
Organizāciju psihologa mūsdienu izaicinājums jeb 
kā uzņēmumam piesaistīt vislabākos darbiniekus.

Dr.psych., lekt. Ervīns Čukurs 



https://www.youtube.com/watch?
v=iSSMZgo1640&list=PLX2gs7-
ibxJKXVb5TJY9bP3RTviJM3leh



Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā 
6,4%

Rīgas reģionā 4,2%



Ceļu būves uzņēmums SIA “Binders” 
arvien biežāk saskaras ar darbinieku 
trūkumu, tāpēc gatavojas piesaistīt 
darbiniekus no Ukrainas un 
Baltkrievijas, intervijā aģentūrai LETA 
sacīja “Binders” valdes priekšsēdētājs 
Aigars Sēja

LA.lv, 23.04.2019.



"Situācija un attīstība ekonomikā ir laba, 
savukārt darbaspēka jautājums samilzt 
lielā ātrumā  un jau veļas kā sniega 
bumba. Ja to nerisināsim, iekritīsim 
lamatās."

Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš
Laikraksts Diena, 27.11.18.



Dažādu nozaru uzņēmumos darbinieku 
trūkums  arvien ir liela problēma. 
Pārtikas uzņēmumu federācija situāciju 
ar darbinieku trūkumu ražotnēs 
raksturoja kā dramatisku

Lsm, 16.01.2019.



Zivju pārstrādes ražotnē ''Kaija'' 
uzņēmuma pārstāve Jolanta Gaudieša, 
izrādot darba vietas, skaidroja, ka 
uzņēmumā pastāvīgi pietrūkst ap 50 
darbinieku.

Lsm 16.01.2019.



Fazer pārstāve Baiba Gulbe un norāda, ka 
uzņēmumā regulāri pietrūkst vienkāršo darbu 
darītāju

Lsm 16.01.2019.



Elektronisko sistēmu izstrādes un ražošanas 
uzņēmuma ''Hansa Matrix'' valdes 
priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis papildina, ka 
regulāri pietrūkst darbinieku gan vienkāršākās 
vakancēs, gan nav arī augsti kvalificētu 
speciālistu

Lsm 16.01.2019.



Reģionos trūkst kvalificēta darbaspēka, 
uzņēmējiem darbinieki jāapmāca pašiem

LSM, 03.10.2018.

Ja investors vēlas atvērt ražotni, piemēram, 
kurā būtu vajadzīgi ap 200 strādnieku, tad tas 
šobrīd būtu pat neiespējami. 

LSM, 03.10.2018.

Darbinieku trūkums — 40% uzņēmumu
Latvijas Avīze, 06.09.2018.



Uzņēmēju galvenās problēmas ir darbinieku trūkums un 
birokrātija

LTRK, 24.04.2019.

Uzņēmēji izmisuši: "Mums katastrofāli trūkst darbinieku!"

Bizness un ekonomika, 16.11.2017.

Uzņēmumos uzsver, ka situācija ir kritiska. Ražošanas 
cehos dažviet trūkst pat 20% strādnieku.

Bizness un ekonomika, 16.11.2017.

Mums nav iespēju jaunajām līnijām atrast motivētu 
darbaspēku. 

Bizness un ekonomika, 16.11.2017.

Darbaspēka deficīts aug augumā

Diena, 17.04.2018. 



Kvalificēta darbaspēka trūkums 
ilgtermiņā nopietni apdraud ekonomikas 
izaugsmi

Dienas Bizness, 12.04.2017.

Latvijā trūkst darbinieku: gada laikā 
vakanto vietu skaits pieaudzis par trešo 
daļu

Sputnik, 19.03.2019.

IT nozare patlaban saskaras ar problēmu 
saistībā ar ierobežotiem cilvēkresursiem

LIAA, 23.04.2019. 



Lai atrastu labu darbinieku ar sludinājumu 
vairs nepietiek



Uzdevums



CV datubāzes
  NVA darba meklētāju datubāze
  SS.lv
  CV online
  CV market



Sociālie tīkli
  FB
  Linkedin

 Premium Business
Recruiter Lite
Talent Solutions

  Twitter



Personāla atlases kompānijas

NVA licencēto kompāniju saraksts



Uzņēmumu mājaslapas

Caur rekomendācijām

Tīklošanas pasākumi

Atsauksmju sniedzēji

Karjeras dienas

Atvērto durvju dienas

Forumi

Galvu medības un “leģendu” 
lietošana



Kampaņas

Čeki, flajeri pie kases, kafejnīcās utt.

Darbinieku iesaiste atlasē

Augstskolu karjeras centri

Linkedin rekomendācijas

Sadarbības veidošana ar augstskolām

Darbinieku īre

FB domubiedru grupas

Informācija no vadītāja (konkurenti, klienti, 
piegādātāji, bijušie kolēģi)



Kapēc kandidātam, kurš darbu nemeklē, 
vajadzētu ar Jums satikties?



  Kur Jūs dabūjāt manu numuru?
  Man jau ir darbs. Es šobrīd nemeklēju 

darbu.
  Kāda ir alga?
  Man nav interesants tāds pats darbs.
  Mani neapmierina šāds darba laiks.
  Darbs atrodas tālu no mājām.
  Lūdzu atsūtiet darba piedāvājumu man uz 

epastu.
  Es tomēr atteikšos no šī darba piedāvājuma.
  Es negribu strādāt Jūsu kompānijā.



https://www.youtube.com/watch?
v=SKVUUayL_Tg



Paldies par uzmanību!
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