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deāla darbinieku koman-
da gan nenozīmē to, ka 
katrs tās loceklis ir ideāls. 
Mūsdienu menedžmenta 
teorijas pamatlicējs Pīters 
Ferdinands Drukers grā-
matā Efektīvs vadītājs 

atgādina, ka katram ir gan stiprās, 
gan vājās puses. Veidojot komandu, 
ir jāraugās uz potenciālo darbinieku 
stiprajām pusēm: ja tās ir piemērotas 
attiecīgajam amatam, darbinieka trū-
kumiem var atļauties nepievērst uzma-
nību. Efektīvs vadītājs liek uzsvaru uz 
savu līdzgaitnieku stiprajām pusēm, 
atrodot, kā maksimāli produktīvi 
izmantot katru no tām, nevis tērē laiku 
un spēkus darbinieku pāraudzināša-
nai. „Tas, kurš, ieceļot kādu amatā vai 
atlasot organizācijai cilvēkus, mēģina 
izvairīties no viņu vājībām, labākajā 
gadījumā iegūs viduvējības,” secina 
P. F. Drukers, piebilstot, ka stipriem 
cilvēkiem vienmēr ir visai pamanāmas 
vājības.

Vājš uzņēmuma vadītājs, veido-
jot līdzgaitnieku komandu, baidās 

Kā savienotie trauki

I

Uzņēmuma darbinieku 
komanda ir tikpat spēcīga 
kā līderis, kas ir tās vadībā. 

Un otrādi: līderis savas 
līderības prasmes vislabāk 

var īstenot spēcīgā, 
pareizi atlasītā darbinieku 
komandā. Līderis un viņa 
komanda ir kā savienotie 

trauki. Tieši tāpēc ir svarīgi, 
lai uzņēmumā būtu ne tikai 

izcils līderis, bet arī lieliska 
darbinieku komanda

pieņemt darbā spēcīgas personības, 
uztverot viņu spēku kā draudu sev, 
bet efektīvs līderis nebaidīsies pieņemt 
darbā pat tos, kas var izrādīties stiprā-
ki par viņu pašu. Uzņēmumam šāda 
drosme nāk tikai par labu. Amerikāņu 
tēraudliešanas rūpniecības izveidotājs 
Endrjū Kārnegī vēlējās, lai uz viņa kap-
akmens raksta: „Šeit dus cilvēks, kurš 
zināja, kā pieņemt darbā cilvēkus, kuri 
bija labāki par viņu.”

Ir gan arī pētnieki, kuri uzskata, 
ka vadītājam ir jābūt kaut nedaudz, 
bet gudrākam par saviem padota-
jiem.

Profesionalitāte un reputācija
Uzņēmuma Latvijas finieris pado-

mes priekšsēdētājs Uldis Biķis par 
savu pieredzi komandas veidošanā 
stāsta: „Galvenie apsvērumi un princi-
pi komandas veidošanā ir darbinieku 
ieinteresētība kvalitatīvā darbā, vienota 
izpratne par kopīgām vērtībām un uz 
attīstību vērsta sadarbība, pieņemot 
nepārtrauktu mainību.

Pamatā vadošie darbinieki pieredzi 
ir guvuši pašā uzņēmumā, jo pastāv 
iespēja kopīgi mācīties un veidot kar-
jeru, attīstot uzņēmumu. Protams, ir 
nepieciešamība pēc papildu zināšanām 
un citādākas pieredzes, tāpēc vadošajos 
amatos ienāk cilvēki arī ārējās atlases 
ceļā, kas salīdzinoši gan ir mazāks 
procents. Šajā gadījumā svarīgas ir ne 
tikai profesionālās kompetences, bet 
arī reputācija.

Ļoti nozīmīga ir jauno speciālistu 
piesaiste – sadarbība ar augstskolām, 
prakses vietas.

Mēs augsti novērtējam personību 
ar vēlmi un spējām mācīties, apgūstot 
jauno, – tā ir darba ņēmēja un darba 
devēja labākā investīcija.”

Meklē komandas spēlētājus
Latvijas Darba devēju konfederā-

cijas viceprezidente uzņēmēja Aiva 
Vīksna stāsta, ka viņai viens no sva-
rīgākajiem darbinieku izvēles kritēri-
jiem ir cilvēka spēja strādāt komandā. 
Ja kandidātam ir izcilas praktiskas 
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šobrīd visā pasaulē tiek uzskatīta par 
vienu no svarīgākajām vadītāja kom-
petencēm. Sociālo un emocionālo 
inteliģenci vērtē tikpat augstu kā stra-
tēģisko domāšanu. Veiksmīga koman-
da sākas ar tās vadītāju, viņa gatavību 
attīstīt talantus savā komandā, ticēt 
savu darbinieku varēšanai un paust to 
atklāti, kā arī spēju uzticēt atbildību 
un sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti.

Komandā svarīgākais ir:
 mērķis: laba komanda ir tā, kurā 
katrs tās dalībnieks pilnībā izmanto 
savas spējas un potenciālu kopī-
ga mērķa sasniegšanai. Jebkurā 
komandā būs atšķirīgi uzskati, 
viedokļi un paradumi, bet, ja pašos 
pamatos komandai būs vienots 
mērķis, tā spēs pārvarēt arī grūtības 
un nesaskaņas. Par mērķi regulāri 
atgādinās vadītājs, kurš pats par to 
stāvēs un kritīs;

 uzdevumi: efektīvi strādās koman-

viedokliszināšanas, bet viņš nemāk strādāt 
komandā, lieto es jēdziena mēs vietā, 
ir skaidrs, ka veiksmīgs komandas 
spēlētājs no viņa nesanāks. Svarīgi, lai 
katrs darbinieks interesētos ne tikai 
par savu šauro vai ne tik šauro atbil-
dības jomu, bet arī par uzņēmumu 
kopumā. Piemēram, datorspeciālists 
neizveidos mārketinga nodaļai visno-
derīgākās datubāzes, ja nezinās, kā šī 
nodaļa strādā. Ir jāpievērš uzmanība 
tam, vai jaunpieņemtais darbinieks 
būs psiholoģiski saderīgs ar jau izvei-
doto komandu. Savukārt, ja komanda 
nespēj sastrādāties ar kādu no pašrei-
zējiem darbiniekiem, arī tas laikus ir 
jāpamana un problēma jārisina. „Lai 
cik izcils speciālists būtu viens cil-
vēks, ir jāšķiras, ja viņš nespēj sastrā-
dāties ar pārējiem sešdesmit,” atzīst 
A. Vīksna.

Profesors Ilgvars Forands, vairāku 
menedžmenta un personālvadības 
grāmatu autors, piebilst, ka, veido-
jot komandu, ir svarīgi jau laikus 
noteikt, kāda loma tajā būs katram 
vadošajam darbiniekam. Ir būtiski, 
lai vadītāju vidū būtu kāds, kurš spēj 
ātri un gana veiksmīgi uzņemties visa 
uzņēmuma vadību, ja pašreizējais 
līderis kādu iemeslu dēļ vairs nevar 
vadīt. Uzņēmumu valdes vai pado-
mes I. Forands salīdzina ar alpīnistu 
grupu: tajās vienmēr ir jābūt kādam 
jokdarim, mūžīgajam optimistam, 
kurš spēj uzmundrināt pārējos, kad tie 
ir nokāruši degunu. Arī uzņēmumos 
ir jābūt kādam, kurš neļauj pārējiem 
zaudēt ticību, ka grūtības ir iespējams 
pārvarēt. Katrā uzņēmuma struktūrā 
un līmenī ir jābūt uz jaunievedumiem 
spējīgiem pragmatiskiem līderiem, 
kuri nebaidās pārmaiņu.

Daudzi līderi praksē saskaras ar 
jautājumiem, vai izskaust no koman-
das intrigantus vai arī mēģināt viņus 
izmantot savā labā, vai pieņemt darbā 
draugus un radus. A. Vīksna norāda, 
ka intrigas nenāk par labu uzņēmu-
ma klimatam un, ja darbiniekiem ir 
laiks vīt intrigas, acīmredzot viņi ir 
par maz nodarbināti. Savukārt tuvu 
cilvēku pieņemšana darbā ir pieņe-
mama, ja vien spēj nodalīt draugu 
vai radu būšanu no profesionālajām 
attiecībām.

Galalēmums – līdera ziņā
Lielos uzņēmumos darbinieku atla-

si vispirms veic personāla daļa un (vai) 
pieaicināti personāla atlases speciālisti, 
tomēr uzņēmuma vadītājs parasti dod 
savus norādījumus, kā būtu jākom-
plektē komanda, savukārt vadības 
komanda darbinieku atlasē iesaistās vēl 
ciešāk. Bieži vien vadošos amatus pie-
dāvā tiem, kuri uzņēmumā jau strādā 
un kuru stiprās un ne tik stiprās puses 
vadītājs jau ir iepazinis.

A. Vīksna labprāt paļaujas uz 
personāla atlases speciālistiem: „Viņi 
lieliski noder, lai no astoņdesmit 
kandidātiem atlasītu piecus vai sešus 
pretendentus, tomēr atlasītos izvērtēju 
un galalēmumu pieņemu pati, jo tieši 
man būs ar šiem cilvēkiem jāstrādā.” 

Arī I. Forands ir vienisprātis: personāla 
speciālisti var sagatavot iepriekšēju 
informāciju par potenciālo darbinie-
ku, viņa portfolio, tomēr vadītājam šī 
informācija ir jāizvērtē pašam.

Veidojot komandu, ir jārēķinās 
gan ar potenciālo darbinieku izglītību 
un stāžu, gan psiholoģisko portretu. 
I. Forands uzskata: ir jāskata ne tikai 
diploms, bet arī tā pielikums, lai redzē-
tu, kāda ir bijusi vidējā atzīme, kuri 
studiju kursi apgūti labāk un kuros nav 
veicies. Ja līdzgaitnieku meklēšanas 
laikā ierunājas intuīcija, tā noteikti ir 
jāuzklausa. I. Forands uzsver – intu-
īcija ir zināšanās balstīta pieredze. Ja 
darba intervijā šķiet, ka kāda persona 
amatam būs nepiemērota, kaut it kā 
nebūtu iemesla tā domāt, labāk intuīci-
jas balsij tomēr klausīt. 

da, kurā katrs tās dalībnieks skaidri 
zinās savus uzdevumus un kurā kat-
ram būs dota iespēja brīvi pieņemt 
lēmumus savas atbildības robežās;

 mācīšanās kā kultūra: komanda ir 
dzīvs, mainīgs un augošs organisms. 
Šobrīd atslēgas vārdi ir elastība, pie-
lāgojot savas kompetences jaunām 
tirgus prasībām, un pastāvīga attīs-
tība. Galvenais mācīšanās kultūras 
virzītājs – vadītājs.

Kopumā vadītāji Latvijā ir orientēti 
uz cilvēku, uz sadarbību un attiecību 
veidošanu, bet ne vienmēr spēj definēt 
komandas mērķus un attiecināt tos 
uz katram darbiniekam saprotamiem 
un izmērāmiem rādītājiem. Vadītājiem 
Latvijā ir jāattīsta prasme laikus sniegt 
kvalitatīvu atgriezenisko saiti.

Gan komandas izveidē, gan citkārt 
intuīciju apzināti vai neapzināti izman-
to visi vadītāji. Labi, ja tā ir attīstīta un 
cilvēks spēj tajā ieklausīties. Arī manā 
personīgajā pieredzē ir bijuši gadījumi, 
kad intuīcija saka priekšā – kandidāts 
uzņēmumā neiederēsies, kaut gan 
personība, kompetences, testi un 
atsauksmes – viss liecina, ka tam tā 
nevajadzētu būt.

Tomēr intuīcija kalpo tikai kā palīg-
rīks: pamatā ir apzinātas komandas 
vērtības un skaidri definēti mērķi un 
uzdevumi.


