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TERĒZA EMABILE

Kopsavilkums

MŪSDIENU ZINĀŠANU UN EKONOMIKAS LAIKMETĀ 
cilvēku radošums guvis lielāku nozīmi nekā jebkad ag-
rāk. Diemžēl daudzos uzņēmumos tiek izmantotas tādas 
vadības metodes, kuru dēļ darbinieku radošais gars no-
plok. Kā tas notiek? Tiek pazudināta iekšējā motivācija – 
spēcīgs iekšējais dzinulis paveikt ko tādu, kam pamatā ir 
cilvēka neviltota ieinteresētība un aizraušanās.
Parasti darbinieku vēlmi radoši darboties vadītāji ne-

nogalina apzināti. Taču, tiecoties paaugstināt ražīgumu, 
efektivitāti un kontroli – darījumu pasaulē tik būtiskās 
īpašības –, viņi sagrauj cilvēku radošumu. Terēza Ema-
bile apgalvo, ka visam būtu jānotiek citādi. Darījumu pa-
saulei izvirzāmās prasības var apvienot ar radošu darbī-
bu. Taču, lai tā notiktu, vadītājiem vispirms būs jāmaina 
sava domāšana.
Vissvarīgāk ir saprast, ka radošumu veido trīs sastāv-

daļas: kompetence, spēja elastīgi, tēlaini domāt un moti-
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vācija. Vadītājiem ir iespēja ietekmēt pirmās divas, taču 
šis process ir dārgs un lēns. Daudz iedarbīgāka rīcība 
būtu darbinieku iekšējās motivācijas vairošana.
Arī šajā situācijā vadītājiem nav jāpaliek ar tukšām 

rokām – viņu rīcībā ir dažas nozīmīgas sviras: darbinie-
kiem uzticēto uzdevumu izaicinājuma pakāpe, rīcības 
brīvība, kas viņiem tiek atvēlēta, veids, kādā tiek veido-
tas darba grupas, darbinieku radošo izpausmju iedroši-
nāšana un veicināšana, kā arī organizācijas sniegtais 
atbalsts šajā procesā.
Piemēram, izaicinājums. Iekšējā motivācija būs 

augsta tajos gadījumos, kad darbinieki jutīs izaicināju-
mu, taču netiks apkrauti ar nepaveicamiem darbiem. Tā-
dējādi vadītāju uzdevums ir katram darbiniekam uzticēt 
atbilstīgus darba pienākumus. Arī rīcības brīvībai ir liela 
nozīme. Iekšējā motivācija, kā arī vēlme radoši darbo-
ties atraisās brīdī, kad vadītāji saviem darbiniekiem ļauj 
izlemt, kā sasniegt izvirzītos mērķus, nevis tikai noteikt, 
kādiem tiem jābūt.
Vadītāji var ietekmēt savu padoto vēlmi radoši darbo-

ties. Jūs varat panākt, ka darbinieki kļūst patiesi novato-
riski risinājumu meklēšanā, un iegūt uzņēmumu, kurā 
radošās spējas tiek ne vien saglabātas un uzturētas, bet 
arī zeļ un plaukst.

KAD ATCEROS visas tās organizācijas, kuras esmu pētījusi un 
ar kurām esmu sadarbojusies pēdējo 22 gadu laikā, nav ne mazāko 
šaubu: cilvēku radošumu iznīcina daudz biežāk, nekā veicina un at-
balsta. Vairākumā gadījumu tā notiek ne jau tāpēc, ka vadītājiem būtu 
kāda īpaša, pret radošumu vērsta atriebības kāre. Tieši pretēji – lie-
lākā daļa no viņiem augstu vērtē jaunu un noderīgu ideju rašanos. 
Tomēr ierastajā ikdienas darba vidē, ko esam sekmīgi izveidojuši, ra-
došuma saknes nevilšus tiek satricinātas. Tā notiek, tiecoties sasniegt 
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