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BIBLIOTĒKAS NOVADĀ: CENTRALIZĒTS MODELIS 

 

 Novada dome 

Kultūras pārvalde  

 

 Siguldas novada  bibliotēka /direktors 
Administratīvā un metodiskā darba vadība  

 

 Funkcionālās struktūrvienības: 

 Klientu apkalpošanas nodaļa  

 Informācijas resursu un datu apstrādes nodaļa  

 Bērnu literatūras nodaļa 

 

 

Padotības struktūrvienības  

Siguldas pagasta bibliotēka 

Mores pagasta bibliotēka  

Siguldas pagasta Jūdažu  bibliotēka  

Allažu bibliotēka  

Pagasta bibliotēku vada bibliotēkas vadītājs  
. 



MOTIVĒJOŠIE FAKTORI 

 Darba apstākļi 

 Attīstības iespējas 

 Darba devēja attieksme 

 Darbinieku novērtēšana 

 Savstarpējās attiecības 

 Darba samaksa 

 Darbinieku stimulēšanas (motivēšanas) 

sistēmas 



DAŽĀDI MOTIVATORI 

 Atalgojuma dažādības iespējas 

 Piederības sajūta 

 Interesants darbs 

 Elastīgs darba laiks 

 Izaugsme un apmācības 

 Dinamisks darbs, pieredzes iespējas 

 Laba, izdevīga atrašanās iespēja 

 Izaicinājumi    

 



RĪGA  2014 – EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA 

SIGULDA  OFICIĀLAIS PARTNERIS  



APGRŪTINĀJUMS VAI IESPĒJA? 

Darba izpildes novērtēšana  

ir viena no svarīgākajām  

un vienlaikus arī sarežģītākajām 

personāla vadības funkcijām. 
 

 

• Kāpēc mēs to darām? 

 

• Kā darām? 

 

• Kādi ir mūsu ieguvumi? 

 

• Kas ir svarīgi, lai procesu varētu veiksmīgi 

īstenot? 



DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS  

UN ATTĪSTĪBAS PĀRRUNAS 

Sagatavošanās posms 

Sarunu vadīšanas  

posms 

Noslēguma posms 

Datu un faktu 

apkopošana/analīze 

Novērtēšanas 

izskaidrošana 

Cieņas izrādīšana 

(dialogs) 

 

Atbilstošas vides un 

laika izvēle 

 

Secinājumi –  

vērsti uz attīstību 

Problēmu risinājumu 

apkopošana  

 

Kritikas un uzslavu 

līdzsvars 

 



NOVĒRTĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PĀRRUNAS  

2012.GADĀ  

 



NOVĒRTĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PĀRRUNAS  

2012.GADĀ  

 



 

Kompetenču 

vērtējums 
 

 

Mērķu un 

uzdevumu 

sasniegšana, 

izpilde 

Amata pienākumu 

izpilde atbilstoši 

amata apraksta 

prasībām 

Rezultātu kritēriji Ieguldījuma kritēriji 

Profesionālās 

kvalifikācijas 

vērtējums 
 

 

DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS UN 

ATTĪSTĪBAS PĀRRUNAS 



AMATA PIENĀKUMU IZPILDE 

Vērtē, vadoties pēc izpildi raksturojošiem kritērijiem: 

 - precizitāte un kārtība; 

 - izpildes termiņu ievērošana un darba laika izmantošana; 

 - patstāvīgums; 

 - atbildība par darba rezultātu; 

 - iegūto zināšanu un pieredzes pielietošana darbā; 

 - iedziļināšanās pienākumu specifikā. 



 

MĒRĶU SASNIEGŠANA 

 
Mērķis:  

 uz rezultātu orientēts; 

 mērāms; 

 ar noteiktu laika termiņu. 
 

 

- Mērķa sasniegšanai iespējams noteikt darbības jeb soļus, uzdevumus.   

- Mērķi tiek sasniegti, veicot amata pienākumus, bet mērķis nav kāds 

amata pienākums. Lai noformulētu mērķi, izmanto darbības vārdus:  

sagatavot, izstrādāt, sniegt,  apkopot, definēt, uzlabot... utml. 

 - Mērķim ir būtiska nozīme/ietekme uz struktūrvienības mērķu 

sasniegšanu. Tā ir darbība, kas virza darbinieku/ komandu/ 

struktūrvienību un izriet no  pašvaldības mērķiem. 

 



Kompetences Apakškritēriji 

Vadītājiem Speciālistiem  Tehniskajiem darbiniekiem 

Orientācija uz 

rezultātu  

 

•Plānošana, organizēšana;  

•Analītiskā domāšana, 

problēmu risināšana 

•Plānošana, organizēšana;  

•Analītiskā domāšana, 

problēmu risināšana; 

•Iniciatīva (radošā izpausme) 

•Disciplīna;  

•Spēja organizēt savu 

darbu 

 

Sadarbības 

prasme 

komandā  

Sadarbības prasme 

 

Sadarbības prasme 

 

 

Klientorientēta 

saskarsme  

 

•Atsaucība;  

•Sarunu vešanas prasme;  

•Informācijas apmaiņa;  

•Ārējais izskats  

•Atsaucība;  

•Sarunu vešanas prasme;  

•Informācijas apmaiņa;  

•Ārējais izskats  

 

 

Ētiskums un 

lojalitāte 

Ētiskums un lojalitāte Ētiskums un lojalitāte 

 

 

Ētiskums un lojalitāte 

Vadības 

prasmes  

•Spēja organizēt 

komandas darbu; 

•Stratēģiskā domāšana, 

vadība 

KOMPETENČU (prasmju un attieksmju)  

VĒRTĒŠANA 



PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS  

VĒRTĒŠANA 

Darbiniekiem: 

 izglītības atbilstība 

 profesionālā pieredze 

 amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu 

pārzināšana 

 profesionālās prasmes un zināšanas 

 

Vadītājiem papildu:  

 iekšējo struktūrvienības dokumentu izstrāde, budžeta 

plānošana un izpilde 

 

 



VĒRTĒŠANA PĒC AMATU GRUPĀM 

 Vadītājiem 

 

 

 

 Speciālistiem 

 

 

 
 

 Tehniskajiem darbiniekiem 

 

 

Amata 

pienākumu 

izpilde 

 

Kompetences 

Vadības 

prasmes  

Orientācija 

uz rezultātu 

Sadarbība 

komandā  

Klient-  

orientēta 

saskarsme 

Ētiskums 

un lojalitāte 

Amata 

pienākumu 

izpilde 

 

Kompetences 

Orientācija 

uz rezultātu 

Sadarbība 

komandā  

Klient-  

orientēta 

saskarsme 

Ētiskums 

un lojalitāte 

Amata 

pienākumu  

izpilde 

 

Kompetences 

Spēja organizēt 

savu darbu  

Disciplīna Ētiskums un 

lojalitāte 



ATVĒRTIE JAUTĀJUMI  

DARBINIEKU PAŠNOVĒRTĒJUMA ANKETĀ 

 Manis radītā pievienotā vērtība novērtēšanas periodā … 

 Manu darbu stimulē … 

 Manu darbu kavē … 

 Lai sasniegtu labākus rezultātus, man ir nepieciešams …. 

 Manā darbā man gandarījumu sniedz … 

 Es sagaidu no tiešā vadītāja ... 

 



DARBINIEKU VĒRTĒJUMS PAR  

NOVĒRTĒŠANAS PROCESU (2012.gads) 

Anketas struktūra ir pārskatāma 

Vērtēšanas kritēriji ietver visus svarīgākos darba izpildes aspektus 

Vērtēšana 10 baļļu sistēmā 

Vērtēšanas kritēriju līmeņu raksturojums ir atbilstošs 

Vērtēšanas procedūra bija izskaidrota, pieejama 

Savlaicīga iepazīšanās un pietiekams laiks sagatavoties 

Pieejamas konsultācijas par vērtēšanas procesu 

Pārrunas palīdzēja saprast, kas jāuzlabo manā sniegumā 

Lai pārrunās piedalītos tikai mans vadītājs un es 

Darba izpildi novērtētu arī kolēģi, ar kuriem sadarbojos 

Vadītājs sagatavojies un izteiktie vērtējumi balstījās uz faktu analīzi 

Pārrunu laikā valdīja atbalstoša gaisotne 

Pārrunās tika meklētas kļūdas manā darbā 

Manas darbības vērtējums ir taisnīgs 

Man izvirzītie mērķi ir reāli sasniedzami  

Skaidri šī gada struktūrvienības darbības mērķi 

Skaidri Siguldas novada Domes darbības mērķi 

81.80% 

84.90% 

72.80% 

36.40% 

94% 

90.90% 

93.90% 

84.80% 

54.60% 

75.80% 

84.90% 

84.90% 

36.30% 

90.90% 

100% 

100% 

87% 



KATRA SPECIĀLISTA INDIVIDUĀLAIS NOVĒRTĒJUMS 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

Amata pienākumu izpilde Sasniegtie mērķi 

Katra speciālista individuālais  vērtējums 

Saulcerīte Bernaute Ilmāra Biteniece Gunta Blūmfelde Dzintra Kalniņa Vaira Karlsone 

Dainuvīte Bērziņa Ivonna  Kļaviņa Ieva Ozola 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

Amata pienākumu izpilde Sasniegtie mērķi 

Saulcerīte Bernaute Ilmāra Biteniece Gunta Blūmfelde Dzintra Kalniņa Vaira Karlsone Dainuvīte Bērziņa Ivonna  Kļaviņa 

Ieva Ozola 



KAS SVARĪGI, LAI NOVĒRTĒŠANAS 

PROCESS NORITĒTU VEIKSMĪGI 

 Vadības pārliecība par darba izpildes novērtēšanas procesa 

nepieciešamību un iesaistīšanās tajā; 
 

 Pietiekami cilvēku un laika resursi procesa īstenošanai; 
 

 Vadītāju apmācība darba izpildes novērtēšanai, pārrunu vadīšanai; 
 

 Par novērtēšanas procesu informēti darbinieki; 
 

 Labi sagatavoti novērtēšanas procesa dokumenti  

(anketas, novērtēšanas kārtība); 
 

 Procesa analīze un rezultātu apkopošana; 
 

 Novērtēšana kā ikgadējs, sistemātisks process. 

 

 



 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 
 

Siguldas novada pašvaldības  

Kultūras pārvaldes vadītāja   

Jolanta Borīte 

 e-pasts: jolanta.borite@sigulda.lv, tālr.26198322 

 
www.sigulda.lv 

twitter: sigulda_lv  

 

http://www.sigulda.lv/

