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PERSONĀLA VADĪBAS STRATĒĢIJA
Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai 
mērķi paliek ne tikai budžeta izskatā, bet arī tiek ar aizrautību sasniegti. 

KURSA IEGUVUMI
• Praktiski soļi kā iedzīvināt organizācijas stratēģiju un sasniegt mērķus;
• Izpratne par vadītāja lomu un atbildību personāla vadīšanas procesos;
• Zināšanas, kā noteikt prioritātes atbilstoši uzņēmuma darbības mērķiem;
• Atrast atbilstošākos personāla vadības mērķu īstenošanas paņēmienus;
• Racionāli plānot resursus un sniegt izmērāmu ieguldījumu uzņēmuma rezultātu uzlabošanā;
• Labākās prakses piemēri un atbildes uz jūsu jautājumiem pie ilggadēja personālvadības 

eksperta, organizācijas vadītāja.

Ilva Bērziņa

PAR TRENERI
• Uzņēmējdarbības maģistrs, vairāk kā 20 gadu pieredze personāla vadībā, vairāk 

kā 10 gadus vada atvērtos kursus un korporatīvos treniņus, 10 gadu pieredze 
biznesa un personālvadības konsultāciju uzņēmuma vadībā.

• Strādājusi personāla vadītājas amatā AS Latvenergo filiālē “Centrālie elektriskie 
tīkli”, direktores amatā Nordic Partners grupas uzņēmumos (Laima, Staburadze, 
Gutta, Saldumu tirdzniecība, Olaines Industriālais parks, Nordic Technology 
park, Jelgavas industriālais parks), YIT Celtniecība, ilgtermiņa konsultāciju un 
personālvadības ārpakalpojuma projektos: AS Lido, AS Repharm Group, AS 
Grindeks, SIA Euroaptieka, AS Tallink.

DATUMS:
24. un 26. februāris, 

03. un 05. marts

LAIKS:
09:00 - 13:30

DALĪBAS MAKSA:
445 EUR + PVN

Mērķu vadības pieejas. Mērķu pārbaude, kaskadēšana, vienošanās un rezultātu mērīšana. Efektivitātes novērtējuma 

metodes. Funkciju, darbaspēka laika analīze un resursu plānošana. Organizācijas pastāvēšanas jēga, dizains, 

struktūra, biznesa process. Vērtībās balstītas kompetences, to definēšana organizācijas un amatu līmenī. Personāla 

politika un stratēģija. Personāla stratēģiskā, taktiskā un operatīvā vadība. Personāla vadības stratēģijas definēšana 

un izstrāde. Personāla vadības funkcijas. Personāla vadības efektivitātes mērīšana. Vadītājs kā personāla vadītājs. 

21.gs.vadītāja kompetences. Attiecību ietekme uz organizācijas rezultātu sasniegšanu. Atbilstoša personāla 

piesaiste un novērtēšana. Darba devēja tēla nozīme un ietekme Potenciāls. Personāla atbilstības novērtēšana un 

attīstībapriekšrocības un praktiskā pielietošana darbinieka ievadprocesā.

PROGRAMMA
4 attālinātās mācību sesijas/16 akadēmiskās stundas

VIETA:
Vebinārs
tiešsaistē


