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Grāmata,  kuru  ar  lielu  interesi  izlasīju,  Bibliotēkas 
plauktā nonāca pirms pāris gadiem, pateicoties Latte-
lecom	valdes priekšsēdētāja Jura Gulbja dāvinājumam. 
Saturiski grāmata “Kolektīvais ģēnijs: inovāciju vadības 
māksla un prakse” ir atzīta par nozīmīgu izdevumu biz-
nesa jomā, tā veltīta inovāciju līderības tēmai un ietver 
padziļinātu raksturojumu, kā vadīt komandu, kura spēj 
radīt inovācijas. Visi piemēri grāmatā ņemti un atainoti 
no reālās dzīves: tie saistīti ar uzņēmumiem no Silīcija 
ielejas līdz Eiropai, no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, 
Indijas un Korejas, bet pats būtiskākais – piemēri izvē-
lēti par dažādām uzņēmējdarbības jomām. Grāmata ir 
balstīta uz konkrētu uzņēmumu – eBay,	Google,	Pixar	
Animation	 Studios,	 Volkswagen,	 Pfizer  –  un  to  līderu 
vadības piemēriem, personību raksturojumiem, publi-
cētas inovāciju līderu personīgās pārdomas. Par minēto 
tematu  iepriekš  bijuši  daudzi  izdevumi,  tāpēc  varētu 
rasties jautājums, kāpēc ir iznākusi jauna grāmata, kas 
tiek uzskatīta par biznesa bestselleru. Pamatojumu šim 
apgalvojumam autori sniedz jau pašā grāmatas ievadā: 
“[..] mēs  to zinām,  jo vairāk nekā desmit gadus esam 
pētījuši līderus, kuri sevi apliecinājuši kā organizatoris-
ko inovāciju veicināšanas meistarus. Viņu vadītie cilvēki, 
sākot no mazām komandām līdz plašiem uzņēmumiem, 
spēja atkal un atkal radīt inovatīvus risinājumus”. 

Jau  tad,  kad  grāmata  iznāca,  sapratu,  ka  būs  kaut 
kad  jāatlicina  laiks  tās  izlasīšanai.  Varētu  šķist  intere-
santi, kāpēc es vēlos dalīties ar jums pārdomās par šo 
grāmatu. Atbilde ir ļoti vienkārša – tā ir laba lasāmviela 
ikvienam, kas vēlas savas iestādes, nodaļas vai projekta 
izaugsmi. Tā ir lasāmviela, kura liek aizdomāties, kā strā-
dāt ar personālu nedaudz rutīnas pārņemtajā kolektīvā, 
analizēt savu rīcību un domāt par citu skatījumu uz at-
sevišķiem it kā iepriekš atstrādātiem pieņēmumiem vai 
tradīcijām, pārdomāt pašreizējo lietu kārtību kolektīvā. 
Grāmatas autori met izaicinājumu uzskatam par līderī-
bas lomu organizācijā. Balansējot uz striktas hierarhijas 
un pilnīgas anarhijas robežas, autori uzsver, ka mūsdie-
nu  vadītājam  jābūt  spējīgam  iedvesmot  darbiniekus 

veikt  inovācijas,  tikai  ir  viena  problēma  –  “nevar  pie-
spiest vai norīkot veikt inovācijas”, cilvēkiem ir jāgrib tās 
veikt. Atziņu ar dziļu domu, kura mani uzrunāja jau grā-
matas pirmajās lappusēs, izteicis kāds uzņēmuma vadī-
tājs: “Mans darbs,” viņš sacīja, “ir iekārtot skatuvi, nevis 
uz tās uzstāties.” Šis pamatprincips, ko ikviens praktizē-
jošs līderis var izmantot, lai “iekārtotu skatuvi”, proti, lai 
radītu vietu, kurā cilvēki grib un spēj radīt inovācijas at-
kal un atkal, tad arī atspoguļots grāmatas nodaļās. Man 
pašai tuvāka likās tā daļa, kura veltīta padziļinātai bijušā 
Google  vecākā viceprezidenta  inženiertehniskajos  jau-
tājumos, Bila Kohrena, līderības un personīgo rakstura 
īpašību analīzei. Viņam bija jādomā par trīs darba gru-
pu vadīšanu paralēli, viņa vadībā tapa risinājumi Google 
datņu sistēmām, Gmail,	Google	Talk,	Google	Calender	
utt. Tā bija ilgtermiņa realitāte, kaut gan Kohrans saskā-
rās ar aktuālām problēmām, jo reāli bija nepieciešams 
ātri atrast nākamo risinājumu ilgtermiņā.

Google piedzīvoja nebijuša mēroga datu uzglabāša-
nas problēmas, un visi zināja, ka šīs problēmas ar katru 
gadu strauji palielināsies. Kaut arī viņi saskārās ar sarež-
ģītām, jaunām, pat šķietami neatrisināmām tehniskām 
problēmām, Kohrens komandām deva pietiekoši daudz 
laika, lai tās pilnībā varētu izpētīt savas idejas. Viņš uz-
skatīja, ka īsta problēma, kas neļāva realizēt inovācijas, 
bija “cilvēku problēma”. “Ar to bija ļoti grūti tikt galā,” 
viņš atzina,  “jo  tu nevēlies organizāciju, kas salutē un 
klausa tev uz vārda. Tu gribi organizāciju, kas ar tevi strī-
das. Gribi kopt centienus, kas nāk no apakšas uz augšu. 
Reizēm man nācās teikt: “Nu nē, to Jūs nedrīkstat da-
rīt!” Taču es apzināti centos to darīt vien vidēji reizi mē-
nesī visā savā organizācijā. Es vairījos no tā kā no mēra.”

Arī nākamajos viņa  izteicienos  ir  ielikts domu zelta 
grauds.

Kohrens teica, ka, strādājot Google, “[..] būtu varē-
jis  kontrolēt visu un,  redzot,  ka cilvēki  sāk novirzīties, 
staigāt  apkārt,  norādīdams:  “Nē,  tā  nedrīkst  darīt.” 
Taču  tas  būtu  iznīcinājis  organizāciju,  jo  iemācītu  cil-
vēkiem  nepieņemt  lēmumu,  iekams  nebūtu  saņemts 
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Grāmatu izvēlējos, jo pēdējo gadu laikā sociālie me-
diji ir mainījuši mūsu ikdienas dzīvi – no vienas puses, tie 
sniedz mums iespēju pašiem veidot savu saturu, dalīties 
ar  informāciju, no otras puses –  tā  ir milzīga atbildība 
šo  iespēju  izmantot  korekti. Bija  interesanti autora  ie-
teikumus dažādu interneta resursu un sociālo mediju iz-
mantošanā salīdzināt ar tiem, kurus Bibliotēka jau aktīvi 
lieto, piemēram, Facebook,	Twitter,	Google	Doc. Sociālo 
mediju satura spēks un vājums ir cilvēki, kuri to veido, jo, 
piemēram, ikviens ieraksts tviterī var būt tikpat autorita-
tīvs kā tīmekļa vietnē. Līdz ar to aizvien pieaug bibliotē-
kas informācijas speciālistu loma – saņemt, apkopot un 
dalīties ar informāciju, turklāt darīt to ātri un atraktīvi. 
Autors grāmatā piedāvā daudzus un dažādus praktiskus 
piemērus interneta resursu izvēlē, kā interesanti un ne-
ierasti savu apkopoto materiālu padarīt pieejamu ikvie-
nam  lietotājam,  piemēram,  izveidojot  jaunu,  atšķirīga 
tipa tīmekļa vietni, kurā vienkopus ir izvietota noderīga 
informācija.  Lai  saprastu,  kurš no  internetā atrodama-
jiem  resursiem  ir  vislabākais,  autors  iesaka  tos  vismaz 
pāris nedēļas izmēģināt, jo visas iespējas ir bezmaksas. 

Mūsdienās vairs nevaram gaidīt, kad cilvēki nāks uz 
bibliotēku. Mums  ir  jāiet  pie  cilvēkiem  –  tur,  kur  no-
tiek sarunas! Lai  to  īstenotu, autors  iepazīstina ar  ļoti 
iedvesmojošiem  un  praktiskiem  vizuāliem  instrumen-
tiem, kurus bibliotēkā var  izmantot,  īstenojot dažādas 
komunikācijas aktivitātes (noformējot un veidojot pla-
kātus, žurnālu vākus, vārda kartes u. c.).

Dažādie instrumenti ir radīti, lai padarītu mūsu dzīvi 
vieglāku, tomēr, jo spēcīgāks ir piedāvātais instruments, 
jo ilgāks laiks nepieciešams tā efektīvai apgūšanai. Tā kā 
tieši informācijas profesionāļi sniedz sabiedrībai zināša-
nas, kā izmantot informācijas resursus, viņiem pašiem 
ir jābūt izglītotiem, lai pēc tam to sekmīgi varētu mācīt 
citiem. 

Pirms  jebkuras  aktivitātes  īstenošanas  vispirms  ir 
jābūt  skaidrai  idejai,  ko gribam sasniegt, kādi  ir mūsu 
mērķi un auditorija. Pēc tam tikai atliek izvēlēties idejas 
īstenošanai  piemērotāko  sociālo mediju  instrumentu. 

Grāmata	ir	pieejama	Latvijas	Nacionālajā	bibliotēkā	
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apstiprinājums  no  manis”.  Tāpēc  viens  no  būtiskiem 
inovācijas  procesa  aspektiem,  kas  vadītājam  būtu  jā-
ņem vērā, ir komunikācijas kultūras attīstīšana organi-
zācijā,  tai  skaitā rūpīgi nošķirot  lēmumu pieņemšanas 
hierarhiju  no  cilvēku  komunicēšanas  brīvības.  “Vajag 
izaicināt cilvēkus domāt pašiem,” viņš sacīja. “Nevajag 
pieļaut situāciju, kurā viņi tev pakļaujas, jo tas grauj or-
ganizācijas veselību pašos pamatos.”

Sava kolektīva personības mēs iepazīstam caur viņu 
dzīvesstāstiem  un  viedokļiem.  Nobeigt  īso  stāstījumu 
par šo grāmatu vēlos ar citātu, kas ikvienam būtu jāuz-
raksta uz sava datora ekrāna: “[..]  ikvienā Jūsu grupas 
cilvēkā, vienalga – vai tā ir maza komanda vai liela kor-
porācija, ir kripatiņa ģēnija. Jūsu kā līdera uzdevums ir 
radīt vietu, kurā iespējams visas šīs kripatiņas izvilināt, 
apvienot un pārvērst kolektīvā ģēnijā”.
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