
Personāla atlase: pamatprincipi abpusēji veiksmīgu darba attiecību 

veidošanai 

 

Kāds darbinieks man ir nepieciešams? Kuri ir visefektīvākie jautājumi darba 

intervijā? Kā izvērtēt kandidāta atbildes? Kā noskaidrot vai kandidāts atbilst 

amatam? 

Investē 4 stundas sava laika, lai efektīvi plānotu un vadītu savu personāla atlasi! 

Nodarbības mērķis: 

- attīstīt prasmes un iemaņas, organizējot un vadot personāla atlasi; 

-  izveidot personāla atlases plānu (t.sk. darba aprakstu, interviju un atlases 

kritērijus). 

 

Mērķauditorija: 

- uzņēmumu, struktūrvienību, nodaļu vadītāji vai uzņēmēji bez personālvadības 

priekšzināšanām, kuriem ikdienā viens no darba pienākumiem ir personāla 

atlase un kuri vēlētos paplašināt savu redzesloku.  

 

Šajā nodarbībā dalībnieki: 

- noteiks galvenos kritērijus, pēc kuriem tiek meklēti darbinieki; 

- izveidos amata aprakstu un darba sludinājumu; 

- sagatavosies darba intervijai, izveidojot intervijas jautājumus un atlases 

kritērijus.  

Katrs dalībnieks nodarbības laikā strādās pie sava personāla atlases plāna, jo 

nodarbība balstās uz praktisku uzdevumu veikšanu ar nelielu teorētisko ieskatu 

personāla atlases jautājumos.  

Dalībnieku skaits nodarbībā: līdz 15 dalībniekiem 

Vieta: MONIKA Centrum Hotels, Elizabetes iela 21, Rīga, LV – 1010 

Laiks: ceturtdiena, 30.aprīlis no plkst. 9:00 līdz 13:00;   

Pieteikšanās: nosūtot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu 

info@rize.lv līdz 23.aprīlim! 

Dalības maksa vienam dalībniekam ir 45 Eur. Visi nepieciešamie materiāli un kafijas 

pauze ir iekļauti cenā.  
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Programma: 

Kāds ir ideāls darbinieks un kādu darbinieku es meklēju? 

- Ko nozīmē ideāls darbinieks? Pēc kādiem kritērijiem saprast un noteikt kādu 

darbinieku uzņēmums meklē? Personāla atlases mērķa formulējums.  

Darba pienākumu apraksts un darba sludinājums. 

- Darba pienākumi, uzdevumi un apraksts. Kādas prasmes, iemaņas, zināšanas 

un pieredze nepieciešamas darbiniekam? Darba amata un sludinājuma 

izveidošana. 

Darba intervijas plāns, jautājumi un atbilžu izvērtējums.  

- Interviju veidu. Kā plānot un strukturēt interviju? Atbilstošu un efektīvu 

jautājumu sastādīšana. Kā izvērtēt atbildes un kandidātus? 

 

Nodarbības vadītāja: Zane Ezeriņa  

Vairāk kā piecus gadus strādājusi starptautiskā organizācijā „YFU 

Latvija” ikdienā intervējot un novērtējot potenciālos kandidatus dalībai apmaiņas 

programmā. Divus gadus bijusi šīs organizācijas direktore. Maģistra grādu 

uzņēmējdarbības vadībā ar specializāciju personālvadībā ieguvusi Vrije Universiteit 

Amsterdam (Nīderlandē), un savā maģistra darbā pētījusi personāla atlases jautājumus 

mazos un vidējos uzņēmumos. Ieguvusi biznesa kouča kvalifikāciju Baltijas koučinga 

centrā. Šobrīd strādā kā personālvadības lektore, koučs un vada nodarbības maziem 

un vidējiem uzņemējiem personālvadībā un stratēģiskajā plānošanā.  

 

Kontakti: info@rize.lv; +371 29192084 
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