
A pmēram gadu pirms šīs grāmatas izdošanas satikāmies tāpat 
vien, lai patērzētu par visu ko. Un aizpļāpājāmies... par krīzi – 

tematu, ko laikam jau Latvijā nav apgājis neviens, izņemot tos, kuri 
vēl tikai mācās runāt.

Mūsu ikdienas darbs ir saistīts ar vadīšanu un vadības prakses 
pētīšanu. Tā nu sākām runāt par to, kā šobrīd vadītāji tiek galā ar 
savām komandām, kā viņi spēj motivēt un iedvesmot savus cilvēkus. 
Vajadzēja iedvesmu... Taču – kur to meklēt? Radās doma meklēt jau
nas idejas un iedvesmu pie cilvēkiem, kuri vada komandas ārpus biz
nesa – citādas komandas.

Sākumā par interviju apkopošanu grāmatā un izdošanu nedo
mājām  – spriedām, ka skatīsimies, kas iznāks, varbūt tikai parunā
simies, varbūt būs laba publikāciju sērija, taču, jo vairāk «rakām», 
jo interesantāki kļuva mūsu «ceļojumi», kā mēs tos sākām dēvēt. 
Katra tikšanās ar šiem cilvēkiem – komandu vadītājiem, mums bija 
kā mazs ceļojums un piedzīvojums, kas aizrāva. Sapratām vienu – arī 
viņi paši ir aizrāvušies ar to, ko dara, un ar savu atdevi un iesaistīša
nos «aplipinājuši» savu komandu. 

Kāpēc tā nevarētu būt katrā organizācijā? Kāds «Gallup Orga ni za
tion» pētījums (tā ietvaros 30 gadu laikā tika aptaujāti vairāk nekā 17 
miljoni darbinieku) rāda, ka aptuveni 33% no aptaujātajiem bija aktīvi 
iesaistīti savā darbā, 49% nebija iesaistīti, bet 18% bija aktīvi neiesaistīti. 

Pirmie ir tie, kuri dod iespēju īstenot organizācijas mērķus un 
sniedz pozitīvu ieguldījumu to sasniegšanā. Neiesaistītie darbinieki 
cenšas koncentrēties saviem ikdienas uzdevumiem, nevis organizāci
jas mērķiem, vēloties, lai kāds pasaka priekšā, ko darīt. Šādiem darbi
niekiem ir tieksme justies tā, it kā viņu devums netiktu ievērots. Viņi 
nodarbojas ar blakus darbiem un veic minimumu, lai tikai izdzīvotu 
organizācijā. Savukārt aktīvi neiesaistītie ir tie, kuri izrāda savu neap
mierinātību un izmanto ikvienu iespēju, lai sētu negatīvismu, bieži 
panākot vienprātību ar pārējiem darbiniekiem par to, kas vainas 
uzņēmumam un tā vadībai, taču nesniedzot nekādu konstruktīvu 
ieguldījumu, lai atrisinātu problēmas. 

Kā liecina citi pētījumi, tipiskā uzņēmumā tikai 10% darbinieku 
zina uzņēmuma vīziju un mērķus un izprot, kā viņu darbs ir saistīts 
ar šiem mērķiem. Ja šāds uzņēmums būtu sporta komanda ar 11 spē
lētājiem, tas nozīmētu, ka:

•	 tikai	trīs	spēlētu	savas	komandas	labā,	lai	tā	uzvarētu;
•	 pieci	spēlētāji	censtos	izdzīvot	un	gaidītu,	kamēr	citi	vedīs	
komandu	pretim	uzvarai;

•	 divi	aktīvi	darbotos	pret	komandu,	iespējams,	sūdzoties	par	
kapteini, treneri un citiem komandas spēlētājiem un mēģinot 
panākt,	lai	citi	piekrīt,	ka	komanda	ir	bezcerīga;	

•	 tikai	viens	spēlētājs	zinātu,	kur	atrodas	mērķis	(vārti)	un	kā	to	
sasniegt (gūt vārtus). 

Šāda komanda noteikti nekad neuzvarētu...

Tādēļ mums bija interesanti «mesties» šajā «ceļojumā» un 
papētīt, kā komandu vadītāji panāk to, ka visi iesaistītie zina mērķi, 
ka visi komandā «spēlē tā, lai uzvarētu». Kas notiktu, ja pavāri pie
dāvātu mums to, ko mēs nevēlamies ēst, pilots lidotu, kur vēlas, stju
arte nezinātu, ko darīt, ja kādam lidmašīnā kļūtu slikti? Kas notiktu, 
ja katrs aktieris uz skatuves darītu to, kas viņam labāk patīk, un auk
līte bērnudārzā pastaigas laikā piemirstu par mūsu mazuli?

Tā sākās 
mūsu ceļojums...
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