
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS: Association ARID 

PRASMES NOSAUKUMS: LĪDERĪBA UN SOCIĀLĀ IETEKME 

Līderību saprot kā spēju ietekmēt darbinieku uzvedību, lai sasniegtu konkrētus 
mērķus. Līderības pamatā ir konkrētas personas autoritāte, kuru pieņem 
darbinieki. Līderība ir saistīta ar darbības virziena plānošanu, nākotnes 
redzējuma izstrādāšanu un cilvēku rīcības veidošanu. Vadībā ir ļoti svarīgi, lai 
būtu tādas prasmes kā cilvēku motivēšana un iedvesmošana, enerģijas 
atbrīvošana komandā. Līderība ir nepieciešama pārmaiņu radīšanas un 
rezultātu gūšanas procesā. Ir labi zināt, ka vadība izriet no sociālās ietekmes, 
nevis no autoritātes vai varas. Labs līderis izmanto sociālo ietekmi, lai 
organizētu un maksimizētu citu centienus. 

KOMPETENCES: 

 Vadīšanas prasmju pielietošana darba vietā

 Komandas produktivitātes uzlabošana, pateicoties labai vadībai

 Sociālās ietekmes prasmju attīstīšana
MĒRĶI: 

 redzēt atšķirības starp vadību un līderību

 Izprast sociālās ietekmes lomu vadībā

 Uzziniet par laba vadītāja īpašībām

 Ievērojiet grūtības līdera lomā

 Uzziniet par dažādiem vadības stiliem

REZULTĀTI: 
 Attīstīt līderību darba vietā

 Apzināties laba līdera iezīmes komandā

 Komandas darba organizēšanā izmantojiet sociālo inteliģenci

 Izmantojiet sociālo inteliģenci, lai maksimāli palielinātu cilvēku darba ietekmi



INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 

VĀRDS: Katarzyna Wojtanowicz 
ĪSA BIOGRĀFIJA: Viņai ir doktora grāds sociālajās zinātnēs. Viņa ir mediatore, 
psihoterapeite, sociālās prasmes un līdera trenere. Sertificēts sociālā darba 
vadītāja. Viņai ir vairāk nekā 25 gadu profesionāla pieredze sociālo 
pakalpojumu jomā un sociālo dienestu organizatorisko vienību vadībā. 
AMATS. Jāņa Pāvila II Pontifikālās universitātes Krakovā Sociālo zinātņu 
fakultātes Sociālā darba institūta docente. 
UZŅĒMUMS: Jāņa Pāvila II Pontifikālā universitāte Krakovā ir katoļu 
universitāte, kuras galvenā mītne atrodas Krakovā. Universitāte veic 
pētniecības un mācīšanas darbības sešās fakultātēs: filozofija, teoloģija, 
vēsture un nacionālais mantojums, sociālās zinātnes, kanonu tiesības un 
ārpilsētas teoloģija (Tarnovā). 

KĀ UZLABOT ŠO PRASMI: 

 LINKS UZ APRAIDI:
 BIBLIOGRĀFIJA:

 Improving organizational effectiveness through transformational
leadership. B. Bass, B.J. Avolio (1994).

 What is Leadership?
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-
leadership/#1ef374375b90

 Przywództwo.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo

 VIDEOGRĀFIJA:
 How to Establish Yourself as a Leader – 9 Leadership Tactics

https://www.youtube.com/watch?v=R2qu_j6GAG8

https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/#1ef374375b90
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/#1ef374375b90
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo
https://www.youtube.com/watch?v=R2qu_j6GAG8


 HOW TO BE A LEADER – Motivational Speech By Simon Sinek
https://www.youtube.com/watch?v=urrYhnaKvy4

 Jordan Peterson’s guide to leadership
https://www.youtube.com/watch?v=XWVwFVgA4b4

Publikācija tapusi ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu. Par šīs lapas saturu pilnībā 
atbild Autors, un tas nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par NA un Komisijas viedokli.

https://www.youtube.com/watch?v=urrYhnaKvy4
https://www.youtube.com/watch?v=XWVwFVgA4b4
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