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Kursa saturs:
• Kā attīstīt sevī līdera talantu? Pieņēmumi, uzskati, vērtības, realitāte.

• Līderības teorijas. Līderības stili. Līderis un ētika.

• Līderības pakāpes jeb līmeņi – komandas, operatīvie, stratēģiskie un taktiskie.

• Līdera kurss uz mērķi. Mērķu definēšana: SMART princips.

• Struktūras un mērķu hierarhijas izpratnes nozīme.

• Mērķu un rezultātu hierarhija.

• Trīs dažādas pieejas mērķu īstenošanā, balstītas sociālās adaptācijas stratēģijā.

• Kā pilnveidot individuālo un komandas mērķu īstenošanas stratēģiju?

• Darba snieguma vērtējums, personāla rezultativitātes mērīšanas pieejas.

• M&E izmantošana organizācijā.

• Kā panākt uzrāvienu organizācijā.

• Uz vērtībām balstīti vadības un sadarbības principi.

• Pieņemošas, pozitīvas attieksmes veidošana kā viena no uzņēmuma vērtībām.

• Komunikācijas veidi un līdzekļi uzņēmumā.



It is terrible thing to look over your
sholder when you are trying to  lead
– and find no one there.
Franklin Roosevelt
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Līderis….

•Kas tas ir?

• Kā to atpazīt?

•Kā raksturot?



Divi 
galvenie 
jautājumi:

• Vai ir iespējams iemācīties efektīvu 
līdera izturēšanos, vai līderi tomēr ir 
dabas doti?

• Vai nepastāv risks, ka apgūtā, iemācītā 
līderība var tikt uztverta kā izrāde un 
tādēļ ir mākslīga?

Lai gan daži cilvēki piedzimst ar līdera prasmēm, 
tieši pieredze veido līdera izturēšanos un 
efektivitāti.



Ilgtspējīgu organizāciju 
veiksmes stāsts

• Līderība:

vadītāju spēja vadīt stratēģiskās 
plānošanas procesu un pārmaiņas 
organizācijā

• Mērķu sasaiste:

mērķu sasaiste no augstākā līdz 
zemākajam līmenim, vadītāju 
personīga atbildība par mērķu 
izpildi

• Iesaistīšanās:

darbinieki iesaistās kopējo 
komandas, struktūrvienības un 
organizācijas kopējo mērķu 
sasniegšanā
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Atšķirība 
starp 
vadītāju un 
līderi
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Vadītājs – amats

Līderis - aicinājums



Vadītāja loma 
organizācijā

Vadītājs ir organizācijas darbinieks, kas 
ir atbildīgs par vadības darbību 
nodrošināšanu – persona, kas plāno, 
organizē, koordinē, motivē un 
kontrolē visu resursu izmantošanu un 
pieņem lēmumus, lai sasniegtu 
organizācijas mērķus

V.Praude, J.Beļčikovs ʺMededžmentsʺ 
Vaidelote, Rīga, 2001,507.lp
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Vadītāja pamatuzdevums

Organizācijas ir cilvēku kopienas, nevis līdzeklis peļņas gūšanai: 
cilvēki strādā kopā, lai uzlabotu savas un to cilvēku, par kuriem viņi 
jūtas atbildīgi, dzīvi.

Vadītāja primārais uzdevums nav uzlabot rādītājus, produktus, 
sistēmas un procesus. Vadīt cilvēkus pirmkārt nozīmē palīdzēt 
viņiem gūt panākumus.
Krauthammer International
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Ko darbinieki 
sagaida no 
saviem 
vadītājiem 
grūtos, 
mainīgos 
laikos

• Analizēt kopā ar mani manis veikto uzdevumu 
problēmas

• Atzīt savas kļūdas uzreiz

• Dot man autonomiju, kad ir deleģēti uzdevumi

• Domāt par manu attīstību, kad man deleģē uzdevumus

• Ļaut man pateikt līdz galam manu ideju, iedrošināt mani 
turpināt

• Iesaistīt mūs dilemmu atklāšanā, ideju ģenerēšanā, 
problēmu risināšanā

• Konfliktsituācijā iedrošināt cilvēkus rast kopīgu 
risinājumu

• Izmantot 360 grādu vērtēšanu, lai novērtētu manus 
talantus 

• Iesaistīt mani manu attīstības mērķu definēšanā

• Izteikt atzinību par maniem darba rezultātiem un 
centieniem, palīdzēt man uzlabot neveiksmīgu darba 
izpildi

Krauthammer International
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Efektīva vadītāja 
kompetenču 
piramīda

https://www.linkedin.com/in/e
dgarsuntals/detail/recent-
activity/



https://www.linkedin.com/in/edgarsuntals/detail/īssavienojums



Astoņas 
galvenās 
līderības 
teorijas

• Lielo cilvēku teorija

• Rakstu teorija

• Ārkārtas situācijas teorija

• Situatīvā teorija

• Uzvedības teorija

• Piedalīšanās teorija

• Vadības teorija

• Attiecību teorija

Gill, R. (2011). Vadības teorija un prakse. Londona: 
SAGE publikācijas



“Lielo cilvēku” teorija
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valdonība enerģiskums neatlaidība

pašpaļāvība
spēja 

koncentrēties

vēlme 
uzņemties 
atbildību
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Līderības stili

Tipisku, samērā stabilu paņēmienu kopums, ar kuriem vadītājs 
iedarbojas uz padotajiem, lai efektīvi veiktu vadīšanas funkcijas un 
sasniegtu nospraustos mērķus.

“Visi grib izmainīt pasauli, bet neviens negrib mainīt sevi”
Ļ.Tolstojs



Līderības stila veidošanos ietekmē:
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Personība un intelekts

Vide un audzināšana

Iedzimtība

Organizācijas kultūra



Līderības ir 
stils atkarīgs 
no:

• Indivīda psiholoģiskajām, 
fizioloģiskajām, sociālajām 
īpašībām

• Vadības hierarhijas līmeņa

• Konkrētas darbības sfēras 
specifikas
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Līderības stili pēc 
to galvenās 
virzības:
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Uz darbiniekiem 
virzīts vadības stils

Uz rezultātu virzīts 
vadība stils

Uz pārmaiņām 
vērstais vadība stils



Vadības stili
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Autoritārais (direktīvais)

Konsultatīvais (liberālais)

• vadītāja iespējas

• padoto iespējas

• konkrētā situācija

Koleģiālais (demokrātiskais)



Vadības stili 
pēc 
Golemana:
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Diktatoriskais – dariet kā jums lieku!

Autoratīvais – nāciet man līdz!

Biedriskais – darbinieki pirmajā vietā!

Demokrātiskais – ko jūs par to domājat?

Prasošais – dariet tā kā es daru, un tūlīt!

Konsultējošais – pamēģiniet šo! 



Vara, tās 
veidi
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Formālā vara

Piespiedu vara

Atsaukšanās vara

Atalgojuma vara

Informatīvā vara

Ekspertu vara

Personīgās attieksmes vara



Autoritāte
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Spēja bez piespiešanas 
ietekmēt darbinieku rīcību 
vai uzskatus.

Balstās uz zināšanām, 
tikumiskajām īpašībām, 
pieredzi, nopelniem, sociālo 
statusu, utt.



Vadības 
procesu 
veido 
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Darba 
vajadzības

Grupas 
vajadzības

Indivīda 
vajadzības



Situacionālā 
vadība

“.....labus darba rezultātus nodrošina 
īstajā brīdī izvēlētais īstais vadības stils 
īstajā izpausmes spēkā. Tā ir augstākā 
līmeņa vadības prasme, tā jau ir māksla. 
Taču to var iemācīties”

D.Goulmans

Tava emocionālā inteliģence
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Padoto 
reakcija uz 
varas veidu 
izpausmēm
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Uzticēšanās

Pakļaušanās

Pretošanās



Kā efektīvi izmantot iedarbību vadīšanā

• Jācenšas precīzi noteikt darbinieka vajadzības un manipulēt ar tām;

• Darbiniekam, kuru ietekmē jābūt pārliecinātam par vajadzību apmierināšanas 
(neapmierināšanas) lielo varbūtību vadītāja uzdevuma izpildes gadījumā;

• Darbiniekam, kuru ietekmē, jātic, ka viņa darbība attaisno vadītāja gaidas

• Vadītājam saruna jāsāk ar domu, kas obligāti patiks klausītājam;

• Jācenšas radīt tēlu, tas radīs lielāku uzticību un drošības sajūtu

• Vadītājam jāprasa mazliet vairāk nekā nepieciešams

• Vadītājam runājot jāuzsver darbinieku, nevis savas intereses
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Vara un autoritāte

• Autoritāte parādās kā viena no varas īstenošanas formām

• Vara pati par sevi ir autoritāte

• Autoritāte un vara ir savstarpēji saistītas, bet pirmā var eksistēt bez 
otrās.

Bieži vadītāja darbā grūti pateikt , kur beidzas vara un sākas autoritāte 
un otrādi.
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Līderis un ētika

• Vadīšanas efektivitāte atkarīga nevis no vadītāja personiskajām īpašībām, bet gan no viņa attieksmes pret 
padotajiem 

• Kas ir ētika?

sengrieķu ήθος, ethos, ēthikos ‘raksturs’, ‘paradums’, ‘tikums’

Ētika ir sociālās dzīves morālā aspekta un individuālu tikumisku priekšstatu teorija. Tā kritiski vērtē, apsver, projektē un 
pamato, kā labāk un pareizāk izvēlēties, rīkoties un dzīvot dabas, sociālajā un globālajā apkaimē. Ētiku var atzīt par 
noteiktām vērtībām (godīgums, taisnīgums, atbildība, cieņa, laime, uzticība, uzticamība u. c.) atbilstošu labas, 
rezultatīvas izvēles, rīcības un dzīves teoriju. Jēdzienos, vērtībās, principos, ieteikumos un noteikumos tajā 
sistematizēta sociālā, kultūras un individuālā pieredze, kā labāk, kā lietderīgāk rīkoties, kā būt atzītam un laimīgam, 
dzīvojot sev un citiem – otram, ģimenei, kopienai, organizācijai. 

Nacionālā enciklopēdija



Kā attīstīt 
sevī līdera 
talantu? 

• Sevis apzināšanās

• Līdera profila izveide

Ja saskatīsiet pareizās līderības kompetences, tad 
spēsiet stāties pretī izaicinājumiem mainīgajā biznesa 
vidē. Biznesā neliekat uzsvaru uz peļņu, bet lieciet 
uzsvaru uz biznesā iesaistīto cilvēku zināšanām, 
prasmēm un kompetencēm, kas nesīs peļņu pat 
nedomājot par to!

Mercer



Efektīva 
līdera 
prasmes

Komunikācijas prasmes

Motivācijas prasmes

Deleģēšana

Optimisms

Pašapziņa

Īpašumtiesības un atbildība

Problēmu risināšanas prasmes

Integritāte

Orientācija uz detaļām



Ieguvumi, 
attīstot 
līdera 
prasmes

Spēja motivēt cilvēkus

Sasniegt labākus rezultātus

Identificēt un aizpildīt trūkumus savā komandā

Iegūt labākas lēmumu pieņemšanas spējas

Iegūt cieņu no cilvēkiem visur, kur jūs dodaties

Spēja paveikt lietas, nesaņemot norādījumus

Veidot pozitīvas attiecības ar visiem apkārtējiem

Iegūt lielākas izredzes ātrāk saņemt paaugstinājumu amatā

Labs vadītājs var iedvesmot citus uz panākumiem

kļūt labākam savā darbā un gūt no tā lielāku prieku



Noslēguma jautājums 

Kas ir tas, ko Tu no šodienas vari paņemt sev?


