
Efektīva komunikācija starp 
uzņēmuma vadītāju un grāmatvedi

Tas, kādi esam saskarsmē ar citiem un sevi, 
gala rezultātā nosaka mūsu dzīves kvalitāti.

— Entonijs Robins

EKIPĒJUMS GUDRAM VADĪTĀJAM
Rīga, 26.11.2015.



FAKTS - zivs pūst no galvas

Morāle – zivs galva ir galvenā!

Rūpējieties par tās uzturēšanu labā
fiziskā un garīgā stāvoklī !

Secinājums: 
esi drosmīgs, uzņemies atbildību (un būsi laimīgs :).

Līderi redz iespējas, kad citi tās neredz.
― Lolija Daskala

2



Vadītājs un grāmatvedis

Neizbēgams fakts - uzņēmumā ir un būs abi:

Vadītājs Grāmatvedis

KOMANDA

Problēmas nav stop zīmes, tās ir vadlīnijas.
― Roberts H.Šallers
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Komunikācija kā biznesa veiksmes faktors

• Lai sasniegtu biznesa mērķus –

bez komunikācijas neiztikt – tātad tā ir vajadzīga.

• Komunikācija ir informācijas apmaiņa un saprašanās process. 

• Komunikācijā svarīgi ir: sūtītājs, saņēmējs, kā arī vēstījums, kuru nosūta un 
saņem.

• Efektīva komunikācija - process, kurā vēstījums tiek saņemts un saprasts 
tieši tā, kā sūtītājs to domājis
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Komunikācija

• Komunikācija kā krīzes situāciju risinājums:

• norēķinos ar sadarbības partneriem; 

• klientu situācijās;

• saskarsmē ar VID (sarakste, saruna, tikšanās).

• Komunikācija   =   Komandas darbs =   «ieslēdz» sinerģijas likumu, 

kur 2+2= 5,6,7 utt. (ja risina viens, tad 2+2 = 4)  
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Komunikācijas esamība
pati par sevi nenodrošina biznesa veiksmi

• Konflikts - Lamāšanās

• Saruna «nekāda»

• Komunikācija kā abpusēji veiksmīga 
sadarbība un abpusējas labsajūtas 
vairotājs (ražo enerģiju abiem!)



Komunikācija –
pati par sevi nenozīmē biznesa veiksmi

4 veidu komunikāciju (sadarbību) stili:

- ieguvējs –zaudētājs

- zaudētājs –ieguvējs

- zaudētājs - zaudētājs

- Ieguvējs - ieguvējs

! IR TIKAI VIENS EFEKTĪVAS SADARBĪBAS, T.SK. ATTIECĪBĀ UZ KOMUNIKĀCIJU VEIDS:

KAD IEGUVĒJI IR abi!

Viss, pret ko tu esi pret, tevi vājina. Viss, par ko tu esi par, dod tev enerģiju. 

― Veins Daiers
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Kur šajā visā ir VADĪTĀJS un GRĀMATVEDIS?

• Domas ….

Viņa strādā tikai 
VID-am?

Kāpēc viņa nespēj 
samazināt manas firmas 

nodokļu apjomu?

Kāpēc viņš mani 
neklausa?

Es taču teicu, ka 
nedrīkst, bet viņš 
jau to izdarīja …! 
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Un ko ar to visu darīt?
• Mēģināt saprast

• Ja uzreiz nevar saprast, tad paklusēt

• Ja izdodas paklusēt, var padomāt un atkal mēģināt saprast

• Ja vēl arvien neizdodas saprast – tā arī teikt un izrunāties, izrunāties 
par darbu, par dzīvi pie kafijas vai vīna glāzes arī …. paši zinām, ka grūti 
(neviens arī nesolīja, ka būs viegli :)

svarīgākais – KĀ tu to VISU dari!!! (PAMĒĢINI SMAIDĪT, RUNĀJOT PA 
TELEFONU ĪPAŠI AR VID vai jebkuru citu grūtāko saskarsmē).

Komunikācijas bloki:

bailes, pārslodzes (stress), nezināšana, negatīva pieredze …
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Kā sasniegt biznesa mērķus caur komunikāciju?
Visi domā, kā mainīt pasauli, bet neviens nedomā mainīt sevi. — Ļevs Tolstojs

Sadraudzējies ar savu 

padoto/priekšnieku/

kolēģi/pretinieku

Pieaicini vidutāju 

(uztici tam, kam padodas 

komunikācija un 

ir zināšanas nozarē)

Sadzirdi, 

uzklausi un pieņem  

dažādus viedokļus.

Izvēlies pareizo kanālu 
ziņojuma komunicēšanai –

verbāls, ietverot tikšanās aci 
pret aci, telefona zvans, 

uzrakstīts ziņojums vēstulē, e-

pastā) 

Katram savs ceļš.        
Ir vairāki varianti
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Vai komunikācija (SADARBĪBA) vispār ir iespējama?

Jāsaprot GRĀMATVEDIS/ VADĪTĀJS

KAS  ir PRIMĀRAIS? 

Lai labāk saprastu otra sirdi un prātu, skaties, nevis uz to, ko viņš jau ir paveicis,

bet uz to, pēc kā viņš tiecas.
― Halīls Džibrāns
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E F E K T Ī V S

• Vadītājs – vada, t.sk. VISIEM gādā darbu un rūpējas 

par savu peļņu (līgumi, sadarbība u.tml.)!

Nevis: 

• gatavo atskaites;  

• metina, būvē, šuj u.tml. 

«LAMATAS»: ne vadības darba veikšana, firmas naudas sajaukšana ar savējo (grib 
paņemt vēl nenopelnīto)…

Risinājums: uzņemies atbildību (…zivs …), vairo zināšanas, pilnveidojies un mācies 
visu dzīvi…

Nepietiek, ja piemīt gudrība; ir jāspēj to arī izmantot.
— Cicerons /Romas likumu izstrādātājs, filozofs, 106.g.p.m.ē.)
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Veiksmīgi visbiežāk ir tie, kuri nezina, ka neveiksmes ir neizbēgamas.
— Koko Šanele

Izaicini sevi ar kaut ko, ko zini, ka nekad nevarēsi paveikt un, 
tu sapratīsi, ka vari paveikt jebko.

Nelda Janoviča
zvērināta revidente 

sertificēta nodokļu konsultante
sertificēts koučs

Revīzijas, izglītības, biznesa un finanšu konsultāciju 
uzņēmumu vadītāja un īpašniece
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