
SAULAINI SVEICIENI PAVASARĪ! 
 
Pavasara Cilvēks. Vērtība. Organizācija centrālā tēma ir ... mūsu nākotne :) 
Jeb precīzāk - aplūkojam, pētām un vērtējam dažādas paaudzes, to rakstu-
rojumu, kopīgo un atšėirīgo.  
Tā kā šo laiku daudzi uzĦēmumi izmanto jaunu talantu piesaistīšanai un 
attīstībai savā uzĦēmumā, īpašu uzmanību pievēršam jauniešiem. Tiem, 
kuri Latvijas ekonomiku veidos pēc gadiem 10.  
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Kā tas ir Jūsu uzĦēmumā, Jūsu darba ikdienā – vai atkarībā no paaudzes, kurai 
pieder darbinieks, esat izstrādājuši atsevišėu pieeju, piemēram, motivācijas sis-
tēmās, darba novērtēšanā vai jaunu darbinieku piesaistē?  
 

Mums CVO tas noticis pat nepiedomājot pie paaudžu jautājuma, bet gluži 
vienkārši, rēėinoties ar potenciālo vakantas pozīcijas auditoriju, veidojam attie-
cīga stila darba sludinājumu, mazliet cita veida interviju vai praktiskos uzdevu-
mus novērtēšanā. Zinām arī, ar ko jārēėinās, uzaicinot uz interviju vienai vai 
otrai paaudzei piederīgu kandidātu. 
Ārzemju, īpaši ASV pētnieki, psihologi, arī personāla jomā strādājošie jau sen 
izstrādājuši paaudžu iedalījumu, norādot pat konkrētus gadu skaitĜus – nosacī-
tas paaudžu robežšėirtnes. Sīki un smalki. 
 

Bet, cik daudz un kas no tā visa ir pielīdzināms situācijai Latvijā, esam meklē-
juši un analizējuši, liekot kopā pētījumu informāciju no ārzemēs ar pašu piere-
dzēto un novēroto mūsu ikdienas darbā. 
 
 Iepazīsim kopā savus nākotnes kolēăus, padotos, .... vadītājus! 



 
PA AU D Z E S  
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Pasaules personāla jomas profesionāĜi pamatā runā par 
piecām paaudzēm: 
Veterāni (Veterans), dzimuši pirms 1946.gada 
Vidējā paaudze (Baby Boomers), dzimuši 1946. – 1964.g. 
X paaudze (Gen X); dzimuši ~ 1965. - 1979.g. 
Y paaudze (Gen Y, Net Generation, Dot-Com Generation): 
1980. - 1994.g. 
Z paaudze (Digital Natives) Dzimuši pēc 1994. gada. 

Protams, minētā gadu robežšėirtne ir visai nosacīta un uz mums attiecas daĜēji, jo pētījumi, pēc kuriem paau-
džu iedalījums veikts, īstenoti galvenokārt ASV. Pētnieki, salīdzinot paaudžu raksturojumu, norāda, ka Eiropā 
šīs gadu robežšėirtnes ir nobīdītas vēlāk par ~2 gadiem. Tā kā paaudžu attīstībā un atšėirībās liela nozīme ir 
videi - gan sociālajai, gan biznesa, Latvijā šis sadalījums un katras paaudzes raksturojums atšėiras vēl vairāk. 
 

RAKSTUROJUMS 
 

Veterānu raksturu un uzvedību lielā mērā ietekmējis karš un tā laika notikumi. Veterāni ir disciplinēti, stingri 
ievēro likumus un pieĦemto kārtību, viĦiem patīk, ja tiek ievērota konsekvence, nemīl pārmaiĦas. Veterāniem 
Ĝoti svarīga ir drošības sajūta un komforts. Darba vietā viĦi vislabāk jūtas, ja tiek izmantots norādošs, rīkoju-
mu - kontroles vadības stils. 
 

Baby Boomers tiek raksturota kā - pēckara „demogrāfiskais sprādziens”. Tā laika pārmaiĦu paaudze un eko-
nomikas cēlēji, smaga darba darītāji, kuriem bieži vien nav pieticis laika ăimenei vai atpūtai. Tieši Vidējās pa-
audzes darba laikā radušies jēdzieni “darbaholiėis” un “supersieviete”. Vidējai paaudze nozīmīgs ir statuss 
darbā un sociālā piederība. Darbā izceĜas ar lojalitāti un nereti uzskata, ka viena darba vieta ir uz visu mūžu. 
  

X paaudze auguši patstāvīgi, jo vecāki vienmēr bijuši darbā un viĦiem “nekad nav bijis laika”, nereti piedzī-
vojuši vecāku šėiršanos. Šī paaudze ieguvusi labāku izglītību, ir pašpārliecinātāki un lielāki individuālisti, arī ar 
kopumā ironiskāku un skeptiskāku attieksmi pret dzīvi. Šī paaudze uzsāk tehnoloăiju attīstību, turklāt apvieno 
divas tik būtiskas personības vērtības kā atbildības sajūta un personiskā brīvība. Mazāku nozīmi piešėir statu-
sam, darba vietā koncentrējas uz sadarbību, savām prasmēm un rezultātu, kā arī aizstāv savas tiesības. Parasti 
viegli maina darba vietu, ja nejūtas tur labi vai neredz jēgu. 
 

Y paaudze ir tehnoloăijās gudra un uz panākumiem orientēta paaudze. ViĦiem nepieciešama atzinība, viĦi 
tiecas pēc izaugsmes gan karjeras, gan personības ziĦā. Kopumā - optimistiski, sociāli aktīvi, pašpaĜāvīgi. Šai 
paaudzei nozīmīga ir spēja harmoniski apvienot darbu ar ăimenes dzīvi un atpūtu. Nebaidās mainīt uzskatus, 
nepieėeras ne darba vietai, ne stilam vai zīmoliem. No darba vietas sagaida elastību dažādās nozīmēs, darba 
devēju maina vēl biežāk kā Gen Y. 
 

Z paaudze ir online paaudze, kura augusi un atrodas nepārtrauktā pieslēgumā – 24 stundas diennaktī 7 dienas 
nedēĜā. Tāpēc vairāk tvīto, nekā tiekas ar draugiem klātienē.  
 

Pētot Y un Z paaudžu raksturojumu, secinām, ka Latvijā šim raksturojumam atbilst jaunieši, kuri dzimuši ap 
1990.gadu un vēlāk, tātad - bez padomju perioda pieredzes, auguši vārda un uzskatu brīvā vidē. Tie ir 90-ajos 
gados dzimuši jaunieši ar uztveri un attieksmi, kas būtiski atšėiras no iepriekšējām paaudzēm. 
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V I RT U Ā ě U PA AU D Z E  

Paaudzi, kas dzimusi ap 1990-o gadu un vēlāk, esam nodēvē-
juši par virtuāĜiem , jo tieši tehnoloăijas un to izmantošana tieši 
ietekmē viĦu attieksmi, uzvedību un veidu, kā viĦi strādā un 
veido savu karjeru. 
Tā kā tieši šie jaunieši jau šobrīd aktīvi piesaka savas pozīcijas 
darba tirgū, piedāvājam iepazīties ar viĦiem tuvāk! 

RAKSTUROJUMS 
 

∗ Komunikācija. Šai paaudzei piemīt prasme teicami – ātri, efektīvi operēt ar tehnoloăijām, iegūt informāciju 
un sazināties virtuāli. Tomēr šīs priekšrocības otra puse bieži vien ir komunikācijas spēju trūkums klātienē – 
nespēja izteikties, paust savu viedokli sabiedrībā, grūtības uzstāties auditorijas priekšā. ASV kompānijas 
SmartCompany pētījumā noskaidrots, ka 48% darba devēju ir neapmierināti ar jauniešu komunikācijas pras-
mēm, bet 70% atzīst  vājās pareizrakstības un gramatikas zināšanas. 

Darbā virtuālā paaudze daudz labprātāk un efektīvāk izmantos online čatu ar vadītāju vai Skype konferenci, nekā 
klātienes sapulci. ViĦi neievēros paziĦojumu uz ziĦojumu dēĜa vai drukātā avīzē, bet izlasīs e-pastu, sms, ziĦoju-
mu uzĦēmuma mājas lapā vai iekšējā forumā. 
Jaunu informāciju labāk uztver rakstiskā formā, ne mutiski pasniegtu 
 

∗ Ātrums, pārmaiĦas un nepacietība. Virtuālajai paaudzei būtiska ir ātra reakcija, ātra atbilde, efektīva dar-
bība. Atšėirībā no iepriekšējām paaudzēm, kuras veidojušas un piekopušas t.s. korporatīvo kultūru, šai pa-
audzei raksturīga nepacietība, viĦi neizprot birokrātiju lēmumu pieĦemšanā un ideju realizēšanā. Tas attie-
cas gan uz darba meklēšanas un atlases procesu, gan vēlāk - darbu un pienākumu izpildi. Šī paaudze nebūt 
nepriecāsies, ja piesakoties darbā, viĦiem būs jāiziet neskaitāmu interviju procedūra, un tas ir viens no ie-
mesliem, kāpēc šobrīd jaunieši, atšėirībā no X paaudzes, daudz labprātāk par savu darba vietu izvēlas nelie-
lus, bet perspektīvus uzĦēmumus, kuros viĦi saredz iespēju tiešām realizēt savas idejas, un kuru vadītāji spēj 
viĦus aizraut. Tāpēc lielām kompānijām, kur pirms gadiem 10 viens no pamata darbinieku piesaistes fakto-
riem bija tieši uzĦēmuma vārds un „lielums”, šī laika jauno talantu piesaistei strādās programmas, kas sola 
personības izaugsmi: Talent management, Executive Trainee programmas utml. 

Darba interviju laikā virtuālie mūs intervē un vērtē gluži tāpat, kā mēs viĦus. ViĦiem svarīgi sadzirdēt – kāda nā-
kotnes perspektīva viĦus varētu sagaidīt gan profesionālā, gan personības izaugsmes ziĦā. Turklāt liela nozīme 
ir komunikācijai ar tiešo vadītāju, un šī saruna lielā mērā arī izšėir, vai virtuālis pievienosies uzĦēmumam vai nē - 
vai sekos konkrētajam vadītājam. 
VirtuāĜa uzticības iegūšanai mums nav daudz laika. Ja intervijā viĦi sadzirdēs kaut ko, kam nepiekrīt vai savām 
vērtībām neatbilstošu, arī ne līdz galam godīgu, diezin vai turpinās sarunas. Tāpēc nebrīnieties, ja atlases proce-
sa laikā viĦš šėietami pēkšĦi pārdomā. Tā notiek! 
 

∗ Brīvā laika un nozīmīgums. Atšėirībā no iepriekšējām paaudzēm, kuru viens no raksturlielumiem ir dar-
baholisms, virtuāĜiem Ĝoti svarīga ir darba veiksmīga apvienošana ar privāto dzīvi. ViĦiem darbs nav visa dzī-
ve... dažkārt mēs to saredzam kā zemu atbildības līmeni vai neprasmi strādāt, bet varbūt tā ir vienkārši pras-
me veidot savu „es” arī ārpus darba, nepieciešamība vienlīdz aktīvi pilnveidoties citās jomās. 

Arī intervijās no jauniešiem arvien biežāk dzirdam vēlmi apvienot darbu ar hobijiem, piemēram: „man svarīgi, 
lai vasarā vismaz pāris dienas nedēĜā varu doties no darba prom ap 15-iem, lai paspētu noėert vēju – kaitot.” 
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∗ Nauda. Virtuālā paaudze augusi un bērnību pavadījusi finanšu „buma” laikā – kredītu, līzingu un man-
tu kulta periodā, un tā sekas bieži vien ir nespēja saprast naudas vērtību. Arī nesen veiktajā vidusskolē-
nu aptaujā noskaidrojies: daudzi uzskata, ka normāli ikmēneša ienākumi ir ap 3-4 tūkst. latu – tādu viĦi 
lēš savu vecāku atalgojumu, un arī paši, meklējot pirmo darbu, negrasās uzsākt ar „mazumiĦu”. Galu 
galā, brīvā laika pavadīšanai savi līdzekĜi nepieciešami! 

Piesaistot uzĦēmumam jaunu talantu, būtiski ir parādīt viĦam/-ai ceĜu gan profesionālai izaugsmei, gan ie-
spējai nopelnīt. Tie ir būtiskākie virtuālās paaudzes motivatori. Tomēr arī tiem nav nozīmes, ja darbā nav  
prieka, aizrautības un degsmes! 
 
∗ PārmaiĦas ir šīs paaudzes otrais vārds. Daudz vieglāk par iepriekšējām paaudzēm virtuāĜi ir gatavi iz-

mēăināt jaunas pieejas, mainīt ierasti darba stilu. Tāpēc, ja vēlaties savā uzĦēmumā ieviest kādus jauni-
nājumus, visefektīvāk to ērtumu un vērtību pārbaudīt pie virtuāĜiem, kuri ātri apgūs jauno un azartiski 
pārbaudīs, kā tas strādā. 

 
∗ Vide. Šī ir paaudze, kura visatsaucīgāk reaăē uz aicinājumu rūpēties par vidi un piekopt veselīgu dzīves-

veidu. Vai tā būtu atkritumu šėirošana, piedalīšanās talkās, pārvietošanās ar velosipēdu vai eko-pārtikas 
meklēšana veikalā - planētas glābšanas misija viĦiem tuva. Tāpēc uzĦēmuma videi draudzīgos centienus 
(papīra taupīšana, elektrības izslēgšana u.c.) visefektīvāk sākt tieši ar virtuāĜu palīdzību.  

 
 
VIRTUĀěI MŪSU UZĥĒMUMOS 
 
VirtuāĜiem laba karjera nozīmē prieku, brīvību un jaunus izaicinājumus, iespēju iegūt plašāku redzējumu un 
pieredzi, strādājot dažādās kultūrās.  
Apkopojot šīs paaudzes raksturojumu, akcentējam dažas virtuāĜiem būtiskākās lietas, lai veiksmīgi piesaistītu 
viĦus savam uzĦēmumam un veidotu par vērtīgiem darbiniekiem: 
∗ mentorings (darbaudzināšana), turklāt regulārs un pastāvīgs 
∗ profesionālas attīstības iespējas, jau sākotnēji ieskicējot, kāda varētu būt viĦa attīstība uzĦēmumā 
∗ starptautiska pieredze, piemēram, iespēja praktizēties uzĦēmuma filiālēs citās valstīs 
∗ viĦu iniciatīvas, tostarp ārpusdarba aktivitāšu atbalstīšana 
∗ iespēja elastīgi plānot savu laiku 
∗ brīvība komunikācijā, saskarsmē, tāpat izskatā, apăērbā, neformāla vide 
 
Protams, ne viss iepriekš minētais apvienojams vienā organizācijā, bet zinot, kas ir svarīgs jaunajai paaudzei, 
varam akcentēt to, kas viĦiem svarīgs, lai savam uzĦēmumam piesaistītu talantīgākos! 
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Par spīti Īslandes vulkāniem, pelnu mākoĦiem un citām dabas kaprīzēm, jau pavisam drīz uz Jūsu 
darbagalda guls arvien jauni atvaĜinājumu iesniegumi. Nereti vasaras sezonā nepieciešams arī papildu darba-
spēks – saldējumu pārdevēji, darbinieki ražošanā vai noliktavā, datu ievades operatori u.c. Līdz ar to krietni 
palielinās jau tā nopietnā personāla vadītāja slodze, klāt nākot visām ar papildu darbaspēku saistītām funkci-
jām: personāla piemeklēšana, darbā pieĦemšana, algu aprēėināšana, vēlāk – atbrīvošana utt. 

Zinot, ka daudzviet uzĦēmumos krietni samazināta personāla nodaĜa un šīm papildus funkcijām re-
sursu gluži vienkārši nepietiek, labprāt pastāstīsim par iespēju, kas var izglābt gan tādos gadījumos, kad atva-
Ĝinājumā dodas darbinieks, kura klātesamība uzĦēmumā nepieciešama pastāvīgi (piemēram, sekretāre, klientu 
informācijas speciālists), gan brīžos, kad nepieciešami papildu darbinieki uz laiku vai konkrētiem gabaldar-
biem: darbinieku noma. 
UzĦēmums Simplika jau vairākus gadus šādi palīdz gan ražošanas, gan citu jomu uzĦēmumiem – vēstniecī-
bām, ārvalstu kompāniju pārstāvniecībām un vietējiem uzĦēmumiem. 
Vispieprasītākais pakalpojums ir sekretāres aizvietošana. 
Kā tas notiek? Tā kā uzĦēmums regulāri apzina un piemeklē atbilstošas – atbildīgas, apėērīgas un labām 
svešvalodu zināšanām apveltītas speciālistes - , ir izveidota īpaša sekretāru datu bāze. Tātad, Jums atliek vien 
ziĦot par nepieciešamību pēc sekretāres un precizēt nepieciešamo profilu, un Simplika konsultantes noalgos 
un „nosūtīs” uz Jūsu uzĦēmumu atbilstošu profesionāli. Protams, visus lietvedības un finanšu jautājumus, 
saistītus ar nomāto speciālistu, nodrošina Simplika. Līdzīgā veidā iespējams aizvietot (iznomāt) jebkuru citu 
darbinieku, sākot no merčendaizera līdz pat noliktavas vadītājam. Tā kā šo laiku daudzas sievietes izvēlas iz-
mantot bērniĦa radīšanai, iespējams iznomāt darbinieku arī ilgākam 1 – 1,5 gadu periodam. 

 

K A D  DA RB IN I E K I  D O DA S  A T VA ě IN Ā J U M Ā . . .  

Stāsta Irina DoĜiĦina, Simplika konsultante 
 
Darbinieku noma ārvalstīs, īpaši ASV, ir Ĝoti izplatīta prakse, un ar-
vien vairāk uzĦēmumu to izmanto arī Latvijā. Vairākas ārvalstu pār-
stāvniecības izvēlējušās noslēgt gada līgumu ar Simpliku par konkrē-
tām pozīcijām, nosakot, ka konkrēta darbinieka slimības, mācību vai 
gadskārtējā atvaĜinājuma gadījumā, mēs nodrošinām aizvietojošu dar-
binieku. 
Šajos gadījumos, protams, visus administratīvos pienākumus veic 
Simplika, tādējādi atbrīvojot uzĦēmumu no uztraukumiem un lieka 
laika patēriĦa. Visu melno darbu un kreĦėus uzĦemamies mēs :)  
 
Vairāk skatiet: www.simplika.com  

Darbinieku noma ir teicams risinājums: 
 

- darbinieku aizvietošanai atvaĜinājuma, slimību periodos - uz pilnu vai daĜēju slodzi, 
- papildus darbinieku pieĦemšanai konkrētiem projektiem, piemēram, IT sistēmas ieviešanai, datu ievadei 
- sezonāla rakstura darbu veikšanai, 
- konkrētu gabaldarbu veikšanai, piemēram, informācijas ievadīšanai datu bāzē, 
- vienkāršu darbu veikšanai uz noteiktu laika periodu. 
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P A  S M A I D A M . . .  
P Ē R L E S  N O  P I E T E I K U M I E M  
( P . S .  B E Z  G R A M A T I S K I E M  L A B O J U M I E M )  

• Iespēja uzsākt darbu: apvienojoties vai no pirmdienas 
 

• Pielikuma ir mans CV. Esmu jau strādājis līdzīgā darbā ar igaunīšiem Tallinā 
 

• Organizatoriskas prasmes: Viegli saprotu notiekošo 
 

• Principā pārdošanas proces ir Ĝoti vienkārš, profesionāls pārdevējs no neprofesionāla pārdevēja atšėi-
rās tikai ar vienu lietu, profesionāls zin, ka pārdodot produktu viĦš pārdod arī sevi. 

      Savā ziĦā prostitūcija. 
 

• Ludz palaidi zinu ja ir darba iespejas kas varetu man but peimerots. 
 

• Plusi—Vispusigs; Trūkumi — Romantiks 
 

• Esmu ieinteresēts darba pieredzes paplašināšanā, 6. gadus esmu veltījis dejām; pašlaik cenšos paplaši-
nāt savu redzesloku caur dažādu informācijas resursu pētīšanu, daudz lasu, kā arī daudz sava laika es 
pavadu pie datora. Kā pēdēja interese ir jahtusports... 

 

• Kandidāta plusi: tolernats, fleksilbs 
 

• Īpašās dotības ir: Spēja veikt diplomātiskas mijiedarbības, Izturība strādāt ilgstoši bez miega; Iedves-
mot tos, kuri krituši vienaldzībā 

      MOTO: palīdzēt citiem ieraudzīt gaismu tumsā un atrast dzīvību nāvē 
 

• Mana darba pieredze parādīja manu spēju ātri reizināt, summēt un dalīt bez kalkulatora palīdzības, kā 
arī strādāt ar skaidru naudu (tas liecina par manu godīgumu un labu atmiĦu), strādāt saspringtos darba 
apstākĜos (spēja koncentrēt uzmanību nakts darba laikā), precīzi izpildīt tiešās vadības rīkojumus un 
darba uzdevumus, un deva man iespēju iemācīties pastāvīgi organizēt savu darbu, kā arī man ir laba 
pieredze komunicēt ar ārzemju klientiem.  

 

• Grāmatas un citus materiālos lasīšana, sacerējuma un tekstu rakstīšana, futbols un citu sportu nodar-
bināšana, bērnu attīstības kursus apmeklēšana ar dēlu. 

 

• Исполнитель по натуре, усидчив, флегматик, руководящей деятельностью не интересуюсь. Не 
люблю смены условий и места работы, медленно вживаюсь в коллектив, особенность: плохо 
узнаю людей в лицо. (Programmētājs :) ) 
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N VA  S P E C I Ā L I S T I  
T I E K A S  A R  “ R E K R Ū T E R I E M ”  

 Jāatzīst, sākotnēji uz šo diskusiju, kurā bija uzaicināti teju visu Latvijā darbojošos personāla atlases 
uzĦēmumu un karjeras portālu pārstāvji, devāmies ar skepsi. Zinām taču, cik formālas un “vien papīram 
derīgas” bieži vien ir šādas tikšanās. Velti! Jo no Anitas Jēkobsones, NVA direktores vietnieces un Ineses 
Kalvānes, NVA Pakalpojumu departamenta direktores, puses bija gan patiesa interese, gan vēlme zināt 
vairāk un darīt citādi. 
Diskusija pamatā bija veltīta darba tirgus pieprasījumam - izpratnei par to, ko šobrīd vērtē darba devēji. 
Galvenais secinājums, pie kā nonācām diskusijas laikā: NVA, tā vietā, lai bezdarbniekiem piedāvātu ne-
beidzamus grāmatvedības un hobiju, piemēram, floristikas, kursus, drīzāk jāpievēršas konkrētu, atsevišėu 
prasmju un iemaĦu attīstīšanai: 
 
• svešvalodas (gan pēc konkrēta pieprasījuma, sadarbībā ar LIAA, piemēram, Latvijā ienākot kārtējam 

ārpakalpojumu centram), neaizmirstot par krievu valodu; 
• sevis prezentēšanas un pārdošanas prasmes, kas būtiskas teju katrā profesijā 
• specifiskas ražošanā nepieciešamas prasmes, piemēram, darba galdu programmēšana u.c.  
• kompetences sava biznesa attīstībai 
 
Patiesības labad gan jāatzīmē, ka bija arī nepatīkami mirkĜi, konkrēti viena cilvēka veidolā, kuram, diemžēl, 
neuzzinājām ne vārdu, ne amatu. ViĦš bija NVA pārstāvis - ārkārtīgi garlaikots puisis, kurš nemitīgi spai-
dīja mobilā telefona taustiĦus un intensīvi lietoja košĜājamo gumiju. Lieki teikt, ka par notiekošo viĦam 
bija “0” interese. Kāpēc to pieminam? Jo šis jaunais cilvēks lieliski ataino to, ko darba devējs noteikti ne-
gribētu redzēt savā organizācijā. Bet, kā par to uzzināt pirms pieĦemt darbā? 
Atbildi mēăināsim rast nākošajā numurā! :) 

Priecāsimies saĦemt Jūsu atsauksmes gan par rakstiem šajā avīzē, gan komentāru un ierosmes par 
tēmām, ko gribētu lasīt jau nākamajā “Cilvēks. Vērtība. Organizācija.” 
 
CVO Recruitment & Simplika biroja tālrunis: 67356120 
E-pasta adrese: info@cvor.lv 
 

UZ TIKŠANOS VASARĀ! 


