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Divas daļas 

• kā ēnošana saistīta ar vadītāju darba sniegumu? 

• ēnošana – kas tas ir un kā to daru? 



Ēnošanas process 

•  veikts novērojums “dabā” – „kā lietas notiek” (uzmanību – 
tostarp arī Bright spots !!!) 

 

• (salīdzināts ar priekšrakstiem, rokasgrāmatām, definētajām 
vērtībām, vadlīnijām – kādus organizācija ir vai cenšas iedzīvināt) 
Ja tāds uzdevums! 

 

• dota atgriezenisko saiti un rekomendācijas ar mērķi uzlabot 
sniegumu (organizācijas pārstāvim vai grupai un/ vai  tam, kuru 
ēno) 

 

• pamatā - pasūtījums – ko ēnot un ar kādu nolūku?  

 

 



Ēnošanas pielietojuma «amplitūda» 

• NO Individuāla ēnošana, atgriezeniskā saite snieguma 
pilnveidošanai (piem., vadītājs, klientu apkalpošanas 
speciālists...)  

• LĪDZ Organizācijas ēnošana, apkopota atgriezeniskā saite vadībai 
un darbiniekiem, nonākot pie nepieciešama pārmaiņu projekta 



Kāpēc ēnot vadītājus? 

• «zinām, pētām, sveram, mērām» – darbiniekus 

 

• kā vadītājs vada? viņam taču arī savs amata apraksts! 

 

• ir vadlīnijas, rokasgrāmatas, vadītāju attīstības programmas 

 

• kā pārliecināmies, vai un kā vadītājs iedzīvina tās savā darbā? 

 

• un ja nu var labāk? 

 



Video 

https://www.youtube.com/watch?v=WrR_EgmUc3Q 
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«Mēs jau ēnojam» 

• Piemērs. Vadītāju vadītājs ēno sava padotā vadītāja 
darbiniekus. Rezultātā: 

– vadītāju vadītājs nestrādā ar sava tiešā darbinieka attīstību, 
atņem sev laiku darot ne savu darbu 

– padotais vadītājs jūtas  nederīgs un apiets 

– darbinieki vairs neņem «par pilnu» to, ko saka viņu tiešais 
vadītājs 

 



Tipiski novērojumi ēnojot vadītājus  

• Kurš pieraksta? Atbildība 

• Nav sagatavojušies sarunai (pazūd fokuss; jēga) 

• Nav sasaistes iepriekšējai sarunai un šai (progress?) 

• Saruna ar padoto noris steigā vai «mums vēl ir laiks» 

• Jautājumi tiek izrunāti, bet tiem neseko vienošanās (paliek 
«pakārti gaisā») 

• Ja sanāksmē piedalās augstāka līmeņa vadītājs – «pazūd» 
sanāksmes vadītājs 

• Trūkst sanāksmes mērķa sākumā un kopsavilkuma beigās 

 

• Arvien vairāk novēroju vadītājus, kas prot jautāt – atdot 
atbildību darbiniekam 

 



Tipiskākie mīti 

• «kā to uztvers mans padotais darbinieks»/ «viņš nepiekritīs» 

• «ēna» traucēs strādāt 

• «ēnojamie» izliksies labāki kā patiesībā ir 

 

• «man nepadodas» / «viss bija galīgi slikti» 

 



Vis  manā ēnošanas praksē 

• Vadītāja un darbinieka saruna... valodā 

 

• Valoda ir tikai viens elements. Citi elementi?  



Pols Ekmans un viens no citiem elementiem 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNKGjSyxA&list=PLkenMycjjjdbaeJj4EW6dqO3L
IbPIfGPP 
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Vēl viens ēnošanas aspekts:  
vērtēt/pamanīt 



Atgriezeniskā saite  
ēnošanas procesa rezultātā 

• AS ir subjektīva, pat definīcija uz to norāda - process, kurā 
indivīds tiek informēts par to, kā apkārtējie viņu uztver 

 

• Ir arī objektīvā daļa: lieto/ nelieto noteikto pieeju; izmanto/ 
neizmanto mūsu anketu; nokavēja šo tikšanos;  

 

 

• Būtisks paskaidrojums un nepretendēšana uz absolūto 
patiesību 

 

 



Atgriezeniskā saites dažādie veidi  

• Hamburgera metode 

• BEEF hamburgera metode 

• BIFF metode 

• BOOST metode 

• 3 + 2 metode 

• 3 + 3 metode 

• ECC metode 

• CORBS metode 

• Koučinga pieeja 

• Un citas! 



Kādu atgriezeniskās saites formu 
izmantojiet Jūs, Jūsu organizācija? 



AS ko lietoju (1) 

• (1:1): 

– paša skatījums 

– redzējums no malas 

– padoms (ja nepieciešams) 

– pirmā lieta, ko izdarīs  

– ieguvums no sarunas 

 

 



AS ko lietoju (2) 

• Organizācijas pārstāvim/ grupai: 

– kopsavilkums 

– kas sagādā grūtības (izejot no ēnošanas nolūka) 

– bright spots 

– rekomendācijas  

– nereti - arī kopīgas vienošanās (piem., vadības grupā) 

 



Kvalitātes, kas noderēs ēnojot 

• Spēja noturēt uzmanību, vērīgums un prasme klausīties, kas 
izriet no uzmanības. Uzdevums 

 

• Empātija (spēja «iejusties otra ādā» - izprotot kā tas ir, kad 
vēro),  EQ elements, kas izriet no savu emociju apzināšanās. 
Uzdevums 

 

• Prasme pamanīt pozitīvo (kas izdevās). Uzdevums 

 

• Zināšanas par «pētāmo tēmu» – kas palīdzēs 
rekomendācijām, bet dažreiz tas traucēt   



Kad ēno paši, kad - citi? 

• Paši –  

– visos gadījumos, kad ieviešat ko jaunu, piem., jaunu 
vadītāju rokasgrāmatu, uzņēmuma vērtības u.tml. 
(pārliecinieties kā tas tiek īstenots «dabā») vai uzturat 
«spēkā» 

 

• Citi –  

– «kad kaut kas neiet kā vajadzētu» izpētei  

– kad vajadzīgs «trešais – neitrālais» 



Video uzdevums 

https://www.youtube.com/watch?v=WrR_EgmUc3Q 
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Video uzdevums 

https://www.youtube.com/watch?v=Jln-liAnN8Y&list=PL1BF36D0225DC0461&index=3 
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Pamēģināsim! 
• Sacītais (tik daudz cik iespējams) 
• Balss tonis, skaļums, augstums 
• Neverbālā uzvedība (mīmika, ķermeņa pozas, žesti) 
• Elpošana (elpas ritms) 
• Sarunas dinamika 
• Jūsu zināšanas – kā vajadzētu šādu sarunu vadīt 
• Ar ko sākas saruna? Ar ko beidzas? 
• Kas sarunā «nestrādāja», kas izdevās (kas par to liecina?) 
• U.c. 
 
• Kādas rekomendācijas Jūs sniegtu? 

 
• Piefiksējiet visu, ko pamanījāt (3 min) 
• Līdzīgais/ atšķirīgais 

 



Paldies! 

• Esiet neatlaidīgi un prasīgi, ieviešot ko jaunu vai uzturot spēkā 
kādas idejas! Esiet vērīgi! Meklējiet īpašo jūsu organizācijās - 
meklējiet Bright spots! 

 



Kopsavilkums: ko tas dod? 

• Skatu no malas (kas ierosina/ veicina attīstību) 

• Tiešu informāciju, kas notiek organizācijā “aiz aizvērtām 
durvīm” 

• Tiešu informāciju – kā dažādi rīcības modeļi atsaucas/ iet kopā 
ar snieguma rezultātu? 

• Tieša informācija – kas organizācijā veicina vai grauj 
nepieciešamo rīcību? 

• Bright spots 

 

 

 

 


