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IEVADS 
Biedrības "Nepaliec viens" (reģistrācijas numurs 40008052049, 
adrese: Mārupes iela 14A, Rīga, Rīga, LV-1002) struktūrvienības 
daudzfunkcionālā centra “Solis augšup” (turpmāk: Centrs) 
kapacitātes attīstības projekts notika laika posmā no 01.08.2021. 
līdz 31.05.2022. Tā mērķis bija radīt stratēģiju Centra attīstībai, 
akcentējot Centra cilvēkresursu - darbinieku un speciālistu - 
izaugsmi, attīstību, kā arī sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti 
un atbilstību klientu vajadzībām, tādējādi stiprinot Centra kapacitāti.  

Projekta galvenie uzdevumi un aktivitāšu virzieni bija šādi: 

1. Organizāciju esošās situācijas izpēte, stipro un vājo pušu analīze; 
2. Organizāciju misijas (esamības nolūka), vīzijas (ilgtermiņa mērķa) 

un vērtību (rīcības pamatprincipu) formulēšana; 
3. Nākotnes darbības stratēģisko virzienu (prioritāšu un mērķu) 

izstrāde; 
4. Komandas stiprināšana, saliedēšana un motivēšana; 
5. Cilvēkresursu politikas izstrāde. 

Projekta aktivitātēs piedalījās centra dibinātājas Diāna Mekša, Elīna 
Augustinoviča, Olga Lukina, Kristīne Timermane un Centra 
speciālisti – kopā vidēji 17 Centra pārstāvji. Daļa projekta 
aktivitāšu Covid-19 ierobežojumu dēļ notika tiešsaistē, izmantojot 
Zoom videokonferenču platformu un Miro virtuālās tāfeles komandas 
kopradei, daļa – klātienē, tajā skaitā komandas saliedēšanas 
pasākums 14.05.2022., kas notika Centra telpās. 

Pamatpieeja projekta īstenošanā bija Centra speciālistu aktīva 
iesaiste visās aktivitātēs, nodrošinot to, ka visus projekta 
rezultātus radīja pati komanda. Konsultanta loma bija mērķtiecīga 
procesa virzīšana, materiālu, vides un uzdevumu nodrošināšana, 
rezultātu apkopošana un dokumentēšana.  
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Projekta galvenie rezultāti ir:  

o noskaidrots Centra darbinieku, klientu un partneru vērtējums 
par Centra darbu; 

o veikta stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze; 
o definēta Centra misija, vīzija un vērtības;  
o izstrādāta Centra attīstības stratēģija un biznesa (darbības) 

modelis; 
o apzināti veicinošie un kavējošie faktori stratēģijas īstenošanai; 
o organizētas Centra dibinātāju un speciālistu komandas 

saliedēšanas aktivitātes; 
o sniegti ieteikumi Centra cilvēkresursu politikai nākotnē, ņemot 

vērā definētos stratēģiskos mērķus.  

Projekta rezultātu kopsavilkums ir sniegts šajā ziņojumā, kas veido 
pamatu Centra kapacitātes attīstībai periodā 2022.-2025. gads. 
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IZPĒTE 
Lai iepazītos ar Centra darbību, komandu un mērķiem nākotnei, 
projekta pirmajā posmā tika veiktas šādas aktivitātes: 

• iepazīšanās saruna ar Centra dibinātāju komandas pārstāvi 
Diānu Mekšu; 

• Centra darbību raksturojošo dokumentu, piemēram, projektu 
pieteikumu un atskaišu izpēte; 

• Centra Facebook lapas un internetā pieejamās informācijas 
izpēte,  

• fokusgrupu intervijas (01.-13.10.2021., 5 intervijas speciālistu 
grupās, tajā skaitā viena fokusgrupas intervija ar dibinātāju 
komandu un viena ar brīvprātīgo jauniešu grupu, kopā piedalījās 
29 dalībnieki); 

• darbinieku aptauja, kura notika laika posmā no 06.-
15.10.2021., piedalījās 17 respondenti; 

• klientu un partneru aptauja, kura notika laika posmā no 20.10. 
līdz 03.11.2021., piedalījās 29 respondenti. 

Balstoties uz interviju un aptauju rezultātiem, veidojās pirmās idejas 
iespējamajiem attīstības virzieniem nākotnē. Izpētes rezultātu un 
secinājumu prezentācijā 05.11.2021. piedalījās lielākā daļa 
komandas, vienlaikus izsakot gatavību iesaistīties arī turpmākajās 
projekta aktivitātēs: misijas, vīzijas un vērtību definēšanā, stratēģijas 
izstrādē un komandas saliedēšanas pasākumos. 
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IEKŠĒJĀS VIDES VĒRTĒJUMS 

Fokusgrupu intervijās noskaidrojās, ka darbinieku skatījumā, Centra 
stiprās puses ir šādas (1. attēls) 

Forši kolēģi, atsaucīgi, 
elastīgi 

Ērts ir kopējais čats, kur 
maināmies ar info 

Rūpīga attieksme no 
vadības, vadītāju 

biedriskums 

Savstarpēja laipnība Mierīga vide 
Augstu vērtēju savu darba 

brīvību 

Atbalsta sniegšana, ja ir 
neziņa, kā rīkoties 
konkrētajā situācijā 

Tīrība, kārtība 
Forši, ka tiek savlaicīgi 

viss plānots. 

1. attēls: Centra stiprās puses (no foskugrupu intervijām) 

 

Savukārt, iespējas uzlabojumiem, kas minētas fokusgrupu intervijās 
un aptaujā, ir, piemēram: 

• pasākumi darbiniekiem; 

• atbildīgāka mantu aizņemšanās; 

• info par jaunumiem, projektiem: kas, kad, kur notiek; 

• komandas sajūta visa centriņa mērogā; 

• organizēt arī profesionālu speciālistu sadarbību;  

• vienoti principi, ja vairāki speciālisti strādā ar vienu un to pašu 
klientu; 

• pilnveidojumi vadības menedžmentā; 

• ārā parciņš, rotaļlaukums, papildaprīkojums. 

 

Darbinieku aptaujā bija iespējams ne tikai sniegt individuālus 
komentārus par dažādiem Centra darbības aspektiem, bet arī tos 
novērtēt 10 ballu skalā. 2. attēlā sniegts visu faktoru vērtējumu 
apkopojums (vidējais vērtējums: 7,7 balles no 10): 
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2. attēls: Iekšējās vides faktoru vērtējums 

Kā redzams, darbinieku skatījumā Centra stiprākās puses ir tā atrašanās 
vieta, telpas un pieejamība klientiem, kā arī speciālistu komanda. 
Savukārt, uzlabojumi nepieciešami sadarbības veicināšanai komandā 
un iekšējai komunikācijai. Jāpiezīmē, ka aptauja notika laikā, kad spēkā 
bija Covid-19 ierobežojumi un iespējas komandas kopābūšanai jau ilgstoši 
bija limitētas. 

Raksturojot savas izaugsmes iespējas centrā, aptaujas dalībnieki sniedza 
augstu novērtējumu gan iespējām izaugsmei, gan iespējām pielietot savas 
prasmes (3. attēls). Savukārt, mazāk pozitīvs vērtējums bija tam, cik lielā 
mērā Centrs rūpējas par darbinieku izaugsmi un Centra piedāvātajām 
mācībām. 

 

3. attēls. Izaugsmes iespēju vērtējums 
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Iekšējās vides faktoru vērtējums
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Centra vadītājiem uzticas lielākā daļa speciālistu, un nav tādu, kas 
neuzticētos, bet nepieciešami uzlabojumi informācijas sniegšanā (4. 
attēls). 

 

4. attēls. Vadītāju darba vērtējums  

 

Darba samaksas ziņā, ņemot vērā, ka Centrs nav uzņēmums vai 
iestāde, kurā visi saņemtu stabilu mēnešalgu, ir lielāka viedokļu 
variācija, tomēr kopumā darbinieki nedemonstrē neapmierinātību ar 
esošo darba samaksas sistēmu – lielākā daļa strādā kā patstāvīgi 
speciālisti un saņem samaksu atbilstoši nostrādātajam darba 
apjomam no klienta, sedzot attiecīgus telpu nomas izdevumus. Tikai 
neliela daļa respondentu atzīmē, ka vēlētos, lai šī kārtība mainītos (5. 
attēls). 

 

5. attēls. Darba samaksas vērtējums  

 

Komunikācijas jomā, kā par to liecināja arī organizācijas darbības 
faktoru vērtējums, darbinieku vēlēšanās saņemt savlaicīgu 
informāciju par Centra darbības aspektiem ir lielāka nekā esošās 
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iespējas: vairāk nekā puse respondentu nepiekrīt, ka viņiem ir 
pietiekami daudz informācijas par norisēm Centrā. Vienlaikus 
lielākoties pozitīvi tiek vērtēta komunikācijas atklātība un divvirzienu 
informācijas plūsma (6. attēls). 

 

6. attēls. Komunikācijas vērtējums  

 

Kopumā lielākā daļa speciālistu savu tuvāko un tālāko nākotni saista 
ar Centru, tādējādi parādot savu pozitīvo attieksmi un vēlēšanos būt 
daļai no šīs komandas arī turpmāk (7. attēls).  

 

7. attēls. Cik ilgi vēlētos strādāt Centrā 

 

Citāts no darbinieku aptaujas: 

“Lepojos par tik daudz padarītiem darbiem un 
izveidotu lielu klāstu pakalpojumu. Ienākot mūsu 
centrā, klientiem ir iespēja saņemt atbalstu no agrīna 
vecumposma līdz pusaudžu gadiem.” 
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KLIENTU UN PARTNERU VĒRTĒJUMS 

Klientu un partneru aptaujā piedalījās kopā 29 respondenti 
(respondentu dalījums grupās sk. 8. attēlā). 

 

8. attēls. Respondentu skaits un grupas 

 

Lielākā daļa partneru un klientu sadarbojas ar Centru ilgāk nekā vienu 
gadu (9. attēls). 

 

9. attēls. Sadarbības ilgums 

 

Gandrīz visos gadījumos sadarbība tiek vērtēta kā “ļoti veiksmīga” vai 
“veiksmīga”, un tikai viens respondents no vērtē kā ne īpaši 
veiksmīgu (10. attēls). 

 

10. attēls. Sadarbības vērtējums 
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Ļoti augsts vērtējums sniegts Centra telpām un videi, kurā notiek 
darbs ar klientiem: gan telpu atrašanās vieta, gan pārvietošanos, 
drošību un ērtības klienti novērtē kā atbilstošas un ļoti atbilstošas 
savām vajadzībām (11. attēls). 

 

11. attēls. Telpu un vides novērtējums 

 

Visbeidzot, vērtējot sadarbību ar speciālistu, klienti ir snieguši 
gandrīz tikai augstus vai visaugstākos vērtējumus, īpaši izceļot 
speciālistu draudzīgo un cieņpilno izturēšanos, kā arī ieklausīšanos un 
iedziļināšanos klienta situācijā (12. attēls). 

 

12. attēls. Sadarbības ar speciālistu novērtējums 
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Augstu klientu vērtējumu Centra darbam raksturo arī gatavība ieteikt 
apmeklēt Centru draugam vai kolēģim un apmeklēt to atkārtoti (1. 
tabula). 

1. tabula. 

 VAI JŪS IETEIKTU 
CENTRU "SOLIS 
AUGŠUP" 
APMEKLĒT 
DRAUGAM VAI 
KOLĒĢIM? 

CIK LIELĀ MĒRĀ 
JŪS VĒLATIES 
CENTRU "SOLIS  
AUGŠUP" 
APMEKLĒT 
ATKĀRTOTI? 

Vērtējums skalā 
no 1 līdz 10: 9,68 9,72 

 

Atvērto jautājumu sadaļā klienti un partneri ir snieguši dažādus 
ieteikumus centra darbības paplašināšanai un pakalpojumu attīstībai, 
piemēram:  

• Padomāt par sekretāra vakances iespējošanu; 

• Pieaicināt vairāk speciālistu, lai ir pusaudžiem nodarbības; 

• Veidot informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem un 
speciālistiem; 

• Ieviest intensīvo ABA terapiju 1 mēneša ietvaros; piedāvājumā ir 
2 mēnešu intensīvā terapija, bet daudzi ved atvaļinājumā laikā, 
kurš ir tikai 1 mēnesi gadā; 

• Fiziskās aktivitātes vairāk; 

• Iedot informāciju par iespējamajiem pakalpojumiem centriņā caur 
soc. dienestu vai citām instancēm; 

• Āra aktivitātes akmens dārzā; 

• Piedāvāt atelpas brīžus vecākiem; 

• Esiet drošāki, skaļāki un pašpārliecinātāki, stāstot un rādot sevi; 

• Turpināt veidot lielisku komandu, kurā viens otram uzticas, 
atbalsta. Prieks, ka esat augsta līmeņa speciālisti! 
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No klientu aptaujas: 

“Ļoti sirsnīgi, pretimnākoši darbinieki: sajūta, ka tur 
uzturos kā mājās, mierīgs, kluss, nav burzmas. Un 
darbinieku attieksme - kā sen pazītu. Viegla un 
nepiespiesta komunikācija bijusi ar ikvienu, ar ko 
nācies sarunāties. Bērns, kurš tur pirms gada bija 
pēdējo reizi, šobrīd aizejot, atceras savu 
socializācijas grupiņu un ar prieku atkal gaida 
nākošo.” 
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SVID ANALĪZE 

Apkopojot izpētes secinājumus, veidojas šāds skatījums uz Centra 
stiprajām un vājajām pusēm, iespējām un draudiem (2. tabula). 
SVID analīze norāda uz Centra darbības aspektiem, kuri noteikti 
jāsaglabā (stiprās puses), virzieniem, kuros nepieciešams 
pilnveidoties (vājās puses), ārējās vides aspektiem, kuri var palīdzēt 
attīstībai, ja iespējas tiks izmantotas (iespējas) un ārējiem riskiem, 
kuriem jāsagatavojas un no kuriem jāizvairās (draudi). 

2. tabula 

Centra stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses: Vājās puses: 

• Atpazīstams un klientu augstu 
vērtēts centrs; 

• Kvalificēti, pieredzējuši speciālisti; 

• Patīkama atmosfēra, izremontētas 
telpas; 

• Augsta darbinieku motivācija un 
atbildības sajūta; 

• Uzkrāta pieredze, 
darba metodes un 
klientu bāze; 

• Aktīva sadarbība ar pašvaldībām; 

• Prasmes projektu finansējuma 
piesaistē. 

• Neskaidrība par mērķiem un attīstības 
virzieniem nākotnē; 

• Nepietiekama informācijas aprite un 
komunikācija; 

• Neskaidras darbinieku lomas, darba 
attiecību modeļi un attīstības iespējas, 
kas mazina komandas sajūtu; 

• Darbinieku pārslodze, brīvprātības 
princips Centra kopējo vajadzību 
risināšanā; 

• Administratīvā personāla trūkums, kas 
atslogotu vadītājus; 

• Vietas un telpas ierobežojumi. 

Ārējie faktori 

Iespējas: Draudi: 

• Darbības popularizēšana, centra 
tēla un atpazīstamības veidošana, 
t.sk. mājaslapas attīstība; 

• Darbības (uzņēmējdarbības) 
modeļa maiņa, sniedzot 
pakalpojumu valsts/pašvaldības 
vārdā; 

• Sabiedrības izglītošana, viedokļa 
līdera lomas uzņemšanās; 

• Brīvprātīgo kustības attīstība, 
veidojot sadarbību ar citām NVO; 

• Sadarbība ar līdzīgām 
organizācijām. 

• Ekonomiskā attīstība valstī, 
pandēmijas ietekme; 

• Darbības modeļa dzīvotspēja 
ilgtermiņā; 

• Atkarība no projektiem un 
individuāliem klientiem; 

• Konkurentu aktivitātes. 
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MISIJA 
Misija izsaka organizācijas identitāti un definē tās pastāvēšanas 
iemeslus, atbildot uz jautājumu: Kas mēs esam? 

Mūsu misija ir dot iespēju ikvienam, kas sastapies ar 
autismu, spert SOLI AUGŠUP. Mēs kopā veidojam 
pasauli, kurā autisms nav šķērslis cieņai, izaugsmei 
un neatkarībai. Mēs atbalstām bērnus, vecākus un 
citas aprūpes personas, kopīgi veidojot ceļa karti 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

 
VĪZIJA 
Vīzija ietver visambiciozāko organizācijas mērķi (virsmērķi). Tā 
raksturo kopīgo skatījumu par vēlamo un iespējamo nākotnes 
situāciju, kā arī ceļu, kas ejams, lai to sasniegtu, atbildot uz 
jautājumu: Kurp mēs dodamies? 

Mūsu vīzija ir sniegt inovatīvus un zinātnē balstītus 
pakalpojumus ģimenēm, pastāvīgi pilnveidojot savu 
darbību un stiprinot centra profesionāļu komandu, lai 
tā būtu uzticams atbalsts mūsu klientu nākamajam 
SOLIM AUGŠUP. 
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VĒRTĪBAS 
Vērtības ir organizācijas dziļākās pārliecības un darbības 
pamatprincipi, kas satur komandu kopā un palīdz izvēlēties 
atbilstošāko risinājumu gan ikdienišķās, gan sarežģītās situācijās, 
atbildot uz jautājumu: Kas mums ir svarīgi? 

 

Katru no vērtībām raksturo rīcība, kuru demonstrē Centra darbinieki 
un speciālisti. Tā ir rīcība, kuru Centra klienti var sagaidīt no 
speciālistiem sadarbības gaitā, un kuru Centra darbinieki var sagaidīt 
viens no otra kopīgā komandas darbā. 

Atbalsts 

• Strādāt ar klientu pēc viņa individuālajām vajadzībām, veidot 
pozitīvu psihoemocionālo fonu; 

• Parādīt interesi par klienta/kolēģa situāciju; 

• Lūgt padomu un atbalstu kolēģim, ja tas nepieciešams, un sniegt 
to;  

• Lūgt un sniegt atgriezenisko saiti; 

• Veidot atbalstošu komunikācijas vidi; 

• Pieņemt katra individuālās atšķirības; 

Atbalsts Droša vide Izaugsme

Profesionalitāte Individuāla 
pieeja
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• Sniegt klientam "ceļa maizi" (rekomendācijas vai plānu, kā 
rīkoties) pēc sadarbības beigām, pat, ja tā ir tikai viena 
konsultācija; 

• Paslavēt, izteikt komplimentu kolēģim ikdienā (piemēram, 
piespraust pie tāfeles virtuvē). 

 

Droša vide 

• Sniegt klientam drošas vides sajūtu ar smaidu, pieņemošu 
attieksmi, atvērtību; 

• Iekārtot telpas, sākot no pagalma līdz kabinetam, atbilstoši drošas 
vides prasībām;  

• Sapratne par klienta situāciju un vienam pret otru; 

• Konfidencialitātes nodrošināšana; 

• Sniegt sajūtu, ka var uzticēties, drīkst cieņpilni izteikt viedokli, 
nebaidoties par negatīvu reakciju; 

• Pārzināt ergonomikas principus, ievērot tos; 

• Zināt un ievērot Centra drošības prasības; 

• Mēs sveicināmies ar visiem! 

 

Izaugsme 

• Kopīgi treniņi un mācības; 

• Pieredze + novērojumi=Kopīga analīze; 

• Dalīšanās ar jauniegūtām zināšanām gan profesijas ietvaros, gan 
ārpus tās; 

• Pieredzes apmaiņa (online, braucieni); 

• Kontaktu meklēšana ar līdzīgām organizācijām; 

• Projekti par apmācībām; 

• Mēs augam arī kā komanda, saliedējoties un esot kopā gan 
treniņos, gan ārpus tiem. 
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Profesionalitāte 

• Mūsu speciālistiem ir izglītība profesijā; 

• Ievērot gan Centra, gan katras profesijas ētikas kodeksu; 

• Apzināties savas robežas, praktizēt kompetences robežās; 

• Profesionāli pilnveidoties; 

• Kvalitatīvs darbs, pašatdeve; 

• Būt īstajā vietā īstajā laikā; 

• Piedalīties specialitātes konferencēs kā lektoram un kā 
dalībniekam; 

• Piedalīties supervīzijās gan individuāli, gan grupā. 

 

Individuāla pieeja 

• Uzmanīgi klausīties, vērot; 

• Būt empātiskam: izprast vajadzības, paust cieņu, respektēt 
cilvēka jūtas; 

• Pielāgot vidi individuālām vajadzībām; 

• Redzēt klientu vienā kopveselumā; 

• Runāt saprotami, neprasīt vairāk, kā cilvēks var; 

• Pastiprināt vismazākās labās tendences; 

• Rūpīgi plānot, sagatavoties; 

• Darboties trijstūrī: konkrēts bērns - viņa vecāki - speciālists; 

• Paust atbalstu klienta situācijai; 

• Izprast kolēģu situāciju un iespējas. 
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STRATĒĢIJA 
2022-2025 
Stratēģija ir īstermiņa plānošanas dokuments. Centra stratēģiju 
turpmākajiem 3 gadiem veido četri prioritārie virzieni, kuros 
definēti mērķi, aktivitātes, sasniedzamie rezultāti un to rādītāji, 
nepieciešamie resursi, kā arī atbildīgie par mērķu sasniegšanu un 
aktivitāšu izpildi: 

I Inovatīvi, zinātnē balstīti pakalpojumi; 

II Profesionāļu komandas attīstība; 

III Iekšējo procesu attīstība; 

IV Finansiālā stabilitāte. 

Stratēģijas mērķis ir veidot ietvaru Centra darbībai, palīdzēt 
koncentrēt un virzīt resursus un ieguldījumus tā, lai sasniegtu lielāko 
iespējamo ieguvumu un tiektos uz savas vīzijas īstenošanu 
ilgtermiņā. 

Aktivitātes, kuras komanda definēja stratēģisko mērķu sasniegšanai, 
tika sagrupētas trīs kategorijās:  

“Varētu darīt” (vēlamas, bet ne obligātas),  

“Vajadzētu darīt” (svarīgas, bet atkarīgas no iespējām); 

“Noteikti jādara” (neatliekamas un reālistiskas).  

Svarīgākās realizējamās aktivitātes ir ietvertas kategorijā “Noteikti 
jādara”, savukārt pirmo divu kategoriju aktivitātes kalpos par “ideju 
banku” nākotnē un var tikt realizētas, iestājoties labvēlīgiem 
apstākļiem. Šajā dokumentā ietvertas tikai tās aktivitātes, kuras 
atbilst kategorijai “Noteikti jādara”, bet pilns aktivitāšu kopums 
atrodams MS Excel datnē “Stratēģijas karte 2022.-2025. gadam”.  
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I PRIORITĀTE: INOVATĪVI, ZINĀTNĒ BALSTĪTI 
PAKALPOJUMI 

Nr. Mērķi Rādītāji Atbildīgie Resursi 
1.1. Attīstīt 

zinātnisko 
darbību 
augstas 
pakalpojumu 
kvalitātes 
uzturēšanai 

o Viens no 
darbiniekiem 
iesaistās 
zinātniskā 
pētījumā reizi 2 
gados; 

o Viena 
noorganizēta 
konference gadā. 

Vada: Olga 
Lukina, piedalās 
Marija 
Skerškāne, 
Snežana 
Tarasova, Olga 
Gluza 

o Centra 
speciālisti; 

o Projekti; 
o Koordinators 

(kas apzina 
info). 

Aktivitātes 

1.1.1. Darbs ar studentiem, atbalstīt pētījumus; 
1.1.2. Informācija par jaunākajiem pētījumiem pieejama centra mājas lapā; 

1.1.3. “Zinātniskās piecminūtes": 1-2 reizes gadā sertificētie speciālisti iepazīstina 
kolēģus ar jaunākajiem pētījumiem savā nozarē attiecībā uz bērniem ar AST; 

1.1.4. Katru gadu aprīlī rīkot centra konferenci, kur uzstājas centra speciālisti, liekot 
priekšā pārbaudītas savā praksē metodes, organizējot meistarklases, darbnīcas. 

1.2. Paplašināt 
pakalpojumu 
klāstu un 
pieejamību 

o Jauns 
pakalpojums 1 
gada laikā. 

Vada: Diāna 
Mekša, piedalās 
Līva Kupča 
Zane Paiča, 
Elena Walter, 
Olga Lukina, 
Elīna 
Augustinoviča 

o Ziedojumi; 
o Sadarbība ar 

uzņēmumiem; 
o Speciālistu 

apmācība; 
o Supervīzijas. 

Aktivitātes 

1.2.1. Attīstīt sensoro integrāciju (fizioterapeits, ergoterapeits), pēc iespējas 
apdomāt telpu un materiālus; 

1.2.2. Pakalpojumi arī vecākiem, piemēram, psihologs; 

1.2.3. Jaunu speciālistu piesaiste (piemēram, ergoterapeits, ABA terapeita asistenti, 
IT, robotika, psihoterapeits, psihologs (ADOS diagnostika)), IT, konstruēšana un 
robotika; 

1.2.4. Specializētās darbnīcas un prasmju apmācības grupas; 

1.2.5. Filiāles atvēršana telpu trūkuma dēļ jauniem speciālistiem un jauniem 
pakalpojumiem. 

1.3. Ieviest 
jaunākās 
tehnoloģijas 
pakalpojumu 
sniegšanā 

o 1 gada laikā tiek 
ieviesta aktuālākā 
tehnoloģija. 

Vada: Vigo 
Pudžmis, 
piedalās Gunta 
Liepiņa, Ieviņa 
Vanaga, 
Vincents Tabors 

o Aparatūra; 
o Apmācības. 

Aktivitātes 1.3.1.Automātiskās atbildes uz pieteikumiem epastā. 

1.4. Cieša 
komunikācija ar 
klientiem, 
augsta klientu 
apmierinātība 

o Vismaz 60-70% 
klientu aizpilda 
pakalpojumu 
novērtēšanas 
anketas. 

Vada: Kristīne 
Timermane, 
Diāna Mekša, 
Oksana Mazūra 

o Cilvēks, kas 
atbild par 
mājas lapu; 

o Līdzekļi 
pasākumiem; 

o Anketas/kastīt
es; 

o Dators. 

Aktivitātes 
1.4.1. Izveidot elektroniskas aptaujas mājaslapā par saņemtajiem pakalpojumiem, 
ieteikumiem, uzlabojumiem u.tml., ko pēc noteikta laika perioda aicina izpildīt. 
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II PRIORITĀTE: PROFESIONĀĻU KOMANDAS 
ATTĪSTĪBA 

Nr. Mērķi Rādītāji Atbildīgie Resursi 
2.1. Darbinieku 

fiziskās un 
psiho-
emocionālās 
veselības 
uzlabošana 

o Vismaz viens kopīgs 
pasākums gadā; 

o Vismaz 2/3 jauni 
komplimenti uz 
tāfeles nedēļā; 

o Vienu reizi pusgadā 
darbnīca/seminārs. 

Vada: Olga 
Lukina, 
piedalās Vigo 
Pudžmis, Zane 
Paiča, Diāna 
Mekša, 
Gunita, Elīna 
Augustinoviča 

o Laiks; 
o Finansējums 

Aktivitātes 

2.1.1. Organizēt kopīgus pasākumus; 
2.1.2. Uz informatīvās tāfeles virtuvē likt komplimentus kolēģiem (atjaunot katru 
nedēļu); 

2.1.3. Kursi, darbnīcas vai semināri Centra darbiniekiem (piemēram, stresa 
menedžments, vingrošana, mākslu terapija u.c.); 

2.1.4. Komandas un individuālās supervīzijas (pieredzes apmaiņa). 

2.2. Profesionālās 
kvalifikācijas 
paaugstināšana 

o 1x gadā 
profesionālās 
pilnveides kursi 
centra ietvaros 
(online/klātiene); 

o Vienu reizi 2-3 
mēnešos zinātnisko 
rakstu analīzē 
komandā (Zoom, 
rakstīta versija). 

Vada: Olga 
Lukina, 
piedalās Elīna 
Augustinoviča, 
Elena Walter, 
Gunta Liepiņa, 
Marija 
Skerškāne 

o Finansējums; 
o Laiks; 
o Prasmes; 
o Speciālistu 

resurss; 
o Motivācija/ 
balanss 

Aktivitātes 

2.2.1. Profesionālās pilnveides kursu apmeklēšana katram speciālistam savā jomā 
(Vada: Olga, piedalās: Elena) 

2.2.2. Darbinieku savstarpējās pieredzes apmaiņa par jaunākajām aktualitātēm 
savā jomā; pieredzes apmaiņa, strādājot ar kopīgiem klientiem. 

2.3. Profesionālo 
zināšanu 
izplatīšana 
plašākai 
auditorijai 

o 1 reizi mēnesī 
publicēt/aktualizēt 
jaunu informāciju 
par semināriem/ 
lekcijām/kursiem. 

Vada: Olga 
Lukina, 
piedalās 
Gunta Liepiņa, 
Marija 
Skerškāne 

o Profesionālā 
kompetence; 

o Valodas 
zināšanas; 

o Laiks; 
o Pašvērtējums

/pašpārliecinā
tība; 

o Speciālisti; 
o Aktuālas 

tēmas. 

Aktivitātes 

2.3.1. Aktualizēt kursus, kas jau tiek organizēti, paplašināt mērķauditoriju tieši 
pedagoģijas jomā; 

2.3.2. Rakstīt nelielus, skaidrojošus, visiem viegli uztveramus rakstus par mūsu 
jomas aktuālajām problēmām, terminiem, u.c. ko var atstāt lasīt Centra klientiem, 
publicēt mājas lapā. 
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III PRIORITĀTE: IEKŠĒJO PROCESU ATTĪSTĪBA 

Nr. Mērķi Rādītāji Atbildīgie Resursi 
3.1. Sakārtot un 

attīstīt iekšējos 
procesus 

o Līdz 2022. gada 
beigām atrasts 
veids (vietne), kā 
ērti uzglabāt 
digitāli; 

o 6 mēnešu laikā 
izveidota Centra 
attīstības grupa;  

o Definēta labumu 
sistēma par papildu 
pienākumu izpildi. 

Vada: Diāna 
Mekša, 
piedalās 
Kristīne 
Timermane, 
Oksana 
Mazūra 

o Cilvēkresursi 
attīstības 
grupai, kurā 
sadalīs 
pienākumus. 

Aktivitātes 

3.1.1. Diskord serveris (vai līdzīgs), kur viegli un ātri ielikt svarīgāko informāciju, 
kura automātiski aiziet visiem uz telefonu vai datoru; 
3.1.2. Vairāk informācijas uzglabāt elektroniski un to regulāri atjaunināt, 
piemēram zāles noslogojumu; 

3.1.3. Centra attīstības grupas izveide, nosedzot pienākumus, kuri nepieciešami 
kopējo mērķu sasniegšanai un vajadzību realizācijai. 

3.2. Administra-
tīvais atbalsts 
speciālistiem 
un vadītājiem 

o Līdz 2022. gada 
rudenim izveidotas 
vienotas veidlapas 
un līgumu paraugi; 

o Izveidota kārtība 
par klientu izvēli no 
Centra kopējās 
rindas. 

Vada: Kristīne 
Timermane 

o Cilvēkresursi 
veidlapu 
izveidei; 

o Apmācība, kā 
lietot Google 
Disk. 

Aktivitātes 

3.2.1. Vienota vieda veidlapas (šabloni) speciālistiem, kuriem vienādi, līdzīgi 
dokumenti; 

3.2.2. Ņemt klientus no vienotās centra rindas, 6-12 mēnešu sadarbība, apraksti 
pēc pieprasījuma. 

3.3. Nodrošināt 
efektīvu 
informācijas 
apriti 

o Līdz 2022. gada 
beigām izveidots 
Diskord serveris. 

Kristīne 
Timermane, 
Elīna 
Augustinoviča 
Vigo Pudžmis? 

o Atbildīgais un 
laiks;  

o Discord 
serveris. 

Aktivitātes 

3.3.1. Jaunumi Discord serverī; 

3.3.2. Infolapa e-pastā; 

3.3.3. Centra datu bāze Google Disc; 

3.3.4. Mājas lapas uzturēšana un attīstība 
3.4. Komandas 

vienotība 
o Izveidota īsa kopīga 

devīze; 
o Līdz 2022. gada 

septembrim 
izveidots centra 
vizuālais tēls; 

o Gada laikā vismaz 1 
saliedēšanās lielāks 
un vismaz 3 mazāki 
pasākumi (svētki). 

Diāna Mekša, 
Elīna 
Augustinoviča, 
Gunita, 
Oksana, 
Mazūra Marija 
Skerškāne 

o Finanses 
kopīgiem 
pasākumiem; 

o Laiks 
o Ēdamtelpas 

lab-
iekārtošana. 

Aktivitātes 

3.4.1. Kopīga devīze, pie kuras arī pieturamies; 

3.4.2. Komandas saliedēšanās pasākumi. 
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IV PRIORITĀTE: FINANSIĀLĀ STABILITĀTE 

Nr. Mērķi Rādītāji Atbildīgie Resursi 
4.1. Saimnieciskās 

darbības 
nodokļu 
sistēmas 
sakārtošana 

o 1 mēneša laikā 
notikusi 
konsultācija ar 
finanšu speciālistu. 

Diāna Mekša, 
Elīna 
Augustinoviča, 
Oksana Mazūra 

o Pieredzes 
apmaiņas 
pasākumi ar 
citām 
organizācijām 
šajos u.c. 
jautājumos 
(Rūpju bērns, 
Cerību 
spārni). 

o Sekot līdzi 
informācijai 
par projektu 
piesaisti NVO 
par šo tēmu. 

Aktivitāte 4.1.1. Konsultācijas ar finanšu speciālistu. 
4.2. Optimāla telpu 

izmantošana 
o Telpu aizpildījums 

ne mazāks par 
x %. 

Diāna Mekša, 
Tamāra Doktor, 
Marija 
Skerškāne, 
Elīna 
Augustinoviča 

o Kopīgots 
saraksts ar 
telpu 
noslogojumu 
(Google Doc). 

o Iekšējās 
kārtības 
noteikumi un 
vizuālās 
kartiņas par 
energoresurs
u taupīšanu. 

Aktivitātes 

4.2.1. Aizpildīt telpas visas dienas garumā (socializācijas grupu dienās arī pa dienu, 
zāle); 

4.2.2. Taupīgu resursu izmantošana par komunālajiem maksājumiem (viedie slēdži 
u.c. inovācijas). 

4.3. Sadarbības ar 
pašvaldībām/ 
fondiem/ 
organizācijām 
veicināšana un 
nostiprināšana 

o Pieaugošs 
pašvaldību 
finansējuma 
īpatsvars finanšu 
plūsmā. 

Diāna Mekša, 
Elīna 
Augustinoviča 

o Sadarbības 
veidošana ar 
autisma 
fondiem u.c. 
jauniem 
partneriem. 

Aktivitāte 4.3.1. Atbalstīt klientus finansējuma piesaistē pakalpojuma saņemšanai. 

4.4. Projektu un 
ziedojumu 
piesaiste 

o Pieaugošs 
ziedojumu un 
projektu īpatsvars 
finanšu plūsmā. 

Diāna Mekša, 
Elīna 
Augustinoviča, 
Gunita 

o Atgriezeniskā
s saites 
sniegšana 
ziedotājiem; 

o Video; 
o Banneri, 

reklāmas 
rullīši. 

Aktivitāte 4.4.1. Projektu piesaiste speciālistu kvalifikācijas celšanai un pieredzes apmaiņai. 
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STRATĒĢIJAS IEVIEŠANU VEICINOŠIE FAKTORI 

Stratēģijas īstenošana ir garš un izaicinājumiem pilns ceļš. Tās gaitā 
var rasties grūtības un šķēršļi, notikt izmaiņas mērķos, plānotajās 
aktivitātēs, var mainīties komandas sastāvs, var notikt neparedzētas 
izmaiņas ārējā vidē. Ne vienmēr ir iespējams realizēt stratēģiju tieši 
tā, kā tā ir iecerēta, tomēr tas arī nav pašmērķis. Galvenais 
organizācijas uzdevums ir virzīties uz priekšu, paturot prātā tās 
misiju, vīziju un vērtības, un stratēģija ir noderīgs plāns, kā to 
panākt. Vienlaikus plānam vienmēr jāatrodas kustībā un aktīvi 
jāpielāgojas realitātei un iespējām.  

Dažkārt stratēģijas ieviešanu, līdzīgi kā kuģa ceļojumu, var iespaidot 
kādi zemūdens akmeņi – piemēram, pārpratumi, intrigas un klačas. 
Ar tiem jātiek galā uzreiz – tie ir nevajadzīgi kavēkļi kuģa ceļā. Var 
rasties apstākļi, kas var nozīmīgi bremzēt stratēģijas ieviešanu, 
piemēram: 

finanšu 
trūkums stress 

laika 
plānošanas 

prasmju 
trūkums 

personīgie, 
subjektīvie 

apstākļi 
ārējie draudi 

 

Tomēr ir daudz tādu faktoru, kuri var palīdzēt Centra komandai 
sasniegt tās mērķus un atrodas tās pārvaldībā. Tie ir stratēģijas 
“veicinātāji”: 

svinēt labās lietas motivācija svinēt uzvaras sadarbība 

atbildība entuziasms atmosfēra veselība 

komunikācija informācijas aprite prasmes apmierinātība ar 
darbu 

iekšējā kultūra atgriezeniskā saite laika plānošana atzinība 

saliedētība iesaistīšanās radošums piederības izjūta 
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IETEIKUMI 
CILVĒKRESURSU 
ATTĪSTĪBAS 
POLITIKAI 
Stratēģijas izstrādes ietvaros Centra darbinieki dažādos veidos pauda 
savas idejas par Centra attīstību, tajā skaitā profesionāļu komandas 
attīstību. Centra attīstībai ir būtiski strādāt pie šo virzienu ieviešanas, 
jo komanda ir vienojusies, ka šīs aktivitātes ir svarīgas un tā vēlas 
šajā virzienā doties. 

Papildus tam, ņemot vērā veikto izpēti un projekta gaitā gūtos 
iespaidus, iespējams sniegt vēl papildu ieteikumus Centra 
cilvēkresursu attīstības politikai. Tie ir sniegti šajā sadaļā. 

 

Centra darbiniekus, ņemot vērā viņu nodarbinātības formu, var iedalīt 
3 grupās (3. tabula): 

3. tabula 
Centra speciālistu dalījums grupās 

Uz darba līguma 
pamata 

nodarbinātie 

Uz uzņēmuma 
līguma pamata 
nodarbinātie 

Pašnodarbinātie 

~10-11 darbinieki1 ~ 3 ~12 

 
1 Skaits norādīts aptuveni, jo pastāvīgi mainās. 



 24 

Nosacīti var apgalvot, ka uz darba līguma pamata nodarbinātajiem 
darbiniekiem ir konkrēts, pastāvīgs pienākumu apjoms un regulāra, 
stabila darba samaksa, uz uzņēmuma līguma pamata nodarbinātie 
pilda konkrētu uzdevumu Centra uzdevumā, savukārt, 
pašnodarbinātie sniedz pakalpojumu Centra telpās, kas atbilst Centra 
darbības jomai, norēķinoties ar Centru par telpu izmantošanu. 

Kā redzams no darbinieku aptaujas, kopumā Centra speciālisti ir 
apmierināti ar šādu nodarbinātības un darba samaksas modeli (sk. 5. 
attēlu), jo liela daļa no speciālistiem praktizē vēl kādā citā iestādē un 
pašnodarbinātības vai uzņēmuma līguma statuss sniedz tiem 
nepieciešamo patstāvību sava darba organizācijā.  

Vienlaikus, liela daļa Centra speciālistu tajā nostrādā 50% vai vairāk 
no savas darba slodzes kopumā (4. tabula): 

4. tabula 

Centra speciālistu noslodzes daļa, kas saistīta ar darbu 
Centrā2 

Pakalpojumu sniegšana Centra ietvaros  
(Centra telpās vai ārpus tām, piemēram, ģimenē) 

Darbinieku skaits 

75-100% 6 darbinieki 

50-70% 5 darbinieki 

20-25% 3 darbinieki 
 

Var secināt, ka lielākajai daļai speciālistu Centrs ir galvenā 
“komanda” – viņiem nav citas organizācijas, kurā attīstīt savas 
prasmes, veidot attiecības ar kolēģiem, sniegt un saņemt 
atgriezenisko saiti un augt kā speciālistam. Tas nozīmē, ka, 
neatkarīgi no nodarbinātības formas, kuru katrs darbinieks izvēlas 
atkarībā no savām vajadzībām un iespējām, Centram 
nepieciešams veidot iekļaujošu , attīstošu un gādīgu politiku 
attiecībā uz visiem speciālistiem, kas tajā darbojas. Savukārt, 
speciālistu pašu izvēle ir viņu iesaistes un aktivitātes līmenis. Turklāt, 
iespējams prognozēt, ka, jo vairāk Centra mērķi, darbības modelis 
un vērtības saskanēs ar konkrētā speciālista motivāciju, vajadzībām 

 
2 Balstoties uz fokusgrupu intervijās minēto. 
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un vērtībām, jo dabiskāka un brīvprātīgāka būs speciālista iesaiste 
Centra attīstības plānošanā un darbībā un komandas kopējās 
aktivitātēs. Vienlaikus, gadījumā, ja speciālistam nav intereses 
iesaistīties Centra kopējās aktivitātēs, bet viņš vai viņa ir gatavs 
akceptēt Centra vērtības un ievērot iekšējo kārtību, arī šāds 
sadarbības modelis ir iespējams un pieņemams. Pašsaprotami arī ir 
arī tas, ka speciālists, kurš vairāk laika velta Centra kopējam 
labumam, var izmantot vairāk Centra sniegto iespēju. 

Attiecīgi, lai veidotu motivētu, sadarboties spējīgu un gatavu, kā arī 
uz izaugsmi, tajā skaitā Centra izaugsmi vērstu kolektīvu, ieteicams: 

1. Veidot informatīvu un piesaistošu Centra publisko tēlu, 
domājot ne tikai par klientu interesēm, bet arī par 
speciālistiem, kuri tuvākā vai tālākā nākotnē izlems sadarboties 
ar Centru, piemēram, sniegt informāciju, kas ir svarīga arī 
darbiniekam – piemēram, par centra vērtībām, stratēģiju un 
iekšējo kārtību, rūpēties par speciālistu vajadzību 
apmierināšanu Centra iespēju robežās, interesēties un 
atsaukties speciālistu vajadzībām, veidojot un uzturot augstu 
viņu iesaistes (angļu val. “engagement”) līmeni.  

2. Izveidot skaidru kārtību jaunu speciālistu piesaistei, 
uzrunāšanai, atlasei un ievadīšanai darbā, nosakot, kas to 
dara, kādā veidā, kādi ir darbā ievadītāju un mentoru 
pienākumi. Ieteicams sadalīt darbā ievadīšanas pienākumu 
starp vairākiem Centra pārstāvjiem, lai sniegtā informācija 
būtu daudzveidīgāka un iespaidi – bagātāki. Ieteicams izveidot 
vienkāršu sarakstu ar lietām, ar kurām jāiepazīstina jaunais 
darbinieks, lai, mainoties darbā ievadītājiem, sniegtā 
informācija būtu pilnīga. Lai arī nākotnē uzturētu augstu 
speciālistu profesionālo līmeni, svarīgi noteikt zināšanu, 
prasmju un kompetenču prasības dažādiem speciālistu 
profiliem, un atlases procesā pārliecināties par to esamību. Lai 
veidotu labu saderību ar jauno speciālistu, svarīgi viņu pirmajās 
sadarbības dienās iepazīstināt ar Centra misiju, vīziju, vērtībām 
un rīcībām, kas tām atbilst, iekšējiem noteikumiem un citu 
svarīgo informāciju, kas palīdzētu speciālistam ātrāk iekļauties 
Centra darbā. 
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3.  Izveidot vienkāršu un saprotamu modeli speciālistu 
izaugsmes iespēju raksturošanai un piedāvāšanai. 
Neskatoties uz to, ka Centrā nav iespējama karjeras izaugsme 
tradicionālā izpratnē, jo tajā nav hierarhiskas amatu 
struktūras, tomēr ir iespēja izaugsmei profesionālā ziņā: 
prasmju padziļināšana un attīstība, jaunu prasmju apgūšana, 
dalība supervīzijās un supervizora pienākumu veikšana, 
mentora lomas uzņemšanās, iespēja mācīt citus un mācīties no 
citiem, visbeidzot, piedalīties Centra organizētās mācībās ar vai 
bez mācību maksas segšanas. Cilvēkiem, kurus raksturo tā 
saucamais “Izaugsmes domāšanas veids” (angļu val.: “growth 
mindset”), šādas iespējas sniegs nepieciešamo motivāciju un 
piesaisti Centram kā vietai, kas rūpējas par viņu izaugsmi. 

4. Veidot un uzturēt atmosfēru, kurā katrs speciālists ir 
gaidīts, novērtēts un atzīts. Tas atbilst katram cilvēkam 
raksturīgajai vajadzībai būt pieņemtam un piederēt pie kādas 
sociālās kopas. Tā kā vairumam speciālistu Centrs ir galvenā 
praktizēšanas vieta, tad Centram jārod veids, kā sniegt šo 
sajūta tā speciālistiem, piemēram, rūpējoties par svarīgāko 
ziņu operatīvu izplatīšanu visiem speciālistiem, pat ja uz kādu 
tieši tā neattiecas, informācijas pieejamību pēc 
nepieciešamības (lai tā nav jāmeklē un jāprasa, bet ir viegli 
pieejama), koplietošanas resursu pieejamību pēc 
nepieciešamības, attiecīgi uzņemoties arī rūpes un atbildību par 
to izmantošanu. Jāņem vērā, ka komunikācija nenotiek pati no 
sevis, kādam ir jārūpējas par informācijas apriti, apzinoties, ka 
komunikācijas var būt vienīgi par maz, nevis par daudz. 
Stratēģijā iestrādātie pasākumi informācijas apritei ir vieni no 
svarīgākajiem veiksmīgai Centra darbībai nākotnē, un ir 
svarīgi, lai tie nepaliek tikai uz papīra. 

5. Noteikt un praktizēt iekšējos kvalitātes standartus un 
kopīgus profesionālos noteikumus, piemēram, definējot 
ētikas kodeksu un aktīvi komunicējot par vērtībām un rīcību, 
kura tām atbilst, veidojot formātu, kādā par tiem tiek runāts 
Centrā. Tā kā Centrā nav tradicionālo vadītāja-padotā attiecību, 
tad jāatrod alternatīvs modelis (mentorings, supervīzija), kura 
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ietvaros iespējams sniegt un saņemt atgriezenisko saiti par 
savu darbību un izaugsmes iespējām.  

6. Ņemot vērā esošo un nākotnē paredzamo brīvprātīgā darba 
apjomu Centra kopējo vajadzību risināšanai, nepieciešams 
veidot un uzturēt visiem pieejamu sarakstu ar 
pienākumiem, kurus katrs ir uzņēmies un veic, tādējādi 
veicinot plašāku iesaistīšanos to veikšanā un atgādinot par 
uzņemto atbildību. Vienlaikus jāatrod veids, kā atlīdzināt par 
brīvprātīgo pienākumu veikšanu, kā to paredz Stratēģija. 
Atlīdzība var būt materiāla (samaksa vai atlaide no nomas 
maksas) vai nemateriāla (iespēja piedalīties mācībās vai 
saņemt citus papildu nemateriālos labumus). 

7. Veidot vidi, kurā iespējams atklāti izrunāt arī nepatīkamo 
- domstarpības un pretenzijas, kas var rasties darba procesā, 
tādējādi ierobežojot iespējas rasties intrigām, baumām un 
slēptiem aizvainojumiem. Šādas vides veidošanai ieteicams:  

• par iebildumiem vai neskaidrībām izrunāt uzreiz individuālā sarunā 
ar konkrēto cilvēku, pret kuru pretenzijas ir radušās; 

• uzklausot iebildumus, abām pusēm nenoraidīt tos, bet ieklausīties 
un mēģināt izprast otra cilvēka pozīciju; 

• nepieņemt, ka konflikts nav atrisināms, tāpēc tas nav jārisina, bet 
meklēt radošu, cieņpilnu pieeju domstarpību atrisināšanai; 

• katru sarunu, arī nepatīkamu, sākt ar pozitīvajiem aspektiem, kuri 
vienmēr ir klātesoši katra cilvēka rīcībā; 

• “nenorakstīt” cilvēkus tāpēc vien, ka viņi ir pieļāvuši kļūdu. Iespēja 
kļūdu labot ir attīstoša darbība, kas vienlaikus veido arī piesaisti 
organizācijai un cilvēkam, kas šo iespēju ir devis. 

8. Ņemot vērā augstos profesionālās izdegšanas riskus, kas ir 
Centra speciālistiem, jāveido vide, kurā iespējams atjaunot 
fizisko, emocionālo un mentālo līdzsvaru un gūt prasmes 
sava stāvokļa monitoringam un uzlabošanai. Atbalstīt un 
veicināt veselīga dzīvesveida ievērošanu un darba un privātās 
dzīves līdzsvara saglabāšanu. Regulāri veikt nelielas darbinieku 
“pulsa” aptaujas emocionālā klimata novērtēšanai un sarunas 
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komandā par darbinieku labbūtību, pašsajūtu un vajadzībām. 
Centra vadošajiem darbiniekiem demonstrēt piemēru šāda 
līdzsvara saglabāšanā un labbūtības izvirzīšanā par prioritāti, 
lai saglabātu ilgstošu spēju produktīvi strādāt. 

Kopumā šī kapacitātes attīstības projekta laikā komanda 
dažādu aktivitāšu ietvaros ir izgājusi neskaitāmus attīstības 
un domapmaiņas lokus, izpētījusi būtiskākos Centra darbības 
tematus, dažādās grupās pārrunājusi jautājumus, kuri šobrīd 
komandai ir aktuāli, tādējādi gūstot pozitīvu koprades 
pieredzi un veidojot tādus savstarpējās sadarbības modeļus, 
kas tai ir pieņemami, atbilstoši un aktuāli.  

Visa projekta gaitā komanda ir saglabājusi cieņpilnu, 
konstruktīvu pieeju, neskatoties uz atšķirīgiem personības 
profiliem un dažbrīd pretrunīgām interesēm un vajadzībām, 
un spējusi fokusēties uz vienojošo, nevis atšķirībām. Nākotnē 
saglabājot šo pieeju, Centra nākotnē var raudzīties ar 
cerībām, paļāvību un pārliecību, ka Centrs virzīsies turp, kur 
ved tā vīzija, izmantojot savu stratēģiju kā pieturas punktus 
un ceļa karti. 

3 

 
3 Vārdu mākonis, kas izveidots, fokusgrupu dalībniekiem atbildot uz jautājumu “3 
vārdi, ar ko man asociējas Centrs”. 
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1. PIELIKUMS: FOKUSGRUPU DALĪBNIEKU 
SARAKSTS 

Nr. Vārds, uzvārds Specializācija Intervijas 
datums 

1.  Diāna Mekša sociālais rehabilitētājs, pastorālais 
konsultants, līdzdibinātāja 

01.10.2021. 

2.  Elīna Augustinoviča Sociālais darbinieks, līdzdibinātāja 
3.  Olga Lukina sertificēts ABA speciālists, sertificēts 

ergoterapeits, līdzdibinātāja 
4.  Kristīne Timermane ABA speciālists, līdzdibinātāja 
5.  Vigo Pudžmis Sociālais rehabilitētājs 11.10.2021.  
6.  Zane Vīksna Sociālais aprūpētais, sociālais darbinieks 

7.  Arnis Bētiņš Sociālais rehabilitētājs 

8.  Marija Skerškāne Audiologopēds, ABA speciālists 
9.  Oksana Mazūra ABA speciālists 

10.  Undīne Līduma audiologopēds 12.10.2021.  
11.  Zane Paiča Sertificēts fizioterapeits 

12.  Līva Kupča Kustību terapeits (Mākslas terapija) 

13.  Herta Indriča ergoterapeits 
14.  Olga Gluza Sertificēts ergoterapeits, kustību terapeits 

(Mākslas terapija) 
15.  Tamāra Doktor ABA speciālists 

16.  Ausma Šnepe-
Stojane 

Ģimenes atbalsta persona 13.10.2021.  

17.  Kristīne Latsone Ģimenes atbalsta persona 
18.  Snežana Tarasova ABA speciālista (Olgas Lukinas) asistents, 

ergoterapeits 
19.  Viktorija Ozola ABA speciālista (Olgas Lukinas) asistents 
20.  Ieviņa Vanaga Speciālais pedagogs 

21.  Elena Walter Sertificēts fizioterapeits, masieris 
22.  Gunta Liepiņa Masieris  

23.  Ieva Jokste Koordinators 14.10.2021. 
24.  Katrīna Andersone Brīvprātīgais 
25.  Brigita Andersone Brīvprātīgais 
26.  Anastasija Ciesa Brīvprātīgais 
27.  Krista Kristiana 

Kristapsone 
Brīvprātīgais 

28.  Dace Otomere Brīvprātīgais 
29.  Marija Stefānija 

Skudra 
Brīvprātīgais 

30.  Dace Grieze Psihologs Nepiedalījās 
31.  Vincents Tabors Lego robotikas pasniedzējs 

32.  Māris Birziņš Brīvprātīgais 
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2. PIELIKUMS: FOKUSGRUPU INTERVIJAS TĒMAS UN 
JAUTĀJUMI 

Iepazīšanās 

1. Kā mani sauc; 

2. Mana specialitāte; ko es daru daudzfunkcionālajā centrā «Solis 
Augšup» («Centrs»);  

3. Cik % sava darba laika vidēji mēnesī es pavadu Centrā; 

4. 3 vārdi, ar ko man asociējas Centrs. 

 

Centra pakalpojumi un atpazīstamība 

5. Kā, Jūsuprāt, klienti novērtē Centra darbu? 

6. Kā Centra pakalpojumi varētu attīstīties nākotnē? Kas tam būtu 
nepieciešams? 

7. Vai Centrs, Jūsuprāt, ir pietiekami pazīstams un novērtēts? 

8. Ko varētu darīt, lai Centra vārds izskanētu skaļāk? 

 

Komanda 

9. Kurus Centra kolēģus ikdienā darbā satiekat? Kādās situācijās un 
cik bieži? 

10. Kas Jums visvairāk patīk Centra iekšējā dzīvē, darba organizācijā, 
komandā? 

11. Kas būtu jāuzlabo Centra iekšējā dzīvē, darba organizācijā, 
komandā? 

12. Ko Jūs būtu gatavs darīt, lai uzlabotu pleca sajūtu, komandas garu?  
13. Kādu atbalstu vēlētos saņemt? No kā?  

 

Darba apstākļi un vide 

14. Kas ir pozitīvie aspekti darba apstākļu, tehniskā nodrošinājuma 
jomā? 

15. Kas būtu papildus nepieciešams? Ko tas dotu? 

16. Kuri uzlabojumi būtu jāveic vissteidzamāk? 
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3. PIELIKUMS: DARBINIEKU APTAUJAS JAUTĀJUMI 

1. Kas ir galvenais iemesls, kāpēc Jūs strādājat Centrā? 
2. Ar ko Jūs lepojaties Centrā? 
3. Kas, Jūsu ieskatā, ir Centra STIPRĀS PUSES? Miniet, lūdzu, 

vismaz 3 faktorus. 
4. Kas, Jūsu ieskatā, ir Centra VĀJĀS PUSES? Miniet, lūdzu, 

vismaz 2 faktorus. 
5. Lūdzu, novērtējiet, cik apmierināts (-a) esat ar katru no tālāk 

minētajiem Centra darba aspektiem skalā no 1 līdz 10:  
• VADĪBA, LĪDERĪBA 
• IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA, INFORMĀCIJAS APRITE 
• ĀRĒJĀ KOMUNIKĀCIJA, SOCIĀLIE TĪKLI, REDZAMĪBA 

MEDIJOS 
• ATRAŠANĀS VIETA, TELPAS, VIDES PIEEJAMĪBA 

KLIENTIEM 
• DARBA INSTRUMENTI, METODIKAS, TEHNOLOĢIJAS 
• CILVĒKRESURSI (SPECIĀLISTI) 
• KOMANDAS DARBS, SADARBĪBA KOMANDĀ 
• SADARBĪBA AR KLIENTIEM, PARTNERIEM 
• DARBA APSTĀKĻI, NODROŠINĀJUMS, ĒRTĪBAS 

DARBINIEKIEM 
6. Kas būtu jāuzlabo aspektos, kurus novērtējāt zemāk par 5? 
7. Kādi ĀRĒJĀS VIDES aspekti, Jūsuprāt, būtiski ietekmē vai 

varētu ietekmēt nākotnē Centra darbu? 
8. Kādi IEKŠĒJĀS VIDES aspekti, Jūsuprāt, būtiski ietekmē vai 

varētu ietekmēt nākotnē Centra darbu? 
9. Kādām būtu jābūt Centra darba PRIORITĀTĒM tuvāko 3 gadu 

laikā? 
10. Kāda veida RESURSI būtu papildus nepieciešami 

veiksmīgam Centra darbam? 

11.-26. jautājumā atbilžu skala ir pilnīgi piekrītu, piekrītu, ne 
nepiekrītu, ne nepiekrītu, nepiekrītu, pilnīgi nepiekrītu. 

11. Esmu apmierināts (-a) ar savām izaugsmes iespējām 
12. Centrs rūpējas par manu izaugsmi 
13. Esmu apmierināts (-a) ar mācībām, ko Centrs piedāvā 
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14. Esmu apmierināts (-a) ar iespējām pielietot manas 
prasmes Centra darbā 

15. Es uzticos Centra vadītājiem 
16. Es uzzinu pietiekami daudz informācijas no Centra 

vadītājiem 
17. Centra vadītāju radītā Centra attīstības vīzija motivē 

mani 
18. Es saņemu taisnīgu samaksu par darbu 
19. Es uzskatu, ka mana samaksa ir līdzvērtīga citu 

speciālistu samaksai 
20. Mana darba samaksa atbilst manam sniegumam 
21. Es vēlētos izmaiņas darba samaksas lielumā 
22. Es vēlētos izmaiņas darba samaksas kārtībā 
23. Centrā ir atklāta divvirzienu komunikācija 
24. Es regulāri saņemu informāciju par norisēm Centrā 
25. Es uzskatu, ka varu brīvi izteikties, pat, ja ne vienmēr 

teiktais ir pozitīvs 
26. Man ir pietiekami daudz informācijas par norisēm Centrā 
27. Cik ilgi Jūs strādājat Centrā un tā projektos? 
28. Cik ilgi Jūs vēl vēlētos strādāt Centrā un tā projektos? 
29. Ko vēl Jūs vēlētos pateikt par darbu Centrā un tā 

kapacitātes uzlabošanas iespējām? 
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4. PIELIKUMS: KLIENTU UN PARTNERU APTAUJAS 
JAUTĀJUMI 

1. Jūsu loma sadarbībā ar daudzfunkcionālo centru "Solis 
augšup" 

• Pakalpojumu saņēmējs (klients - vecāks, berns, jaunietis) 
• Sadarbības partneris 
• Labvēlis (palīgs, ziedotājs) 
• Finansētājs 
• Iznomātājs 
• Cits 

 
2. Cik ilga ir Jūsu sadarbība ar daudzfunkcionālo centru "Solis 

augšup"? 
• Mazāka par gadu 
• 1 līdz 3 gadi 
• Ilgāka par 3 gadiem 

 
3. Kā jūs raksturotu sadarbību ar daudzfunkcionālo centru 

"Solis augšup"? 
• Ļoti veiksmīga 
• Veiksmīga 
• Vidēja 
• Ne īpaši veiksmīga 
• Neveiksmīga 

 
4. Ja Jūsu atbilde uz iepriekšējo jautājumu bija "vidēja"/"ne 
īpaši veiksmīga"/"neveiksmīga", kas būtu jāuzlabo, lai tā 
būtu veiksmīgāka? 

 
5. Kādi ir Jūsu ieteikumi daudzfunkcionālā centra "Solis 

augšup" darba uzlabošanai? 
 

6. Ko daudzfunkcionālajam centram "Solis augšup" noteikti 
vajadzētu saglabāt arī turpmāk? 

 
7. Jūsu vērtējums par daudzfunkcionālā centra "Solis 

augšup" mājas lapu: 
• Daudz noderīgas informācijas 
• Pieejama pamatinformācija 
• Maz noderīgas infromācijas 
• Neesmu apmeklējis (-usi) 

 
Jautājumi klientiem: 

8. Kādu speciālistu pakalpojumus esat izmantojis (-usi) 
pēdējā mēneša laikā? 

• ABA speciālists 
• Audiologopēds 
• Ergoterapeits 
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• Fizioterapeits 
• Ģimenes atbalsta persona 
• Kustību terapeits (Mākslas terapija) 
• Lego robotikas pasniedzējs 
• Masieris 
• Psihologs 
• Sociālais aprūpētais  
• Sociālais darbinieks 
• Sociālais rehabilitētājs 

 
9. Telpas un uzturēšanās centrā "Solis augšup": 
• Telpas ir viegli atrodamas 
• Pārvietošanās ir ērta un saprotama, norādes skaidras 
• Telpās jūtos droši 
• Telpās man ir pieejamas man nepieciešamās ērtības 

 
10. Sadarbība ar speciālistu: 
• Speciālists mani uzklausīja un iedziļinājās manā situācijā 
• Saņēmu saprotamas atbildes uz saviem jautājumiem 
• Speciālists saprotami izskaidroja katras nodarbības/kursa mērķus un 

metodes 
• Speciālists saprotami izskaidroja uzdevumus, kas veicami 

mājās/skolā/pirmsskolas izglītības iestādē 
• Terapijai veltītais laiks ir pietiekams 
• Speciālista izturēšanās bija draudzīga un cieņpilna 

 
11. Ko vēl Jūs vēlētos pateikt par sadarbību ar daudzfunkcionālo 

centru “Solis augšup”? 



 35 

5. PIELIKUMS: DAUDZFUNKCIONĀLĀ CENTRA “SOLIS AUGŠUP” DARBĪBAS MODELIS 

Galvenie partneri 
Kas ir mūsu galvenie partneri, 
kas palīdz mums attīstīties? 
• Pašvaldības 
• Īrnieki 
• Ziedotāji 
• Fondi, caur kuriem tiek 

apmaksātas terapijas 
• Nodibinājumi, biedrības 

(piemēram, Kustība par 
neatkarīgu dzīvi, Pagalms 
u.c.) 

• Projektu partneri 
• Telpu īpašnieki 
• “Reach for change” 
• Vajadzīgi saturiskie 

partneri 

 

Galvenās aktivitātes  
Kādi ir galvenie soļi, kas mums jāveic, lai 
uzlabotu klientu apkalpošanu? 
• Klientu plūsmas sakārtošana (vienošanās, 

lai klientus ņemtu no kopējās rindas) 
• Klientu apmierinātības anketas ievietošana 

plašai pieejamībai 
• Pakalpojumu standartu izstrāde 
• Metodoloģiskās bāzes sakārtošana, 

strukturēšana 

Piedāvājums klientiem: svarīgākie aspekti 
Kā mēs padarīsim savu klientu dzīvi laimīgāku? 
• Iespēja redzēt vecākiem nodarbību 
• Izglītot vecākus, kā ar bērnu sadarboties 

un strādāt 
• Izglītot speciālistus, dalīties ar labāko 

pieredzi 
• Strādāt uz ģimeni, neaprobežoties tikai uz 

to, kas notiek kabinetā 
• Vērtības un ētiskums 
• Pakalpojumu pēctecība 
 

Klientu segmenti 
Kas ir mūsu klienti? 
• Bērni ar AST 
• Sekundārie klienti 

- ģimenes 
• Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem 
• Pusaudži ar AST vai 

hiperaktivitāti 
• Agrīnās intervences 

saņēmēji 
• Pedagogi, asistenti un citi 

speciālisti (atbalsta 
personāls), kuri tiek 
apmācīti 

 
• Vecumposms 
• Diagnoze 
• Individuālais darbs 
• Grupu darbs 
• Uz vietas Centriņā 
• Izbraukuma konsultācijas 
 

Galvenie resursi 
Kādi resursi mums ir nepieciešami, lai mūsu 
idejas realizētos? 
• Zināšanas, informācija 
• Speciālisti 
• Finanšu resursi 
• Brīvprātīgie 
• Laiks 
• Telpas 
• Metodiskais aprīkojums 
• Atbalsts no citām organizācijām, partnerība 

Attiecības ar klientiem 
Cik bieži un kā mēs komunicēsim ar saviem 
klientiem? 
• Grupās viens veids: 3 sapulces ar 

vecākiem; čats 
• individuāli, atkarībā no ģimenes 

preferencēm 
• Facebook, Instagramm, mājas lapa 
• Online pakalpojumi? 

 
 

Izmaksu struktūra 
Kādi ir mūsu izdevumi pakalpojumu attīstībai un uzturēšanai? 
• Telpu īre 
• Apsaimniekošana (apkopēja, ugunsdrošība, atkritumu izvešana, paklāji) 
• Komunālie pakalpojumi: apkure, elektrība, ūdens 
• Remontdarbi 
• Saimnieciskie līdzekļi (uzkopšanas līdzekļi, dezinfekcijas līdzekļi, papīrs 

utml.) 
• Kancelejas preces (papīrs, tinte) 
• Grāmatvedība 
• Algas 

Ienākumu plūsmas 
Kādi ir mūsu ienākumu avoti un apjomi? 
• Līgumi ar pašvaldību 10-15% no līguma  
• Apakšnomas līgumi ar speciālistiem  
• Ziedojumi  
• Projekti  
• Valsts budžets, ES projekti 
• Klientu iemaksas 
 

 
Nepieciešams nodrošināt ienākumus papildus vēl šādiem mērķiem: 
• Lielākiem remontdarbiem - kapitālieguldījumiem 10 000 EUR gadā 
• Attīstībai vismaz 1100 EUR (2021) 
• Komandas pasākumiem 1000 EUR gadā 


