma „Kādā mērā tiek novērtēts personāla struktūrvienības sniegums?” atbildes 

norāda uz vēl samērā mazu uzņēmumu ieinteresētību novērtēt personāla struktūrvienības sniegumu.  

Tikai 48% norāda, ka novērtē augstā līmenī vai vairāk novērtē personāla struktūrvienības sniegumu. 

 

10.attēls. Personāla struktūrvienības snieguma novērtēšana, % (n=67) 
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4.2. Cilvēkresursu pārvaldība 

Atbildes uz jautājumu „Kā Jūsu uzņēmumā pēdējo 3 gadu laikā ir mainījies kopējais 

nodarbināto skaits?” liecina, ka par darbinieku skaita nemainīgumu vai  pieaugumu lielajos 

uzņēmumos pēdējo 3 gadu laikā. 44% no respondentiem norādīja, ka  darbinieku skaits ir pieaudzis 

un 33% - darbinieku skaits nav samazinājies. 

 

11.attēls. Personāla skaita izmaiņas pēdējo 3 gadu laikā, % (n=67) 

 

Atbildes uz jautājumu „Vai Jūs esat izmantojuši kādu no sekojošajām metodēm, lai 

samazinātu organizācijas izmaksas?” apliecina, ka lielie uzņēmumi izmanto dažādus veidus, lai 

samazinātu izmaksas. 

 

 

12.attēls. Personāla izmaksu samazināšanas metodes, % (n=67) 
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Tipiskākie izmaksu samazināšanas veidi visās darbinieku grupās ir vienošanās par darba 

attiecību pārtraukšanu un samazināts labumu daudzums. 

Vadītāju grupā visbiežāk izmaksas tiek samazinātas, samazinot atalgojumu, samazinot labumu 

apjomu, vienojoties par darba attiecību pārtraukšanu un „iesaldējot” atalgojuma lielumu.   

Speciālistu grupā visbiežāk izmaksas tiem samazinātas, samazinot atalgojumu, samazinot 

labumu apjomu, vienojoties par darba attiecību pārtraukšanu, „iesaldējot” atalgojuma lielumu, 

nepagarinot terminēto darba līgumu. 

Administratīvo darbinieku un fizisko darbinieku grupā biežāk izmaksas tiek samazinātas,  

samazinot atalgojumu, samazinot labumu apjomu, vienojoties par darba attiecību pārtraukšanu, 

„iesaldējot” atalgojuma lielumu, nepagarinot terminēto darba līgumu, izmantojot ārpakalpojumus un 

„iesaldējot” jaunu darbinieku pieņemšanu. 

 

 

13.attēls Personāla piesaistes metodes, % (n=67) 

Vadītāju, speciālistu un administratīvo darbinieku un/vai fizisko darba darītāju piesaistes 
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Nodarbinātības valsts aģentūra palīdzību (55,2 %) un darba sludinājumi uzņēmuma mājas lapā 

(52,2%). 

Visās darbinieku grupās maz tiek izmantotas šādas personāla piesaistes metodes – uzņēmuma 

piedalīšanās karjeras izstādēs vai izglītības iestāžu Karjeras dienās un piesaiste ar sociālie mēdiju 

palīdzību.  

 

 
14.attēls Personāla atlases metodes, % (n=67) 

 

Līdzīgi kā personāla piesaistes metodes, arī personāla atlases metodes dažādām darbinieku 
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Administratīvo darbinieku un fiziskā darba darītāju atlasē dominē šādas metodes - individuālā 

intervēšana (83,6%), pieteikumu izvērtēšana (82,1%) un tehnisko prasmju pārbaude (52,2%). 
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novērtēšanas centrs, sociālo mēdiju profilu novērtēšana, skaitļu tests un atlases tests tiešsaistē. 
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15.attēls Īpašās programmas darbinieku grupām,% (n=67) 

 

15. attēlā atspoguļotas atbildes uz jautājumu „Vai jūsu organizācijā ir īpašas programmas 

minētajām darbinieku grupām, lai tās veiksmīgi iekļautos uzņēmuma personālā?” Nelielais 

atbilžu skaits norāda uz to, ka starp aptaujātajiem uzņēmumiem ir tikai daži uzņēmumi, kuros ir 

izveidotas īpašas programmas darbinieku grupām, kurām ir grūtības iekļauties uzņēmuma darba 

kolektīvā. Līdz ar to nevar izdarīt secinājumus par vispārējam tendencēm īpašu programmu 

izveidē un realizācijā. 

 

 
16.attēls Darba laika formas,% (n=67) 
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Analizējot aptaujāto uzņēmumu izmantotās darba laika formas, var secināt, ka visbiežāk tiek 

izmantoti terminētie darba līgumi, pagaidu darbinieku nodarbināšana, salīdzinoši retāk – virsstundas, 

nepilns darba laiks un virsstundas. Ļoti reti vai nemaz netiek lietotas tādas darba laika formas kā 

elastīgs darba laiks, darbs no mājām, attālināts darbs, darba dalīšana un gada stundu līgums.  

4.3. Nodarbināto attīstība 
 

Lielākajā daļā no aptaujātajiem uzņēmumiem ir izveidota personāla formālā 

novērtēšanas sistēma. 52 uzņēmumos (78% ) šāda novērtēšanas sistēma attiecas vismaz uz vienu 

personāla grupu. Aptuveni 57% no uzņēmumiem tiek veikta vadītāju novērtēšana, 70 % – speciālistu 

novērtēšana un 66% - administratīvo darbinieku un/vai fiziskā darba darītāju novērtēšana. Vairāk ir 

tādu uzņēmumu, kuros vērtē speciālistus un administratīvos darbiniekus un/vai fiziskā darba darītājus 

nekā uzņēmumi, kuros vērtē vadītājus. 

 
17.attēls. Personāla novērtēšanas sistēmas esamība, % (n=67) 

 

Visvairāk ir to uzņēmumu, kuros formālā novērtēšanas sistēma ir visām personāla grupām – 

vadītājiem, speciālistiem, administratīvajiem darbiniekiem un/vai fiziskā darba darītājiem (49%). 

Daudz mazāk ir uzņēmumu, kuros ir tikai vadītāju (3%), speciālistu (6%) vai tikai administratīvo 

darbinieku un/vai fiziskā darba darītāju novērtēšana (3%). 12% uzņēmumu personāla formālā 

novērtēšanas sistēma attiecas tikai uz speciālistiem un administratīvajiem darbiniekiem un/vai fiziskā 

darba darītājiem, 3%  uzņēmumos – uz vadītājiem un speciālistiem, 1% uzņēmumu – uz vadītājiem 

un administratīvajiem darbiniekiem un/vai fiziskā darba darītājiem. 

Uzņēmumos, kuros pastāv personāla formālā novērtēšanas sistēma, informācija par 

darbinieka darbu galvenokārt tiek iegūta no darbinieka tiešā vadītāja. Otrajā vietā ir paša 

darbinieka sniegtā informācija. Nav mazsvarīgs arī kolēģu vērtējums – šo informācijas avotu 

personāla novērtēšanā izmanto aptuveni 1/3 no uzņēmumiem. Vadītāju novērtēšanā padoto viedoklis 

tiek prasīts aptuveni 37 % no aptaujātajiem uzņēmumiem. 
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18.attēls. Informācijas avoti personāla novērtēšanai, % (n=52) 

 

20 uzņēmumos (38% no tiem, kuros pastāv personāla formālā novērtēšanas sistēma) 

personāla novērtēšanas datus izmanto visās svarīgajās cilvēkresursu vadīšanas jomās – darbinieka 

atalgojuma noteikšanā, mācībās un attīstībā, karjeras izmaiņās, darbaspēka plānošanā. Analizējot 

visus uzņēmumus ar personāla formālo novērtēšanas sistēmu, var konstatēt, ka novērtējuma dati 

visbiežāk tiek izmantoti darbinieku mācībās un attīstībā, kā arī karjeras izmaiņās. Uzņēmumos, 

ar formālo novērtēšanas sistēmu, tikai vienai personāla grupai novērtējuma datus visbiežāk izmanto 

darbinieku atalgojuma noteikšanai. 

 

19.attēls. Personāla novērtēšanas datu izmantošana, % (n=52) 

Pozitīvi vērtējama tendence, ka lielā daļā uzņēmumu (84,1%) tiek sistemātiski noteiktas 
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personāla apmācības un attīstības lēmumiem atbild personāla daļa, konsultējoties ar tiešajiem 
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uzņēmumiem pārstāv ražošanas sektoru un tajos ir samērā liels fiziskā darba darītāju īpatsvars (50 % 

un vairāk) darbinieku kopskaitā. 

 

20.attēls. Personāla mācību vajadzību noteikšanas sistemātiskums,% (n=67) 

57 % uzņēmumu norādīja personāla mācību budžetu. Lielākajai daļai šo uzņēmumu 

personāla mācību budžets ir līdz 5 % no gada personāla izmaksām. 29% uzņēmumu personāla 

mācībām velta vismaz 1 % no gada personāla izmaksām (45% uzņēmumu ar šādu personāla mācību 

budžetu pārstāv sabiedrisko sektoru, t.i. valsts vai pašvaldību uzņēmumi). Kopumā 73 % no 

sabiedriskā sektora uzņēmumiem personāla mācību budžets nav lielāks par 4% no gada personāla 

izmaksām. Privātā sektora uzņēmumos personāla budžets virs 4 % ir vairāk nekā pusē gadījumos 

(56%). 

 

21.attēls. Personāla mācībām paredzētais finansējums (% no gada personāla izmaksām), 

(n=38) 

Atbildes uz jautājumu „Vidēji cik dienas gadā tiek veiktas apmācības?” tika saņemtas no 

65 uzņēmumiem par vadītājiem un speciālistiem, un  63 uzņēmumiem par administratīvajiem 

darbiniekiem un/vai fiziskā darba veicējiem. Vidēji lielāko dienu skaitu gadā mācībās pavada 

speciālisti - 9 dienas gadā, savukārt vadītāji – 8 dienas un salīdzinoši mazāk - administratīvie 

darbinieki un/vai fiziskā darba veicēji – 4 dienas.  

Tā kā uzņēmumu sniegtās atbildes par mācību dienu skaitu katrai personāla grupai ļoti 

atšķiras, tad papildus iepriekš norādītajiem vidējiem rādītājiem ir lietderīgi uzsvērt, ka uzņēmumu 

vairākumam (75%) mācību dienu skaits speciālistiem ir līdz 12 dienām gadā, vadītājiem – līdz 10 

dienām gadā, un administratīvajiem darbiniekiem un/vai fiziskā darba veicējiem – līdz 5 dienām 

gadā. 
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22.attēls. Mācībām veltīto dienu skaits, skaits (n=65) 

Lielākajā daļā uzņēmumu sistemātiski tiek noteikta personāla mācību lietderība 

(65,7%).  

 

23.attēls. Personāla mācību lietderības noteikšana, % (n=67) 

Uzņēmumos, kuros sistemātiski novērtē personāla mācību lietderību, visvairāk kā 

novērtēšanas metodi izmanto formālo vai neformālo atgriezenisko saikni no darbiniekiem. 

Aptuveni puse vai vairāk no šiem uzņēmumiem mācību lietderības novērtēšanai izmanto tiešo 

vadītāju viedokli, salīdzinājumus, vai sasniegti darbinieka mācību plāna mērķi, un ziņas par 

darbinieka darba izpildi pirms un pāris mēnešus pēc mācībām. Salīdzinoši maz uzņēmumu (20%) 

vērtē personāla mācību lietderību pēc vidējā mācību dienu skaita uz vienu darbinieku. Lielākā daļa 

uzņēmumu (79%) izmanto vismaz 3 metodes personāla mācību lietderības novērtēšanai. 
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24.attēls. Personāla mācību lietderības noteikšanas metodes, % (n=44) 

Personāla karjeras izaugsmei visbiežāk tiek izmantotas apmācības darbā – šo metodi 

bieži izmanto 61% aptaujāto uzņēmumu. Otrajā un trešajā vietā ir metodes, kas ir saistītas ar 

darbinieku dalību dažādos projektos (šīs metodes bieži izmanto 19% uzņēmumu). 22% uzņēmumu 

bieži tiek izmantota darbaudzināšana, jeb mentorings, bet tajā pašā laikā 63% uzņēmumos šī metode 

vispār netiek vai ļoti reti tiek praktizēta. Citas īpašas metodes personāla karjeras izaugsmei, 

piemēram, koučings, karjeras plāni, talantu programmas u.tml., tiek vēl retāk izmantotas. 

 

 

25.attēls. Personāla karjeras izaugsmes metožu vidējais izmantošanas biežums (n=67) 

0 – neizmanto, 4 – bieži izmanto 
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4.4. Alga un labumi 

Lielākā daļa no aptaujātajiem uzņēmumiem darbinieku pamatalgu nosaka uzņēmuma 

vai iestādes līmenī. Daudzviet vadītājiem pamatalgu nosaka individuāli vienojoties (42% 

uzņēmumu). Nacionālā/nozares vai reģionālā vienošanās par pamatalgas līmeni vienai vai vairākām 

personāla grupām ir 9 uzņēmumos (14%). Šie uzņēmumi pārstāv apstrādes rūpniecības, transporta un 

uzglabāšanas, veselības un sociālās aprūpes, kā arī būvniecības nozares. 

 

26.attēls. Darba samaksas noteikšanas līmenis, % (n=66) 

 

Vadītājiem, speciālistiem, administratīvajiem darbiniekiem un/vai fiziskā darba darītājiem 

tiek piedāvāti atšķirīgi labumi. Vadītājiem visbiežāk tiek piedāvāti nemonetārie labumi (55%) un 

prēmijas, kas balstītas uz individuālo mērķu izpildi (51%). Salīdzinot ar pārējām personāla 

grupām, vairākos uzņēmumos vadītājiem ir nodrošināti finanšu līdzdalības instrumenti (peļņas 

sadalīšana, akciju izvēle).  

Speciālistiem visbiežāk piedāvā prēmijas pēc individuālo mērķu izpildes līmeņa (62%), 

papildu samaksu par individuālo darbu (53%) un nemonetāros labumus (52%). Pēdējie divi 

labumu veidi visbiežāk tiek piedāvāti arī administratīvajiem darbiniekiem un/vai fiziskā darba 

darītājiem (44%). 

No 30% līdz 40% aptaujāto uzņēmumu vienai vai vairākām personāla grupām izmanto 

prēmijas vai cita veida labumus, kas saistīti ar kolektīvo mērķu izpildi. No šo labumu kategorijas 

vairāk tiek piedāvāti dažādi labumus, kam pamatā ir organizācijas mērķu sasniegšana. Nedaudz 

mazāk ir izplatītas prēmijas, kas balstītas uz komandas mērķu izpildi.  
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27.attēls. Uzņēmuma piedāvātie labumi, % (n=66) 
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4.5. Nodarbināto attiecības un komunikācija 

Daļā no aptaujātajiem uzņēmumiem (41%) personāls nav arodbiedrības biedri. Pārsvarā 

tie ir privātā sektora uzņēmumi (96% no uzņēmumu kopskaita, kuros nav arodbiedrības biedru).  

8 uzņēmumos (12% no visiem respondentiem) arodbiedrības biedru skaits ir virs 51% no 

darbinieku kopskaita. 75% no šiem uzņēmumiem ir sabiedriskā sektora uzņēmumi, kas pārstāv 

veselības un sociālās aprūpes, elektroenerģijas, gāzes apgādes un siltumapgādes, transporta un 

uzglabāšanas nozares. 

 

28.attēls. Uzņēmumu sadalījums pēc nodarbināto dalības arodbiedrībā, % (n=66) 

Jo vairāk uzņēmumā ir arodbiedrības biedru, jo augstāk tiek novērtēts arodbiedrības ietekmes 

līmenis. 

 

29.attēls. Uzņēmumu sadalījums pēc nodarbināto dalības arodbiedrībā un arodbiedrības 

ietekmes novērtējuma (n=33) 

Tā kā vairākos no aptaujātajiem uzņēmumiem nav arodbiedrības biedru, tad arī gandrīz puse 

no respondentiem (48,5%) norādījuši, ka arodbiedrības neiniciē darba koplīguma noslēgšanu. Visos 

uzņēmumos ar arodbiedrības biedru skaitu virs 51% no personāla sastāva arodbiedrības ir 

iniciējušas vai iniciē darba koplīguma noslēgšanu. 
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30.attēls. Arodbiedrības loma darba 

koplīguma iniciēšanā, % (n=66) 

 

 
 

31.attēls. Uzņēmumu sadalījums pēc nodarbināto 

dalības arodbiedrībā un arodbiedrības lomas darba 

koplīguma noslēgšanā, % (n=60) 

 

Komunikācija par galvenajām problēmām pārsvarā notiek caur darbinieku tiešajiem 

vadītājiem - bieži vai ļoti bieži šādu komunikācijas ceļu izmanto 68% aptaujāto uzņēmumu. 

Salīdzinoši izplatīti ir arī elektroniskās komunikācijas līdzekļi un regulārās darbinieku sapulces – šīs 

metodes komunikācijā par galvenajām problēmām bieži vai ļoti bieži izmanto attiecīgi 54% un 48% 

uzņēmumu.  

 

32.attēls. Dažādu metožu vidējais izmantošanas biežums uzņēmumos komunikācijā ar 

darbiniekiem par galvenajām problēmām, (0 – neizmanto, 4 – ļoti bieži izmanto) (n=66) 

 

 

33.attēls. Dažādu metožu izmantošanas biežums uzņēmumos komunikācijā ar darbiniekiem 

par galvenajām problēmām, % (n=66) 
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Par uzņēmuma biznesa stratēģiju, finansiālo darbību un darba organizāciju visvairāk 

tiek informēti vadītāji (85-92% no aptaujātajiem uzņēmumiem). Speciālistus, administratīvos 

darbiniekus un/vai fiziskā darba darītājus pārsvarā informē par darba organizācijas jautājumiem. 38% 

uzņēmumu speciālistus informē arī par uzņēmuma biznesa stratēģiju un/vai finansiālo darbību; par 

abām šīm tēmām speciālisti tiek informēti aptuveni 1/3 no aptaujātajiem uzņēmumiem. 

Administratīvie darbinieki un/vai fiziskā darba darītāji ir tā personāla grupa, kura vismazāk tiek 

informēta par būtiskiem uzņēmuma darbības aspektiem. Gan par uzņēmuma biznesa stratēģiju, gan 

par finansiālo darbību šo personāla grupu informē 9% no aptaujātajiem uzņēmumiem. 

 

34.attēls. Darbinieku informēšana par uzņēmuma biznesa stratēģiju, finansiālo darbību un 

darba organizāciju, % (n=66) 

Darbinieki savu viedokli uzņēmuma vadībai visbiežāk pauž caur tiešajiem vadītājiem - 

bieži vai ļoti bieži šādu komunikācijas metodi izmanto 67% aptaujāto uzņēmumu. Otrajā vietā ir 

regulāras darbinieku sapulces un trešajā vietā – komandas apspriedes - šīs metodes bieži vai ļoti bieži 

izmanto attiecīgi 64% un 50% uzņēmumu. Savukārt 44% uzņēmumu darbinieku viedokli iegūst arī ar 

aptauju palīdzību. 

 

35.attēls. Dažādu metožu vidējais izmantošanas biežums uzņēmumos darbinieku viedokļu 

iegūšanai, (0 – neizmanto, 4 – bieži izmanto),  (n=66) 
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36.attēls. Dažādu metožu izmantošanas biežums uzņēmumos darbinieku viedokļu iegūšanai, % 

(n=66) 

Salīdzinot aptaujas rezultātus par uzņēmumu metodēm komunikācijā par galvenajām 

problēmām un darbinieku viedokļu iegūšanai, tad tie būtiski neatšķiras. Izņēmums ir elektroniskās 

komunikācijas līdzekļu un regulāro sapulču izmantošanas prakse. Darbinieku viedokļu iegūšanai 

vairāk tiek izmantotas regulārās sapulces nekā elektroniskās komunikācijas līdzekļi. 

 

37.attēls. Atsevišķu metožu izmantošana uzņēmuma komunikācijā par galvenajām problēmām 

un darbinieku viedokļu iegūšanai, % (n=66) 

(apkopots, cik daudz uzņēmumu attiecīgu metodi izmanto bieži vai ļoti bieži) 
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