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Ievads
Ikvienam darba gaitās var pienākt brīdis, kad paralēli tiešo pro‐
fesionālo pienākumu veikšanai ir jāvada citi darbinieki. Nereti cilvēkam,
kas nav personāla vadības speciālists, jāveic darbinieku meklēšana, atla‐
se, adaptācija vai citi līdzīgi pienākumi. Iekams šie pienākumi nav veikti,
nereti šķiet, kas nu tur īpašs! Tikai sākot darīt, atklājas, ka nemaz nav tik
viegli atrast īsto cilvēku īstajā vietā, panākt, ka viņš gribētu strādāt ar visu
sirdi un dvēseli, veicināt viņa attīstību un kontrolēt padarīto, un redzēt
to visu kopsakarībā. Lielā uzņēmumā ir personāla daļas vadītāji, kuriem
būtu jābūt kā vadītāja papildus “acīm un ausīm”, bet mazā uzņēmumā
pašam vadītājam ir jāzina, kā strādāt ar personālu, par kādiem proce‐
siem un procedūrām būtu jādomā, lai nodrošinātu uzņēmuma konkurēt‐
spēju un darbinieku lojalitāti.
PERSONĀLA VADĪBA ir pati nozīmīgākā vadības joma.
Tās mērķis ir nodrošināt uzņēmumam ieinteresētas,
radošas personības.
Kāpēc personāla vadība tiek uzskatīta par vissvarīgāko uzdevumu?
Un uzreiz arī pretjautājums: Vai tad darbinieki nav tie, kas ļauj uzņēmu‐
mam attīstīties vai iznīkt? Bez cilvēka taču nav organizācijas. Bez atbil‐
stoša personāla tā nevar sasniegt savus mērķus.
Statistika liecina, ka 40% jaundibināto uzņēmumu nepārkāpj
10 gadu pastāvēšanas slieksni. Kāpēc tā notiek? Ja paskatāmies uz veik‐
smes faktoriem vēsturiskā skatījumā, tad ap 19. un 20. gadsimtu miju tie
bija finanšu kapitāls, ražošanas paplašināšana, ap 20. gadsimta vidu tās
bija tehnoloģiskās priekšrocības, patenti, bet 20. un 21. gadsimta mijā
tas ir cilvēku sniegums, jaunrade, talants, centieni, cerības un sajūsma.
Šodien organizācijas centrā ir cilvēks. Vieni par to ir pārliecināti, citi to in‐
tuitīvi nojauš, vēl citi teiks, ka cilvēki taču ir tikai blakus faktors panākumu
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sasniegšanā, un turpinās gada pārskatā milzu uzmanību pievērst skait‐
ļiem, bet par to, vai personālam ir piederības apziņa, vai viss cilvēku po‐
tenciāls tiek izmantots, nebildīs ne vārda.
Vēl joprojām daudzu uzņēmumu vadības attieksme pret “kad‐
riem” ir pavisam īsa un skaidra – pasaka cilvēkam, kas viņam jādara,
maksā algu, atlaiž, ja neievēro to, ko nedrīkst, un viss. Kāda vēl tur perso‐
nāla vadīšana? Galvenais taču pēc iespējas lētāk uzturēt un efektīvāk iz‐
mantot! Ir pat zināma tā saucamā “šampinjonu metode” (Halta, 2003)
personāla vadīšanā, kuras pamatā ir tēze:
Turēt tumsā, ik pa laikam apliet ar mēsliem un novākt katru, kurš
paceļ galvu!
Bet šis ir talantu laikmets, un galvenais vadīšanas uzdevums ir
atbrīvot darbinieku slēpto enerģiju. Tas jau skan krietni sarežģītāk un
liek domāt par savējiem.
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