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Šajā jomā ir daudzas labas ziņas!



EINARSEN NEGATĪVO DARBĪBU ANKETA

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

• Tiek deleģēts neizpildāms darbu apjoms
• Tiek uzticēti darba pienākumi, kas ir zemāki par 

kvalifikāciju
• Tiek deleģēti uzdevumi ar neiespējamiem 

termiņiem vai neizpildāmiem mērķiem
• Viedoklis tiek ignorēts
• Tiek īstenota pārspīlēta kontrole par darbu
• Par kļūdām nepārtraukti tiek atgādināts
• Notiek izsmiešana vai pazemošana
• Tiek izplatītas baumas vai tenkas par jums
• Notiek izslēgšana vai ignorance
• Tiek doti mājieni vai signāli, ka vajadzētu 

pamest darbu
Attēls no 123RF.com



EINARSEN NEGATĪVO DARBĪBU ANKETA

• Darbs un iniciatīva tiek nepārtraukti kritizēta
• Komunikācijā ar citiem tiek saņemta naidīga reakcija 

vai ignorance
• Pamata darba pienākumu apjoms ir ticis samazināts 

vai aizvietots ar nepatīkamākiem pienākumiem
• Tiek izteikti nepatiesi apgalvojumi par jums
• Pārspīlēts sarkasms vai izsmiešana komunikācijā
• Kliegšana vai spontāna dusmu izlāde uz jums
• Ir veikts spiediens atteikties no tā, kas tev pienākas 

pēc likuma (izmantot atvaļinājumu, slimības lapu utt.)
• Par jums tiek izteikti joki, zinot, ka tie jums nepatīk
• Fiziskas vardarbības draudi darba vietā 
• Īstenota fiziska vardarbība Attēls no BCCL



Pazīmes – seksuālās robežas

• Seksuālā ziņkārība
• Komentāri par orientāciju
• Komentāri par izskatu
• Komentāri par apģērbu
• Sekstings
• Fotogrāfiju izsūtīšana
• Seksuālas atraktivitātes 

pieprasīšana
• Spiediens iesaistīties 

seksuālās aktivitātēs
• Sarunas par intīmo dzīvi 

(savu, citu), dalīšanās 
seksuālā pieredzē, 
izjautāšana

• Nepiemēroti joki
• Skatīšanās ar noteiktu 

seksuālu kontekstu 
(pieskaršanās lūpām, 
mēles rādīšana, acs 
piemiegšana, gaisa 
skūpsti, žesti utt.)

• Interseksuālas
konkurences veicināšana

• Novērošanas kameras 
sensitīvās vietās

• Stalkošana internetā
• Nepiemērota 

pieskaršanās
• Spiediens veikt seksuālus 

pakalpojumus
• Aicinājums uz tikšanos ar 

noteiktu nolūku
• Izvarošanas mēģinājums,
• notikusi izvarošana utt.



Lai gan klasiski seksuālā vardarbība ir vīrietis 
pret sievieti, darba vidē ir sastopami gadījumi 

ar siev vīrietis, vīrietis vīrieties, 
sieviete  sieviete



• Citas lietas, kas liek justies nedroši

• Seksuālā vardarbība rada neciešami lielas 
sāpes, un darba devējam, kolēģiem jāspēj 
atpazīt, jāspēj identificēt, kurš kuru terorizē un 
palīdzēt nostādīt veselīgas robežas darbā



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


Vardarbības pazīmes

• Biežums un atkārtošanās
• Ilgums
• Eskalācija
• Kaitējums
• Nolūks



Vardarbība nav tikai personību 
konflikts – tā ir organizācijas 
dinamika, kas ietekmē visus 



ROBEŽAS DARBA VIDĒ



Robežu veidi

• Pienākumu;
• Laika;
• Ķermeņa, 

izskata;
• Izvēles;
• Pieklājības;
• Kārtības;

• Personisko lietu
• Attiecību;
• Komunikācijas;
• Emociju;
• Reliģijas;
• Atpūtas un 

privātās telpas

• Materiāltehniskās
bāzes 

• Inventāra
• Dzimuma robeža
• Dažādības
• Drošības
• Subordinācijas, tsk. 

students un pasniedzējs



Robežas?



• Šīs robežas nav redzamas, bet ar savu rīcību 
mēs tās graujam vai stiprinām.

• Robežas ir mūsu kompass un orientieri



Mēs robežas sargājam ar Nē

• Robežu ignorēšana arī ir robežu pārkāpšana
• Ja mūsu “Nē” nav sadzirdēts, tas jāpasaka 

skaidrāk
• Ja “Nē” ir sadzirdēts, bet tiek ignorēts, 

iespējams, jūs tiekat izmantoti



Līdzīgi kā ir cilvēki, kuriem ir grūtības 
uzstādīt robežas, ir cilvēki, kuriem ir 

grūtības tās respektēt



• Ir cilvēki, kuri ir kā tirdzniecības pārstāvji –
katru “Nē!” viņi dzird kā “Varbūt!” un katru 
“Varbūt!” viņi dzird kā “Jā!”



Robežas visgrūtāk ir uzstādīt cilvēkiem, 
kuriem:

• Nezina sevi labi
• Nav pārliecināti par sevi
• Baidās, ka robežu uzstādīšana sabojās attiecības
• Netic, ka viņiem ir tiesības
• Netic, ka viņi spēj ietekmēt citus



Robežu veidi



Komunikācijas robežas

Tas, ka tev nerunā pretī, nenozīmē, ka esi uzvarējis 
strīdā



• Argumenti
• Spiediens
• Hierarhijas, autoritātes izmantošana

Sākotnēji attiecības ar šiem kolēģiem var šķist pat 
interesantas un aizraujošas. Konteksts izveidojas uzreiz, 
arī ļoti brivātā līmenī, un tad tas pamazām atdziest



• Pievērs uzmanību, ja kaut kas trūkst sarunā. 
Piemēram, tavi jautājumi vai komentāri tiek 
ignorēti

• Neignorē kontekstu
• Tev nav jāatbild uz jautājumiem birokrātiski



• Ja tu kaut ko vēlies, palūdz to tieši un skaidri
• Ja tas ir netipisks lūgums, kas pārsniedz 

attiecību robežas, atzīsti to 
• Atceries un ņem vērā, ka personai ir tiesības 

atteikt tev



• vai tu esi precējusies? Vai tu ar kādu satiecies?
– Kāpēc tu to jautā? 
– Tas ir mans mazais noslēpums. 
– Mēs nepazīstam viens otru tik labi, lai atbildētu uz 

šī veida jautājumiem



Darba attiecību pārkāpšana



Interseksuāla konkurence

• Vēlme un soļi veicināt savstarpējo konkurenci 
– kura glītāka, kura seksīgāka, kura labāk 
kopta, kurai labākas attiecības… 



• Seksuāla izmantošana, lai noturētos darbā, lai 
konkurētu, gūtu ietekmi un popularitāti



Rūpīgi izvērtē, ko tu stāsti un kāpēc. 
Uzmanies, atklājot informāciju par sevi 

kādam, kurš ir negodīgs, paviršs, manipultīvs, 
neuzticams

Ja kāds ir pārkāpis robežas pagātnē, visticamāk, viņš to 
izdarīs vēl



Emociju robežas



Dzimumu robeža



Attiecības darba vidē
Kas rada dienesta romānus?



• Biznesa psihologi par šo jautājumu vēl arvien lauž šķēpus, 
taču šībrīža populārākais skaidrojums – aizņemtība. Gan 
Latvijā, gan pasaulē. 

• Mūsdienās, par spīti attīstītajām tehnoloģijām, cilvēki, 
sevišķi gados jaunie, strādā nesamērīgi daudz, laupot sev 
laiku pilnvērtīgai atpūtai un sociālajai dzīvei, kā rezultātā 
šo vajadzību kompensācijas iespēja tiek meklēta turpat, 
darba vidē, un, ja vien rodas kaut minimāli labvēlīgi 
apstākļi, veidojas dienesta romāns

Dane Pūcīte  Neformālas attiecības darbā – emocionāla motivācija vai risks biznesam?



Riska faktori 

Lai gan speciālisti iemīlēšanos kā tādu vērtē 
pozitīvi (iemīlējies cilvēks ir aktīvāks, dzīvāks, 
enerģiskāks, darbu paveic ātrāk nekā parasti), 
iemīlēšanās vai aizraušanās darbā, respektīvi 
dienesta romāns, saistās ar vairākiem riska 
faktoriem: 

Dane Pūcīte  Neformālas attiecības darbā – emocionāla motivācija vai risks biznesam?



Riski

Komunikācijas problēmas ar pārējiem uzņēmumā strādājošajiem 
darbiniekiem, padotajiem.

Konfidenciālas informācijas noplūdes risks.
Neadekvāts, subjektīvs partnera kļūdu un pārkāpumu novērtējums, 

“piesegšana”. 
Vadītāja autoritātes pamazināšanās.
Attiecībās iesaitīto reputācijas sakompromitēšana.
Minikoalīcijas veidošanās kolektīva ietvaros.
Personisko problēmu jaukšana ar darba lietām.
Neveiksmes gadījumā – eventuāls darba zaudējums un grūtības jauna darba 

meklējumos. Dane Pūcīte  Neformālas attiecības darbā – emocionāla motivācija vai risks biznesam?



Personisko lietu robežas



Ģērbšanās robežas

Lietišķā etiķete



Veselības robežas



Ķermeņa robežas



• Neļaujiet komentēt savu svaru, izskatu
• Pieklājīgi pasaki paldies par diētu ieteikumiem
• Ja nejūtaties ērti, ka kāds stāv par tuvu, 

pasakiet to



Ko darīt?



Atpazīsti pirmos signālus



Runājiet par robežām darba vidē



Sāc ar maziem soļiem, maziem «Nē»



Nepieļauj nodarījumu minimizēšanu

• Nereti varmākas teiks, ka viņi nav domājuši neko sliktu, 
ka ar vārdu «gejs» viņi ir komplimentējuši, ka ir 
domājuši lielisku cilvēku, kurš labi jūtas, esot pats utt. 

• Tādos gadījumos ir vērts aizrādīt, ka komplimentiem ir 
jābūt nepārprotamiem

• Arī geja nosaukšana par geju var būt vardarbība, ja 
«komplimenta» mērķis ir izraisīt atklātu naidu  un 
izolēšanu



Kā nospraust robežas komunikācijā 

• Uzdod šo pašu jautājumu viņiem
• Saasini jautājumu, pārspīlē to
• Atbildi formāli un tā, lai tas nepateiktu par neko personisku
• Pajautā, kāpēc viņi jautā
• Izskaidro, ka neesat tik labi pazīstami, lai atbildētu uz šiem 

jautājumiem
• Pārtrauc sarunu



Robežu veidi

• Pienākumu;
• Laika;
• Ķermeņa, 

izskata;
• Izvēles;
• Pieklājības;
• Kārtības;

• Personisko lietu
• Attiecību;
• Komunikācijas;
• Emociju;
• Reliģijas;
• Atpūtas un 

privātās telpas

• Materiāltehniskās
bāzes 

• Inventāra
• Dzimuma robeža
• Dažādības
• Drošības
• Subordinācijas, tsk. 

students un pasniedzējs



Paldies!



Avoti
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Cooper, eds. Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and 
practice. 2nd edition. Boca Rotan, FL: CRC Press/ Taylor & Francis Group; 2011

• Blase, Joseph. Breaking the Silence: Overcoming the Problem of Principal Mistreatment of Teachers 
. SAGE Publications. 2003

• Cloud, Henry. Boundaries Updated and Expanded Edition, Zondervan. 2013, 2017 
• BEATING THE WORKPLACE BULLY
• Curry, Lynne. Beating the Workplace Bully: A Tactical Guide to Taking Charge . AMACOM. 2016
• Dane Pūcīte  Neformālas attiecības darbā – emocionāla motivācija vai risks biznesam?
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