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Nesaskaņu risināšana

VORENS ŠMIDTS UN ROBERTS TANNENBAUMS

Kopsavilkums

JA NOKAITĒTAS GAISOTNES PAMATĀ ir nesaskaņas 
uzņēmumā, vadītājiem jāizprot to būtība, lai, sistemātis-
ki strādājot pie šo nesaskaņu risināšanas, tiktu saglabā-
ta gan harmonija uzņēmumā, gan darbinieku iniciatīva.

NEPATĪKAMĀKIE MIRKĻI VADĪTĀJA DARBĀ saistīti ar ne-
pieciešamību risināt nesaskaņas padoto starpā – domstarpības, strīdus 
un pat atklātus konfliktus. Bez tā visa viņš vēl atrodas divu savu pre-
tēju vēlmju krustugunīs. No vienas puses, vadītājs vēlas ļaut izpaus-
ties saviem padotajiem, tādējādi izmantojot visu viņu potenciālu un 
gūstot jaunas un radošas pieejas problēmu risināšanā. No otras puses, 
viņš alkst pēc draudzīgas, efektīvas komandas, lai sasniegtu uzņēmu-
ma izvirzītos uzdevumus. Viņa uzdevumu sarežģī nesaskaņas. Tām 
parādoties, objektivitāte izkūp gaisā, dodot vietu nokaitētām emoci-
jām, aizskartai cilvēku patmīlībai, kā dēļ cieš savstarpējās attiecības. 
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Efektīva vadība

Tā kā nesaskaņas spēj tik dažādos veidos sarežģīt vadītāja darbu, 
viņam ir būtiski tās pilnībā izprast un mācēt konstruktīvi risināt. Šā 
raksta mērķis ir palīdzēt vadītājam daudz efektīvāk vadīt darbinie-
kus, palielinot viņu izpratni par nesaskaņu cēloņiem un uzlabojot 
spēju savstarpēji saprasties.

Izklāsta pārskatāmībai koncentrēsimies uz nesaskaņām, kas ro-
das vadītājam pakļauto vidū. Tomēr vēlamies uzsvērt, ka nesaskaņās 
starp nodaļām, organizācijām, kā arī valstīm darbojas tie paši princi-
pi, koncepcijas, metodes un dinamika, kas apskatīti rakstā.

Mēs uzskatām, ka vadītāja spēja efektīvi risināt nesaskaņas ir at-
karīga no:

• viņa spējas noteikt un izprast nesaskaņas;

• viņa pārliecības un spējas izmantot atbilstošāko veidu no pla-
šā izturēšanās iespēju klāsta;1

• viņa pārliecības un spējas tikt galā ar paša emocijām – īpaši tām, 
kas varētu mazināt viņa sociālo jūtīgumu (spēju noteikt problē-
mu) un viņa darbības fleksibilitāti (spēju attiecīgi rīkoties).2

Aplūkojot konkrēto problēmu, mēs balstījāmies uz diviem pie-
ņēmumiem.

1. Nesaskaņas cilvēku vidū nevar tikt nepārprotami traktē-
tas kā labas vai sliktas. Nesaskaņas var gan nest sava veida 
labumu uzņēmumam, gan arī to sagraut, mazināt darbinieku 
un uzņēmuma efektivitāti. 

2. Nav viens pareizais veids, kā risināt nesaskaņas. Katrā situā-
cijā jāizvēlas piemērotākais risinājums – vai nu izvairīties no 
nesaskaņām, apspiest tās, saasināt līdz konfliktam, vai arī izman-
tot nesaskaņas, lai konstruktīvāk atrisinātu problēmu. Ja vadītājs 
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