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Lekcĳas galvenās tēmas

• Tālvadības empātiskā puse


• Praktiski padomi attālinātā 
darba vadīšanā


• Digitalizācijas cilvēciskais 
faktors



Bubināšana ir cilvēka (ne)apzinātā 
reakcĳa uz notikumiem.



Psiho emocionālo veselību ietekmējošie faktori
• Digitālo prasmju pilnveide


• Esmu fokusētāks un efektivāks


• Vairāk laika sev, tuvajiem un hobijam


• Vairāk spēka pēc darba


• Sava laika pavēlnieks


• Nav liekas raustīšanas 


• Mierīgs dienas sākums 


• Ļoti ērti piedalīties dažādās tiešsaistes 
sapulcēs. 


• Rīta kafija ar kolēģiem tiešsaistē

• Daudz pārpratumu un nesaprašanos


• Daudz uzmanības novērsēju un kardinājumu


• Pazūd kopējā bilde, jo katrs dara tikai savu 
daļu


• Nav biroja mēbeles un aprīkojuma


• Mazkustīgs dzīvesveids, jo visu laiku pa māju


• Nav ierasta kolēģu un vadītāja atbalsta, grūtāk 
risināt problēmas 


• Problēmu nopietnības pārspilēšana


• Vientulība 


• Grūti ‘atslēgties'no darba


Aptaujas rezultātu apkopojums. Vietne - https://www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/tidning-och-nyheter/2020/manadens-fraga-hur-funkar-det-att-jobba-hemma/



• Apzināt piedzīvotā racionālo un emocionālo 
pusi.


• Reflektēt notikumu gaitu, pārrunāt konstruktīvi, 
kā gāja un ko varam mācīties no pieredzes.


• Noteikt pozitīvās un negatīvās pieredzes 
pastiprinošos faktorus.


• Pārrunāt problēmsituāciju risinājumus.


• Definēt mājas darbu darbiniekam, vadītājam 
un organizācijai ‘Kā uzlabot darbinieka pieredzi 
attālinātā darba apstākļos”.

Iegūtās pieredzes izzināšana (refleksija)



Mūsu pieredze, idejas un atziņas 
ir lielisks iedvesmas avots 

pārmaiņām!





Lūdzu dalieties personīgajās atziņās par starpību starp darbinieku 
vadīšanu strādājot attālināti un darbinieku vadīšanu klātienē.



Lūdzu dalieties personīgajās atziņās par starpību starp darbinieku 
vadīšanu strādājot attālināti un darbinieku vadīšanu klātienē.



Attālinātā darba izaicinājumi

• Komunikācijas procesi 
sarežģījas


• Deleģēšanas barjeru skaits 
pieaug


• Motivācija iesaistīties 
pazeminās


• Vadītāju enerģijas patēriņš 
cilvēku vadībai palielinās


• Koleģialitāte un cilvēcīgās 
attiecības zaudē

- Darba izpildes paškontrole, 
pašdisciplīna.


- Nepilnīgs darba uzdevums, neskaidri 
izpildes termiņi un mērķu trūkums.


- Sava darba robežas.


- Datorizēta komunikācija.


- Attālināta sadarbība ar citiem kolēģiem.


- Komandas gara uzturēšana.


- Sevis uztveršana kā organizācijas 
sastāvdaļu.


- Cilvēciskais kontakts.

Vadītājs Darbinieks



Darba fokuss

Attālinātais darbs

Sasniegtais rezultāts

Darbs birojā

Darbam patērētais laiks



Komunikācijas rīki un to lietošanas nosacījumi
Pie kā var 
griezties?

Kādos 
jautājumos?

Kontakt- 
informācija?



Reāllaika mĳiedarbības ietekme  
uz darbinieka ražīgumu

darbs ar e-pastu aizņem 80% no darba laika

dalība sanāksmēs  - 15% no darba laika

tērzēšana kopējā čatā  - ~ 200 ziņojumi  darba dienā

Avots: HBR 'Collaborative Overload'



Asinhronā un sinhronā komunikācĳa

Sinhronā komunikācija reallaikā. 

Piemēram, kad nosūtot ziņu, saņēmējs 
apstrādā informāciju un nekavējoties reaģē 
uz to ar savu rīcību.

Asinhronā komunikācija ar laika nobīdi. 

Piemēram, nosūtot e-vēstuli, sūtītājs 
negaida tūlītēju atbildi. 

E-pasts

Video sapulces

Kopīgots  
dokuments

Video ieraksts

Kopējais čats

Balss sakari



Pārāk intensīvas reāllaika komunikācĳas un 
mĳiedarbības negatīvās sekas

• Patstāvīgi traucējumi, kas novērš darbinieka uzmanību un apgrutina jegpilnu 
progresu darbā.


• Tā rada nevajadzīgu stresu, jo darbinieki bieži kavē noteiktos termiņus, 
sniedzot atbildes uz pieprasījumiem. Tā vietā, lai proaktīvi plānotu savu 
darba laiku. 


• Cilvēki mēģina strādāt ātrāk, lai panāktu reāllaika komunikācijā zaudēto 
laiku. Tāda darbība novēd pie paaugstināta stresa un uzliek papildu laiak 
spiedienu.


• Tas noved pie zemākas iesaistīšanas diskusijās un veicina neizsvērtu 
lēmumu pieņemšanu. 



Darba uzdevumu izpilde un tiem nepieciešamais laiks

Kolēģa novērtējums cik 
ilgs laiks būs vajadzīgs 
kādam citam konkrētā 
uzdevuma veikšanai. 

3 scenāriji (labākais, 
sliktākais un 
visticamākais). 

Pieņemt lēmumu par 
darbam nepieciešamo 
laiku pēcpusdienā.



Virtuālās vides izaicinājumi

Ja trūkst interaktīvas 
aktivitātes,  
darbinieka spēja 
koncentrēties  
samazinās jau pēc 15 
minūtēm.

Laiks, ko cilvēks pavada  
tīmekļa vietnē - 8 sekundes*

*Avots: Neil A. Brandbury, Attention span during lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more? 
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/advan.00109.2016



Efektīvas tiešsaistes sapulces kontrolsaraksts

Gatavošanās 


• Spēles noteikumi


• Mājas darbi


• Viedokļu 
noskaidrošana

Tiešsaistes sapulce 


• Sasveicināšanās


• Risinājumu 
meklēšana


• Ikviena viedoklis ir 
svarīgs

Pēc sapulces 


• Veicināt darbu 
mazajās grupās


• Informācijas apmaiņa


• Virtuālās fasilitēšanas 
pilnveide



Multitāskinga sindroms

Tikai 23% vadītāju video 
konferenču laikā veltīja visu 
savu uzmanību uz notiekošo.


25% strādāja ar e-pastu.


27% veica citus darbus. 


Uzmanības novēršanas 
līmenis tiešsaistes sapulcēs ir 
krietni augstāks nekā 
klātienes sanāksmēs.

Forest - Stay  
focused

Iesaku lietotni





Ģeogrāfiski izkliedēts darba spēks un strukturvienības



Digitālās tehnoloģĳas ir mūsu draugs vai  ienaidnieks?



Cilvēciska reakcija uz straujām pārmaiņām
• Kā nejusties vainīgam par to, ka krīzes ietekmē darba specifikas dēļ ļoti bieži jādeleģē neplānoti uzdevumi?  

• Kā labāk nodrošināt , ka darbinieki ir pārliecināti, ka vadītājs viņiem uzticas?

• Kā iemācīt darbiniekiem būt gataviem veikt darbu, ja netiek sniegts precīzs definēts uzdevums?



• Organizācijai nav vienotas vadlīnijas 
elastīga un attālinātā darba režīmu 
noteikšanai.


• Vadītāja sagatavošanās līmenis organizēt 
darbus un vadīt komandu dažādos 
(hibrīda) darba režīmos.


• Darbinieka novērtēšanas izpildes kritēriju 
(ne)objektivitāte.


• Iekšējo salu arhipelāga (viņi - mēs) izveide.


• Nav notikusi virtuālās komandas 
izveidošana.

Tālvadības risku zonas



Digitālā vadītāja fokuss
• Vienot un vadīt komandu.


• Plānot darbus, koordinēt un sinhronizēt viena 
darba procesā ietvaros veicāmās darbības.


• Veicināt iesasti, sadarbību un mijedarbību.


• Svinēt ne tikai lielās, bet arī mazās uzvaras!


• Uzraudzīt darba izpildi un regulāri sniegt 
atgriezenisko saiti.


• Atbalstīt darbinieka idejas un atzinīgi novērtēt viņa 
sasniegumus.


• Stiprināt piederības sajūtu organizācijai.


• Sniegt informāciju un noskaidrot viedokļus.



Savstarpēja pieņemšana

Personiska saskarsme

Spēja iejusties otra cilvēka ādā



Bibliotēkas kļūst par digitālās 
socializācĳas centru.



Paldies par Jūsu  
aktīvu līdzdalību! 

Katerīna Čerņavska 
kcernavska@gmail.com

mailto:kcernavska@gmail.com

