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Dažādība? 
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Sadarbība/ ne-sadarbība 

jeb  
kas ir  

«citādie»  
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Dažādība 
Atšķirību, unikālu īpašību, līdzību 

sastāvs 
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 Dažādības kompetence 
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uzkrātais, pārvietojoties 
starp dažādām kultūrām, 

valodām, reliģijām, 
sabiedrības grupām, 

dzīves situācijām 

vadības kompetence 
izmantot cilvēku atšķirības 

un līdzības 

aizspriedumu  
apzināšanās 



Dažādības vadība 

Dažādības 
briedums 

Dažādības 
vadība 

 

 
Vadītāja dažādības kompetence un 
dažādības briedums, ko praksē 
pauž viņu vadības darbs. 
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“The Struggle 
to Reverse a 
Shrinking 
Population Hits 
Some Nations 
Harder” 
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Vai un ko 
redzam? 
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• Identitāte veidojas mijiedarbībā ar citiem, to 
ietekmē līdzcilvēku redzējums. 

 

• Dažādības kompetence padara dažādību 
redzamu, izceļ to kā resursu un liek izprast 
attiecība starp majoritāti un minoritātēm.  

 

• Vai tam jābūt tā? Vai to var skatīt citādi? 
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 Darbs,  

bezdarbs,  

darbinieks 
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Dažādības dimensijas: 
  

 Vecums 

 Dzimums 

 Etniskā piederība  

 Sīkaimnieki 

 Lielsaimnieki  

 Uzņēmēji 

 Ne - uzņēmēji 
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Ieguvums no 
dažādības ir tad, 
kad tā tiek prasmīgi 
vadīta un tiek 
savienota ar  
iekļaujošu vidi, 
biznesa 
jautājumiem un 
inovācijām! 
 
 

- Plašāku biznesa izaugsmes un inovāciju potenciālu 

-  Iekļaujošu, zināt un izzināt kārošu organizācijas kultūru 

-  Organizāciju/ pašvaldību  kurai darbinieki/iedzīvotāji  
vēlas būt piederīgi un ieguldīt savu pieredzi, zināšanas, 
kompetenci lai palīdzētu sasniegt organizācijas mērķus    

-   Efektīvi un cilvēcīgi vadītu organizāciju 
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Priekšrocības 
 1,8 reizes lielāka iespējamība, veiksmīgi īstenot pārmaiņas, 

  

 1,7 reizes lielāka iespēja kļūt par inovāciju līderi savā tirgū, 

  

 Par 70% lielāka iespēja iegūt jaunas tirgus daļas, 

  

85% vadītāju organizācijās, kurām ir dažādības un iekļaušanas stratēģija, apgalvo, ka tas ir 
devis labākus rezultātus, 

Uzņēmumos ar labu dzimumu līdzsvaru efektivitāte aug par 15%, bet kompānijās ar labu 
etnisko līdzsvaru, kur ir cilvēki no dažādām valstīm, efektivitāte aug gandrīz par 35%.  
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Kompetence 

Sieviete 
Māte 

Meita  
Eiropiete  Latviete 

 Ar Ziemeļvalstu 
pieredzi 

Ar Tuvo Austrumu 
pieredzi  

Ar lauku pieredzi Pētniece Sociālantropoloģe Vadītāja Konsultante Doktore 

Kvalificēta/ 
Nekvalificēta 

 Kristiete  Reemigrante  MINORITĀTE MAJORITĀTE  



Paldies par        
uzmanību! 
 

 

Dr. Agnese Cimdiņa 

agnese.cimdina@lu.lv 

 

Sertificēta dažādības vadītāja/eksperte 

Sociālantropoloģijas doktore 

Saimniecību un uzņēmumu pētniece  
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