
Kvalitātes vadība un sistēmas
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Kas ir kvalitāte?

Definīcija: Kvalitāte ir vienības īpašību kopums, 
kas spēj izpildīt paziņotās un sagaidāmās 
vajadzības.

“Es nezinu, kas ir kvalitāte, bet es to esmu 
redzējis!”



Kas ir kvalitāte?

Definīcija: Kvalitāte ir produkta vai pakalpojuma 
īpašības, kuras nosaka: tirgus vai patērētājs, 
kur produkta konkurētspēju nosaka cena, 
pieprasījums un kvalitātes līmenis.



Kā mērīt kvalitāti?

Kvalitāte kā izcilība

Kvalitāte kā “Nulles kļūda”

Kvalitāte kā atbilstība mērķim

Kvalitāte kā slieksnis

Kvalitāte kā izrādīšanās sabiedrībai

Kvalitāte kā nepārtraukta pilnveidošanās



KLIENTI

Kādai jākļūst organizācijai 

klientu acīs, lai tā 

sasniegtu savus mērķus?

INOVĀCIJAS un

MĀCĪŠANĀS

Kā nodrošināt iespēju 

mainīties un uzlabot 

savu darbību? 

FINANSES

Kādai jākļūst organizācijai,

lai tā darbotos

finansiāli veiksmīgi? 

IEKŠĒJIE PROCESI

Kuri ir būtiskākie procesi 

klientu un partneru 

vēlmju apmierināšanai? 

Stratēģija 

un

vīzija

http://www.balancedscorecard.org/

Kas ir kvalitātes vadība?



Kvalitātes vadības uzdevums

Kvalitātes vadības pamatprincipus ir iespējams 
integrēt esošajās organizācijas vadības 
sistēmās un procesos, neveidojot atsevišķu 
sistēmu un neieviešot konkrētu kvalitātes 
vadības modeli. 



Kvalitātes vadības sistēma nepieciešama, lai:
- paaugstinātu konkurētspēju;
- paaugstinātu darbības efektivitāti;
- nodrošinātu darbību starptautiskajā tirgū;
- piesaistītu investīcijas;
- samazinātu pretenzijas produkcijas  (pakalpojumu) 

kvalitātei;
- palielinātu biznesa vērtību.

Kvalitātes vadības sistēmas nepieciešamība:



Kvalitātes vēsturiskā attīstība

• Kvalitāte ir balstīta uz pieredzi.

• Nepieciešamība izdzīvot un konkurence ir veicinājusi kvalitātes 
attīstību.

• “Mirušo grāmata” – pirmā kvalitātes sistēma pasaulē.



Terrakotas armija

Pirms vairāk nekā 2200 gadiem imperatoram Cjiņam 

Šihuanam pirmo reizi izdevās apvienot Ķīnu. Vēlēdamies valdīt 
pār Ķīnu arī pēc nāves, viņš lika saviem padotajiem izveidot 
māla figūru armiju. Terrakotas armija sastāv no vairāk nekā 
7000 karavīru un kaujas zirgu figūrām dabiskā lielumā, turklāt 
katra figūra ir unikāla.





Kvalitātes vēsturiskā attīstība

• 11.gs. tiek ieviestas zelta un sudraba izstrādājumu proves

• Amatnieku apvienības jeb ģildes

• Industriālā revolūcija

• Konveijera ražošanas sistēma

• Pirmais pasaules karš – Rūpnieciski ražotas produkcijas 
kvalitātes ekonomiskā kontrole



Kvalitātes vēsturiskā attīstība

• Otrais Pasaules karš – Militāro standartu ieviešana

• Japānas kvalitātes sistēmas principu ieviešana

• 1979.gadā Lielbritānijā tiek ieviests pirmais standarts – BS 
5750



Kvalitātes sistēmu dinamika:
• 1920.g.- inspekcija un testēšana

• 1940.g.- Kvalitātes kontrole

• 1960.g.- Kvalitātes nodrošināšana

• 1980.g.- Vispārējā kvalitātes kontrole, kvalitātes garantija, 
atbildība par produktu, personāla vadība

• 2000.g.- Vispārējā kvalitātes vadība

• 2008.g.- Radošums un intelektuālais darbs



Seiri Organizācija nederīgo lietu izmešana

Seiton Kārtīgums dokumenta atrašana 30 
sekunžu laikā

Seiso Uzkopšana individuāla atbildība par 
uzkopšanu

Seiketsu Standartizācija uzglabāšanas uzskatāmība

Shitsuke Disciplīna ievērot 5-S ikdienā

Kas ir 5S?



https://www.dreambroker.com/channel/25sc1jvl/psjaog8f

Japānas zinātnieki



No kvalitātes kā izmaksām līdz kvalitātei 

kā investīcijai

http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=a6cNdhOKwi0

Kvalitātes mācību disciplīna



Kvalitātes jēdziens

Kvalitāte ir tad, kad cilvēks ir apmierināts ar 
preci vai pakalpojumu un var un vēlas to 
ieteikt citiem.

Kvalitāte ir produktu atbilstība klientu prasībām 
un specifikācijām. (I.Forands)



Kvalitātes raksturlielumi
...

...

Kvalitātes prasības ietver kvalitātes raksturotājus, no kuriem 
vairāki ir subjektīvi jeb alternatīvi un atkarīgi no katra lietotāja 

gaumes.



Kvalitātes dimensijas

• Obligātā kvalitāte

• Valdzinošā kvalitāte



Kvalitātes līmeņi



• Japānas ekonomiskais fenomens.

• Par galveno uzdevumu vajag uzskatīt pircēja uzticības 
veidošanu, kad viņš iedomājas sevi kā visaugstāko vērtību 
kompānijai. (Filips Kotlers)

Mūsdienu kvalitātes izpratne



Produkta kvalitātes dimensijas:

• Sniegums

• Īpašības

• Drošums

• Atbilstība

• Izturīgums

• Apkalpojamība

• Estētiskums

• Uztvertā kvalitāte



Pakalpojumu kvalitātes dimensijas

• Taustāmās īpašības

• Pakalpojuma uzticamība

• Atsaucīgums

• Pārliecība

• Empātija



Kvalitātes

nodrošināšanas

instrumenti

sertifikācija

patiesa reklāma

tirgus

atsauksmes

kvalitātes

rokasgrāmata

kvalitātes politika

testēšana

Galvenie kvalitātes nodrošināšanas instrumenti



Visaptverošā kvalitātes pārvaldība 
- TQM

• Uzņēmuma vadība

• Uzņēmuma politika un stratēģija

• Personāla vadība, resursi, procesi

• Klientu apmierinātība

• Darbinieku apmierinātība

• Ietekme uz sabiedrību





Mūsdienīga pieeja kvalitātei

• Pakalpojumi, kādi tiek sniegti klientam

• Vai klients ir apmierināts ar saņemto pakalpojumu vai 
produktu

• Kā darbojas uzņēmums

• Kā tiek respektētas akcionāru, darbinieku, sabiedrības un 
vides intereses, gan arī partneru un piegādātāju



TQM princips: 

gatavs –vienmēr 

pabeigts – nekad



Kvalitāte Deminga Aplis



E.Deminga 7 punktu sistēma vadītājiem

Septiņu punktu plāns:

1. Vadība seko plānam

2. Vadītājs nebaidās no pārmaiņām

3. Vadītājs darbiniekam sniedz info par pārmaiņām uzņēmumā

4. Sadalīt katru uzņēmuma darbību posmos

5. Izmantot Deminga apli

6. Ikkatra līdzdalība

7. Uzņēmuma darbiniekiem jābūt izglītotiem





Kvalitātes nodrošināšanas

 plānveida pieeja valstī

Valsts atbalsts

 kvalitātes nodrošināšanai Uzņēmēju izpratne

Informācija

Profesionālo

organizāciju darbība

Resursi

(uzņēmējiem pieejamie

publiskie resursi, izglītība)

Kvalitātes

nodrošināšana

s politika

valstī

Kvalitātes nodrošināšanas

elementu iestrādāšana politiskos un

programmdokumentos

Organizācijas

kompetence un

zināšanas par KV

Uz ilgspēju orentēta

pieeja uzņēmuma vadībā

Sekošana līdzi jaunākajām

 tendencēm tirgū

Cilvēkresursi

Kvalitāte

(informācija,

konsultanti, fondi)

Pieejamība

LVS

PTAC

LATAK

LNMC

LKA,  Nozaru asociācijas

Kompetence

Aktivitātes

Sadarbība ar valsts institūcijām

Sadarbība ar līdzīgām

organizācijām Eiropā

un pasaulē

Izpratne un saikne ar uzņēmēju
Darbinieku kompetence

Instutūcijas

vispārējā kompetence

Atpazīstamība,

popularitāte, ietekme

Atbildīgo funkcionāru

 kompetence

Citu valstu pieredzes

apzināšanas, analīze

Sadarbība ar profesionālajām

institūcijām

Resursi
Marketings

Resursi

Darbinieki

Finanses

Iekšējā

ĀrējāTirgus izpēte

Informācija par

 pieejamajiem resursiem

Citu valstu aktivitātes,

 prakse

Sadarbības iespējas

Fondi

Nodokļu atvieglojumi

Konsultācijas, apmācība

Vadības izpratne

Kompetence

Izglītība

Mācību programmu

atbilstība

Pasniedzēju

kompetence

Komenikācija valsts

 iekšienē, dialogs

Uzņēmēju iesaistīšana

Dalība komitejās, darba grupās u.c.

Lidzdalība programmu un stratēģiju izstrādē

Dalība komitejās,

darba grupās u.c.

Mārketings

Konkurentu izpēte

Līdzdalība

 profesionālajās org.

Metodes
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Sertificētie uzņēmumi Latvijā

ISO 9001:2000

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:1999

ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007

ISO 22000:2005

EMAS

ISO 14001:1996

HACCP DS 3027E:2002

(blank)



Sertificētie uzņēmumi Latvijā
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ISO 9001:2008

“ Darīt lietas pareizi ar pirmo reizi un vienmēr”

4.galvenie elementi:
•Vadības atbildība
•Resursu vadība
•Procesu vadība
•Mērīšana, analīze un pilnveidošana



Akreditētās sertifikācijas 
iestādes LV

• Bureau Veritas Quality International

• Lloyds Register Quality Assurance

• SGS Latvia

• TUV Nord Baltic

• Det Norske Veritas Latvija

• Inspecta Latvia

• BM Trada Latvija

• SIA  Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu 
apvienība TUV Rheinland grupa



Piemērs:

• Uzņēmuma nosaukums: Banka "Turība"

• Nozare: Banku

• Privātā banka

• Ģeogrāfiskais izvietojums: 4 filiāles aptver galvaspilsētu (Rīga) 
un 2 lielākās pilsētas (Liepājā un Daugavpilī)

• Klientu bāze un raksturojums: ~ 200 turīgu klientu. Vidējā 
depozīta vērtība> 10m EUR

• Konkurenti: Aggressive Šveices banka



"Organizācijas piemērs", kas tiks lietots kā bāze 

piemēriem:

•definēt ražojumus vai pakalpojumus un atbilstošu 

kvalitātes rādītājus;

•definēt kvalitātes politiku;

•noteikti kvalitātes mērķi;

•noteikt kvalitātes vadības programmas.

Uzdevums:



Kvalitātes politika

• attiecas uz produktu / pakalpojumu, klientu 
apmierinātību un organizācijas veidu;

• iekļauj vadības apņemšanos veidot sistēmu;

• izveidota sistēma tā, lai varētu noteiktu 
kvalitātes mērķus;

• sistēmas pieeja (definēta vadības pieeja) 
plānošanai un kvalitātes vadības programmu 
īstenošanai, nosakot korektīvās un preventīvās 
darbības.



Kvalitātes politikas piemērs:

• Banka "Turība" nodrošina klientu datu drošību un 
stabilitāti.

• Banka pievērš lielu uzmanību darbinieku lojalitātei.

• Bankas mērķis ir samazināt personāla maiņu un 
pārvaldīt riskus, kas saistīti ar personāla jautājumiem.

• Banka nepārtraukti uzlabo datorsistēmas.

• Banka nodrošina 100% juridisko atbilstību 
likumdošanas normām.



Kvalitātes mērķi

Mērķis ir "kaut kas, kas pieprasa un ir vērsts uz 
kvalitāti" [ISO9000]

Kvalitātes mērķis var būt (SMART princips):
1. Produkta raksturojums 

2. Pakalpojuma raksturojums
3. Kaut kas, kas ir jāizdara



Kvalitātes mērķis piemērs:

• Panākt, ka pēc 12 mēnešiem par 5% ir samazinājusies 
darbinieku maiņa.

• Ik pēc 12 mēnešiem veikt neatkarīgu drošības auditu, 
datoru sistēmas pārbaudei.

• Informācijas noplūdes neiespējamības 
nodrošināšana.

• Vai mērķis laiku ierobežo?
Vai mēs varam nodrošināt, ka informācijas noplūdes 
nekad nenotiks?



• Definēt preci vai pakalpojumu “Organizācijas piemērā“.

• Identificējiet galvenos kvalitātes rādītājus vai pazīmes 
produktam/pakalpojumam

• Grupēt rādītājus pēc:
- "Mērķi"-izmērāmi neatkarīgi no klienta uztveres
- "Uztvere"-saistīta ar klienta uztveri

• Par katru rādītāju - noteikt, kuri var ietekmēt uzņēmuma 
rādītājus (organizāciju, globālo tirgu, valsts/likumdošanu utt.)

Uzdevums:



Piemērs pakalpojumam-
depozīti

Mērķi:

1. Procentu (depozīts) likme [tirgus definēts, maza ietekme no 
bankas];

2. Periods (-i) / Atvēršana (ietaupījumi), depozīts [banka];
3. Sankcijas / izmaksas, ja klients lauzīs līgumu [banka];
4. Laiks, lai atvērtu kontu, pieejamība (internets, filiāles) 
[banka, tiesību akti];

5. Limiti un ierobežojumi [banka];

6. Personas datu drošība [likumdošana, banka];

7. Tiesību akti, saskaņā ar kuriem darbojas banka [banka / 
tiesību akti];

8. Bankas stabilitāte [banka / akcionāri].



Piemērs pakalpojumam-
depozīti

Uztvere:

1. Laba internetbankas programma [banka];
2. Draudzīgs personāls [banka];
3. Bankas nosaukums (-> zīmola vērtība) 
[vēsture / akcionāri]



Personāl-

vadība

Kvalitātes 

vadība

Iepirkumu, 

piegādātāju 

vadība

Finanšu 

vadība

Zīmolu 

vadība

Ražošanas un 

pakalpojumu  

nodrošināšanas 

vadība

Klientu 

apkalpošanas 

vadība

Saistība ar citām pārvaldības disciplīnām



Pirmais solis –
Kāpēc ir vajadzīga kvalitāte?

• Kur mēs atrodamies?

– Tirgus analīze

– Klientu vēlmes

– Konkurenti

• Kas mēs esam?

– Līmenis, zināšanas

– Darbinieku morāle

– Vadības līderisms un spējas

• Kādi ir mūsu resursi?
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Mērķa izvirzīšana 

Apkārtējā 

informācija 
PLĀNOŠANA 

Lēmumu pieņemšana 

Lēmumu īstenošana 

Lēmumi, kas 

īstenojas 

Lēmumi, kas 

neīstenojas 

Plānotais rezultāts Cēloņu analīze un 

secinājumi 



Izstrādājot KVS ir jāņem vērā:

• Stratēģiskie mērķi

• Kvalitātes politika un kvalitātes mērķis

• Ieinteresēto pušu prasības un vēlmes

• Likumi un citi normatīvie akti

• Procesu pieeja

• Komunikācijas un resursi

• Organizatoriskā struktūra un citas vadības sistēmas

• Uzņēmuma darbības uzlabošanas iespējas



Kvalitāte

Klienti

Īpašnieki, 
akcionāri

Citas 
sociālās 
grupas...

Darbinieki

•Finanšu apjoms

•Produkta īpašības (serviss)

•Cena un pieejamība

•Algas

•Individuālie mērķi

•Veiksmīga karjera

•..

•Sociālie aspekti

•...

Ieinteresētās puses 
(stakeholders)



Ētikas un morāles 
saistība

Zināšanas, 
pieredze, 
iemaņas

Instrumenti, 
iekārtas un 

vide

Resursi

Līderisms

Izglītība, 

apmācības

Kvalitātes “mehānisms”



ISO 14001 pasaulē un Latvijā

• Īpatsvars 15% no visām sertifikācijām

• Vislielākais īpatsvars Dānijā, Zviedrijā – 47%



ISO 14001:2008

• Savienojams ar sekojošiem standartiem:

- ISO 9001:2008

- OHSAS 18001:2008

- Un citu standartu atbilstošās sistēmas



Vides problēmas:

• Atmosfēras stabilitāte

• Globālā sasilšana

• Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās

• Ūdens piesārņojums

• Ķīmisko vielu un bīstamie atkritumi

• Zemes dzīļu resursu izmantošana

• Atkritumu apsaimniekošana



Ar ko sākt???



Darbība

Produkts

Pakalpojums       Aspekts             Ietekme

Izejas punkts            Cēlonis              Sekas

Vides aspektu  identifikācija



Vides aspektu identifikācija

• Procesu plūsmu diagrammas

• Sākotnējais pārskats

• Dzīves cikla analīze

• Pašu izveidota procedūra ar pašu noteikto 
vērtējuma metodi



Identificējamie vides aspekti:

• Izmeši gaisā

• Izplūdes ūdenī

• Atkritumu rašanās

• Augsnes un gruntsūdeņu piesārņošana

• Izejvielu un dabas resursu izmantošana

• Citi vietējie vides aspekti



Definīcijas:

• Darbība: darbība, produkcija vai pakalpojums, 
kuru organizācija var kontrolēt un ietekmēt

• Aspekts: cēlonis, kas izpaužas ietekmē uz vidi

• Ietekme: darbības sekas uz vidi



Aspekti: Būtiskākie aspekti: Mērķi:

Vides aspektu novērtēšana



Riska novērtējums

Risks = Varbūtība x Ietekmes smagums

• Ietekmes lielums

• Riska klasifikācija



Vides mērķi:

• Mērķiem jābūt pietiekami skaidri noteiktiem

• Mērķiem jābūt izmērāmiem

• Mērķiem jābūt sasniedzamiem

• Mērķiem jābūt atbilstošiem vides politikas 
formulējumam



Vides uzdevumi, darbības:

• Detalizēta organizācijai vai tās daļai 
piemērojama izpildījuma prasība, kas izriet no 
vides mērķiem un, kas ir jānosaka un jāizpilda, 
lai šos mērķus sasniegtu.



Nodaļa

Mērķis

Izpildījuma indikatori:

Uzdevumi/

Pasākumi

Atbildīgais Izpildes termiņš Atzīme par 

izpildi

Vides pārvaldības programmas piemērs:



Monitorings

Ķīmisko vielu 

izmantošana Enerģija
Attīrīšana

Emisijas gaisā

Noplūdes

Lietus 

ūdeņi

Pārstrāde

Ūdens 

izmantošana

Notekūdeņi

Atkritumi

Monitorings un mērījumi



Prasību neatbilstība

• Korektīvā darbība

• Preventīvā darbība

• Iepriekš minēto darbību procedūru izveide un 
izpilde



Vides pārvaldes sistēmas
ieviešana:

• Vadības lēmums
• Noteikt VPS sfēru
• Nozīmēt pārvaldības pārstāvi
• Pašnovērtējums
• Sertifikācijas firmas izvēle
• Līgumu slēgšana
• Audita plānošana
• Priekšaudits
• Sertifikācijas audits
• Sertifikācijas apstiprināšana



Kvalitātes vadības sistēmas izveidošanas 
un ieviešanas posmi

1. Augstākās vadības ieinteresētība

2. Ieviešanas grupas izveidošana

3. Esošās sistēmas novērtēšana, analīze un pieņemtie 
lēmumi

4. Ieviešanas plāna izveidošana

5. Personāla vadība un apmācība.

6. Dokumentu un pierakstu vadība. 

7. Procesu vadība, tās izveide, uzlabošana un pilnveidošana

8. Neatbilstību vadība

9. Ieviešana un progresa novērošana 



Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana 
un uzturēšana

Sertifikācijas process parasti noris sekojošā 
secībā:

–dokumentu analīze;

–auditoru vizīte uzņēmumā;

–sertifikācijas audits;

–sertifikācijas sasniegšana;

–periodiskie auditi;

–sertifikācijas atjaunošana .



Sertifikācijas posma galvenās problēmas ir 
sekojošas:

– dažāda standarta punkta interpretācija;

– darbinieku nervozitāte;

– nelabvēlīga attieksme pret auditoru;

– auditoru jautājumu pārprašana.



Kvalitātes nodrošināšana palīdz aizsargāt:

• uzņēmuma kapitālieguldījumu, 

• darbinieku un plašākas sabiedrības 
aizsargāšana pret jebkādu iespējamību 
apdraudējumu, 

• to, ka uzņēmuma darbības un uzturēšanas 
pasākumu laikā šīs konkrētās procedūras tiek 
ievērotas.
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PROCESU VADĪBA

• Procesa definīcija, terminu skaidrojums.
• Procesu secība un mijiedarbība.
• Procesa pieeja.
• KVS procesu modelis.
• Procesu attēlošana.
• KVS dokumentācijas vadīšana.
• KVS pilnveidošanas instrumenti.
• Datu savākšanas formas.
• Cēloņu – seku analīze.
• Vadības pārskats.



Kvalitātes vadības instrumenti:
• Kontroles lapas
• Procesu plūsmu kartes
• Pārbaudes lapas
• Histogrammas
• Grafiki
• Pareto analīze
• Cēloņu-seku diagramma
• Prāta vētra
• Statistiskās metodes: regresija, izkliede
• Septiņas vadības metodes (diagrammas)
• Japānas metodes
• Mērķu analīze 
• Kļūdu izmēģinājuma analīze
• Kvalitātes māja
• SIX sigma
• Benchmarking



Algoritms:

• Algoritms ir precīzs un nepārprotams priekšraksts jeb 
norādījums izpildītājam veikt kādu darbību virkni, lai 
sasniegtu norādīto mērķi vai atrisinātu uzdevumu.

• Algoritma pierakstam jābūt sadalītam precīzos 
nošķirtos soļos, kur katrā solī ir paredzēts izpildīt 
vienu vienkāršu norādījumu. Katru šādu norādījumu 
sauc par komandu.

• Katrs algoritms ir paredzēts kādam noteiktam 
izpildītājam - cilvēkam vai datoram. 



Blokshēmas

• Algoritma pieraksta veids, kurā izmanto 
grafiskos elementus

sākums Datu apstrāde

sazarojums
jā nē Beigas



Algoritmu struktūru veidi:

• Lineāra

• Sazarota

• Cikliska

• Iteratīva



Algoritms “Kā iziet no auditorijas”



Lineārās struktūras piemērs:



Sazarotās struktūras piemērs:



Cikliskas struktūras piemērs:



• Kāpēc ir jāplāno procesi?



Aktivitāšu plānošana

• 2-3 darbi no rīta

• Viens nepatīkams darbs pa vidu

• Tikšanās un aktivitātes ārpus biroja –dienas 
otrajā pusē

• Meili, draugiem.lv, facebook.com utt. – cik 
bieži?



Produktivitāte vai efektivitāte?

• Strādāt daudz, izdarīt daudz...

• Sasniegt izvirzītos rezultātus ar vismazākajiem 
līdzekļiem...



Nosaki prioritātes:

• Pats un Labklājība.

• Bizness un Profesija.

• Māja un Ģimene.

• Sabiedrība un Cilvēce. 

Atšķirt steidzamo no patiesi svarīgā.



Laika menedžmenta būtība

Jūs VARAT visu kontrolēt un sasniegt to, ko 
vēlaties – tiklīdz sāksiet strādāt ar laika 
menedžmenta mītu un pārņemsiet laiku savā 
varā. 
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Kas ir Process?

Process tiek definēts kā savstarpēji saistītu vai 
savstarpēji mijiedarbojošos aktivitāšu kopums, 
kas pārveido ieguldījumu rezultātā. 
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W.Edwards Demings ir teicis:

„Ja Jūs nevarat aprakstīt to, ko jūs darāt kā procesu, 

jūs patiesībā nezināt, ko Jūs darāt”.

Procesu veidi:

• Vadības procesi

• Atbalsta procesi

• Pamata procesi

• Mērīšanas, analīzes un uzlabošanas procesi
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produktu 

īstenošana

mērīšana, analīze,

pilnveidošana 

pārvaldības 

atbildība 

resursu

pārvaldība 

prasības produkts

apmierinātība

ieguldījums iznākums

Procesu pieeja – nepārtraukta uzlabošana
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• Procesu vadība ir metožu kopa, ko izmanto, lai 
pilnveidotu kvalitātes vadību un procesu 
efektivitāti.

Kas ir procesu vadība?
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Ko nozīmē – vadīt procesus?

• tiek izveidotas procesu shēmas;

• ir vadītāji, kas ir atbildīgi un kontrolē procesus;

• procesiem ir mērījumi;

• procesu atskaites;

• tiek veidota procesu vadības pieeja.
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Kā panākt efektīgu 
procesu vadību???

• Izpratne par klientu (ieskaitot – iekšējos) vajadzībām un

vēlmēm

• Izpratne par mērķiem un rīcībām to sasniegšanai

• Atšķirīga procesu norises izpratne vadības un strādājošo 
līmenī

• Izpratne par rezultātiem un patiesajām izmaksām

• Liekas un neracionālas darbības, neplānoti zaudējumi

• “Ugunsgrēku” dzēšana

• Saziņa starp dažādu līmeņu darbiniekiem

ES ZINU KĀ!!!



• Motivācijai

• Izglītošanās

• Karjera

• Spējas

• Uzņēmums

• Individuālie sasniegumi

Nepieciešamība 
pēc novērtēšanas:



Novērtēšanas mērķi

• Administratīvie

• Kvalitatīvie

• Darbinieku attīstība

• Darbinieku informēšana

• Procesu uzlabošana



Gribēt Varēt Darīt

Darbinieka 

motivācija

Darbinieka spējas Prasme risināt

dzīves un darba

situācijas

Darbinieka 

sasniegumi

Darbinieku novērtēšanas formula



Darbinieku kompetence



Kompetences aisbergs

• Profesionālas kompetences: zināšanas, prasmes, darba 
pieredze

• Vadības kompetences: darba organizācija, projektu vadība, 
saskarsmes spējas , prasme risināt problēmas, vadības 
kompetences (motivācija, cilvēku vadība , deleģēšana, 

konsultēšana(couching))

• Personības kompetences: spēja izturēt darba slodzi un darba 
dinamiku, sasniegumu motivācija, orientācija uz klientu, 

biznesa domāšana



Personāla kompetences novērtēšanā 
izmantojamās metodes

• Intervijas

• Testi

• Lomu spēles un diskusiju imitācija

• Darba rezultātu novērtēšana

• Personāla spēju novērtēšana

• Pašvērtējums ka indivīda novērtēšanas 
sistēma



Novērtēšanas metožu veidi:

• Darbinieku ranžēšana
• Pāru salīdzināšanas metode
• Noteikti standarti
• Intervija
• Esejas vai darbinieku raksturojums
• Kritisko atgadījumu analīze
• Novērtēšana ar kvalitatīvu apzīmējumu
• Normāla sadalījuma analīze
• Diferencēta darba rezultātu novertēšana
• Uzvedības apraksts
• Centru vērtēšanas metode
• Personāla atestācija
• Darba rezultāti
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Procesu vadības principi

• Nosakiet piederību. 

• Izziniet un aprakstiet procesa mērķi.

• Nosakiet procesa robežas.

• Izveidojiet procesa pilnveidošanas grupu un 
organizējiet tās mācības. 
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Procesu vadības principi

• Aprakstiet procesu.

• Izveidojiet procesa pilnveidošanas grupu un 
organizējiet tās mācības.

• Nosakiet raksturotājus.

• Pilnveidojiet procesu.
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situācija informācija lēmums
veido

tiek pieņemti

DATI

Vēsture

Procesu virzība lēmumu 
pieņemšanā
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Procesu pieejas nepieciešamība:

• Uzlabo uzņēmuma efektivitāti, darbinieku 
produktivitāti.

• Sadarbības veicināšana starp uzņēmuma 
vienībām.

• Uzlabo klientu apkalpošanu.

• Viens mērķis organizācijā.
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Procesu vadība, tās izveide, uzlabošana un 
pilnveidošana

• Procesu efektivitātes mērīšana un KVS 
efektivitātes novērtēšana notiek 1 reizi gada 
vadības pārskata sapulces laikā.

• Procesu efektivitātes mērīšanai un KVS 
efektivitātes novērtēšanai kopumā var noteikt 
konkrētus kritēriji un metodes (to var atrunāt 
KVS rokasgrāmatā)
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Neatbilstību vadība:

• Neatbilstību vadība - Parādīt kā notiek darbs ar neatbilstībām, 
korektīvās darbības un to izpildes kontrole.

• Procesa mērķis ir nodrošināt, ka visas neatbilstības tiek 
pierakstītas, tiek noteiktas korektīvās darbības sekām un 
cēloņiem atbilstoši problēmas svarīgumam, kā arī tiek 
nodrošināta kontrole pār šo darbību izpildi.

• Šo procedūru pielieto attiecībā uz visām  problēmām, kas 
radušās organizācijā iekšienē vai arī ir saņemtas sūdzības no 
klientiem. 
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Procesu attelošana:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/(1)_2008-04-07_Information_Management-_Help_Desk.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/(1)_2008-04-07_Information_Management-_Help_Desk.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/LampFlowchart.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/LampFlowchart.svg
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Sistēmas sākums vai beigas

Konkrēta darbība vai sistēmas etaps

Dokuments

Lēmums. Līnijas, kas savieno lēmumu ar 

citiem elementiem norāda iespējamās 

izvēles

Sistēmā ienākošs vai izejošs elements, 

piemēram, klienta pieprasījums, vai 

sniegtais pakalpojums

Saite uz citu lapu vai citu plūsmkarti.

Dīkstāve, gaidīšana vai tml.

Līnijas norāda procesu virzienu un secību

Datu bāze, reģistrs, utml.

Procesu attēlošana – plūsmkartes metode
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Datu vākšanas metodes:

Apstrādātās informācijas avoti:

• Iekšējie dati

• Valsts institūciju izdevumi 

• Periodiskie izdevumi, grāmatas 

• Komercinformācija

• Tirgus un sociālo pētījumu firmas 
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Vadības pārskats

• Vai sistēma attaisno sevi?

• Vai klienti ir apmierināti?

• Vai uzņēmuma mērķi ir sasniegti?

• Vai procesi ir efektīvi?

• Vai audita rezultāti par ko liecina?

• Vai audita kārtība ir efektīva?

• Vai kvalitātes politika tiek ievērota?
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• Kas veic pārskatu?

• Pārskata plānošana?

• Pārskata apjoms?

• Pārskata protokoli?

• Pārskata ievadinformācija (input)?

• Pārskata rezultāts (output)?

Vadības pārskats



Uzņēmējdarbība un kvalitātes attiecības

Ražojiet augstas kvalitātes nekaitīgus produktus 
par pieņemamām cenām vai arī patērētāji 

atradīs kādu citu, kurš to darīs.



Vadītājs=līderis

• cerība - bez cerības un ticības līderim nav uz kurieni vadīt, nav 
sekotāju, ko vadīt;

• cilvēcība – līdera cilvēcību vislabāk parāda tas, kā viņš apietas 
ar cilvēkiem, no kuriem viņš negūst nekādu labumu;

• vienkāršība, pazemība – laba sevis apzināšanās spēja; labs 
līderis saprot, ka nevienu uzvaru nav iespējams izcīnīt 
vienatnē;

• humors – spēja pat visgrūtākos brīžus, situācijas un kļūdas 
uztvert ar humoru liecina par labu līdera mentālo veselību un 

spēju uzturēt labu psiholoģisko klimatu.



Problēmu 

risinājums

Organizācijas 

pilnveidošana

Domāšanas, 

attieksmes 

maiņa

Produktu un 
procesu 

pilnveidošana

Kvalitātes domāšanas attīstība
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Galvenās 

zināšanas ir 

atrodamas tikai 

dažu darbinieku 

galvās

Darbinieki daudz 

laika pavada 

meklējot 

nepieciešamo 

informāciju

Kļūdas 

atkārtojas tādēļ, 

ka netiek 

ievērota agrākā 

pieredze

Vērtīga 

informācija ir 

aprakta zem 

dokumentu 

kaudzēm un 

datiem
Nepilnas informācijas 

dēļ rodas 

nepietiekama 

darbības pakalpojumu 

kvalitāte un 

aizkavēšanās
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Kas ir zināšanu vadība?

Zināšanas ir izpratnes un pieredzes kopa, kā arī 
procedūras, kas ir atzītas par pareizām un patiesām, 
kas virza domas, uzvedību un cilvēku savstarpējo 
saziņu.
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Kāpēc nepieciešama 
zināšanu vadība?

• Mēs apmācam mūsu darbiniekus,... bet mēs neļaujam viņiem izmantot iegūtās 
zināšanas!

• Mēs lielākoties mācāmies no projektiem,... bet mēs neiepazīstinām pārējos ar 
ekspertīzes secinājumiem!

• Mums ir eksperts katrā jautājumā,...bet tikai daži zina, kur šo cilvēku satikt!

• Mēs visu rūpīgi dokumentējam,… bet mēs nevaram piekļūt zināšanu krātuvei!

• Mēs pieņemam darbā tikai spēcīgākos,...bet pēc pāris gadiem viņi aiziet uz citām 
organizācijām!

• Mēs zinām visu par citām organizācijām,...bet maz par savējo!

• Mēs lūdzam ikvienu dalīties savā pieredzē,...bet mēs neizpaužam savus 
noslēpumus!
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Sakarība starp personīgajām un 
organizācijas zināšanām
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Šķērslis Iespējamais risinājums

Uzticības trūkums Veidot attiecības un uzticēšanos, rīkojot personīgas tikšanās 

Dažādas kultūras, vārdu krājums, 
uzziņu sistēmas

Radīt vienotu pamatu, izmantojot izglītību, diskusijas, 
publikācijas, darbu grupās, darba rotāciju

Laika trūkums, nav tikšanās vietas Noteikt laiku un vietu zināšanu nodošanai: pārrunu telpas, 
konferenču atskaites

Statusu un atlīdzību saņem 
zināšanu īpašnieki 

Novērtēt darbu un radīt stimulus, kuri balstītos uz dalīšanos 
zināšanās

Absorbējošo spēju trūkums 
saņēmējos 

Mācot darbiniekus būt elastīgiem, nodrošinot laiku mācībām, 
veicinot atvērtību idejām 

Uzskats, ka zināšanas ir 
priekšnosacījums īpašām grupām

Veiciniet pieeju zināšanām, kura nav pakļauta hierarhijai, ideju 
kvalitāte ir daudz svarīgāka par sākuma statusu 

Zināšanu pārnese organizācijā
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Elitāro grupu veidošanās Koncentrējieties uz kopienu izveidi, kuras iekļautos 
visās organizācijas nodaļās

Tieksme uz individuālo darbu Veiciniet un atalgojiet darbu grupās un kopienās, un 
parādiet, ka tas sniedz labākus rezultātus 

Laika trūkums Iegūt zināšanas un dalīties tajās ir jāuztver kā daļa no 
veicamā darba, nevis kā papildus pienākumu

Nav izgudrots šeit Jēdziena "tur" pretējais jēdziens ir “šeit”, kas varētu 
nozīmēt "šī kopiena” vai “šī organizācija”, nevis tikai “šī 
komanda”. 

Zināšanas ir vara Palīdzēt cilvēkiem saprast, ka, daloties zināšanās, 
pieaug kolektīva spēks un, iepazīstot citu cilvēku 
zināšanas, jūsu darbs kļūst efektīvāks 

Neiecietība pret kļūdām vai 
palīdzības nepieciešamību 

Pieņemt un atalgot radošās kļūdas

Zināšanu pārnese organizācijā
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Zināšanu pārvaldības procesi prasa naudas un 
darbaspēka ieguldījumus, iekļaujot sekojošo:

• Zināšanu iegūšana, tā ir dokumentu izveidošana un 
dokumentu pārvietošana datoru sistēmās. 

• Palielināt zināšanu vērtību izmantojot rediģēšanu, 
noformējumu un informācijas atlasīšanu. 

• Izstrādājot zināšanu kategorizācijas pieejas un sadalīt 
kategorijās jaunus devumus zināšanās. 

• Izstrādāt Informācijas tehnoloģijas infrastruktūras un 
programmas zināšanu izplatīšanai. 

• Apmācīt darbiniekus radīt, dalīties un izmantot zināšanas. 
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Zināšanu veidi un līmeņi

• Vārdos izsakāmās

• Vārdos neizsakāmās
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Definīcija Piemērs

Dati ir neinterpretēti fakti un skaitļi. Katra 

atsevišķa datu daļa nav izmantojama 

atsevišķi, jo nesniedz nepieciešamo 

informāciju. 

Skaitlis 10.4 ir dati.

Informācija ir dati, kas ir apstrādāti, 

iegūstot nozīmi.

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 

2013.gada aprīļa beigās bija 10,4% no 

ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem.

Zināšanas ir dotās informācijas izpratne. 

Šiem 10,4 % ilgstoši nav darba, kas var 

novest pie makroekonomikas 

nestabilitātes.

Atšķirība starp datiem, informāciju 
un zināšanām
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Izmaiņu pārvaldība

Kvalitātes 

pārvaldība

Cilvēkresurs

u pārvaldība
Jaunievedum

u pārvaldība

Stratēģiskā 

pārvaldība

No datu administrēšanas 
uz zināšanu pārvaldību
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Zināšanu pārnese

Zināšanu pārnese ir process pieejamo zināšanu nodošanai attiecīgajai 
auditorijai

Darbība
• Kanāla identifikācija un izvēle
• Plānošana
• Sūtīšana

Zināšanu pārneses aspekti
• Tehniskie aspekti: galvenokārt uzlabot piekļuvi zināšanām (informācijai), 

elektroniskai saziņai, dokumentu glabātuvēm utt.
• Sociālie aspekti: galvenokārt cilvēku “dzīvā” saziņa (tikšanās, sarunas utt.)
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Lietošana un pavairošana

Attīstība un iegūšanaZ
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Iekšējās 

zināšanas

Ārējās

zināšanas

Nākotnes 

zināšanas

Patreizējās 

zināšanas

Precīzas 

zināšanas

Netiešas 

zināšanas

Zināšanas 

no prāta 

(racionālās)

Zināšanas 

no 

pieredzes 

Zināšanu pārvaldības 
formēšanās
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Saziņa

SadarbībaKoordinācija

Video 

konferences

Ziņojumu 

dēļi

E-pasts

Spec. 

DB

Sadalītās hiperteksta 

sistēmasDarba 

plūsmas 

pārvaldības 

sistēmas

Plānošanas 

sistēmas
Grupu 

redaktori

Lēmumu 

atbalsta 

sistēmas

Saziņa

Izdalītās 

informācijas 

telpas

Komandas 

darbs

Darba 

plūsmas 

pārvaldība

Zināšanu pārvaldības rīki
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Faili

Datu bāzes

Informācijas sistēmas

Grāmatas

Piezīmes

u.c.

Ārējās zināšanas

Iekšējās 

zināšanas

zi
nā

ša
na

s

sp
ri
e

ša
n

a

gr
ib

a

emocijas
Zināt, kā piekļūt, kad 

nepieciešams

Kur atrodas mūsu zināšanas?
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Rīki, kas palīdz personīgo zināšanu 
pārvaldībai

• nav noteikti nepieciešams kāds izcils rīks 
• savās ikdienas aktivitātēs mēs izmantojam dažādus personīgo 

zināšanu pārvaldības rīkus:
– pieraksti 
– kalendāri
– e-pasti
– forumi
– meklēšana internetā
– u.c. 

• pirmkārt, ir nepieciešams, lai indivīds saskatītu 
nepieciešamību savu zināšanu pārvaldīšanai

• otrkārt, jāprot izmantot jau esošie rīki
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Stāvoklis Kas ir iemācīts

Māceklis Iemācās likumus un faktus, darbojas pēc tiem

Iesācējs Pievērš uzmanību elementiem situācijās, ko 

nevar objektīvi definēt

Kompetents 

lietotājs

Darbojoties patur prātā mērķi

Profesionāli

s

Darbojas ar atbildības sajūtu, gūst 

apmierinājumu

Eksperts Ir nobriedusi un pieredzējusi izpratne, 

“dzīvo” attiecīgajā “pasaulē”

Atbildība un iesaistīšanās ir atkarīga
no prasmju līmeņa
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Zināšanu audits:

• Definē mērķus 

• Nosaka ideālo stāvokli.

• Izvēlas audita metodi

• Novērtē (izseko) zināšanu pieaugumu

• Nosaka organizācijas stratēģisko pozīciju, 
ņemot vērā tehnoloģiskās iespējas
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Cēloņu- sakarību zināšanas 

-lēmumu loģika

-noraidītu lēmumu 

pamatojums

-aktivitāšu rezultāti

-piesaistīti neformālo 

zināšanu gabali

Deklaratīvās 

zināšanas 

-jēdzieni

-kategorijas

-definīcijas

-pieņēmumi

Konteksts  

-lēmumu apstākļiem

-pieņēmumiem

-pieņēmumu rezultātiem

-neformālās zināšanas

video klipi

anotācijas

piezīmes

sarunas

Procedurālās zināšanas

-procesi

-notikumu un 

aktivitāšu secības

-darbības

Zināšanu 

uzglabāšana

Zināšanu uzglabāšana
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Intelektuālais kapitāls

Definīcija

Intelektuālais kapitāls ir zināšanas, kas var tikt 
pārvērstas vērtībā

Intelektuālais kapitāls sastāv no

• Cilvēku kapitāla – neizsacītās zināšanas, kas atrodas 
darbinieku prātos

• Struktūras kapitāla – organizācijas biznesa rutīnas

• Saistītais kapitāls – zināšanas, ko nosaka saiknes ar 
apkārtējo vidi
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Kā īsti to darīt?

• Lai tradicionālā zināšanu pārvaldība organizācijā gūtu 
sekmes, katram indivīdam ir jāsāk tieši ar savu 
personīgo zināšanu pārvaldību.

• Personīgo zināšanu pārvaldības būtiska iezīme ir tā, 
ka tā neapskata indivīdu tikai kā organizācijas 
sastāvdaļu – sašaurinot viņa aktivitātes tikai ar darbu 
saistītajās, bet kā indivīdu vispārējā viņa dzīves laukā. 
Šis aspekts ir būtisks kaut vai tādēļ, ka indivīdu kā 
organizācijas sastāvdaļu kaut kādā mērā ietekmē viss, 
kas ar viņu dzīvē notiek – viņa intereses, ģimene, 
draugi utt. 



Kas ir kvalitātes vadība?

• Attieksme

• Cieņa

• Līderisms

• Zināšanas

• Intelektuālo rīku izmantošana


