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Metu konkurss un sarunu procedūras par eiro ieviešanas
komunikācijas stratēģijas izstrādi un īstenošanu saskaņā ar „Eiro 
ieviešanas komunikācijas stratēģiju Latvijā” un „Latvijas Nacionālo
euro ieviešanas plānu””

• Valstī lielākais ekonomiskais projekts, kas skar katru Latvijas iedzīvotāju neatkarīgi no tautības, 
vecuma, dzīvesvietas, profesijas, citām iezīmēm, tai skaitā cilvēkus ar kustību, redzes, dzirdes vai 
citiem uztveres traucējumiem, kā arī tūristus, ārvalstīs dzīvojošos «tautiešus», …

• Sarežģīta iekšējas informācijas aprite, daudz iesaistīto pušu – gan lēmēju, gan to, kuriem jābūt 
informētiem par procesu

• Projekts ar nemaināmu galatermiņu

• Projekts, kas pakļauts virknei iepriekš neparedzamu situāciju



Izaicinājumi

• Likumdošanas ierobežojumi

• Esošā iepirkumu veikšanas prakse

• Precīzi paredzēt nepieciešamos komunikācijas
kanālus un komunikācijas apjomu

• Sabiedrības aizspriedumi par korupciju

• Pakalpojumu sniedzēju sadrumstalotība



Iepirkuma procesa būtiskākie soļi

Komunikācija ar
nozares pārstāvjiem

pirms iepirkuma
Metu konkurss

Sarunu procedūra
ar atklāta konkursa

elementiem

Nepārtraukta komunikācija ar pakalpojumu sniedzējiem un masu medijiem



Kas ir kompetence?

Problēmu risināšanas uzvedība, ko cilvēki 
izmanto uzdevumu veikšanai.



Prasme

Zināšanas

Sociālā loma

Paštēls

Vērtības un motīvs

Rakstura īpašības

Kā rodas kompetences?

Informācija, kas personai
ir kādā noteiktā jomā

Tēls, kādu cilvēks rāda citiem
(“ārējā būtība”)

Vispārēja nosliece uz
kādu noteiktu uzvedību

Ar uzvedību demonstrēta
meistarība

Cilvēka identitātes un
Vērtības apziņa (“iekšējā būtība”)

Pastāvīgas domas,
kuras virza
uzvedību



Ar ko atšķiras izcilie?
Kā viņi skatās uz savu darbu?
Piemērs: pārdevēji, bankas darbinieki

Izcilie darbinieki runā par pārdošanu.

Ikgadējo pārskata sapulci es uztvēru kā 
iespēju pārdot vairāk pakalpojumu.

Viduvējie darbinieki runā par 
administrēšanu – dokumentācijas 
uzturēšanu kārtībā.

Es biju noraizējies par to, vai viss ir 
kārtībā ar ikgadējās pārskata sapulces 
organizatorisko pusi – vai cilvēkiem ir 
nokārtoti komandējumi utt.



Ar ko atšķiras izcilie?
Kā uztver, analizē informāciju?
Piemērs: konsultanti

Izciliem konsultantiem ir augsts 
konceptuālās domāšanas līmenis. Viņi 
spēj saskatīt modeļus un sakarības.

Mums bija kādas 40 lielās lapas 
aptuveni ar 500 novērojumiem – es tos 
visus apvienoju 5 grupās, kas 
atspoguļoja galvenās problēmas, ar 
kurām konkrētā darba grupa saskārās.

Viduvējiem darbiniekiem ir grūtības 
izprast sarežģītus datus.

Mēs saņēmām apstrādātos aptaujas 
anketu datus sīkā drukā, tur bija 
simtiem lappušu ar statistikas datiem. 
Es nevarēju neko no tā visa saprast, 
tāpēc beigās mēs tos papīrus vienkārši 
izmetām.



Ar ko atšķiras izcilie?
Kā prot vadīt savas emocijas?
Piemērs: vadītāji, militārie virsnieki

Izcilajiem ir augstāka emociju 
paškontrole.

Es zināju, ka sāku dusmoties, tāpēc 
izgāju ārā pēc kafijas un staigāju 
apkārt tik ilgi, kamēr nomierinājos. Kad 
es atnācu atpakaļ uz sapulci, es biju 
mierīgs un nosvērts.

Viduvējie nekontrolē savas emocijas.

Es zaudēju savaldīšanos, uzsitu ar dūri 
pa galdu un teicu, lai vācas pie velna!



Ar ko atšķiras izcilie?
Ko domā par citiem?
Piemērs: programmētāji
Izcilie darbinieki runā par klienta 
vajadzībām (orientācija uz lietotāju).

Es dzirdēju viņu sakām, ka viņam vajag 
visus datus vienkāršā formātā, kas 
ietilptu vienā lapā.

Viduvējie darbinieki runā par tehniku, 
nevis cilvēkiem (orientācija uz 
aparatūru).

HP 3000/30 BASIC kompilators bija 

pārāk lēns, tāpēc es uzreiz iegāju 

mašīnvalodas apakšprogrammā.



Ar ko atšķiras izcilie?
Kas viņus motivē?
Piemērs: uzņēmēji mazajā biznesā
Izcilie domā par sasniegumiem, par to, 
kā labāk sasniegt mērķus.

Es sev kā izaicinājumu uzliku uzdevumu 
– izpildīt mērķi par 110%. Pagājušajā 
gadā es izpildīju mērķi par 100%, un 
šogad atkal sasniegt tādu pašu 
rezultātu man nelikās īpaši interesanti.

Viduvējie domā par varu, par to, kā 
ietekmēt citus, par to, kā paaugstināt 
savu statusu.

Es zināju, kā atstāt iespaidu uz 
konkurentiem, – izveidot sensacionālu 
šovu un lielu stendu tirdzniecības 
izstādē, un es tā arī izdarīju, kaut gan 
patiesībā es īsti nevarēju to atļauties.



Ko sagaidīja Finanšu ministrija
1. Laba ideja (mets) – 40 punkti

2. Sadarbības – informācijas aprites modelis (sadarbības modelis, informācijas apmaiņa, 
atbildīgie, problēmu risināšanas reakcijas ātrums, darba uzdevuma forma un projekta 
atskaites,… ) – 10 punkti

3. Krīzes situāciju risināšanas kompetences – 10 punkti

4. Orientācijas uz klientu apkalpošanas kompetence – 10 punkti

5. Komandas darba un sadarbība kompetence – 10 punkti

6. Finanšu piedāvājums (abonēšanas maksa, krīzes komunikācijas maksa, stundu cenas) – 20 
punkti



Kā tas izpaudās uzvarējušo pretendentu 
sniegumā
Sadarbība

«Ir izpratne par šādu projektu realizācijas mehānismiem un kritiskajiem punktiem, gatavi meklēt un vienoties par abpusēji ērtāko 
formu»

»Radās pārliecība, ka uzņēmumi bieži sadarbojās»

«Pārliecinoši, detalizēti plus izdales materiāls»

«Demonstrē konkrētas dokumentu formas»

Krīzes situāciju risināšanas kompetences

«Operatīvs darbs, paši sekoja līdzi laikam, radās sajūta, ka var uzticēties»

«Strādā kā pulksteņa mehānisms»

«Viegli redzēt pozitīvos līderus»



Orientācijas uz klientu apkalpošanu kompetence

«7/24 pieeja, klientam labākā risinājuma meklēšana»

«Ir pārliecība, ka darbosies kā klienta aizstāvis. Piedāvā plašas iespējas, jaunus risinājumus»

«Aizsargās un veicinās komandas reputāciju ārpasaules acīs. Visi dalībnieki sniedz ieguldījumu problēmsituāciju risināšanā»

Komandas darba un sadarbība kompetence

«Pārliecinoši nodemonstrē komandas darbu, prieks skatīties»

«Rada pārliecību par labvēlīgu, draudzīgu un saderīgu komandu»

«Uz vietas demonstrēja izcilu komandas darbu grupās un kopā, veidojot pozitīvu gaisotni, visus iesaistot un uzklausot»



Ko neizdarīja tie, kuri neuzvarēja

Sadarbība 

«Nav ņemts vērā mūsu nosūtītais modelis» 

«Kā īpaši mums paredzētus piedāvā datorizētus risinājumus, taču vēlāk apgalvo, ka labākais ir tikties klātienē»

«Dokumenti izstrādāti labi, taču trūkst pati komunikācija dzīvē»

«Pilnīgi juceklīga prezentācija. Tikai daži no komandas zina tās saturu»

Krīzes situāciju risināšanas kompetences

«Trūka vienota redzējuma, kā tad labāk risināt situāciju – komanda pati nespēja vienoties»

«Atvēlētais laiks tika pārtērēts»

«Pietrūka atbildību sadalījuma, taktikas»

«Nepārliecina piedāvātā sadarbība ar iesaistītajām pusēm, pietrūka detalizācijas»



Orientācijas uz klientu apkalpošanu kompetence

«Dalībnieki, kas nav komandā ir stipri kompetentāki par tiem, kas ir»

«Ir formāla nostāja par iespēju būt klienta rīcībā jebkurā laikā» (uz e-
pastiem atbildi sniegsim līdz dienas beigām, atzvanīsim 4 stundu 
laikā)

«Diskutē par klienta vajadzībām, bet nevaicā mums!!»

«Kompromisi ?»



Komandas darba un sadarbība kompetence

«Stratēģiskais projektu direktors nepiedalās krīzes situācijas risināšanā»

«Piemēri par sadarbību ļoti seni»

«Līdera lomu uzņēmās dalībnieks, kas nav komandā»

«Praktiskā darbība – 2 atsevišķas komandas»

«Sadarboties vēlas tikai daļa no komandas»

«Prezentācijas saturu zina tikai daļa no komandas»

«Netika gūta pārliecība par spēju draudzīgi un labvēlīgi atrisināt konfliktsituācijas»

«Komandas vadītājs aicina komandu iesaistīties un izteikt viedokli, vienlaikus neuzklausot tos»



Rezultāts

Veiksmīga rezultāta formulas atrašana – ideja, profesionālās, 
sadarbības kompetencēm un cenai.



Paldies!

Arta Biruma, iepirkuma komisijas vadītāja

Tālrunis: 29 214 693


