
PRAKTISKI INSTRUMENTI STRESA UN

PĀRSLODZES NOVĒRŠANAI – KO 

ŠODIEN

DARA DARBA DEVĒJI?
Edīte Kalniņa, VNĪ Personāla vadības daļas vadītāja

9.



VNĪ aktivitātēs bāzētais birojs 
Talejas ielā 1. YouTube video 
par biroju pieejams šeit: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=J6nVFrQttwc

https://www.youtube.com/watch?v=J6nVFrQttwc


Virtuves zona. Darbiniekiem tiek 
nodrošināta tēja, kafija, dzeramais 
ūdens

Lielāka saules gaismas klātesamība birojos ir saistīta ar augstāku darbinieku komfortu 
un apmierinātību ar darbu, mazāku stresu un vēlmi mainīt darbu.



FUNKCIONĀLĀ TELPU PROGRAMMA

DARBA ZONAS

Darba kabīnes 
dažādam darba 
vietu skaitam

Klusā 
darba zona

Kopēšanas, 
printēšanas
darba zona

Bērniem 
draudzīga 

darba zona

Dokumentu 
(projektu) 

“bibliotēka”

Stāva 
administratora 

darba vieta

Klasiskas darbavietas 
ar stacionāriem 

datoriem

IDS telpa 
(īpaši drošības 

noteikumi)

Semināru 
telpas

Stāvgaldu
(regulējamas) 
darba zonas
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Klusā darba zona

Brennan, A., Chugh, J. S., & Kline, T. (2002). Traditional versus open 
office design: A longitudinal field study. Environment and behavior, 
34(3), 279-299.
Evans, G. W., & Johnson, D. (2000). Stress and open-office noise. 
Journal of applied psychology, 85(5), 779.



Akustiskā darba kabīne VNĪ 
birojā Talejas ielā 1
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Pārceļoties uz jauno biroju, 
darbinieki iesaistījās telpaugu 
noformējuma veidošanā, 
sanesot kopā telpaugus, kas 
līdz šim bija stāvejuši
kabinetos. 

Fitzgerald, C. J., & Danner, K. M. (2012). Evolution in the office: 
How evolutionary psychology can increase employee health, 
happiness, and productivity. Evolutionary Psychology, 10(5), 
147470491201000502.



Psiholoģiskais un fizioloģiskais stress telpaugu klātbūtnē būtiski mazinājās. 
Daudziem pētījuma dalībniekiem pozitīvas emocijas radīja arī rūpēšanās 
par savu pēc pašu gaumes izvēlēto telpaugu, kas sagādāja patīkamu 
atslodzi, bija prieks vērot, kā tas aug (Hjogo Universitāte, Japāna).

Ja telpās atrodas kaut vai bildes ar augiem, kokiem vai dabas skatiem, pieaug cilvēka fiziskā un psiholoģiskā 
labklājība, spēja koncentrēties, samazinās stresa un trauksmes līmenis. Telpaugu esamība darba vidē, tiek saistīta 
arī ar paaugstinātu darbinieku labsajūtu, psiholoģisko komfortu, fizisko veselību, radošumu, produktivitāti un 
apmierinātību ar darbu kopumā.



ETIĶETE
BIROJ

A



95% 
darbinieku 

strādā 
attālināti

IEKLAUSĪJĀMIES DARBINIEKOS

Pieaug 
darba laiks 
MS Teams
platformā

Palielinājies 
saņemto e-pasta 
vēstuļu skaits, jo 
īpaši no kolēģiem

Izaicinājumi
virtuālajās 
sanāksmēs



4 SOĻI

Darbinieku
aptauja

Virtuālā 
darba

etiķete 

Virtuālā darbnīca 
ar vieslekciju un 
darba grupām
(etiķetes un netiķetes

eksperte Kristīna Sprūdža)

Komunikācija 
(intranets) 

un atgādinājumi
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VADĪTĀJU ATTĪSTĪBAS JOMAS

Komandas iesaistes 

veicināšanai un 

motivēšanai

Vadītāja praktiskie 

vadības rīki

Vadītāja personības 

resursu izmantošana 

komandas vadībā un 

līderībā

Mērķis:  pilnveidot kompetences komandas vadībā un attīstībā, nodrošināt vadītājus ar zināšanām 

un prasmēm par aktuālākajiem vadības rīkiem un to pielietošanu personiskās līderības attīstībā. 

Apzināties komunikācijas lomu un uzlabot komunikācijas prasmes, dažādas komunikācijas 

tehnikas

Atgriezeniskās saites sniegšana, komandas attīstība, motivēšana un attiecību veidošana

Vadītāja personisko resursu apzināšanās un izmantošana līderībā

Mācību aktivitātes tematiski iedalītas 3 moduļos:



VADĪTĀJU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020
Veids Tēmas

Modulis 1 Komandas izpratne, attīstība, iesaistes veicināšana un iedvesmošana – 2.līmenis.

Komandas vadība un attīstība, dažādi uzvedības tipi, komunikācijas stili, atgriezeniskā saite, komandas motivēšanas pieejas,
deleģēšana, sarežģītu situāciju vadība

Koučinga prasmes komandas attīstībai -2.līmenis ( nākamā līmeņa mācības atsevišķiem vadītājiem un/vai individuālas
koučinga sesijas)

Modulis 2 Vadītāja praktiskie rīki darba vadībā – 2.līmenis

Vadītāja ABC :
Laika vadība un prioritāšu plānošana
Lēmumu pieņemšana
Sapulču vadība
Mērķu definēšana un to izpildes vadība

Pārmaiņu vadība
Digitālās vadības prasmes 
Mediju treniņi 
Prezentēšanas prasmes

Modulis 3 Vadītāja personības resursu izmantošana komandas vadībā (efektīvas rīcības veidošanā) – 2.līmenis

Apzinātības prasmes, emociju atpazīšana un apzināta vadība (emocionālā inteliģence)
Personīgā zīmola veidošana līderības attīstībai 
Personīgie motivācijas un enerģijas avoti 
Stresa vadība 

9 attīstības pasākumi.  



Dr. Natālijas Bērziņas lekcija par 
veselīgu miegu (Vivendi veselības 
centrs).
Lekcija pieejam darbiniekiem 
ierakstā VNĪ e-mācību platformā 
eSkolā. 



Vingrojumu komplekss pie datora 
sēdošajiem
Lektors: Fizioterapeite Zanes Rožkalne 
(VIVENDI veselības centrs)

Ieraksts darbiniekiem pieejams VNĪ e-
mācību platformā eSkola.



VNĪ 21 dienu spēka programmā – ejot katru 
rītu pastaigā, ieslēdzot Zoom darbinieki 
vingroja un klausījās psihoterapijas speciālista 
Anša Jurģa Stabinga lekciju

Vairāk informācija YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppTFx8d4r
S0&t=211s

VNĪ Spēka un enerģijas 

programma

https://www.youtube.com/watch?v=ppTFx8d4rS0&t=211s


VNĪ 21 spēka un enerģijas programma – pastaiga, vingrošana un 

veselīgs uzturs. Katru dienu 30 minūtes par uzturu mācīja gan uztura 

speciāliste Guna Rijkure, gan pavāre Liene Zemīte.



Līdz 80 EUR gadā darbinieku ilgtspējas pasākumiem – fokusā ir 
katras struktūrvienības komandu saliedēšanas pasākumi. 2020.-
2021. gadā darbinieki sporta treneres pavadībā apguva nūjošanu, 
nūjas paliek darbinieku lietošanā. 



Darbinieku iniciatīva – 3 x nedēļā 
sports VNĪ telpās, paši organizē. 
Pandēmijas laikā pārcēlās uz slēgto 
Facebook grupu. VNI Life
konferenču zāle 3. stāva ir veidot 
tā, lai būtu viegli transformējama 
dažādām aktivitātēm. 



Fotoorientēšanās Čiekurkalna apkaimē, koku stādīšana, talkas – pastāvīgi tiek 

rīkoti iekšējie uzņēmuma pasākumi fiziskās aktivitātes veicināšanai. Jo īpaši 

izmantojam Čiekurkalna apkaimi, kur arī atrodas mūsu birojs un esam izveidojuši 

arī sadarbību ar Čiekurkalna attīstības biedrību. 





Strava

Darbinieku iekšējais konkurss iekštīklā VNI Life
saistībā ar aktīvā dzīvesveida klubu STRAVA 
aplikācijā



Tiešsaistes čati – fokusā darbinieku stāsti vadībai, ko viņi dara un kā viņi jūtās



Foto: Maija Trikule - Pleša

ATVAĻINĀJUMS: 

monitorējam uzkrājumu, mudinām izmantot, 

tiešo vadītāju loma
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