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Aptaujas nolūks:

Noskaidrot, kā jūtas valsts pārvaldes 
darbinieki un kāds atbalsts būtu 
visvairāk nepieciešams Covid-19 

pandēmijas laikā 

Valsts pārvaldē nodarbināto aptauju Valsts kanceleja, sadarbojoties ar psihologiem, 
veica 27.03.- 03.04.2020.



Aptaujas dalībnieki

79%

21%

RESPONDENTI3206

90 IESTĀDES

SPECIĀLISTI UN TEHNISKIE 
DARBINIEKI

VADĪTĀJI



Pulsa mērījums

5,9
Speciālisti

5,98

6,2
Vadītāji

Vidēji

Kā Tu jūties šobrīd - ārkārtējā situācijā? 
Atbildes skalā no 1 līdz 10, kur 1- ļoti slikti, 10 ļoti labi



Svarīgākie faktori, kas 
ietekmē pašsajūtu DARBĀ

27%
Attālināta 

komunikācija ar 

kolēģiem u.c.

43%

Darba un privātās 

dzīves 

līdzsvarošana

29%

Tehniskie 

risinājumi 

attālinātā darba 

nodrošināšanai

33%

Darba veikšana 

vai organizēšana 

attālināti



Svarīgākie faktori, kas ietekmē 
pašsajūtu ĀRPUS DARBA

13%
Vientulības sajūta 

atrautībā no 

draugiem un 

ģimenes

78%

Neskaidrība par 

nākotni

23%

Nepieciešamība 

mainīt 

paradumus

74%

Rūpes par savu 

un tuvinieku 

veselību



Skaidri uzdevumi 

un rīcības plāns

Neformāla 

komunikācija ar 

kolēģiem

Vadības atbalsts un 

uzmundrinājums

Praktiskas 

vadlīnijas darba 

organizēšanai

Kāds atbalsts būtu visnoderīgākais, lai 
palīdzētu pārdzīvot krīzes laika grūtības?

53 %

22%

37%

16% 

14% Emociju 

pārvaldības paņēmienu 

apgūšana

14% Digitālo prasmju 

apgūšana

13% Praktiskas vadlīnijas 

stresa vadīšanai



Grūtības

• Mājās jūtos kā darbā 24h, saņemu 
uzdevums un iedzīvotāju zvanus līdz 
pat 24.00

• Kas apmaksās manu telefona un 
interneta rēķinu, kas ir būtiski 
pieauguši?

• Nepieciešamība ne tikai strādāt, bet 
skolot bērnus un rūpēties par 
ēdienreizēm visai ģimenei

Ieguvumi

• Elastīgāks darba laiks ir iespēja daudz 
sekmīgāk darbu apvienot ar 
dažādiem e-kursiem, lai celtu savas 
prasmes

• Iespēja izmantot slīdošu darba laika 
grafiku, saglabājot 8 stundu darba 
laiku dienā

• Ir iegūta efektivitāte, nepavadot 
liekas stundas ceļā, bet veicot 
pienākumus attālināti



• Palīdz fokusēšanās uz pozitīvām ziņām. 
Stiprina vienotības un klātbūtnes 
sajūta. Stresu palīdz pārvarēt apziņa, ka 
ir dažādi preventīvi pasākumi, ko mēs 
paši varam darīt, lai stiprinātu imunitāti 
un vispārējo veselību. Būtiska šķiet 
sajūta, ka cilvēks pats ir spējīgs ko 
kontrolēt un ka nav pilnībā atkarīgs no 
citiem faktoriem. Tas palīdz justies labāk, 
drošāk.



ATTĀLINĀTAIS 
DARBS

Kādas PRASMES steidzami būtu jāapgūst, lai 
labāk pielāgotos krīzes izaicinājumiem?

Emociju pārvaldība, darbs 

stresa apstākļos

STRESA VADĪBA

Mācības par to, kādas iespējas 
sniedz krīzes situācijas

KRĪZES VADĪBA

Apgūt kādus jaunus, 

digitālus risinājumus 

darbu plānošanai, 

uzraudzībai un kontrolei

DIGITĀLĀS 
PRASMES

Attālināta darba vadīšana 

un veikšana



Kas tālāk?

«Tā ir aptauja, bet kas ir pēc tam? 
Gribas ne tikai aptauju statistikas 
dēļ, bet arī sakārtotu psiholoģisko 
atbalstu - vairāk speciālistu, kas var 
to nodrošināt, speciālās 
programmas, izglītojošo infografiku, 
sakārtotu digitālo vidi.»



Valsts administrācijas skolas 
bezmaksas vebināri

13.05. Kā nodrošināt attālinātā darba efektivitāti?
129 dalībnieki

15.05. Kā uzmundrināt un motivēt darbam krīzes apstākļos?
48 dalībnieki

19.05. Klientu apkalpošana krīzes apstākļos 
74 dalībnieki

22.05. Attālinātā darba vadība 
82 dalībnieki

Joprojām pieejami ikvienam

https://www.vas.gov.lv/lv/jaunumi?347



Meistarība darbā ar sarežģītiem klientiem

• Darbs ar sarežģītiem klientiem klātienē un attālināti

• Darbs ar klientiem krīzes situācijās

• Emociju vadība darbā ar klientiem

E-mācību Valsts administrācijas skolā cikls
(augusts-oktobris) 1/2

Veselības veicināšana darba vietā

• Garīgās veselības izaicinājumi un palīdzības principi darba vidē

• Ergonomikas psiholoģiskie aspekti jeb cilvēka faktors darba vietā

• Dzīvesspēka stiprināšana

Personīgā darba efektivitāte darba vietā

• Personīga efektivitāte - savu resursu vadīšana

• Degsme darba vietā jeb kā celt savu darba motivāciju?

• Kā vadīt savu sniegumu augsta stresa apstākļos?



Emocionālā inteliģence darba vietā

• Emociju vadība, praktiskas metodes

• Stresa vadība, praktiskas metodes

• Apzinātības pieeja un metodes

E-mācību Valsts administrācijas skolā cikls
(augusts-oktobris) 2/2

Vadības meistarības pilnveidošana

• Atšķirīgiem darbiniekiem atšķirīgs vadības stils jeb Situatīvā līderība

• Kā veidot augsti motivētu personālu?

• Kā saņemt un sniegt atgriezenisko saiti klātienē un attālināti?

Kādu kultūru vēlamies savā organizācijā un kā to veidot

• Organizācijas kultūra un tās veidošana. Vadītāja loma.

• Atbildības uzņemšanās kultūras veicināšana

• Psiholoģiskā drošība un tās loma organizācijas kultūras attīstībā.



Pasniedzēji –
vadošie Latvijas psihologi:

MARIJA ĀBELTIŅA

IEVA BAUMANE

RONALDS CINKS

MARINA DANGO

GITĀNA DĀVIDSONE

OLGA DZENE

MARUTA FREIMANE

ANDA GAITNIECE PUTĀNE

EDĪTE KALNIŅA

REINIS LAZDA

KATRĪNA OŠLEJA

ULDIS PĀVULS

ANSIS JURĢIS STABIŅĢIS

AGITA ŠMITIŅA

REINIS UPENIEKS

EVIJA ŪPE

ZANE VEINBERGA

LAUMA ŽUBULE



Citi atbalsta veidi

DARBINIEKU 

BANKAS 

risinājums 

darbinieku 

mobilitātei 

krīzes un 

pēckrīzes laikā

Elastīgā darba 

organizēšana:

Vadlīnijas darba 

organizācijai, 

darba samaksai 

un klientu 

apkalpošanai

Infoziņojums

un praktiskas 

vadlīnijas 

Datorprogrammu 

lietošanas prasmju 

izpēte un atbalsta 

risinājumi nākotnei

Sadarbībā ar VARAM 

un jaunuzņēmumu

tella

Sadarbībā ar VARAM

Sadarbībā ar VARAM, 

CFLA un ZVA



Vēlējos pateikt paldies, ka 

pievēršat uzmanību tik 

svarīgam apstāklim kā 

cilvēku emocionālā un 

mentālā veselība. Šis ir 

ļoti izaicinošs laiks un 

pašlaik ir īpaši svarīgi 

pievērsties cilvēka 

veselībai no visiem tās 

aspektiem.

Paldies, ka uzrunājat katru darbinieku tieši, 

tas rada sajūtu, kas tik ļoti šobrīd 

nepieciešama - ka par mums kāds 

domā:) Lai visiem stipra veselība un 

gaišas domas!

Būtu noderīgi arī šajā laikā 

turpināt attīstīt valsts 

pārvaldes kvalitāti un 

efektivitāti, varbūt ieviest 

jaunas inovatīvas pieejas, 

pārskatīt atsevišķas 

funkcijas, vienlaikus, lai 

valsts pārvalde nepaliktu 

dīkstāvē. Izmantot šo laiku 

valsts pārvaldes attīstībai 

un efektīvākai darbībai. 

Tas attiecīgi uzlabotu arī 

psiholoģisko pašsajūtu, 

klimatu kopumā.

Vai bija vērts?



Paldies!

Katri.Vintisa@mk.gov.lv

Cilvekresursi@mk.gov.lv

www.mk.gov.lv


