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Emocionālais intelekts



Kāpēc vieni ir sekmīgāki par 

citiem?

Vispārējais intelekts (IQ)
(Spearman, 1904; Binet, 1916)



Multi-intelekta teorija (Gardner, 1983)



Kas ir EI? 

“Emocionālais intelekts ir spēja 

adekvāti sajust, uztvert, saprast, 

izpaust un vadīt emocijas”

(Salovey & Mayer, 1990)



Kas ir EI?

“Emocionālais intelekts ir nekognitīvu 

spēju, kompetenču un prasmju 

kopums, kas ietekmē cilvēka spējas gūt 

sekmes un spējas tikt galā ar apkārtējo 

apstākļu prasībām un spiedienu”. 

(Bar-On, 1999)



Ko ietver emocionālais 

intelekts? (Goleman, 1995)

• savu emociju atpazīšana 

• savu emociju pārvaldīšana (spēja mierināt, mazināt 

raizes, nomāktību, uzbudinājumu) 

• sevis motivēšana (spēja aizkavēt tūlītēju apmierinājuma 

gūšanu, impulsu kontrole)

• emociju atpazīšana citos (empātija un spēja 

pieskaņoties citu vajadzībām) 

• attiecību vadīšana (spēja kontrolēt citu

emocijas un prasme mierīgi mijiedarboties ar citiem)    



... un vienkārši par EI:

Izpratne par to, kā jūtamies paši, 

kā jūtas citi 

un ko ar to iesākt. 



Emociju piedzīvošana

SITUĀCIJA

UZTVERE EMOCIJA RĪCĪBA



Emociju piedzīvošana

SITUĀCIJA

UZTVERE EMOCIJA RĪCĪBA



Uztvere



Uztveres filtri

• Priekšstati par labo un slikto

• Priekšstati par vīrišķību un sievišķību

• Projicēšana



Uztveres filtri

• Oreola efekts

• Stereotipizācija

• Fundamentālā atribūcijas kļūda

• Inerce un tieksme pēc nepretrunīguma



Emociju piedzīvošana

SITUĀCIJA

UZTVERE EMOCIJA RĪCĪBA



Viss, kas man nerūp

Viss, kas man rūp

Manas izvēles



Kā vēlos justies?

• Gaidīts

• Cienīts

• Nozīmīgs

• Noderīgs

• Gandarīts

• Uzklausīts

• Saprasts

• Vērtīgs



Neapmierinātas 

emocionālās vajadzības 

rada lielāko daļu 

problēmu darba vietā



Negatīvu emociju radītās 

problēmas

• Personāla mainība
• Neierašanās darbā
• Zaudēts darba laiks
• Palielinās vēlme aizstāvēties
• Neefektīva komunikācija
• Negodīgums, slepenība, izvairīga attieksme
• Radošo spēju samazināšanās
• Bailes no riska, kritikas, nosodījuma
• Neefektīva problēmu risināšana
• Biežāki personīgi uzbrukumi



Darbinieku tipiskās negatīvās 

izjūtas
• Apātija

• Atbalsta trūkums

• Bailes un nedrošība 

• Bezspēcība 

• Gandarījuma trūkums

• Izaicinājuma trūkums

• Izmantotības sajūta

• Motivācijas trūkums

• Necieņa

• Nepietiekams 
novērtējums

• Nepelnīta kritika

• Nosodījums

• Pārstrādāšanās 

• Sajūta, ka neesi 
būtisks 

• Sajūta ka neesi svarīgs



Kad izjūtam negatīvas jūtas, 

kļūstam

• kritiskāki 

• agresīvāki 

• nosodošāki 

• aprobežotāki 

• neelastīgāki

• neatbalstošāki

• nepacietīgāki 

• nespējīgi pieņemt citus



Emocionāli inteliģents vadītājs zina, kā 

identificēt neapmierinātas emocionālās 

vajadzības gan darbiniekiem, gan 

klientiem.



Labvēlīgākas jūtas, kuras 

vadība var palīdzēt radīt

• Cieņa

• Novērtējums

• Atbalsts

• Palīdzība

• Uzticība

• Novērtējums

• Svarīgums

• Pārliecība, ka cilvēks ir īpašs

• Noderīgums

• Vērtības un novērtējuma apziņa



Pozitīvu emociju rezultāts
kad mūsu emocionālās vajadzības ir apmierinātas, mēs 

jūtamie labāk un, kad mēs jūtamies labāk, mēs esam daudz:

• produktīvāki

• motivētāki

• drosmīgāki

• pacietīgāki

• radošāki

• atsaucīgāki

• progresīvāk domājoši

• elastīgāki

• saprotošāki

• iejūtīgāki

• līdzjūtīgāki

• labvēlīgāk noskaņoti



Pieņemšana un atpazīšana

• Atpazīsti, pieņem, saproti un izkop jūtas

• Lai kādu pieņemtu, ir jāpieņem viņa 

individualitāte

• Pieņemšana ir viena no emocionālās inteliģences 

pamatpazīmēm

• Citu pieņemšana atļauj tiem pieņemt pašiem sevi

• Sevis pieņemšana ir atslēga augstam 

pašvērtējumam

• Bieži mūsu labsajūtai ir nepieciešama tikai 

pieņemšana



5 soļi jūtu organizēšanā:

• 1. Nosakiet galvenās jūtas!

• 2. Nosakiet jūtu cēloni!

• 3. Pajautājiet sev, kas jums liktu 

justies labāk!

• 4. Ģenerējiet iespējas!

• 5. Izvēlieties labāko iespēju!



Dariet zināmas savas 

negatīvās emocijas

• Paudiet savas jūtas (Man bail, ka...)!

Citiem nav spēja tās uzminēt.

• Vaicājiet pēc palīdzības (Vai jūs lūdzu 

varētu palīdzēt man saprast...)!

• Izvairieties no ziņām, kas liek otram 

aizsargāties!

• Izvairieties tiesāt un kritizēt citus!



Cieņa

• Ikvienam cilvēkam ir svarīgi justies 
cienītam

• Izrādīt kādam cieņu nozīmē respektēt 
otra jūtas

• Cieņa pret otru ietver sevī jautāšanu par 
otra jūtām, to pieņemšanu un empātiju

• Respektēt kādu nozīmē pajautāt, kā viņš 
jutīsies pirms svarīgu lēmumu 
pieņemšanas



Komunikācijas traucēkļi

• Draudi

• Pavēles

• “Tev jā---”

• Svarīgas informācijas noklusēšana

• Izsmiešana, pazemošana, aizvainošana

• Negatīva kritika

• Temata maiņa

• Vispārināšana

• Padomu došana

• Nolieguma forma





Viss, kas man nerūp

Viss, kas man rūp

Manas izvēles



Paldies par to, ka uzmanīgi 

klausījāties!



Empātiska saskarsme



Empātiskās klausīšanās prasmes

• Raports

 ieņemt līdzvērtīgu pozīciju

paust uzmanību un interesi 

 iedrošināt un atbalstīt runātāju

 censties izprast situāciju no stāstītāja 

perspektīvas

“runāt vienā valodā”



Empātiskās klausīšanās prasmes

• Noskaidrošana un precizēšana

Vai jūs to varētu paskaidrot sīkāk? 

Kā jūs to bijāt domājis? 

Vai jūs varētu, lūdzu, atkārtot? 

Vai es jūs pareizi sapratu...?



Empātiskās klausīšanās prasmes

• Pārstāstīšana jeb pārfrāzēšana

Tātad pēc jūsu domām...

Ja es jūs pareizi sapratu, jūsu viedoklis ir...

Citiem vārdiem sakot, jūs domājat...

 Ļauj pārliecināties, ka izprotam pareizi – korekcijas 
iespējas

 Signalizē klausītājam mūsu interesi un izpratni – var 
justies sadzirdēts



Empātiskās klausīšanās prasmes

• Rezumēšana jeb apkopošana

Tātad, mēs esam vienojušies...

No jūsu sacītā izriet ...

Kopumā ņemot...



Empātiskās klausīšanās prasmes

• Jūtu atspoguļošana

Ievadvārds + jūtu vārds + saturs

Izklausās, ka jūs jūtaties aizskarts par...

Jūs šodien izskatāties tik priecīga...



Jautājumu veidi

• Slēgtie 

• Atvērtie

• Uzvedinošie

• Alternatīvu



Paldies par to, ka uzmanīgi 

klausījāties!



Stress



Svarīgums

Steidzamība

Svarīgi un 

steidzami

Steidzami, 

taču ne 

svarīgi

Svarīgi un 

nav steidzami

Ne svarīgi, 

ne steidzami



Svarīgums

Steidzamība

• Krīzes

• “Ugunsgrēki”

• Citiem svarīgas lietas

• Bezmērķīgas sapulces, 

atskaites u.tml.

• Plānošana

• Profilakse

• Attiecības

• Laika zagļi

• Uzmācīgi 

nenozīmīgas 

aktivitātes

• Par daudz ...



Stresa pārvarēšana 

ķīmiskā līmenī



Stresa pārvarēšana 

fiziskā līmenī



Stresa pārvarēšana 

mentālā līmenī

• Emocijas

• Pieņēmumi un 

pārliecības

• Automātiskās 

negatīvās domas 



Paldies par to, ka uzmanīgi 

klausījāties!


