Lēmumu
pieņemšana
1. modulis

Projekts Nr: 2017-1-IE01-KA202-025711
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās
informācijas izmantošanu.
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Šajā modulī
• Kas ir lēmumu pieņemšana?
• Aktivitāte: Kā Tu pieņem lēmumus?
• Lēmumu pieņemšanas shēma – soli pa solim
• Lēmumu pieņemšana grupās
• Ilgtspēja – vērtībās balstīta lēmumu pieņemšana
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Mērķi & uzdevumi
Mērķis: saprast lēmumu pieņemšanas procesu un vērtībās balstītu
lēmumu pieņemšanu
Uzdevumi: Nodarbības noslēgumā jūs varēsiet:
Ø
Ø
Ø

Izprast un lietot lēmumu pieņemšanas shēmu
Pieņemt lēmumus grupās, zināt labākos veidus lēmumu
pieņemšana grupās
Lietot uz vērtībām balstītu lēmumu pieņemšanas principus

Kas ir lēmumu pieņemšana?
Ø
Ø

lēmumu pieņemšana ir izvēle starp diviem vai vairākiem darbības
virzieniem
lēmumu pieņemšana ir izvēle starp iespējamajiem risinājumiem
kādai problēmai

Intuīcija veidojas pamatojoties uz «labu sajūtu»
par iespējamo darbības virzienu.
Pamatojums veidojas izmantojot faktus un
skaitļus, lai pieņemtu lēmumu.

intuīcija

Lēmums

Lēmumu pieņemšana notiek balstoties uz
intuīciju vai pierādāmu pamatojumu (faktiem)
vai arī to abu kombināciju.

pamatojums
(fakti)

Aktivitāte: Trīs lietas
Izveidot komandas, katrā 3 dalībnieki – katra komanda tiek
uzskatīta par VIENU personu, kurai jāpieņem lēmums par trim
lietām, ko ņemt sev līdzi.
Ø

Stāsts: Ir vēls rudens. Jūs esat izdzirdējuši trauksmes sirēnu,
ieslēguši radio un saņēmuši informāciju, ka reģionā tiek izsludināts
kara stāvoklis. Jums nekavējoties jāpamet mājas un jādodas uz
izsludināto pulcēšanās vietu. No mājas Jūs drīkstat paņemt līdzi
tikai trīs lietas.

1. Izvirzi mērķi
• Ko Tu vēlies sasniegt?
8. Vai Tu sasniedzi mērķi?
• Vai Tu sasniedz mērķi,
izmantojos šo risinājumu?
• Jā
• Nē

7. Ieviešanas plāns
• Ko?
• Kad?
• Kurš?

2. Definē problēmu

Lēmumu
pieņemšana
– sasniegt
mērķi

6. Pārbaudi risinājumus

• Kādi fakti pieejami?
• Esi specifisks, aktuāls un
skaidrs
• Sagrupē visas atbilstošās
detaļas

4.1. Iespējas

• Izvēlies vienu vai vairākas
alternatīvas ko ieviest
• Kā šis risinājums ietekmē
saimniecību ilgtermiņā

• Definē alternatīvas – dažādi
iespējamie problēmas
risinājumi
5. Alternatīvas
• Alternatīvu izvērtēšana
• Katras alternatīvas seku
apzināšana
• Ja Tu nebūtu iesaistīts pats,
ko Tu ieteiktu?
• Kādas sekas un ietekme ir
katrai darbībai?
• Vai Tu ar to spēj «sadzīvot»?
• Cits skatījums
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3. Fakti un detaļas

4.2. Intuīcija un sajūtas
• Iztēlojies
• Prāta vētra
• Apsver dažādus risinājumus
• Kādas ir sajūtas par šiem
virzieniem?

Lēmumu pieņemšanas metodes grupās
• Neatkarīgs procesa sākums
vKompromiss;
vKonflikts

• Kopējs faktu uzkrāšanas process
vKompromiss;
vKonflikts

• Kopējs faktu uzkrāšanas un lēmuma pieņemšanas
process.
Lēmuma efekts = lēmuma kvalitāte x gatavība
lēmumu atbalstīt
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Priekšrocības lēmumu pieņemšanai grupā

• Dalībnieki ar dažādām zināšanām
• Atšķirīga darba pieredze
• Dažāda dzīves pieredze
• Dažādas personīgās īpašības u.tml.
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Faktori, kas var pazemināt pieņemto lēmumu
kvalitāti grupā
• Procesa zaudējums – komunikācija grupas dalībnieku starpā pasliktinās,
grupā netiek izvērtēts, kurš no grupas dalībniekiem ir kompetents, kurš nē.
• Nepietiekama dalīšanās ar svarīgu informāciju – tiek apspriesta tikai tā
informācija, kas pieejama visiem grupas dalībniekiem. Var gadīties, ka
pieejamā informācija var ietekmēt grupā pieņemto lēmumu.
• Grupas domāšana – grupas saliedētība un solidaritāte tiek uzskatīta par
svarīgāku nekā reāls faktu izvērtējums. Tas notiek, ja ir:
ØAugsta grupas saliedētība;
ØRelatīva grupas izolācija;
ØDirektīvs līderis;
ØStresa situācija;
ØNetiek uzklausītas alternatīvas.
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Riska faktori grupas lēmumu pieņemšanā
•
•
•
•
•
•
•
•

Neievainojamības ilūzija
Nesagraujama ticība grupas ētiskumam
Racionalizācija
Stereotipisks pretinieka vērtējums
Konformisma spiediens (pakļaušanās vairākumam)
Pašcenzūra
Vienprātības ilūzija
Grupā parādās dalībnieki, kuri cenšas nepieļaut tādas informācijas parādīšanos, kura
var radīt ar morāli saistītu jautājumu rašanos vai tiktu apšaubīta grupas lēmuma
efektivitāte.
àRezultātā parādās negatīvas tendences:

Øsavas visspēcības un nemaldīguma ilūzija
Øsavu lēmumu skaidrošana un attaisnošana
Ønevēlamas informācijas slēpšana no līdera
ØTiek pieņemts tikai viens nemainīgs lēmums, bet tas nenotiek izvēloties no vairākiem alternatīviem
variantiem

Procesi grupā, kas ietekmē lēmumu
pieņemšanu
• Mazākuma ietekme – grupas mazākums, ja tas ir pārliecināts par savu
uzskatu pareizību, var ietekmēt grupas kopējo lēmumu, samazināt grupas
domāšanas negatīvās tendences lēmumu pieņemšanā.
• Grupas polarizācija – grupas lēmuma riska pakāpe ir atkarīga no atsevišķu
dalībnieku pieļaujamo risku – ja katra dalībnieka piedāvātā risinājuma risks
ir augsts, tad grupas lēmums ir vēl riskantāks, bet, ja katra dalībnieka
lēmums neietver risku, tad arī grupas lēmums riska faktoru nesatur. Var
konstatēt tikai tendenci: grupa pastiprina individuālo lēmumu intensitāti.
• Sāncensība un sadarbība – ja grupas dalībniekiem ir atšķirīgi mērķi, tad
var attīstīties starppersonu konflikts. Konfliktu risinot var: sadarboties vai
sacensties. Sadarbojoties iegūs visi grupas dalībnieki, bet sāncensības
gadījumā vieniem ir iespēja iegūt vairāk, bet citi zaudēs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jautājumi, lai analizētu lēmumu pieņemšanu grupā
Kādi procesi ir raksturīgi jūsu darba grupā?
Kādi pasākumi ir veikti, lai veicinātu grupas
saliedētību?
Kā tiek pieņemti lēmumi jūsu darba grupā?
Vai jūsu grupā ir grupas domāšana, mazākumu
ietekme?
Vai lēmumu pieņemšanā tiek uzklausīti
pretargumenti?
Vai grupas dalībnieki izrāda interesi lēmumos?
Vai grupā sastopama sociālā slinkošana? Kādi
pasākumi tiek veikti, lai to samazinātu vai
nepieļautu?

Vērtībās balstīta lēmumu pieņemšana
Labi lēmumi ir balstīti jūsu vissvarīgākajās vērtībās. Tie ir lēmumi, kuri var un
noteikti ietekmēs citus.

LABI LĒMUMI IR ILGTSPĒJĪGI.
Uz vērtībām balstītu lēmumu pieņemšana ir vienkāršs process lēmumu
pieņemšanai un paziņošanai, pamatojoties uz svarīgākajām vērtībām.

Pieci soļi labu lēmumu pieņemšanā
Solis

Aktivitāte

Jautājums

Vēlamais iznākums

1. Noskaidrot
perspektīvu

•
•

Atskatīšanās atpakaļ
Ierāmēšana

Ar kādu skatu punktu es Uzlabo spēju redzēt skaidri
skatos uz šo lēmumu?
un klausīties efektīvi

2. Izprast vērtības

•
•

Identificēt
Veidot dialogu

Kas ir svarīgi man,
organizācijai un citiem?

Labāka vērtību izpratne

3. Ievērot to, kas ir
vissvarīgākais

•
•

Izskaidrošana
Izsvēršana

Kas ir svarīgākais, kam
būtu jāvada mūsu
lēmumi?

Vadošo vērtību kopa, kas
norāda ceļu

4. Izvēlēties iespēju,
kas der vislabāk

•
•

Apskatīt trūkumus
Noskaidrot iespējas

Kas ir vispiemērotākais
starp svarīgumu un
rīcību?

Stipra saikne starp
vadošajām vērtībām un
lēmumiem

5. Iepazīstināt ar
savu lēmumu skaidri
un godīgi

•
•

Būt caurspīdīgam
Izstāstīt stāstu

Kā es varu to
pārliecināti paziņot
citiem?

Lēmums, kas balstīts, ņemot
vērā tā pamatus un
iespējamās sekas

Paldies!

