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Konflikta skaidrojumi

• Konflikts ir interešu, uzskatu vai spēku sadursme 

• Daniels Vebsters konfliktu definē: sacensība vai ķīviņš 

starp atšķirīgi domājošiem indivīdiem; antagonisks 

stāvoklis vai rīcība; cīņa, ko izraisījušas atšķirīgas 

vajadzības, centieni, vēlmes vai prasības; naidīga 

sadursme. Konflikts rodas, ja pastāv konkurējoši vai 

nesavienojami viedokļi. 

• Fridrihs Glasls konfliktu skaidro: konflikts ir tad, ja vismaz 

viena darbojošās persona otra teikto uztver kā atšķirību, 

kura aizskar viņa priekšstatus, jūtas, dzīvesveidu utt.

http://lv.wikipedia.org/wiki/Daniels_Vebsters
http://lv.wikipedia.org/wiki/Indiv%C4%ABds


Konflikta skaidrojumi

• Katra cilvēka rīcību ietekmē viņa uztvere, domāšana, 
priekšstati, jūtas un vēlmes. No otras puses arī darbība 
ietekmē uztveri, domāšanu, priekšstatus, jūtas un 
vēlmes. Tas rada noteiktu rīcības veidu, kas atšķiras no 
citas personas rīcības.

• Ja minētais rīcības veids aizskar citu personu, rodas 
konflikts. Tātad konflikts ir interakcija.



Konflikta pozitīvā funkcija

• Integratīvā funkcija

• Konflikti parāda trūkumus sabiedrībā,  risinot 

problēmas var sasniegt mērķus

• Konflikti rada sociālas pārmaiņas un veicina 

attīstību



Negatīvais konfliktā

• Konflikts traucē saskarsmi.

• Konflikts rada ilūzijas:

- Zaudētāja – ieguvēja ilūzija – konfliktā var būt tikai viens 
uzvarētājs

- Sliktā cilvēka ilūzija – tendences konflikta cēloņus meklēt 
otrā cilvēkā (parasti ilūzijas ir abpusējas);

- Strupceļa ilūzija - konflikts nav atrisināms, ir bezcerība

Konflikts rada negatīvas emocijas, parādās draudi, 
sūdzības, sazvērestības, vardarbība, 





Konfliktu cēloņi :

• ja netiek apmierinātas cilvēka pamatvajadzības;

• ja cilvēkiem ir dažādi uzskati, domas par vienu 

jautājumu;

• ja cilvēkiem ir atšķirīgas vērtības;

• ja cilvēkiem ir atšķirīgas intereses;

• ja atšķiras pieejamība resursiem;

• ja cilvēkiem ir dažādas psiholoģiskās 

vajadzības (mīlestība, atzīšana, nozīmīgums).



KONFLIKTU VEIDI

• Personu jeb iekšējie – pašā cilvēkā notiek pretēju vēlmju 
sadursme, piemēram, jums bija jāizdara kāds darbs, bet 
jūs aizgājāt uz basketbola spēli. Jūsu mīļā komanda 
zaudēja, un darbus jūs nepaveicāt.

• Starppersonu jeb ārējie – pretējas vēlmes, uzskati un 
mērķi ir atsevišķiem cilvēkiem vai cilvēku grupām, 
piemēram, jūsu klasei ir ieplānots klases vakars, daļa 
audzēkņu tajā vēlas ierasties ar savu draugu vai 
draudzeni, daļa uzskata, ka šis vakars ir tikai jūsu klases 
audzēkņiem.



Konfliktu tipi:

M.Doičs izdala 6 tipus:

• īstenais konflikts – objektīvi eksistē;

• gadījuma vai nosacītais konflikts – ir viegli maināmi 
apstākļi, ko abas puses nepamana;

• nobīdītais konflikts – aiz redzamā konflikta slēpjas īstais 
konflikts;

• nepatiesi pierakstītais konflikts – tiek nepareizi uztverta 
situācija vai problēma;

• latentais konflikts - tam būtu reāli jānotiek, bet abas 
puses to vēl neapjauš;

• viltus konflikts - kāda no pusēm kļūdaini uztver situāciju.



Konfliktu tipi

(F.Glasls)

• Attiecību konflikts – norisinās starp atsevišķām personām vai 
grupām, rada negatīvu skatījumu par otru, runa var būt par 
atšķirīgiem uzskatiem, interesēm vai arī attiecību kvalitāti.

• Strukturālie konflikti – balstās uz organizācijas funkcionēšanas 
trūkumiem, piemēram, neskaidras procesu norises, komunikācijas 
problēmas, lēmumu pieņemšanas kompetence, neskaidras 
prasības, mērķi.

• Vērtību konflikti – konfliktējošās puses lieto atšķirīgus vērtību 
kritērijus darbībā, idejās, dzīves formās un ideoloģijā.

• Interešu konflikti – atšķiras abu konflikta partneru saturiskās, 
psiholoģiskās un faktiskās intereses.

• Konflikti par lietu – atšķirīga, kļūdaina vai iztrūkstoša informācija, vai 
interpretācija.



Konfliktus var klasificēt pēc to ilguma

• ātri norimstošais konflikts – spilgts, vētrainas 
emocijas, var beigties traģiski; tam pamatā var 
būt temperaments;

• asi un ilgstoši konflikti – ja pretrunas ir dziļas un 
noturīgas; abas puses kontrolē savas emocijas, 
uzvedību, vajadzības;

• maz izteikti un gļēvi noritoši konflikti – ja aktīva ir 
tikai viena puse, pretrunas nav dziļas un 
nopietnas;

• vāji izteikti un ātri noritoši konflikti





KONFLIKTA TRĪS STADIJAS

( K.Tomass un R.Kilmans)

• Pirmā stadija: ikdienišķi ķīviņi un uzskatu sadursmes. 
Šie konflikti ir visnekaitīgākie, tos vislabāk risināt ar 
miermīlīgiem līdzekļiem.

• Otrā stadija: nozīmīgākas viedokļu sadursmes.
Šādi konflikti atstāj ilgstošas sekas un rada daudz 
spēcīgākus emocionālus pārdzīvojumus, tāpēc to 
risināšanā nepieciešams vairāk zināšanu un īpašu 
iemaņu.

• Trešā stadija: atklāts viedokļu pretnostatījums.
Asos konfliktos, kad mutuļo spēcīgas emocijas un vēlmi 
uzvarēt pārmāc vēlme sodīt, pat visjaukākie cilvēki var 
izturēties pret pārējiem nesavaldīgi un nežēlīgi. 



Konflikta dinamika

(F.Glasls)

• 1.pakāpe – lietišķi maina skatījumu, dzird otra 
teikto.

• 2.pakāpe – diskusijas, debates kļūst 
nelietišķākas, personiskākas un polemiskākas.

• 3.pakāpe – krasi mainās noskaņojums, daudz 
negatīvu emociju, runa ļoti emocionāla.

• 4.pakāpe – situācija saasinās, konflikta puses 
meklē koalīcijas biedrus atbalstam.

• 5.stadija – darbība virzīta tikai uz to, lai 
nezaudētu cieņu vai kompensētu tās 
zaudējumu.



• 6.pakāpe – spēcīgi apdraudējumi, izvirzīti 

ultimāti, šantāžas.

• 7.pakāpe – tiek meklēts Ahileja papēdis un 

šantažēts ar to.

• 8.pakāpe – tiek pielietota spēcīga vara, 

pretējā puse ir mūžīgais ienaidnieks.

• 9.pakāpe – pretinieka iznīcināšana par 

katru cenu, arī par dzīvības cenu



Konfliktu risināšanas veidi

• konkurences stils – uzvara – zaudējums, “Es savu 
panākšu” ;

• pielāgošanās stils – zaudējums – uzvara, “Labāk slikts 
miers nekā labs karš”;

• izvairīšanās stils – zaudējums – zaudējums, “Es 
nevēlos par to runāt”;

• kompromiss – daļēja uzvara – daļējs zaudējums  
“Manas vēlmes būs daļēji apmierinātas un es, zināmā 
mērā, ņemšu vērā arī cita cilvēka intereses”;

• sadarbības stils – uzvara – uzvara, “Mēs kopā pret 
problēmu” .



Konfliktu risināšana 

• jāpiedalās visām iesaistītajām pusēm;

• ja attiecības būs ilgstošas, tad būtu aktīvi jāiesaistās 
konflikta      risināšanā;

• emociju kontrolēšana;

• dažkārt emocijām jāļauj izpausties, izlādēties;

• jāpielieto šādi izteicieni :”es saprotu, ka tu esi nikna...”;

• svarīgi nenoliegt otra cilvēka emocijas;

• jāvienojas par noteikumiem;

• uzmanīgi jāuzklausa;

• nevar izrādīt naidīgumu, nekritizēt, censties izturēties ar 
cieņu;

• kādam būtu jāuzņemas iniciatīva;



Konfliktu risināšana

• pozīciju noskaidrošana – jānoskaidro otra cilvēka 
viedoklis, uzskati, jāpauž arī savs viedoklis, uzskati;

• jāizrunā pārpratumi, baumas, tenkas, kas radušies;

• slēpto vajadzību un interešu noskaidrošana – kāpēc 
cilvēks ir kaut ko teicis (konflikti rodas ja netiek izprastas 
otra cilvēka vajadzības);

• svarīgi- kādā veidā mēs uzdodam jautājumus;

• alternatīvas meklēšana risinot jautājumus;

• jāfokusējas uz nākotni;

• puses vienojas par abpusēji apmierinošu risinājumu –
abas puses kaut ko iegūst.




