
KOUČINGS



Grupu darbs un prezentācija par:

 Koučinga būtība

 Vadītājs kā koučs

 Koučinga pamata instrumenti: atvērtie jautājumi, 

vērtējumu skala, vizualizācija

 Koučinga posmi

 Komandas koučings

 Koučings un eneagramma

 Koučings un socionika

 Emocionālā un garīgā inteliģence



Vērtēšanas kritēriji:

 Personas izskats

 Saturs

 Valodas stils

 Prezentācijas noformējums

 Radošuma izmantošana

 Video izmantošana

 Attēlu izmantošana

 Verbālā valoda

KOLĒĢU VĒRTĒJUMS



Koučinga izmantošanas iespējas

• Darbinieku 

motivācijā

• Pienākumu 

deleģēšanā

• Problēmu risināšanā

• Attiecību jautājumos

• Komandas veidošanā

• Novērtēšanā un 

atestācijā

• Uzdevumu izpildē

• Plānošanā un 

kontrolē

• Personāla attīstībā

• Komandas darbā







Pamatprincipi:

 Ar visiem viss ir kārtībā.

 Cilvēkiem ir nepieciešamie resursi, lai sasniegtu 

to, ko viņi patiesi vēlas.

 Katras uzvedības pamatā ir pozitīvi nodomi.

 Pārmaiņas notiek nemitīgi.

 Cilvēki konkrētā brīdī izdara pašu labāko izvēli 

no iespējamām.



Apstāties un nomierināties, ir 

reāls izaicinājums 

vadītājam.





Koučingā tiek uzsvērtas nākotnes iespējas

 Coach

 Mācīt, trenēt, netieši norādīt, izklāstīt faktus

 Concise Oxford Dictionary

 Klients faktus ar kouča palīdzību atrod sevī

(nevis iegūst no kouča)

 Galvenais mērķis - izaugsme 



Koučinga pirmsākumi - sportā

“Tas pretinieks, kas mīt pašā, ir bīstamāks nekā 

pretinieks tīkla otrā pusē” 

Timothy Gallwey

 Koučings – tā ir cilvēka potenciāla atraisīšana, lai 

maksimāli paaugstinātu viņa personisko 

sniegumu. 

 Koučings nevis māca, bet gan palīdz mācīties.



Mentorings 

 No grieķu mitoloģijas. Odisejs Mentoram: 

“Stāsti viņam visu, zini”

Neviļus tiek noteiktas robežas izglītībai

 Vecāks un vairāk pieredzējis indivīds nodod 

māceklim savas zināšanas par to, kā paveikt 

uzdevumu un darboties komercijas pasaulē.

David Clutterbuck



Potenciālās spējas

 Koučam/vadītājam jādomā par cilvēku potenciālajām

spējām, nevis pašreizējo sniegumu

 Ticība citu spējām tieši ietekmē viņu panākumus

 Vadītājam/koučam jābūt daudz lielākam optimistam

un jāsaskata cilvēkos snaudošais apslēptais potenciāls

 Koučingu var lietot pirms uzdevuma veikšanas, tā

izpildes laikā vai arī pēc tam



?

Cik procentus savu potenciālo spēju 

cilvēki vidēji realizē savā darba 

vietā?



Kādi pierādījumi pamato nosaukto skaitli?

 Tas, ko cilvēki dara ļoti labi ārpus viņu darba 

vietas

 Tas, cik veiksmīgi cilvēki darbojas krīzes 

situācijās

 Es vienkārši zinu, ka varu strādāt daudz 

produktīvāk



Kādi ārēji un iekšēji šķēršļi traucē pārējo 

potenciālo spēju realizācijai?

Ārējie:

 Uzņēmuma ierobežojošā struktūra un darba metodes

 Atbalsta un iespēju trūkums

 Uzņēmuma vai vadītāja vadības stils

Iekšējais: 

 Bailes no neveiksmes, zema pašapziņa, šaubas par 

sevi, neticība savām spējām



Ticība savām spējām

 Koučingā pats svarīgākais ir panākt, lai cilvēks pēc 

koučinga sesijas noteikti sasniedz vēlamos rezultātus.

 Kouča pienākums ir to saprast un palīdzēt cilvēkam 

noskaidrot optimālo darbības plānu un atbilstoši tam 

rīkoties, kā arī paredzēt un apiet visus šķēršļus.

 Cilvēkam jāapzinās, ka gūtie panākumi ir viņa paša 

pūliņu rezultāts.

 Viņam jāzina, ka citi tic viņa spējām: uztic, atļauj 

iedrošina un atbalsta.



Koučings ir esamības veids

 Koučings ir vadības stils, veids, kā izturēties pret 

cilvēkiem, domāšanas veids, esamības veids.

(neietver vīzdegunīgu izturēšanos, norādījumu došanu, 

ignorēšanu, vainas uzvelšanu, draudēšanu, 

nomelnošanu)

 Koučinga fundamentālais pamatprincips – stiprināt 

cilvēkos ticību savām spējām.



Koučinga būtība

 Attīstīt cilvēkos apzināšanos un atbildību.

 Vadītāja nozīmes un pārmaiņu konteksta 

izpratne ir nepieciešama koučinga īstenošanai



Apzināšanās 

 Uzmanības, koncentrēšanās un skaidrības rezultāts.

 Zinošs  – tāds, kam ir zināšanas par kaut ko, un tās 

gūtas, uzmanīgi vērojot un interpretējot to, ko redz, 

dzird, sajūt utt.

 Vebstera vārdnīca

 Es varu kontrolēt tikai to, ko apzinos. Tas, ko 

neapzinos, kontrolē mani. Apzināšanās mani apvelta 

ar spēku.

 Kouča funkcija – veicināt apzināšanos.



!

 Nav divu vienādu cilvēka ķermeņu vai prātu. Kā gan 

varu zināt, kā vislabāk izmantot tavējo? Tikai tu pats 

to vari atklāt – ar apzināšanos!

 Ja eksistētu tikai “pareizais” veids, kā kaut ko izpildīt, 

Diks Fosberijs nekad nebūtu lēcis atmuguriski, bet 

Bjerns Borgs nekad neuzvarētu Vimbldonā.



Diks Fosberijs 1968. gada vasaras 

olimpiskās spēles Mehiko.

Atmuguriski pāri latiņai -

"Fosberija flops" (Fosbury 

Flop)

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Yelena_Slesarenko_failing_2007.jpg


Bjērns Rūne Borgs (dzimis 

1956.gada 6.jūnijā)

Divrocīgs kreisais sitiens.

Bijušais zviedru tenisists, 

bijis pasaules ranga līderis.

Viņš piecus gadus pēc kārtas 

uzvarēja Vimbldonā 

(rekords, ko ir atkārtojis 

Rodžers Federers). Viņš tiek 

uzskatīts par vienu no visu 

laiku izcilākajiem 

tenisistiem.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Bj%C3%B6rn_Borg2.jpg


Apzināšanās ved pie prasmes

 Apzināšanās  nozīmē zināt, kas ap tevi notiek.

 Sevis apzināšanās nozīmē zināt, ko tu piedzīvo.

Ienākošā 
informācija

Process 
(apstrāde)

Izejošā 
informācija



Ienākošā informācija un atgriezeniskā saite

 Ienākošā informācija – svarīgi to uztvert visu, līdz 

sīkumam.

 Tam seko apzināšanās kā kvalitatīvs būtisks  

ieguldījums jeb devums.

 Ieguldījums nevar būt kvalitatīvs, ja nav pašradīts.

 Atgriezeniskā saite – var nākt no vides, cilvēka 

ķermeņa, darbībām, darba piederumiem – kā pretstats 

citu cilvēku atbildes reakcijai.

 Pārmaiņas seko dabiski un nepiespiesti, ja ir 

kvalitatīva  ienākošā informācija un atgriezeniskā 

saite.



Atbildība 

“Kad mēs patiesi pieņemam , izvēlamies vai 

uzņemamies  atbildību par savām domām un 

darbu, mēs tam nododamies  no sirds un mūsu 

veikums uzlabojas.”

Džons Vitmors

Neveiksmes iemesls var būt viena cilvēka 

neiesaistīšanās  risinājuma meklēšanā  tikpat lielā 

mērā, cik otra sliktais padoms.



Koučinga rezultāti

 Ticība savām spējām

 Pašmotivācija

 Izvēle

 Skaidrība

 Iesaistīšanās

 Apzināšanās

 Atbildība

 Darbība.



Prāts ir galvenais

Prāta stāvoklis

[domāšanas veids]

Pieredze 

[sagatavotība]

Zināšanas 

[tehnika]



Uzvarošais prāts

 Prāts, kas noskaņots uzvarai, ir nozīmīgs 

sasniegumiem.

 Mēs īstenojam savu potenciālu, uzlabojot savas 

unikālās, individuālās prasmes un nekad nemēģinot 

pieskaņoties kāda cita viedoklim par to, kas būtu 

labāk.

 Koučs kā “skaņas rezonators”, koordinators, 

konsultants, apziņas paplašinātājs.



Kouča īpašības

• Pacietīgs

• Objektīvs

• Sniedz atbalstu

• Ieinteresēts

• Prot uzklausīt

• Ar labām uztveres 

spējām

• Zinošs

• Ar sevis apzināšanās 

spējām

• Laipns, gādīgs

• Ar labu atmiņu



RAPORTS

Raports ir stāvoklis, kurā cilvēks ir 

visatklātākais un ir gatavs 

komunikācijai. 



Raports 

Transformacionāla komunikācija:

 Tas ir veids, kā palīdzēt sev un citiem iegūt veseluma sajūtu, 

kļūt mērķtiecīgam cilvēkam.

 Tas ir veids, kā izpaust sevi un dzīvot saskaņā ar savu 

pārliecību, vienlaicīgi atbalstot citus.

 Savstarpējā sapratne - tādu sarunu pamatā. Koučingā to sauc 

par raportu.

 Māksla atdot cilvēkam sevis paša izjūtu.



Kā mēs to varam veidot?

Pielāgojot:

 Balsi (skaļums, temps, ritms, tembrs, intonācija)

 Ķermeņa pozu

 Elpošanu

 Izmantojot sarunu biedra vārdus

 Piekrītot uzskatiem vai vērtībām



Reprezentatīvās sistēmas – vizuālais tips

Vērtības:

 Ārējais izskats

 Kārtība

 Klātienes komunikācija

 Bagāta iztēle

 Svarīgi, kā tas izskatās



Reprezentatīvās sistēmas – audiālais tips

Vērtības:

 Skaņas, vārdi

 Būt uzklausītam

 Svarīgi, kā tas izklausās



Reprezentatīvās sistēmas – kinestētiskais tips

Vērtības:

 Sajūtas

 Kontakts ar tuvajiem 

 Komforts, ne izskats

 Enerģētiskā saite

 Svarīgi, kādas sajūtas rodas



Savstarpējās sapratnes veidošana

 Gatavība pieņemt otra cilvēka viedokli un izjust to, it kā jūs 

būtu tas otrs cilvēks. Būt mierā ar otru.

 Mēs labi jūtamies ar tiem, kas mums ir līdzīgi.

 Māksla veidot savstarpējo sapratni – kā eleganta deja. Radīt 

vienotības sajūtu.

 Noskaņošanās uz viena viļņa - tā pati poza, elpošanas ritms, 

intonācija, tonis, runas temps un skaļums.



Uzdevums

1. Lūdzu sadalieties pāros!

2. Jums ir 2 lomas: 

 Koučs, kurš dibina raportu

 Klients

3. Jums ir divas tēmas, no kurām jāizvēlas viena:

a) Kādas kompetences būtu nepieciešams attīstīt.

b) Mans lieliskākais dzīves ceļojums.

4. Viena stāsta laiks: 5 min.

5. Apspriežam, kas palīdzēja, kas traucēja iedibināt raportu: 5 min.



Miltona Ēriksona 1. princips

Visi cilvēki ir labi tādi, kādi viņi ir.

 Uztvert katru kā individualitāti

 Saprast un cienīt viņa vērtības

 Dalīties ar savām vērtībām

 painteresēties, ko viņš saprot, lietojot tādus vai 

citādus vārdus

 Izmantot sarunā otra nozīmīgos vārdus ar to pašu 

intonāciju un tempu



2. – 5. Eriksona princips

 Cilvēkam ir visi iekšējie resursi, kas viņam ir nepieciešami, lai 

viņš būtu veiksmīgs

 Jebkuras klienta uzvedības pamatā ir pozitīvs nodoms, 

neatkarīgi no tā, kā tas izskatās no malas.

 Cilvēks izdara vislabāko izvēli no tām, kas viņam pieejamas 

tajā brīdī – viņš nav pelnījis ne apvainojumus, ne kaunu, ne 

pārmetumus.

 Izmaiņas notiek katru brīdi –klients katru brīdi attīstās, aug.



Būt patiesam

 Kouča iekšējam vēstījumam jāskan: 

Es gribu pa īstam jūs saprast, un tāpēc gribu būt tāds, kā jūs.

 Norādījumi un padomi neatbilst koučinga komunikācijai – jo 

tas norāda, ka koučs zina kaut ko vairāk par cilvēka 

problēmām un grūtībām, nekā viņš pats, un ka viņu vajag 

“ārstēt” un “labot”.



4 efektīvas komunikācijas veidošanas 

instrumenti

 Vārdi – mīkstinātāji

 Smalkā atkārtošanas māksla

 Rezultāta nosaukšana

 Ieiešana atvērtajā kouča pozīcijas vidē



Vārdi - mīkstinātāji

 Vai nekas, ja es jums pavaicāšu par to, ko jūs domājat par...?

 Man patīk tas, ko jūs sakāt, un es ļoti gribētu uzzināt, ko jūs 

domājat par...?

 Vai drīkst jums pavaicāt...?

 Mani interesē, vai padalīsieties ar domām par ...?

 Man ļoti gribētos uzzināt, ko jūs teiktu par...

 Palabojiet mani, ja man nav taisnība, bet...

 Vai jūs nevarētu man pateikt...



Vārdi – mīkstinātāji (turpinājums) 

 Kad jūs to sakāt, es domāju...

 Vai jūs ievērojāt, ka ...

 Vai jūs zināt, ka ...

 Interesanti, ko jūs tādā gadījumā domājat par ...

 Vai nevarētu jūs man pateikt...

 Man jums ir jautājums: vai jūs man nevarētu pateikt...?



Smalkā atkārtošanas māksla

 Tātad, jums...

 Citiem vārdiem... Vai pareizi?

 Tātad, pēc būtības jūs man sakāt... Vai es pareizi jūs sapratu?

 Ļaujiet noprecizēt, vai es pareizi jūs sapratu...

 Tātad jūs gribat teikt... Vai tasi r tā? Vai es te visu saklausīju? 

 Palabojiet, ja es maldos; jūs sakāt, ka ...

 Vai es te varu atkārtot jūsu teikto...



Rezultāta nosaukšana

 Lai jūs patiešām saņemtu no šīs sarunas to, ko gribat, vai varu 

pajautāt...

 Lai atrastu jūsu jautājuma risinājumu, vai jūs man varētu 

pateikt...

 Lai saprastu šī jautājuma jēgu, vai varu pajautāt ... Tātad...

 Lai jūs varētu ātri atrast risinājumu, vai jūs man nevarētu 

pastāstīt. ..

 Lai jūs varētu pieņemt šo lēmumu, vai varu pajautāt...



Ieiešana atvērtajā kouča pozīcijas vidē

 Koučs – kā tukša laiva

.

 Ieņemot īpašu pozu, dziļi ieelpojot

 Izvēloties domās speciālu kostīmu, cepuri, īpašas krāsas tērpu

 Ieņemt videokameras pozīciju



Mijattiecību veidošanas aplis

Elpošanas 

saskaņošana

Balss toņa 

saskaņa

Noskaņošanās 

uz vērtībām 

un patiesa, 

cieņpilna 

interese

Noskaņošanās 

un 

atslābināšanās 

pastiprināšana

Mīkstinātāju 

izmantošana

Jautājuma 

iemesla 

pateikšana

Efektīvas 

atkārtošanas 

izmantošana

Spēja atrasties 

pozīcijā-koučs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



IEDARBĪGI JAUTĀJUMI

UZBŪVE



Iedarbīgi jautājumi  - koučinga 

pamatinstruments

 Vai tu skaties uz bumbu?

 Kāpēc tu neskaties uz bumbu?

Vai arī:

 Kādā virzienā griežas bumba, kad tā lido tev pretī?

 Kādā augstumā tā pārlidoja pāri tīklam šoreiz?

 Vai bumba pēc atsitiena griezās ātrāk vai lēnāk? Vai 
tā notika tikai šoreiz vai katru reizi?

 Kāds ir attālums no  bumbas līdz pretiniekam, kad tu 
pirmo reizi ieraugi, uz kuru pusi tā griežas?



Jautājumu funkcija

 Parasti iegūst informāciju:

 Lai atrisinātu kādu savu problēmu 

 Lai piedāvātu risinājumu vai padomu

 Koučam:

 Jāiegūst pārliecība, ka klientam ir vajadzīgā 

informācija

 No atbildēm izriet nākamie jautājumi

 Jāpārbauda, vai klients ir uz pareizā ceļa 



Jautājumi 

Slēgtie 

• Vai ...

[atbilde Jā /Nē]

• Neprasa domāt

Atvērtie 

• Jāatbild aprakstoši, veicina 
apzināšanos

• Kas?

• Kad?

• Kurš?

• Cik daudz? 

• Kāds bija tā iemesls? 
[Kādēļ ? vietā]

• Kas tika darīts? [Kā? 
vietā]



Svarīgi 

• Pievērst uzmanību 

sīkumiem

• Interešu jomas

• “Aklais punkts”

• Uzvedinoši jautājumi

• Uzmanīgi klausīties 

atbildes

• Intonācija

• Ķermeņa valoda

• Atspoguļošana 

• Pašapzināšanās

• Transference - sajūtu 
un uzvedības modeļu 
pārnešana no bērnībā 
pieredzētām attiecībām 
ar nozīmīgām personām 
uz indivīdiem pašreizējās 
attiecībās.

• Kontrtransference –
kad koučs pats 
neapzināti reaģē uz 
transferenci savā 
pagātnē, stiprinot 
atkarību vai pretošanos.



Noderīgi jautājumi

 Vai ir vēl kas?

 Ja jūs zinātu atbildi, kāda tā būtu?

 Kādas būtu tā sekas jums vai citiem?

 Kādi ir jūsu kritēriji?

 Kas jums ir visgrūtāk/sagādā izaicinājumu? 

 Ko jūs ieteiktu draugam šajā situācijā?

 Ko jūs iegūtu/zaudētu to darot/sakot?

 Es nezinu, kā rīkoties tālāk. Ko darītu jūs?



.

 Iztēlojaties, ka runājat ar visgudrāko cilvēku, ko pazīstat vai 

varat iedomāties. Ko viņš jums ieteiktu darīt? 

 Ja kāds jums to pateiktu/nodarītu, ko jūs justu/domātu/darītu?

Koučinga jautājumi liek atbildēt uzmanīgi, koncentrēties uz 

detaļām, un tie rada atgriezenisko saiti. Instruēšana nedod 

neko no tā.

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

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


Saskarsmes pamati:

 runā tika ES formā

 apzinies savu vietu un ieguldījumu

 izvairies no interpretācijas

 centies nelietot vispārinājumu

 skaidri parādi savu personīgo viedokli

 vienmēr runā tikai viens

 traucējumiem ir priekšroka

 pirms uzsāc runu, akcentē galvenos punktus









Koučinga posmi

Jautājumu secība.



GROW jeb Izaugsmes modelis

I. Goals – koučinga sesijas, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa mērķu

izvirzīšana

II. Reality – realitātes izzināšana, lai izprastu konkrētā brīža 

situāciju

III. Options – iespējas un alternatīvas stratēģijas vai darbības 

virzieni

IV. What, when, whom, will – kas, kad, kam ir jāpaveic un griba

to paveikt



I. Mērķu izvirzīšana

Sesijas mērķis

 Ko jūs vēlaties iegūt no šīs sesijas?

 Manā rīcībā ir pusstunda. Ko jūs gribētu pusstundas laikā 

sasniegt?

 Kas no tā, ko varam sesijas laikā noskaidrot, jums 

visvairāk noderētu?



Iespējamās atbildes

 Izstrādāt rīcības plānu mēnesim, ko varu pēcāk attīstīt.

 Gūt skaidrību par maniem nākamajiem rīcības soļiem.

 Pieņemt lēmumu, kādā virzienā strādāt.

 Saprast, kādas ir galvenās problēmas.

 Vienoties par darba izmaksām.



Atšķirīgie mērķi

Gala mērķis

Sasniedzamais jeb darba 
mērķis

Sapņu mērķis.

Cik ļoti jūs esat gatavs nodoties mērķa 
sasniegšanai?



Gudrie jeb SMART mērķi

S
• Konkrēti [specific]

M
• Izmērāmi [measurable]

A
• Atbalstīti [agreed]

R • Reālistiski [realistic]

T • Pakāpeniski sasniedzami [time phased]



Skaidrie jeb PURE mērķi

P
• Pozitīvi formulēts [Positively stated] 

U
• Saprotami [Understood]

R
• Būtiski [Relevant]

E
• Ētiski [Ethical]



Precīzie jeb CLEAR mērķi

• Izaicinoši [Challenging]C

• Likumīgi [legal]L

• Ilgtspējīgi [Environmentally
sound] E

• Lietderīgi [Appropriate]A

• Pierakstīti [Recorded]R



Koučinga sesija

Sapnis 

Gala mērķis

Sasniedzamais 
mērķis

Process



II. Realitāte 

 Kad  ir noskaidrota reālā situācija, kļūst vieglāk koncentrēties 
uz mērķiem.

 Vissvarīgākais - objektivitāte. Tai traucē: vērotāja viedokļi, 
spriedumi, gaidas, aizspriedumi, bažas, cerības, bailes.

 Jautājumu jāformulē tā, lai būtu jāatbild ar faktiem:

 Kādi faktori noteica tavu lēmumu?

 Bezkaislību palīdz saglabāt aprakstoša leksika – tas jāievēro 
abām pusēm



Saziņas struktūra
V

ē
r

t
ē

j
u

m
a

a
s

s

Labi

Pareizi 

Veiksmīgi 

Neveiksmīgi 

Nepareizi 

Slikti 

Miglaini 

vispārinājumi

Konkrētas 

detaļas

Apraksta 

ass



Realitātes izziņa

 Dziļāka apzināšanās

 Vadīties pēc klienta interesēm

 Uzticieties maņām

 Sajūtiet emocijas

 Novērtējiet attieksmi

 Nosakiet robežas



Jautājumi emociju apzināšanai

 Kā tu jūties, kad tev negaidot jāierodas priekšnieka kabinetā?

 Kādas emocijas tevī izraisījis nesenais štatu samazināšanas 

vilnis?

 Kā tev šķiet, no kā tu baidies?

 Kurā ķermeņa daļā tu jūti saspringumu?

 Kādā veidā tu pats traucē realizēt savu potenciālu?

 Kādas izjūtas tevi pārņem, kad zini, ka esi labi padarījis darbu?

 Uz cik ballēm tu novērtē savas spējas lieliski padarīt...



Vadlīnijas realitātes izziņai (1)

 Ir ļoti būtiski pieprasīt atbildi

 Ar jautājumu palīdzību jāpanāk maksimāla detalizācija

 Atbildēm uz realitātes izziņas jautājumiem jābūt  aprakstošām

 Atbildēm jābūt pietiekami kvalitatīvām un biežām



Jautājumi realitātes izziņai (2)

 Ar ievadvārdiem:

 Kas ...

 Kad ...

 Kur ...

 Kurš ...

 Cik daudz ...

 Ko tu līdz šim esi darījis šajā sakarā?

 Kādas bija sekas?



III. Iespējas 

 Visdažādāko variantu apzināšanās process – lai iedomātos un 

uzskaitītu  tik daudzus darbības virzienus, cik vien iespējams

 Bez cenzēšanas, izsmiešanas, šķēršļu uzskaitīšanas, prasībām 

pēc pilnības



Noliedzošie pieņēmumi

 To nevar izdarīt.

 To šādi nevar izdarīt.

 Viņi nekad tam nepiekristu.

 Tas noteikti maksās pārāk dārgi.

 Mēs nevaram tam atlicināt laiku.

 Tas noteikti jau ir ienācis prātā mūsu konkurentiem.



Seko jautājumi ar ”Ja nu...”

 Ja nu jūsu finansējums būtu pietiekams?

 Ja nu jums būtu vairāk darbinieku?

 Ja nu jūs zinātu atbildi, kāda tā būtu? 

 Ja nu šo šķēršļu nebūtu? Ko tad jūs darītu?

Tas ļauj atvairīt racionālā prāta cenzūru un dot ceļu radošai 

domāšanai.



Izvērtēt iespējas

 Kādi ir katra varianta ieguvumi un zaudējumi?

Pārskatot sarakstu, novērtē katru iespēju 10 ballu skalā.

 Kouča piedāvājums:  Es varu piedāvāt dažas citas iespējas. 

Vai jūs gribētu tās dzirdēt?

 Iespēju pierakstīšana – nevis stabiņā, bet pēc nejauša 

izkārtojuma principa, lai neveidotos hierarhija



IV. Rīcība 

 Ko jūs darīsiet? Kuru no iespējām jūs izmantosiet, lai rīkotos?

 Kad jūs to darīsiet?

 Vai ar šo darbību sasniegsiet mērķi?

 Kādi šķēršļi ar laiku var parādīties?

 Kam tas ir jāzina?

 Kāds atbalsts jums nepieciešams?

 Kā un kad jūs šo atbalstu saņemsiet?

 Vai ir vēl kādi apsvērumi?

 Desmit ballu skalā novērtējiet, cik pārliecināts esat, ka 

izdarīsiet, kā plānots?

 Kas traucē novērtēt jūsu pārliecību ar 10 ballēm?



Koučinga cikla noslēgšana

 Klients saņem skaidru un precīzu rakstisku dokumentu, kurā 

izklāstīti saskaņotie darbības posmi un klienta atbildes uz 

visiem jautājumiem par rīcību.

 Klients izlasa un apliecina, ka tas atbilst patiesībai, ka tas 

apraksta rīcības plānu, ka viņš to saprot un apņemas to izpildīt.

 Koučs iedrošina klientu sazināties, ja ir vēlme, vai pats 

piesakās sazināties pēc kāda laika.



Koučinga sesijas iespējamais jautājums

 80/20 princips vēsta, ka neliela iemeslu, ieguldīto 

līdzekļu vai pielikto pūliņu daļa veido lielu rezultātu, 

saražotās produkcijas vai nopelnītās atlīdzības daļu. 

Piemēram, lai sasniegtu 80% darba rezultātu, cilvēki 

patērē tikai 20% visa izlietotā laika. Šo matemātisko 

sakarību 1897.gadā atklāja itāļu ekonomists Vilfredo

Pareto (1848-1923)

 Kuri 20% pūliņu dod 80% rezultātu jūsu darbā?



SASNIEGUMI

VADĪŠANA UN MOTIVĀCIJA



Dzīves kvalitāte darbā

 Mēs varam diezgan labi darboties “autopilotā”, pievēršot 

uzmanību kam citam, bet lielākiem sasniegumiem vajadzīga 

koncentrēta, pilnīga uzmanība.

Džons Vitmors

 Darbavieta kā pašizaugsmes skola

 Pienākums kā izaicinājums

Koučingā ar jēdzienu Sasniegumi saprot mācīšanos un patiku



Mācīšanās un patika

• 3• 4

• 2• 1
Neap-
zināta

nekom-
petence

Apzinā-
ta

nekom-
petence

Apzinā-
ta

kompe-
tence

Neap-
zināta

kompe-
tence



Lai panāktu augstāku dzīves kvalitāti, vairāk laika 

jāpavada tagadnē. DŽ. Vitmors

Biežāk jāpajautā sev: kā tieši jūtamies, ko sajūtam, dzirdam, 

redzam, saožam, sagaršojam un pat domājam, un 

koncentrējoties uz atbilžu atrašanu, mēs pastiprinām 

apzināšanos un prieku. Tādejādi iegūstam drošāku un labāku 

atgriezenisko saiti vai kvalitatīvu konkrēto ieguldījumu.

Tādu pašu patiku izjūtam, ja izdodas pilnīgāk izpaust savu 

potenciālu. Ikreiz, kad sevi pārvaram, lai ar piepūli, drosmi, 

darbību, mainību, izveicību vai augstāku efektivitāti paveiktu 

kaut ko vēl nebijušu, mēs sasniedzam jaunas izjūtu virsotnes, 

ko pastiprina adrenalīna pieplūdums.

Koučings darbojas tieši uz maņām, īpaši fizisko aktivitāšu laikā, 

tāpēc koučings pēc savas būtības pastiprina patiku.



Koučinga vadīšanas stila principi

 Pašcieņa, pašapziņa un sasniegumi ir savstarpēji saistīti.

 Tāpat saistītiem jābūt arī sasniegumiem, apmācībai un patikai, 

ja vien sasniegumus vēlamies saglabāt.

 Praksē robeža starp sasniegumiem, mācīšanos un patiku ir 

saplūdusi, un tieši tur atrodas tā sauktā augstākā pieredze.

Džons Vitmors



Motivācija un ticība sev

 “Pātaga” un “burkāns” ir izplatīti un pārliecinoši motivācijas 

līdzekļi. Taču, ja pret cilvēkiem izturas kā pret ēzeļiem, viņi arī 

sāk rīkoties kā ēzeļi.

 Ēzeļi dara tik maz, cik vien iespējams.

 Lai cilvēki patiesi gūtu panākumus, viņiem ir jābūt 

pašmotivācijai. Džons Vitmors



Motivācijas līdzekļi
Paš-

izpausme

Pašcieņa

Cieņa no citiem

Piederība 

Pajumte un drošība

Pārtika un ūdens

Vērtības un jēga

Iespējas 

Prestižs 

Sabiedrība

Mājoklis 

Atalgojums 



Korporatīvās vērtības un nākotne

 Uzņēmumiem rūpīgāk jāpievēršas saviem ētikas principu un 

vērtību, kā arī visu ieinteresēto pušu – darbinieku, klientu, 

sabiedrības un apkārtējās vides – vajadzību apmierināšanai.

 Ticību sev pazemina – norādījumi, kritika, izvēles 

ierobežošana, ikviena slepena darbība, hierarhijas 

demonstrēšana.

 Ticību sev paaugstina – koučings, uzticība, atklātība, cieņa, 

patiesa uzslava, izvēles brīvība, sekmes. 



Kalpojošais vadības stils

 Pašizpausmes līmeni reizēm sauc arī par kalpošanas līmeni.

 Kalpošana citiem var izpausties dažādi .

 Tā sniedz lielu gandarījumu un ir universāls veids

pašizpausmes vajadzību apmierināšanai.

Ja vadītājs Maslova skalā atrodas stāvokļa un atzinības līmenī 

un zemāk, tad, neatkarīgi no citām līdera prasmēm, viņa 

darbībai piemīt zināma savtīguma deva.



Koučings jēgai un mērķim

 Cilvēka dzīvē galvenā motivācija ir jēgas meklējumi, nevis 

sekundāra instinktīvu dzinuļu racionalizēšana. (Viktor Frankl, 

1959)

Jēgu un mērķi tie bieži atrod palīdzot citiem, kopienai vai 

sabiedrībai kopumā.

Arvien vairāk tiek runāts par korporatīvo sociālo atbildību, 

uzņēmuma sasniegumi tiek vērtēti sociālajā, ekoloģiskajā un 

ekonomiskajā aspektā. 



Jēga & mērķis

Jēga 

• Psiholoģisks 

jēdziens

• = nozīme, ko 

piedēvējam kādam 

pasākumam vai 

darbībai pēc notikušā

Mērķis 

• Garīgs jēdziens

• = nolūks, uzsākot 

kādu darbību virkni



Mērķis (1) 

 Ko jūs vēlētos iegūt šīs koučinga sesijas beigās?

 Iedomājieties sevi pēc gada. Kādi būtu ideālie darba apstākļi?  

Raksturojiet sīkāk parastu darba dienu. (Tas var būt gan 

klienta pašreizējā darbā, gan kādā citā. Bez kouča vērtējuma)

 Kas no iepriekš minētā jums ļoti pietrūkst šobrīd?

 Cik svarīga jums ir katra no nosauktajām lietām? (Vērtējiet no 

1-10 ballēm).

 Kas būtu jūsu mērķis darbā?



Mērķis (2)

 Cik ilgā laikā jūs gribētu to īstenot?

 Ko jūs patiesībā, sirds dziļumos vēlaties no sava darba?

 Ja tas šobrīd šķiet nereāli, nosauciet dažus pakāpienus  ceļā uz 

mērķi?

 Raugoties no punkta, kurā atrodaties šobrīd, kāds būtu pirmais 

solis, kas jums liktu justies labi?



Realitāte (1)

 Cik lielā mērā jūs kontrolējat šī brīža situāciju? (Šis ir svarīgs 
jautājums, jo parasti klientam ir grūti saprast, ka reālā 
situācija ir viņa izvēle. Viņš bieži jūtas kā upuris, tāpēc 
uzskata sevi par bezspēcīgu)

 Ja neņem vērā sīkas ikdienas nebūšanas, kas jūs darbā 
visvairāk neapmierina?

 Kas ir šīs neapmierinātības iemesls?

 Kas šo iemeslu varētu novērst?

 Kas vēl jūs uztrauc? Un vēl? Pastāstiet par to sīkāk!

 Kuri cilvēki un pienākumi jums darbā nepatīk?

 Cik ilgu laiku no tā, ko pavadāt darbā, jūs jūtaties labi un cik 
ilgu laiku – slikti? Palūkosimies uz pozitīvo!



Realitāte (2)

 Kuri cilvēki un pienākumi jums darbā patīk vislabāk?

 Kas tieši jums šajos cilvēkos un pienākumos patīk?

 Kādas īpašības tos raksturo?  Kur vēl šīs īpašības var atrast?

 Kuras aktivitātes darbā vai ārpus tā jums ir nozīmīgas?

 Ja jums būtu jānosauc savas dzīves mērķis, kāds tas būtu?

 Ja jums šobrīd būtu nepieciešams uzrakstīt nekrologu, ko jūs 

gribētu uzrakstīt par savu dzīvi? (Jautājums labs, bet noteikti 

nederēs visiem)



Iespējas (1)

 Kādas ir jūsu iespējas situāciju mainīt? (Ja klients atbild: “Es 

varētu mainīt darbu”, - pārejiet pie nākamā jautājuma, bet 

neaizmirstiet, ka formas un struktūras maiņa pēc būtības neko 

nemaina. Jāmaina apziņa.) 

 Kādas būtu šādas rīcības priekšrocības?  Ko jūs zaudētu?

 Kā jūs varēsiet nodrošināt, lai tās pašas problēmas neparādās 

jaunajā darbā?

 Kāds būtu jaunais darbs? Kā jūs to atrastu? Cik drošs tas būtu?



Iespējas (2)

 Tātad darba maiņa un kļūšana neatkarīgam būtu divas iespējas.  

Tagad padomājiet, kā dažas no lietām, kuras uzskatāt par 

svarīgām, jūs varētu ieviest esošajā darbā?

 Kā vēl? Kur? Un kur vēl? 

 Kam būtu jāmainās? Ko jūs varētu darīt, lai to mainītu? Pie kā 

jūs varētu vērsties, lai mainītu pārējo? 

 Ja jūs varētu mainīt visu iepriekš minēto, cik lielā mērā jūsu 

vajadzības būtu apmierinātas skalā no 1-10?



Rīcība 

 Ko jūs darīsiet? Kuru no iespējām jūs izmantosiet, lai rīkotos?

 Kad jūs to darīsiet?

 Vai ar šo darbību sasniegsiet mērķi?

 Kādi šķēršļi ar laiku var parādīties?

 Kam tas ir jāzina?

 Kāds atbalsts jums nepieciešams?

 Kā un kad jūs šo atbalstu saņemsiet?

 Vai ir vēl kādi apsvērumi?

 Desmit ballu skalā novērtējiet, cik pārliecināts esat, ka 

izdarīsiet, kā plānots?

 Kas traucē novērtēt jūsu pārliecību ar 10 ballēm?



Koučings atgriezeniskās saites 

iegūšanai, indivīda un komandas 

novērtēšanai

Visefektīvāk – subjektīvi un aprakstoši



Atgriezeniskās saites līmeņi

A - personiska kritika

B – nosodošs komentārs

C – bez kritikas, nedetalizēta informācija, nerada līdzdalības 

izjūtu

D – ir līdzdalības izjūta,  subjektīvs darba novērtējums, bez 

apraksta

E – izpildītājs/mācāmais sniedz sīku aprakstu bez vērtējuma, 

parāda domu gājienu



Apsteidzošā saite

 Atgriezeniskā saite – uz pagātni

 Apsteidzošā saite – plānošana – uz nākotni

 Kurš to uzņemsies? Cik pārliecināts esat, ka varēsiet to pabeigt 

laikā? Par ko jūs neesat drošs? Kādi varētu būt šķēršļi?  Kad 

varēsiet to pabeigt? 



Uzslavas 

 Atgriezeniskās saites forma

 Izsaka reti, bet gaida ar nepacietību

 Nepatiesas un nepelnītas uzslavas sagrauj attiecības un

uzticību

 Uzslavām vienlaikus jābūt dāsnām, patiesām un

saprātīgām



Plusi un mīnusi

 Cilvēku, procesu un produktu plusi un mīnusi. Dotumi un 

nepilnības

 Īpašības, kuras:

 sagaidām no iespējamā darbinieka

 vēlētos veicināt darba grupā

 vēlētos attīstīt sevī.

 Organizācijas, nodaļas, katra cilvēka funkcijas

 Nepieciešamās tehniskās, saskarsmes, fiziskā darba prasmes

 Apzināšanās. 10 ballu skalā – kādas ir šobrīd, kādas gribētu. 



Pašnovērtējums (no 1-10) 

Īpašības/Prasmes Es šobrīd Mērķis 



Patstāvīgais darbs. Paškoučings  

1. Jānosauc un tabulā jāapkopo savā darbā visnepieciešamākās 
8 prasmes un īpašības nejaušā secībā.

2. Jāizvēlas, ar kuru no īpašībām sākt. 

3. Jānosaka termiņš, kad sākt. 

4. Jāizveido saraksts ar visām iespējām, kādas ir, lai pilnveidotu 
izvēlēto prasmi vai īpašību. 

5. Jāvizualizē – kas saistās ar cilvēkiem, kam piemīt vajadzīgā 
īpašība, jāuzraksta viss pozitīvais. 

6. Jāuzdod sev rīcības jautājumus un jāizveido darbības plāns.



Pašnovērtējums 

Īpašības Es šobrīd Mērķis 

Sabiedrisks 8 9

Iejūtīgs 6 9

Pacietīgs 7 9

Datorprasmes 4 7

Administratīvās  spējas 6 8

Aizrautīgs 8 8

Modrs un vērīgs 8 9

Grāmatvedības zināšanas 5 7



Komandas īpašību uzlabošana

 Izveido kopējo komandas īpašību sarakstu

 Katrs komandas biedrs novērtē komandu pēc šīm īpašībām

 Atsevišķi uz papīra lapas

 Pēc tam uzraksta atklāti uz tāfeles

 Sāk piestrādāt pie īpašībām ar zemāko vidējo :

 Individuāls koučings 

 Komandas pārrunas par iespējām

 Kopīga vienošanās par turpmāko rīcību



Komandas biedru viedoklis par 4 

svarīgākajām komandas īpašībām

DŽO MAIKS SŪZANA VALĒRIJA DEIVIDS

Humora

izjūta

Uzticība Atbalsts Sadar-

bība

Iecietība 

Pacietība Drosme Elastī-

gums

Uzticība Saliedē-

tība

Atbalsts Sadar-

bība

Aizrau-

tība

Saderība Uzticība 

Draudzī-

ba

Spēja 

pielāgo-

ties

Nesav-

tība

Atbalsts Mērķtie-

cība



Komandas biedru viedoklis par 4 svarīgākajām 

komandas īpašībām

Valters Solvita Iveta Mārtiņš Edvards Artūrs Agata Gunārs Kristaps Māris Jānis



Jāvienojas par kopējām komandas īpašībām vienā 

sarakstā

Īpašī

bas/p

rasm

es

Valters Solvita Iveta Mārtiņš Edvards Artūrs Agata Gunārs Kristaps Māris Jānis Vi

dē

jai

s



Rezultāts 
DŽO MAIKS SŪZANA VALĒRIJA DEIVIDS Vidējais 

Atbalsts 7 8 4 6 6 6.2

Sadarbība 8 7 8 6 9 7.6

Uzticība 7 5 5 7 5 5.8

Mērķtiecība 8 8 9 8 8 8.2

Humora 

izjūta

8 6 3 4 5 5.2

Iecietība 7 6 6 6 5 6.0

Nesavtība 8 7 6 8 6 7.0

Draudzība 9 9 7 5 4 6.8



Vērtējums par kopējām prasmēm/īpašībām (1-10) par 

katru komandas biedru

Īpašī

bas/

pras

mes

Valters Solvita Iveta Mārtiņš Edvards Artūrs Agata Gunārs Kristaps Māris Jānis Vi

dē

jai

s



Patstāvīgais darbs. Komandas vēlamo 

īpašību uzlabošanas plāns 
 Komandas biedriem katram individuāli jāuzraksta 4, viņuprāt, 

svarīgākās komandas īpašības.

 No individuālajiem sarakstiem jāizveido kopējais saraksts.

 Katram individuāli jānovērtē komanda attiecībā pret katru no 

šīm īpašībām skalā no 1-10 uz atsevišķas papīra lapas.

 Jāizveido kopējais saraksts ar  vidējo un individuālajiem 

novērtējumiem.

 Jāorganizē komandas pārrunas par iespējām paaugstināt zemāk 

novērtēto īpašību līmeni.

 Kopīgi jāvienojas par turpmāko rīcību – jāizstrādā detalizēts 

plāns.



Rezultāts – komandas kopējais (vidējais)
Īpašīb

as/pra

smes

Valters Solvita Iveta Mārtiņš Edvards Artūrs Agata Gunārs Kristaps Māris Jānis Vid

ējai

s



Komandas biedru viedoklis par 4  

svarīgākajām  komandas īpašībām  DŽO MAIKS SŪZANA VALĒRIJA DEIVIDS

1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4.



Vājo aspektu pārskatīšana

Koučings komandas vai individuālo dotumu attīstīšanai ir veids, kā:

 pozitīvi pārskatīt vājos aspektus – radošāk, iespējams, arī 

veiksmīgāk nekā censties  izskaust nepilnības.

 Jāievēro koučinga sesijas secību - izvirzīt mērķus pirms realitātes

noskaidrošanas.

 Koučings piedāvā personisko kontroli. Stress darbavietā rodas 

galvenokārt tāpēc, ka tās trūkst.



Uzdevums

1. Jūs esat divas personas.

2. Jums ir 2 lomas: 

 Koučs, kurš dibina raportu

 Klients

3. Jums ir divas tēmas, no kurām jāizvēlas viena:

a) Kādas kompetences būtu nepieciešams attīstīt.

b) Mērķu uzstādīšana pēc trijiem un pieciem gadiem.

4. Koučam jānodibina raports, izmantojot GROW modeli

5. Klientam jāsaņem raporta rezultāts

6. Viena stāsta laiks: 10 min.

7. Apspriežam, kas palīdzēja, kas traucēja iedibināt raportu: 5 min.



Uzdevums: Nodibināt raportu

1. Jūs esat divas personas.

2. Jums ir 2 lomas: 

 Koučs, kurš dibina raportu;

 Klients.

3. Jums ir divas tēmas, no kurām jāizvēlas viena:

a) Kādas kompetences būtu nepieciešams attīstīt.

b) Mērķu uzstādīšana pēc trijiem un pieciem gadiem.

4. Koučam jānodibina raports, izmantojot GROW modeli.

5. Klientam jāsaņem raporta rezultāts.

6. Viena stāsta laiks: 10 min..

7. Apspriežam, kas palīdzēja, kas traucēja iedibināt raportu: 5 min..



Komandas un koučings

Komanda – neliels skaits cilvēku ar savstarpēji 
papildinošām prasmēm, kuriem ir kopīgs nolūks, 

sasniedzamie mērķi un darba metodes, par ko 
viņi ir uzņēmušies savstarpēju atbildību. 

(Katzenbach & Smith)



Komandas attīstības posmi

 FIRO – B. (tā dēvēja semināru telpu, ko izmantoja metodes 

autors - Dr.Viljams Šucs (William Schutz)



Efektīvas komandas īpašības

• Atbalsts

• Uzticība

• Pacietība

• Mērķtiecība

• Sadarbība 

• Spēja pielāgoties

• Draudzība

• Drosme

• Humora izjūta

• Saderība

• Aizrautība

• Nesavtība 

Kā iespējams šādu komandu iegūt???



Komandas attīstības modelis

FIRO-B: 

 Dr. Viljams Šucs – amerikāņu psihologs no Kalifornijas

1. Iekļaušanās posms – spēcīga vajadzība būt pieņemtam.

2. Individuālās apliecināšanās posms – varas izrādīšana un 

robežu paplašināšana.

3. Pieķeršanās jeb sadarbības posms – enerģija vērsta uz āru 

pretī kopīgiem mērķiem.



Iekļaušanās posms
 Bažas, introversija vai pārmēru izrādīšanās.

 Spēcīga vajadzība būt pieņemtam un bailes no atraidījuma.

 No līdera tiek gaidīta pieņemšana un vadība.

 Kādu izturēšanos un piemēru rādīs līderis, tas grupā ātri vien 

kļūs par pieņemtu normu.

 Ja līderis būs atvērts, godīgs, atklās savas izjūtas vai trūkumus, 

pārējie tam sekos.

 Labs līderis centīsies risināt individuālās problēmas. Ieteicams 

būt iecietīgam un atbalstīt tos, kam tas nepieciešams.



Apliecināšanās 

 Varas izrādīšanas un robežu paplašināšanas laiks

 Sociālās hierarhijas izveidošanās, lomu un funkciju noteikšana

 Grupas dalībniekiem jāatklāj, ka viņi var nepiekrist līderim, 

pirms viņi piekrīt

 Līderim jāpiedāvā grupas biedriem uzņemties atbildību un 

jāiedrošina

 Daļa grupu tālāk par šo fāzi arī netiek 



Sadarbība 

 Atbalsts, uzticība, pacietība, mērķtiecība, sadarbība, spēja 

pielāgoties, draudzība, drosme, humora izjūta, saderība, 

aizrautība, nesavtība

 Šo posmu apdraud pārmērīgs uzsvars uz grupu, kas kļūst pārāk 

apmierināta un nepieļauj domstarpību veidošanos

 Produktīvāko komandu vidū valda saskaņa, bet saglabājas arī 

zināma deva dinamiskas spriedzes



Komandas attīstība 
Komandas 

attīstības posms

Īpašības / enerģijas virzība Maslova

vajadzību 

piramīda

SADARBĪBA 

(darbošanās)

Savstarpēji 

atkarīgs

uz āru, kopīgiem

mērķiem

Pašizpausme 

normu iedibināšana

APLIECINĀ-

ŠANĀS 

(konfrontēšanās) 

Neatkarīgs koncentrēta uz 

iekšējo 

konkurenci

Pašcieņa 

Cieņa no 

citiem

IEKĻAUŠANĀS 

(veidošanās)

Atkarīgs uz iekšu – uz 

katra iekšējo 

pasauli

Piederība 



Komandas mūsdienās

 Cilvēki mazāk strādā pastāvīgās grupās, bet nepārtraukti veido 
un atkal pārveido tās

 Dažu komandu biedriem jāsadarbojas pāri ģeogrāfiskām 
robežām, kas padara kontaktēšanos retāku un problemātiskāku

 Laiks, kādā komandām jāapvienojas, jāizveidojas un jāgūst 
panākumi, sasniedzot biznesa mērķus, ir īsāks

 Biznesa mērķi kļuvuši sarežģītāki

 Ne visiem cilvēkiem, kuri sadarbojas, jākļūst par komandu, lai 
sasniegtu mērķus



Komandas koučings

Vadītājam ir tikai divi uzdevumi:

1. Panākt darba izpildi

2. Nodrošināt darbinieku attīstību

Arī komandai ir jāpaveic darbs un jāattīstās.

Jo augstāka ir komandas apzināšanās – gan individuālā, gan 

kolektīvā - jo labāki būs sasniegumi 



Ja vadītājs uzdod komandai koučinga 

jautājumus, tad: 

 Komandas biedri var formulēt savus atšķirīgos mērķus

 Visi sniedz nepieciešamo ieguldījumu, lai labāk izprastu 

realitāti

 Tiek izmantotas visas komandas idejas, lai noskaidrotu 

iespējas

 Notiek vienošanās par plānu, ko tālāk virzītu grupas kopīgā 

rīcība. 



Jautājumi par komandas iepriekšējā 

uzdevuma izpildi

 Kura uzdevuma daļa jums šķita vissarežģītākā/prasīja 
visvairāk laika/radīja visvairāk stresa?

 Cik ilgu laiku tā aizņēma?

 Kas tajā bija sarežģīts?

 Ko jūs nākamreiz darītu citādi?

 Kam būtu jāzina par plānotajām izmaiņām?

 Kāds atbalsts jums nepieciešams? No kā? Kā jūs to saņemsiet? 

 Ja jūs tā rīkotos, kā tas varētu ietekmēt iznākumu/ pārējos/ 
kvalitāti/ laiku?



Koučinga pielietošana komandā

 Jā mērķis, par ko visi ir vienojušies, ir pacelt komandu līdz 

sadarbības posmam, bet realitātē šī komanda ir kaut kur starp 

iekļaušanās un apliecināšanās posmu, kādas ir mūsu iespējas 

un kāda būs mūsu rīcība? 

 Iespēju saraksts, kā sasniegt komandas sadarbību, ir plašs.



Kā sasniegt komandas sadarbību

 Pārrunājiet komandas kopīgos mērķus un vienojieties par tiem

 Izstrādājiet galveno noteikumu vai darbības principu kopumu, 

kurš pieņemams visiem komandas biedriem un kurā visi 

snieguši savu ieguldījumu

 Regulāri, pēc darba uzdevumu apspriešanas, atliciniet laiku 

grupas nodarbībām

 Noskaidrojiet komandas biedru domas par kopīgu pasākumu 

organizēšanu ārpus darba laika



Kā sasniegt komandas sadarbību 

(Turpinājums)

 Izveidojiet atbalsta sistēmu, lai risinātu individuālas 

problēmas, ja tādas rodas

 Atrodiet kopīgas intereses ārpus darba

 Apgūstiet kopā kādu jaunu prasmi

 Veiciet kopā īpašību noteikšanas uzdevumu

 Organizējiet grupas pārrunas par to, kā individuālo un kopīgo 

jēgu un mērķi uztver grupas biedri



Šķēršļi un to pārvarēšana 

koučingā

Lielākais šķērslis ir nespēja atteikties 

no iepriekš darītā



Piemēri:

https://www.youtube.com/watch?v=-x9kycBD8OQ

https://www.youtube.com/watch?v=-x9kycBD8OQ


Ārējie šķēršļi

 Uzņēmuma kultūra ir pretrunā ar šādu pieeju

 Cilvēki ir ciniski pret jebkuru jaunu pieeju

 Viņi nesapratīs, ko daru, un neuzticēsies man

 Viņi zina, ka esmu apmeklējis kursus, un dos man dažas nedēļas 

laika, lai atgrieztos normālā stāvoklī

 Viņi domā, ka tas ir jauns vadības triks

 Tas prasa pārāk daudz laika – man diez vai pietiks laika koučingam

 Viņi gaida norādījumus

 Viņi grib norādījumus – viņi negrib atbildību



Jautājumi par atbildību

 Ko jūs vēlaties iegūt no darba, izņemot naudu?

 Ko jums nozīmē atbildība?

 Vai jūs šobrīd izjūtat atbildības nastu?

 Vai atbildība jums vienmēr šķiet nasta?

 Kas, jūsuprāt, citiem cilvēkiem atbildībā patīk?

 Par ko jūs vēl savā dzīvē esat atbildīgs?

 No kā jūs baidāties?

 Kā jūs to varētu pārvarēt?

 Par ko jūs gribētu uzņemties atbildību?

 Vai jūs piekristu uz nedēļu uzņemties lielāku atbildību?



Ārējie šķēršļi. Turpinājums 

 Viņi domās, ka es esmu nojūdzies

 Es zaudēšu autoritāti

 Esmu speciālists, un viņi ciena manas zināšanas un gaida to 

pielietojumu

 Es jau izmantoju koučingu, man nekas nav jāmaina.

Vairumam šķēršļu, ko uztveram kā ārējos, ir nozīmīga iekšējā 

sastāvdaļa.



Iekšējie šķēršļi

 Tas nav nekas jauns – esmu to darījis jau gadiem.

 Baidos, ka nepratīšu to darīt.

 Es apmulsīšu un nezināšu, kādu jautājumu uzdot.

 Es nepanākšu tādus rezultātus, kādi man ir ar vecajām 

metodēm.

 Ja līdz šim viss bijis labi, kādēļ kaut ko mainīt?

 Es neticu tām jaunajām, “maigajām” metodēm.

 Vienīgais, kas cilvēkus motivē, ir nauda.



Atbrīvošanās 

 Kad atbrīvojamies no vēlmes visu kontrolēt, mēs bieži 

vien kontroli iegūstam. Džons Vitmors

Ko jūs vēlaties? Mērķis 

Kas notiek? Realitāte 

Ko jūs varētu darīt? Iespējas 

Ko jūs darīsiet? Rīcība 

Zelta likums: klausīties un vērot klientu, sekot 

viņa interesei, paraugam vai virzienam. Tas 

vienmēr norādīs, ko vajadzētu jautāt



Ieguvumi no koučinga

• Lielāki sasniegumi, 
produktivitāte

• Darbinieku attīstība

• Labāka mācīšanās

• Labākas attiecības

• Labāka cilvēku dzīves 
kvalitāte

• Vairāk laika vadītājam

• Vairāk radošu ideju

• Labāka cilvēku, prasmju 
un resursu izmantošana

• Ātrāka un efektīvāka 
rīcība ārkārtas situācijās

• Lielāks elastīgums un 
spēja pielāgoties 
izmaiņām

• Motivētāki darbinieki

• Pārmaiņas kultūrā

• Prasme dzīvot



1.gremlins. Bailes sapņot

Iespējams, klients neredz vēlamo tēlu vai nopietni neuzdod sev

jautājumu: Ko es vēlos?

1. Un ja Jūs varētu ieraudzīt, kaut uz brīdi, vēlamā mērķa tēlu –

kā tas izskatītos?

2. Ar ko Jūs gribētu nodarboties šogad?

3. Kā būtu, ja Jūs iedrošinātos?

4. Kad?

5. Par ko Jūs kļūstat, ja sperat šo pirmo soli?



2.gremlins. Identificēšanās ar upuri

 Tas var nozīmēt, ka klientam nav drosmes spert šos soļus, 

viņš ir zaudējis pašpaļāvību to daudzuma vai sarežģītības 

dēļ, vai arī viņam ir ļoti spēcīga noliedzoša negatīva 

iekšējā balss.

1. Vai tā ir taisnība?

2. Vai Jūs esat pilnīgi pārliecināts, ka tā ir patiesība?

3. Ko Jūs varat palaist garām, ja Jūs domājat šādā veidā?



4. Par ko Jūs kļūstat, ja Jums nav šāda uzskata?

5. Un ja Jūs atļautu sev domāt citādi, kā Jūs rīkotos? Ar ko sāktu? 

Kāpēc tas ir svarīgi?

6. Kā Jūs varētu izveidot sistēmu, kas atbalstītu Jūsu panākumus, 

soļus un tml.?

7. Kādas īpašības Jums ir vajadzīgas, lai pabeigtu šo projektu?



3.gremlins. Identificēšanās ar sistēmu

 Iespējamas, klients prot sapņot, sasniegt mērķus, bet 
netic, ka ir spējīgs iesaistīt citus. Viņš domā, ka viņa 
uzņēmuma vai ģimenes kultūra un tml. ir pārāk vāja.

 Un ja Jūs būtu situācijas noteicējs?

 Un ja Jūs spētu visu, ko gribētu šajā situācijā, ko Jūs 
darītu?

 Ko vēl Jūs varat ietekmēt? (uzrakstīt sarakstu, ko var 
ietekmēt un ko nē)

 Kā Jūs varat izmantot šo situāciju?



Vai 

 Cik tas Jums ir iespējams – piedot viņiem?

 Tikai iedomājieties, ka to var piedot… Cik gatavs Jūs esat 

atzīt, ka spējat viņiem piedot?

 Par ko Jūs kļūstat, ja tagad piedodat to?



4.gremlins. Identificēšanās ar konfliktu

 Klients domā, ka viņš nav gatavs panākumiem, viņš neredz 
nobeiguma nozīmi un nākamos mērķus.

 Cik Jūs esat gatavs pabeigt šo projektu?

 Kas vēl var būt Jums svarīgs, ja Jūs noslēgtu šo situāciju tagad?

 Par ko Jūs kļūstat, ja pabeidzat tagad un atklājat nozīmi un dziļo 
jēgu, kas vēstī par noslēgumu Jūsu projektā (dzīvē, attiecībās)?

 Par cik Jūs varat uzskatīt to par pabeigtu?

 Kādas jaunas iespējas Jums pavērsies, kad Jūs pabeigsiet šo 
projektu?



Mērķa īstenošanas atbalsta vide

 Cilvēki

 Stāsti 

 Atgādnes. Rituāli

 Komanda

 Vietnes, sociālie tīkli, e-vide

 Nodedzinātie tilti (precīzas vienošanās par termiņiem ar 

cilvēkiem, kas ir apņēmušies īstenot plānus)



Atbalsta ziediņš

3.
4.

5.
6.

1.

2.



Personiskās atbalsta vides veidošana

 Iztēlojieties savu projektu, iedomājieties sevi tajā un arī 
atbalstu, kas Jums ir vajadzīgs, lai to īstenotu.

 Kādu atbalsta vidi Jūs varat veidot katru dienu?

 Kas padarītu Jūs stiprāku?

 Kas ikdienas priecēs Jūs ceļā mērķi?

 Kas ļaus Jums ienākt šajā vidē viegli, bez pūlēm?

 Iedomājieties, ka Jūs darāt to viegli. Jūs esat pārgājis 
sasprindzinājuma punktam un tagad Jums ir izveidojies 
ieradums darīt to visu laiku, pastāvīgi pilnveidoties.



Personiskās atbalsta vides veidošana 

turpinājums

 Kas no Jūsu atbalsta vides ir kļuvis par Jūsu ikdienu?

 Kas ir tie cilvēki, ar kuriem Jūs varat dalīties? Kas ir tie 

cilvēki, kas atbalstīs jūs? Kas ir Jūsu līdzjutēji? Kas ir Jūsu 

atbalsta komanda?

 Kādi stāsti var atbalstīt jūs?

 Kas ir vajadzīgs personīgi Jums, lai Jūs būtu veiksmīgs lietā, 

kuras Jūs vēlaties sasniegt? Lai Jums nospēlētu himnu, lai Jūs 

saņemtu medaļu vai kausu?



Vadītājs kā koučs

Nākotnes līderim ir jābūt vērtībām un 
redzējumam. Tiem jābūt patiesiem un 

izveicīgiem, nosvērtiem un 
mērķtiecīgiem



Tradicionālais vadības stils

Ietekme 

uz abiem 

iesaistī-

tajiem

Vadītājs 

visu 

kontrolē

Izpildītājs 

nav drošs, 

ka pastāv 

izvēle

Abi ir 

iesaistīti, 

bet darbs 

noris lēni

Izpildītājs 

jūtas 

pamests, 

spiests 

kaut ko 

darīt

Vadītāja 

uzvedības 

stils 

Pavēl Pārliecina Diskutē Norobe-

žojas



Koučings 

Vadītājs zina, 

kas notiek

Izpildītājs izvēlas 

uzņemties atbildību



Vadītāja loma 

 Vadītājam nereti nepietiek laika ilgtermiņa plānošanai, vīzijai 

par uzņēmumu, alternatīvu izstrādei, tirgus izpētei, jauniem 

produktiem utml. Kur nu vēl cilvēku izaugsmei, personāla 

attīstībai.

 Koučinga principu pielietošana palīdz gādāt, lai darbs ir 

paveikts un darbinieku izaugsme neapstātos un tiem būtu 

stipra ticība savām spējām.



Biznesa kultūrai jāmainās

 Jebkurai jaunai kultūrai jāietver augstāka līmeņa , kvalitatīvāks 

sniegums un vienlaikus tai jābūt sociāli atbildīgākai.

 Tai jānodrošina stabilitāte, ilgtspēja un sadarbība. 

 Attiecībā uz darbiniekiem –atbalsts, godīgs  novērtējums un 

cilvēka pašmotivācijas attīstīšana, iesaistīšana  ar viņu darbu 

saistīto lēmumu pieņemšanā.

 Atbildība pieprasa izvēli. Izvēle nozīmē brīvību. 



Vadīšana ar koučinga metodi

rada

APZINĀŠANOS

Devuma kvalitāte 

un kvantitāte

ATBILDĪBU

Personiskā izvēle 

un kontrole

Jautājumi 

Sniegums
Atmiņa

Mācīšanās

Interese

Patika

Unikalitāte

Potenciāls
Pašapziņa

Pašpaļāvība

Atbildība

Pašmotivācija

Augstāka produktivitāte. Uzlabota saziņa. Labākas 

darba attiecības. Dzīves kvalitāte darbā. Lielāka 

atzinība. Lielākas rūpes par  klientiem.



HOW COACHING WORKS

http://www.youtube.com/watch?v=FXj4wSsRUgo

http://www.youtube.com/watch?v=FXj4wSsRUgo


Līderības īpašības

• Vērtības

• Redzējums

• Īstums   

• Veiklība

• Saskaņa 

• Mērķis  

• Apzināšanās

• Atbildība

• Ticība sev

• Emocionālā inteliģence

• Starp kouču un klientu 

jāvalda 

partnerattiecībām, ka 

balstās uz uzticību, 

drošības izjūtu un 

iespējami mazāku kaut 

kā uzspiešanu.

• Vadītājs kā koučs – ja 

tam piemīt empātija, 

godprātība un 

objektivitāte.



Cilvēcisko vērtību piramīda

Nevardarbīgums

Mīlestība 

Miers

Tikumība 

Patiesība 



Vērtību piramīdas skaidrojums
 Patiesība ir pamats un pati pirmā cilvēciskā vērtība. Tā ir mūsu 

īstā būtība. Kad cilvēka domas sāk vadīt patiesīgums, viņš 

virzās uz nākamo šīs piramīdas līmeni. Domas ir pirms 

darbības – kad doma ir patiesa, arī sekojošās darbības būs 

pareizas (tikumīgas).  Tās ved uz iekšējā miera izjūtu. Tikai 

tad, ja cilvēkā ir miers,  viņš var izjust un izpaust mīlestību un 

izvairīties no bailēm. Ja cilvēks izjūt mīlestību pret sevi un 

citām būtnēm ap sevi, ieskaitot dzīvniekus, viņš nejutīs tieksmi 

vardarbīgi izturēties pret Dieva radītajiem elementiem, 

piemēram, neizšķiest ūdeni, nepiesārņot vidi. Tas ir 

nevardarbīgums plašākā nozīmē. 



Septiņi personiskās apziņas līmeņi

 Personiskās apziņas attīstībā var izšķirt 7 skaidri definētas 

stadijas. Katrā stadijā cilvēkam ir aktuāla sava konkrēta, viņa 

stāvoklim atbilstoša un vitāla vajadzība. 7 vitālās vajadzības ir 

galvenie motivējošie spēki, kas nosaka ikvienu cilvēka rīcību.

 Cilvēki, kuri mācās  apmierināt visas 7 vajadzības, nekaitējot 

citiem cilvēkiem vai nenodarot tiem pāri, rīkojas pilna spektra 

apziņas vadīti.



Septiņas personiskās apziņas stadijas/līmeņi. 
Ričards BaretsLīm

enis 

Motivācija Mērķis 

7 Kalpošana Savu mūžu veltīt pašaizliedzīgai, nesavtīgai 

kalpošanai

6 Pārveide Ieviest pasaulē pozitīvas pārmaiņas 

5 Iekšēja 

saskaņa

Atrast savas dzīves jēgu 

4 Trans-

formācija

Iegūt brīvību, atmetot bažas par izdzīvošanu, 

līdzcilvēku mīlestību un cieņu

3 Pašcieņa Apzināties savu vērtību 

2 Attiecības Justies droši, būt cienītam un mīlētam

1 Izdzīvošana Apmierināt savas fiziskās vajadzības



Apziņas līmeņa apgūšanas process

 Katra līmeņa veiksmīga apgūšana ietver 2 stadijas: pirmajā 

cilvēks sāk apzināties jaunu vajadzību, otrajā attīsta šīs 

vajadzības apmierināšanai nepieciešamās iemaņas. 

Neapzināta nekompetence 

Apzināta nekompetence 

Apzināta kompetence 

Neapzināta kompetence



Septiņi grupas apziņas līmeņi 

 Grupa – tādu cilvēku apvienība, kuriem ir kopējs fiziskais 
mantojums (asinsradniecības kultūra) vai kopējs mērķis 
(mērķkultūra).

 Grupas aug un attīstās tieši tāpat kā indivīdi – sekmīgi mācoties 
apmierināt savas vajadzības. 

 1.-3. līmenī grupas Ego (lēmējinstitūcijas jeb vadošās elites)
veidošanās un attīstība.

 4. līmenī vadošās elites interešu saskaņošana ar visu grupas locekļu 
interesēm.

 5.-7. līmenī grupas dvēseles (visu grupas locekļu kopējo interešu)
izaugsme un atraisīšanās.  



.Līm Motivāc. Mērķis 

7 Kalpo-

šana

Rūpēties par cilvēci, nākamajām paaudzēm un 

planētu

6 Pārveide Sadarboties ar citām grupām un veidot plašākas 

apvienības 

5 Iekšēja 

saskaņa 

Vienot grupas locekļus uz kopējas vīzijas, misijas 

un vērtību pamata

4 Transfor-

mācija

Iesaistīt grupas locekļus un dot viņiem balsstiesības 

lēmumu pieņemšanā

3 Pašcieņa Panākt tādu kārtību, darbību un efektivitāti, kas 

grupai nodrošina ārēju cieņu un iekšēju lepnumu

2 Attiecības Veidot harmoniskas iekšējās attiecības, kas 

nodrošina piederības sajūtu

1 Izdzīvo-

šana

Radīt grupas locekļu finansiālajai stabilitātei un 

drošībai nepieciešamos apstākļus


