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EINARSEN NEGATĪVO DARBĪBU ANKETA 

1. Netiek saņemta pilnīga informāciju par veicamo 
darbu, kas tieši ietekmē darba kvalitāti 

2. Tiek deleģēts neizpildāms darbu apjoms 
3. Tiek uzticēti darba pienākumi, kas ir zemāki par 

kvalifikāciju 
4. Tiek deleģēti uzdevumi ar neiespējamiem 

termiņiem vai neizpildāmiem mērķiem 
5. Viedoklis tiek ignorēts 
6. Tiek īstenota pārspīlēta kontrole par darbu 
7. Par kļūdām nepārtraukti tiek atgādināts 
8. Notiek izsmiešana vai pazemošana 
9. Tiek izplatītas baumas vai tenkas par jums 
10. Notiek izslēgšana vai ignorance 
11. Tiek doti mājieni vai signāli, ka vajadzētu 

pamest darbu 
12. Darbs un iniciatīva tiek nepārtraukti kritizēta 
13. Komunikācijā ar citiem tiek saņemta naidīga 

reakcija vai ignorance 
 

14. Pamata darba pienākumu apjoms ir ticis 
samazināts vai aizvietots ar daudz 
nepatīkamākiem pienākumiem 

15. Tiek izteikti nepatiesi apgalvojumi par jums 
16. Komunikācijā vērojams pārspīlēts sarkasms vai 

izsmiešana 
17. Kliegšana vai spontāna dusmu izlāde uz jums 
18. Ir veikts spiediens atteikties no tā, kas tev 

pienākas pēc likuma (izmantot atvaļinājumu, 
slimības lapu utt.) 

19. Par jums tiek izteikti joki, zinot, ka tie jums 
nepatīk 

20. Fiziskas vardarbības draudi darba vietā  
21. Īstenota fiziska vardarbība 
 

 
 
 



VARDARBĪBAS CIKLS ORGANIZĀCIJĀ 



Vardarbība kolektīvā neskar 
tikai divus cilvēkus – tā 

ietekmē ikvienu 

Attēls: Courier Mail 

http://www.couriermail.com.au/news/queensland/fire-in-brisbane-cbd-elizabeth-street/news-story/bb12677c281ec79165729309b6c5b8d9�


PAŠLAIK ORGANIZĀCIJĀ IR DIVAS 
VAKANCES, UN JEBKURŠ, KURŠ 

PIEKRITĪS UZ TĀM IET, IR NOLEMTS... 



Pazīme Nr. 1  
Biežums un atkārtošanās 

• Vardarbība ir bieža un tā atkārtojas.  
Pat ikdienā, un tas to atšķir no 
atsevišķiem vardarbības gadījumiem 



Pazīme Nr. 2  
Ilgums 

• Pētījumi saka, ka vardarbība darba vidē ilgst kā 
minimums pus gadu, kaut paši strādājošie min 
pat vairākus gadus. 

• Bet arī dažas dienas ir daudz 



Pazīme Nr. 3  
Eskalācija 

• Vardarbība paliek aizvien intensīvāka, ja netiek 
veikti nekādi pasākumi tā apturēšanai vai 
mazināšanai 

• Sākuma posmā cilvēkiem ir grūti aprakstīt savas 
sajūtas, jo tās saistītas ar paaugstinātu 
diskomfortu. Arī vēlākajos posmos upuri bieži šo 
sajūtu neidentificē kā vardarbību, bet gan kā 
uzbrūkošu komunikāciju 



Pētījumi rāda, ka līdz pat 40% 
gadījumu cilvēki nepamana vai neatzīst 

pret viņiem īstenoto vardarbību 
 

Nereti tas saistīts ar to, ka cilvēkiem nepatīk 
identificēt sevi kā vardarbības upuri 



Otrā hipotēze – darbinieki ir pieņēmuši 
vardarbību kā neatņemamu darba sastāvdaļu  



Pamanīto vardarbības gadījumu 
skaits vienmēr ir augstāks nekā 

pašvērtējumu ziņojumos! 



Pazīme Nr. 4  
Kaitējums 

• Vardarbība ir ārkārtīgi destruktīva un kaitīga 
un tā var novest pie fiziskās, garīgās un 
arodveselības traucējumiem, personisko 
attiecību pasliktināšanās ārpus darba, 
pasliktinās ekonomiskā situācija 
 



Pazīme Nr. 5  
Nolūks 

• Gan upuri, gan arī aculiecinieki saka, ka 
varmākas precīzi zina, ko dara un visas 
aktivitātes tiek veiktas mērķtiecīgi. 

• Bieži cilvēki vienkārši nespēj noticēt, ka 
šādi soļi varētu būt netīši 



Pazīme Nr. 6   
Mainīta komunikācijas plūsma 

• Parasti šādā vidē komunikācija ir bloķēta, 
mainīta vai tiek slēpta.  

• Atklāta ikdienas komunikācija ir riskanta un 
bieži vien aizliegta un pret tiem, kas šo 
aizliegumu veic, tiek vērstas represijas. 
 



Lugtēna (Lugten) un Leimaņa (Leymann’s)  
vardarbības cikla modelis 



Cikliskais modelis izskaidro, kā 
aculiecinieki tiek apklusināti, kā 

vadītāji izvēlas situāciju ignorēt un 
kā tiek izvēlēti jauni upuri, kad 

iepriekšējais pamet darba vietu 



1. Sākotnējais incidents – negatīva uzmanību 
2. Progresīvā disciplīna - kā sods tiek lietota organizācijas 

politika, dokumentācija vai citi instrumenti 
3. Pagrieziena punkts – vardarbība un negatīva attieksme 

pieaug, kļūst personīga un valdoša. Pieaug vardarbības 
epizodes, komunikācija paliek naidīgāka 

4. Posms -  vadītāju apvienošanās situācijas pārdefinēšanai, 
nosakot, ka upuris pats ir vainīgs 

5. Posms – efektīvi tiek apklusināti līdzzinātāji un pats upuris. 
Notiek manipulācija caur baumām, neslavas celšanu un 
izsmiešanu. 

6. Posms – iziešana un jauna mērķa meklēšana 
 

 



Notikumi, kas ierosina vardarbību 
• Nepiekrišana vadītājam, kolēģim par 

darba procesu 
• Vērtību sadursme 
• Spiediena pieaugšana “no augšas” 
• Nespēja paveikt darbu laikā, termiņu 

aizmiršana 
• Slimība ļoti svarīgā datumā 
• Kritikas izteikšana aiz muguras 
• Pārmaiņas privātajā dzīvē 
• Apstākļu sakritība Attēls no istockphoto 



Vadītāja, darbinieku maiņa ir 
viens no kritiskākajiem punktiem 



• Pret 19% darbinieku vardarbība tiek vērsta 
nekavējoties pēc darba uzsākšanas 



Varmākas izmanto visus instrumentus, lai 
ietekmētu upura reputāciju. Arī baumas, 

apmelošanu, pazemošanu. Tas nepieciešams, 
lai saglabātu savu tēlu un citu atbalstu. 



 

Kā palīdzēt sev un citiem? 



Atceraties 
• Upuris nevar sevi aizstāvēt 
• Cieš arī aculiecinieki 
• Aculiecinieki nereti ir iebiedēti, un ir liela 

varbūtība, ka viņi pametīs darbu pat ātrāk 
nekā upuri 
 



Dokumentējiet 

• Pierakstiet, kas notika, kad notika, kas bija 
aculiecinieki.  

• Pastāstiet kolēģiem, kuriem uzticaties, ka jums ir 
problēmas. Lūdziet viņu viedokli 

• Neiesaistieties nekādā emocionālajā mijiedarbībā 
• Ja vardarbības brīdī bija klāt kāds no 

augstākstāvošajiem, lūdz apliecināt, ka viņi to redzēja 
 



Noteikti ziņojiet! 
Šī persona pakļauj uzņēmumu daudz lielākam 

riskam nekā tas izskatās, un tas ir nopietni 



Paldies! 
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