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iznesa administrāci-
jas (vadības) maģis-
tra grāds jeb MBA 
(Master of Business 
Administration) no 
parasta maģistra 
grāda, piemēram, 

vadības zinātnē, atšķiras ar praktis-
kāku ievirzi un plašāku skatījumu. 
Pasniedzēji lielākoties ir nevis teorē-
tiķi, bet līderi ar pieredzi uzņēmumu 
vadībā. Arī no studentiem tiek sagai-
dīts, ka viņi nevis būs pasīvi klausītāji, 
bet aktīvi iesaistīsies studiju procesā, 
diskutējot, piedāvājot risinājumus 
situācijām, ar kurām var saskarties 
vadītājs. Tāpēc ierasta gan Latvijas, 
gan ārvalstu augstskolu prakse ir MBA 
studiju programmās uzņemt nevis 
zaļus gurķus, kuru vienīgais sasnie-
gums dzīvē ir iegūtais bakalaura grāds, 
bet cilvēkus, kuriem ir pieredze arī 
darba tirgū, vēlams, vadošā amatā.

Prasmes svarīgākas 
par diplomu

B Jāzina, ko grib
Prestižākajās augstskolās ne tikai 

testos, bet arī sarunās tiek izvērtēts 
pretendenta līdera potenciāls un moti-
vācija studijām. Rīgas Starptautiskās 
ekonomikas un biznesa administrā-
cijas augstskolas (RISEBA) rektore 
Irina Senņikova skaidro: ir svarīgi, lai 
visa studentu grupa būtu ar līdzīgu 
zināšanu un pieredzes līmeni, lai nav 
tā, ka daļa studentu par kaut ko dis-
kutē, bet citi pat nesaprot, par ko ir 
runa. Turklāt MBA studijās studenti 
mācās ne tikai no pasniedzējiem, bet 
arī viens no otra, kā arī veido kontaktu 
tīklu, kas var noderēt tālākajās biznesa 
gaitās.

I. Senņikova piebilst, ka MBA 
programma ir paredzēta tiem, kuri 
zina, kādas spējas grib attīstīt, lai būtu 
veiksmīgi vadītāji. Arī tāpēc ir nepie-
ciešama atbilstoša pieredze.

MBA programmas tiek veidotas tā, 
lai attīstītu ne tikai t. s. vadītāju hard 
skills – tehnoloģiju, tirgus pārzināšanas 
u. c. prasmes, bet arī soft skills – vadī-
bas psiholoģijas, līderības prasmes. 
Tādējādi var teikt, ka MBA studijas 
attīsta arī emocionālo inteliģenci – 
spēju iejusties cita cilvēka ādā, izprast 
viņu. Emocionālā inteliģence patlaban 
tiek uzskatīta par vienu no ļoti nepie-
ciešamām līdera īpašībām.

Nordea Bank personāla daļas vadī-
tājs Latvijā Zigmārs Valtmanis saka: 
„Emocionālās inteliģences līmenis 
vistiešākajā veidā ietekmēs potenciālā 
vadītāja lēmumu pieņemšanu. Ļoti 
svarīgas ir ne tikai vadītāja prasmes 
un zināšanas, bet arī attieksme.” Tāpēc 
potenciālie vadītāji darba intervijās 
tiek izvērtēti t. s. 360 grādu griezumā, 
proti – vispusīgi.

I. Senņikova norāda: ir svarīgi, lai 
studijas MBA programmā attīstītu arī 

Vai veiksmīgi 
attīstīt uzņēmumu 
palīdzēs MBA 
grāds? Vai arī bez 
tā var iztikt, 
ja vien līderim 
ir gana augsts 
intelekta un 
emocionālās 
inteliģences 
koeficients, 
kas ir attīstīts cita 
veida studijās vai 
pieredzē?



  03 / 2015 85  

BIZNESSLĪDERĪBAIzolde Kalna
izolde.kalna@kapitals.lv

vadītāju radošās spējas, tāpēc RISEBA 
bizness tiek sasaistīts ar mākslu – tās 
elementi tiek izmantoti biznesa stu-
dijās.

Tikai 29 no 100
Interesanti – Harvard Business 

Review pērnais pētījums apliecina, ka 
vairumam veiksmīgāko biznesa līderu 
pasaulē nav MBA izglītības. Sarindojot 
vadītājus pēc viņu ieguldījuma uzņē-
muma tirgus vērtības palielināšanā, 
nācās secināt, ka MBA izglītība ir tikai 
29 no 100 labākajiem vadītājiem. Viņu 
panākumi drīzāk ir saistīti ar konkrē-
tām prasmēm un spējām. Atklājās, 
ka 24 no 100 veiksmīgākajiem vadī-
tājiem ir inženiertehniskā izglītība, 
lai gan uzņēmums ar studiju jomu 
nav saistīts. Studijas tehniskā sfērā 
sniedz praktisku, pragmatisku un uz 
rezultātu orientētu pieeju, spriež SIA 
CVO Recruitment Latvia vadītāja un 
vadošā konsultante Jūlija Lobanovska. 
I. Senņikova piebilst: tehniskā izglītība 
vadītājiem var būt noderīga arī tāpēc, 
ka tā attīsta loģisko domāšanu, bez 
kuras biznesā neiztikt.

RISEBA rektore ir secinājusi, ka 
daudzas īpašības, kas ir nepieciešamas 
veiksmīgam vadītājam, ir dabas dotas. 
„Pasaulē daudziem slaveniem vadītā-
jiem vispār nav augstākās izglītības,” 
viņa atgādina. Tomēr lielākajai daļai 
atbilstoša izglītība ir nepieciešama, lai 
attīstītu dabas dotās spējas.

Grāds nav izšķirošais
Pieredze Latvijā liecina, ka, piesa-

koties konkursam uz vadošu amatu, 
MBA grāds var noderēt, taču tas nebūs 
izšķirošais. Z. Valtmanis skaidro: 
„Līdztekus izglītībai tiek vērtēts arī 
potenciālā darbinieka profesionālais 
sniegums un iemaņas, motivācija, 
ambīcijas u. c. kompetences atbilsto-
ši konkrētajam amatam. Atsevišķās 
vadītāju un speciālistu pozīcijās ir 
nepieciešams maģistra grāds, taču tā 
esamība vai trūkums nebūs galvenais 
lēmuma pieņemšanā.”

Savukārt SIA Tele2 personāla vadī-
bas direktore Aija Bite-Ozere stāsta: 
„Meklējot vidējā un augstākā līmeņa 
darbiniekus, pievēršam uzmanību 

tam, vai kandidāts ir ieguvis MBA 
grādu. Tas nav galvenais kritērijs, bet 
dod pārliecību, ka darbinieks dziļāk un 
plašāk izpratīs biznesa procesus un dos 
pienesumu konkurētspējīgas uzņēmu-
ma stratēģijas izstrādē un realizācijā. 
Kad uzņēmums meklē augstākā līme-
ņa speciālistus, ar starptautiski atzītām 
testa metodēm tiek izvērtēts arī viņu 
intelekta koeficients (IQ) un emocio-
nālā inteliģence.”

MBA grāda vērtību apliecina arī 
A. Bites-Ozeres teiktais, ka vairāki 
Tele2 darbinieki MBA grādu ir ieguvu-
ši, strādājot Tele2, un viņiem tas ir bijis 
būtisks atspēriens tālākās karjeras vei-
došanā uzņēmumā. Arī Z. Valtmanis 
piebilst: ir gadījumi, kad banka finan-

siāli atbalsta darbinieku studijas MBA 
programmās.

MBA grāda vērtību pasaulē 
nosaka, arī salīdzinot vadītāju atalgo-
jumu pirms un pēc MBA studijām. 
J. Lobanovska spriež: „Latvijā ne vien-
mēr ieguldījums MBA izglītībā pozitīvi 
ietekmē atalgojumu pēc diploma iegū-
šanas. Lai gan ir uzņēmumi, jo īpaši 
starptautiskas kompānijas, kuri šādu 
ierakstu CV augstu novērtē, primāri 
tiek vērtētas konkrētas kompetences 
un pieredze.”

Ir jāpiebilst, ka ārvalstīs, preten-
dējot uz vadošiem amatiem, svarīgi 
var būt ne tikai tas, vai ir MBA grāds, 
bet arī tas, kurā tieši augstskolā tas ir 
iegūts. 

Jūlija 
Lobanovska, 
SIA CVO 
Recruitment 
Latvia vadītāja, 
vadošā konsul-
tante

Pērn publis-
kotajā pētījumā 

(Zenger Folkman, 2014) par sep-
tiņām visnozīmīgākajām dažādu 
līmeņu vadītāju kompetencēm ir 
atzītas šīs:

 spēja iedvesmot un motivēt,
 godīgums un atklātība,
 spēja analizēt jautājumus un risi-
nāt problēmas,

 orientācija uz rezultātu,
 pārliecinoša un spēcīga komuni-
kācija,

 sadarbības un komandas darba 
veicināšanas prasmes,

 attiecību veidošanas prasmes.
Vadītājiem Latvijā kopumā ir 

pilnveidotas komunikācijas un 
sadarbības veidošanas prasmes, 
bet pie attīstāmajām kompetencēm 
kompāniju īpašnieki visbiežāk min 
orientāciju uz rezultātu un proaktī-
vu rīcību, kā arī stratēģisku un ilg-
termiņa domāšanu. Dažādu līme-
ņu vadītājiem visvairāk trūkst tieši 

spējas redzēt divus soļus uz priek-
šu un vēlmes uzņemties atbildību 
par nākotnes veidošanu. Iepriecina 
fakts, ka arvien vairāk, jo īpaši 
jaunākās paaudzes, vadītāju Latvijā 
spēj sabalansēt fokusu uz peļņu un 
nemateriālajiem faktoriem un par 
tikpat būtisku uzskata personīgo 
un komandas garīgo izaugsmi.

Mēs dzīvojam strauji mainīgā 
laikā, un darba tirgū būtiska ir 
spēja elastīgi reaģēt un pielāgoties 
situācijai. Grenobles Biznesa skolas 
direktore Žudita Buvāra ir paudusi 
viedokli, ka arī biznesa skolām 
ir jāspēj pielāgoties mainīgajām 
pasaules vajadzībām. Tām būtu 
jāsagatavo ne tikai labi vadītāji, 
bet arī efektīvi komandas spēlētāji, 
mudinot katru uzņemties lomu, 
kas atbilst viņa personībai un kurā 
viņš jūtas visērtāk, tā vietā, lai 
viestu veltas cerības uz līderības 
potenciālu (tiem, kuros tā nav). 
Pieprasītas un atbilstošas nākotnē 
būs tās MBA programmas, kas 
paralēli zināšanu apguvei veicinās 
saskarsmes un sadarbības pras-
mes, lai tādējādi veidotos efektīvas 
starptautiskas un starpdisciplināras 
komandas ārpus ģeogrāfiskām, 
kultūras vai citām robežām.

viedoklis


