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IEPAZĪSIMIES!

- VĀRDS;

- PIEREDZE... prof. darbības jomas, vērtīgākais/interesantākais tajās;

- HOBIJI... man patīk...;

- KO GRIBI IEGŪT/UZZINĀT ŠAJĀ APMĀCĪBĀ?
- KAS IR STRESS, kā tas izpaužas Tavā prof. dzīvē?



STRESS – organisma reakcija uz pārmaiņām

EI-STRESS DI STRESS

- NESKAIDRĪBA
- NEPATIKA
- PĀRGURUMS

- PAMANĪT
- PRECIZĒT
- SPĒJA IETEKMĒT
- PĀRMAIŅU   

PLĀNS
- DARBĪBAS
- REZULTĀTI 

+ PĀRMAIŅU 
PLĀNS



PRĀTS, SMADZENES... IQ

- Dienas laikā vidēji domājam 80 000 domu;
- 78% ūdens, 15% tauku, + sāls, kālija hidrāts, olbaltumvielas;
- Aizņem 2% no ķermeņa masas, patērē 17% enerģijas un 20% skābekļa;
- Ap 100 miljardu neironu, virs 100 triljonu sinapšu;
- Vidēji cilvēka smadzenes sver 1,4kg... Einšteina 1,23kg;
- Katru reizi, kad mācamies ko jaunu, smadzeņu struktūra mainās!
- Vīriešu smadzenes ir par 10% lielākas par sieviešu;
- Sieviešu smadzenēs ir vairāk nervu šūnu, kas nodrošina augstāku datu apstrādes 

ātrumu;
- Naktī, guļot smadzeņu darbība netiek pārtraukta...



SAULE
BULJONS
CEPURE
PIENS

EKSĀMENS
NAZIS
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IEVĀRIJUMS
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PERSONĪBAS STRUKTŪRA (Z. FREIDS)

EGO
ES

SUPER
EGO

ID
BEZAPZIŅA

7±2, Griba, 
izvēle...

Audzināšana, kultūra, 
likumi, pieredze...

Pieprasījumi, sapņi...

NOLIEGŠANA, ATGRŪŠANA, 

REGRESS, KOMPENSĀCIJA, 

PROJEKCIJA, AIZVIETOŠANA, 

INTELEKTUALIZĀCIJA, 

KONVERSIJA



CILVĒKI IR...



MILTON  HYLAND  ERICSON (1901-1980)

PIECI SADARBĪBAS PRINCIPI

1. AR VISIEM
VISS IR OK!

2. CILVĒKIEM JAU IR 
VISI NEPIECIEŠAMIE RESURSI
SAVU MĒRĶU SASNIEGŠANAI

3. KATRAS UZVEDĪBAS PAMATĀ
IR POZITĪVI NODOMI

5. PĀRMAIŅAS NOTIEK
NEPĀRTRAUKTI

4. CILVĒKI VEIC LABĀKO
IZVĒLI NO IESPĒJAMĀM



5 MILTONA ĒRIKSONA SADARBĪBAS PRINCIPI 

Vai ļausi padalīties? 

- Ar Tevi viss ir kārtībā. 

- Tev ir visi nepieciešamie resursi Tavu mērķu sasniegšanai. 

- Tavu darbību pamatā ir tikai pozitīvi nodomi. 

- Tu veic labāko izvēli no visām iespējamām. 

- Pārmaiņas ir iespējamas, tās notiek pastāvīgi. 

Paldies! 



NODOMS...

1. KO ES VĒLOS?

2. KĀDAM MAN IR SVARĪGI BŪT LAI TO SASNIEGTU? 



EMOCIONĀLAIS INTELEKTS:

- Savu emociju atpazīšana (PAŠAPZINĀŠANĀS);
- Savu emociju pārvaldīšana (PAŠREGULĀCIJA);
- Emociju atpazīšana citos (EMPĀTIJA);
- Attiecību, mijiedarbības vadīšana (SOCIĀLĀS PRASMES);
- Emocionālās noslieces, kas vada, vai sekmē mērķu sasniegšanu (MOTIVĀCIJA)...

(Salovey, Mayer, 1990, Chade-Meng Tan, 2012)



VAJADZĪBAS
... zem katras emocijas slēpjas vajadzība!

- Pēc kā nāk mans klients?
- Nodefinē sadarbības vērtību no partnera/Klienta perspektīvas

- Ar kādu jautājumu atnācāt?
- Kā tieši es Jums varu palīdzēt?
- Kā Jūs redzat šā jautājuma risinājumu?
- Jūs tik interesanti stāstāt, bet vai varam atgriezties

pie Jūsu jautājuma būtības?



LAIKA PLĀNOŠANA...
ILŪZIJAS UN

KO TIEŠĀM VARU IETEKMĒT?



MANAS
168 h



JAUTĀJUMI PAŠIZPĒTEI

Vai esat apmierināts ar notiekošo?
...ja NĒ, ko gribētu tā vietā? ...aprakstiet vēlamo rezultātu.



ĀTRUMS +
ATTĀLUMS +

ĀTRUMS –
ATTĀLUMS +

ĀTRUMS –
ATTĀLUMS -

STEIDZĪGI +
SVARĪGI +

STEIDZĪGI -
SVARĪGI -

STEIDZĪGI -
SVARĪGI +

STEIDZĪGI +
SVARĪGI -



EZENHAUERA MATRICA
Steidzami/Svarīgi

Prioritātes
Deleģēšana... ABC
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LAIKS AKTIVITĀTE
LABKLĀ  

JĪBA

IZDZĪVO 

ŠANA

STAGNĀ 

CIJA

IZVAIRĪ 

ŠANĀS

CIKLI KOPĀ:

MANAS AKTIVITĀTES DIENĀ X

1 aktivitātes mērīšanas cikls - 15 min.

Aprēķinu ērtībai ciklus var apvienot -
piem. Miegs no 24 00 līdz 7 00,
7 h sadalītas pa 15 min. ir 28 cikli (7 x 
4 = 28)

Ciklu summu varat ierakstīt tabulas 
noslēgumā.



AUSTRUMU TIPS RIETUMU TIPS

Cilvēks atrodas it kā laikā iekšā. Redz laiku no malas.

Laiku izjūt lielos blokos – šodien, rīt, 

vakarā.
Izjūt minūtes vērtību. Laiks ir nauda.

Var nokavēt stundu un nejusties 

vainīgs – svarīgi ir, ka es taču 

atnācu!

Precīzs vienmēr ierodas laikā.

Spēj ilgstoši koncentrēties. Grūti ilgi koncentrēties. Ātri nogurst.

Viegli uzsāk vairākus darbus. Reti 

tos pabeidz.

Labs plānotājs, parasti pabeidz 

iesākto.

Izvirza lielus mērķus, rada vīzijas. 

Pats reti tos sasniedz.

Izvirza mazus, reālus mērķus un tos 

arī parasti sasniedz.

Dara darbu, kamēr to pabeidz. 

Kvalitatīvi un rūpīgi.

Dara darbu, kamēr beidzas tam 

atvēlētais laiks. Bieži vien cieš 

kvalitāte.

Nejūt laika plūdumu. Izdzīvo mirkli, 

uzmanība vērsta uz to, kas notiek 

šeit un tagad. 

Sarežģīti būt šeit un tagad. Kontrolē 

laiku, zina, kas būs jādara uz priekšu. /nlpcentrs.lv/



LAIKA ZAGĻI

- Sociālie tīkli;
- @ spēles, spēlītes, aplikācijas;
- Kaitīgi ieradumi, kompensācijas, atlikšanas;
- TV;
- e-pasts;
- Draugi, kolēģi, kuriem nav, ko darīt;
- Nespēja atteikt;
- Domāšanās īpatnības, info uztveres filtri;
- Pārmērīgs optimisms,
- Neorganizētība/haoss, 
- Saprotamu mērķu trūkums...



KO VĒLĒTOS UZLABOT?

- Kas manā darba dienā liek nevajadzīgi saspringt?
- Kā to var uzlabot?

... piemēram

- pilnveidotu (kur, kā, ar ko?...);
- strādātu, veidotu karjeru (par ko, par cik, apstākļi, iespējas?...);
- apgūtu, iemācītos (ko, kur, kāpēc? ...);
- satiktu, dalītos ...;
- ...;
- ...



OPTIMĀLAS

168 h



LAIKU PLĀNOJOT SVARĪGI...

- Apzināt/uzskaitīt visus plānotos darbus
(izveido aptuvenu sarakstu pa nedēļām, mēnešiem, neaizmirstot par         

prioritātēm);
- Precizēt... katra darba uzsākšanas un noslēguma termiņu,

līguma Nr., plānoto rezultātu;
- Noteikt darbu/aktivitāšu prioritāti, hierarhiju – augstākā prioritāte ATTĪSTĪBA;
- Deleģēšana - atbildīgā nozīmēšana, tā informēšana 

+ atgr. saite par izpratni;
- Personīgā kontrole..., laiks, apjoms, kvalitāte, grafiks...



JAUTĀJUMU FORMAS, NOZĪME, REZULTĀTI

FORMAS:
- slēgtie;
- atvērtie;
- alternatīvie...

NOZĪME – info apjoms, sarunas kvalitāte;

REZULTĀTI – tikšanās laiks, atbilžu dziļums, klienta rezultāti... 



Kas?
Kā?

Kam? 
Ko?

Ar ko?
Kad?
Kur?

Kāpēc? 
Cik?

Kādā veidā?
Kāds? 



UZDODOT JAUTĀJUMUS:

- ieturiet pauzi pēc jautājuma uzdošanas;
- uzdodiet jautājumus pa vienam;
- sagaidiet atbildi, atturieties atbildēt klienta vietā;
- uzdodiet jautājumus pārliecinātā / atbilstošā tonī;
- esat uzmanīgs, klausieties aktīvi...



SARUNAS STRUKTŪRA - GROW

G – GOALS MERĶIS/PIEPRASĪJUMS  KO?

- Labdien, ko vēlaties?   - Ar kādu jautājumu atnācāt?   - Kā varu palīdzēt?

R – REALITY REALITĀTE   KAS NOTIEK?

- Pastāstiet, kas tad īsti notiek šobrīd? - Kas jau ir izdarīts? 

- Kādas ir Jūsu domas par pašreizējo situāciju? 

O – OPTIONS VARIANTI?  OPCIJAS... Tiek ģenerēti darbību virzieni/varianti

- Kā Jūs gribētu, lai šis jautājums tiktu risināts?  -Kādi vēl ir iespējamie sadarbības varianti? 

- Mēs varam Jums piedāvāt...!    - Kā vēl šo situāciju var risināt?

W-WILL,WAY

DARBĪBAS PLĀNS – 1. solis ar precīzām darbībām, ar konkrētu laiku



ATGRIEZENISKĀ SAITE
subjektīva informācija 3. personai par to, kā Jūs uztverat, jūtat, saprotat  viņu, viņa 

darbības, nodomus...

- Iespēja informēt sarunu biedru par to, kā uztveram viņa teikto, jūtam viņa attieksmi.
- Iespēja attīstīties:

- pašam ― sniedzot atgriezenisko saiti bez vērtējuma, informāciju par 
notikušu faktu;

- apkārtējiem ― iegūstot informāciju par savu ietekmi uz apkārtējiem.
- Iespēja komunicēt neizraisot emocijas

- ja tiek izteikts viedoklis par darbību, nevis cilvēku, nav aizvainojuma.
- Kļūdas ― fakti, pieredze, kas veicina izaugsmi.



DAŽI NO ATGRIEZENISKĀS SAITES 
SNIEGŠANAS MĒRĶIEM:

- precizēt, kam un ar kādu mērķi tiek sniegta atgriezeniskā saite;
- palīdzēt sarunas biedram apzināt savas spēcīgās un attīstāmās puses;
- atbalstīt darbības, kuras paaugstina personisko un profesionālo efektivitāti;
- palīdzēt pieļautās kļūdas uztvert, kā pieredzi 

un mācīties no tām...



ATGRIEZENISKĀ SAITE
aktualizējam situāciju – atrodam  pozit./negat. tēlu,  uz kā piemēra trenēties

STĀSTS...
- Tev patika/nepatika?
- ko Tu pamanīji?
- ko viņš darīja/nedarīja?
- kā tas izpaudās?
- ko Tu darītu savādāk?

Uzdevums
- pāriet no subjektīvu emociju izpaušanas uz faktiem;
- no vispārinātas jautājuma uztveres uz personisku redzējumu, 

atbildību



EFEKTĪVA
ATGRIEZENISKĀ SAITE:

- aprakstoša, nevis vērtējoša, vai kritizējoša;
- konkrēta, bez vispārinājumiem, pieņēmumiem;
- tiek sniegta pēc iespējas ātri;
- vērsta uz uzvedību, darbībām, nevis personību;
- ietver visu iesaistīto pušu intereses;
- tiek sniegta ieinteresētai personai, nevis uzspiesta;
- paredz otras puses saprastā precizēšanu...



VEIKSMI UN PANĀKUMUS 
EFEKTĪVAS KOMUNIKĀCIJAS 

VEIDOŠANĀ!
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