
15/10/2014

Sandra Lāce, Swedbank Akadēmijas Latvijā 
vadītāja 1

© Swedbank

Mentorings = partnerība, kurā aug abi

Sandra Lāce, Swedbank Akadēmijas Latvijā vadītāja

Konference “Es Esmu efektīvs personāla vadītājs 2014”, 15.10.2014
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Kas ir Swedbank Akadēmija?
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Mēs rūpējamies par to, lai darbiniekiem 

būtu iespējas pilnveidot savas 

kompetences, atbilstoši biznesa 

vajadzībām. Mēs veidojam vidi, kurā katrs 

var atrast sev atbilstošu attīstības veidu.

Swedbankas Akadēmijas darbu labi 

raksturo tradicionālā Mācīšanās nedēļa 

(notiek reizi gada rudenī), kuras laikā 

akcentējam prasmes un zināšanas, kuras 

nepieciešamas darbiniekiem, 

aktualizējam dažādas mācīšanās 

iespējas, radām prieku mācīties. Šogad 

pirmo reizi lepojamies ar mobilo 

aplikāciju, kuru izveidojām īpaši šai 

Mācīšanās nedēļai, lai veicinātu 

darbinieku digitālās prasmes, kā arī 

komunicētu mūsdienīgi .
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Nelieto 
mācīto 
vispār

Lieto dažas 
mācībās gūtās 

atziņas, rezultāti ir 
mainīgi, 

nepastāvīgi

Lieto mācīto 
un sasniedz 
konkrētu, 
nosakāmu 
rezultātu

Iespējams, nerealizēta vērtība Pozitīva 
atdeve no 
investīcijām

Kas ir iecerētais “REZULTĀTS”? 

Kas tieši ir  - “LIETO”?

Ja attīstām, tad ar rezultātu!

3Robert O.Brinkerhoff “Telling training`s story”
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Mentorings kā partnerattiecības

• «Mentorings ir nevērtējošas attiecības starp divām personām, kurās 

viens cilvēks brīvprātīgi velta laiku otram cilvēkam, lai viņu atbalstītu 

un iedrošinātu. Tās parasti notiek laikā, kad pieredzes pārņēmējs 

atrodas kādā dzīves pārejas posmā, un tiek uzturētas nozīmīgu un 

ilgstošu laika posmu.» Lielbritānijas Iekšlietu ministrija 

Vairāk var lasīt: www.saliedet.lv, http://www.amitie.it/maitre/training/html/introd_eng.html

http://www.saliedet.lv/
http://www.amitie.it/maitre/training/html/introd_eng.html
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Mentoringa būtība

• Cilvēka kompetences attīstīšana caur mācīšanos un atbalstīšanu, 

noteiktu profesionālo mērķu sasniegšanai.

• Pieredzes pārņēmējs iet pa pieredzes bagātāka un zinošāka 

kolēģa pēdām, kurš dalās ar savu gudrību, pieredzi, kā arī atver 

durvis uz citādi nesasniedzamām iespējām.

• Mentors pamatīgi iedziļinās pieredzes pārņēmēja darba situācijās, 

diskutējamajās tēmās, taču nepamāca to, bet uzvedina uz pareizā 

ceļa.

• Pieredzes pārņēmējs pats izvēlas, kā tieši viņš rīkosies.

• Mentorings ir profesionāla draudzība, atbalsta sniegšana un 

uzmundrināšana.

5

© Swedbank

Ko mēs Swedbankā saprotam ar mentoringu?

• MĒRĶIS: 

– Izmantot esošos kritiski svarīgos vadīšanas/līderības zināšanu un pieredzes resursus 

uzņēmuma iekšienē; 

– Stiprināt līderības kultūru Swedbankā;

– Atbalstīt vadītāju attīstību starptautiskās darba vides izaicinājumos.

• PIEREDZES PĀRŅĒMĒJI: 

– Jaunie vadītāji un vadītāji, kuriem mainās atbildības joma

– Vadītāji, kuriem ir starptautiska atbildības joma un izaicinājumi

– Augsta potenciāla vadītāji

• MENTORI IR VADĪTĀJI:

– kas atbilst mentora kompetencēm un kuros organizācija saskata potenciālu;

– kuru sniegums kā vadītājiem ir salīdzinoši augstāks kā citiem;

– kuri ir atzīti viedokļa līderi;

– kuri vēlas un ir gatavi dalīties savā pieredzē un atbalstīt citus vadītājus viņu attīstībā.
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Kā notiek process?
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GATAVOŠANĀS

•Mentorējamais sarunā ar vadītāju izrunā attīstības vajadzības un vienojas, ka nepieciešama mentora palīdzība

•Mentorējamais sazinās ar HR partneri vai programmas vadītāju

•Programmas vadītājs nosūta mentorējamam aptaujas anketu

•Programmas vadītājs analizē aptaujas anketu un attīstības vajadzības piemeklē piemērotu mentoru

•Programmas vadītājs sazinās ar mentoru un mentorējamo, lai vienotos par laiku, kad tiks uzsāktas tikšanās

SĀKUMS

•Pirmā tikšanās kopā ar mentoru , mentorējamo, programmas vadītāju un mentorējamā tiešo vadītāju (ja tas ir nepieciešams), lai nodefinētu 
mērķi, lomas, atbildības un nākošos soļus

•Mācības mentoriem un mācības mentorējamiem.

•Puse no tikšanās ar visiem iesaistītajiem, otra puse tikšanās tikai divatā

PROGRAMMAS 
NORISE

•Regulāras tikšanās katru mēnesi 8-14 mēnešus 

•Ieteicamais laiks – 2-3h mēnesī

•Programmas vadītājs veic nelielu chek zvanu 2-3 mēnešus pēc programmas sākuma un 5-6 mēnešus pēc ir neliels tikšanās \follow up\

•Mentorējamais uztur kontaktu ar vadītāju par sasniegtajiem rezultātiem (ja tāda ir vienošanās)

NOSLĒGUMS

•Noslēguma tikšanās kopā ar mentoru un mentorējamo, rezultāta novērtējums, atgriezeniskās saites sniegšana vienam otram. 

•Programmas vadītājs novērtē noslēguma diskusiju pēc tikšanās ar mentorējamo un mentoru

•Mentorējamais izrunā ar savu vadītāju sasniegtos rezultātus

© Swedbank

Kā mēs mērām mentoringa procesu?

• Personāla vadības Score Card KPI (atsevišķi līderības rādītāji 

no darbinieku aptaujas rezultātiem, eNPS).

• Izmaiņas, kas novērojams vadītāju karjerā un viņu ietekmes 

dinamika (2013/2014.gada sezonā no 13 pāriem visiem (gan 

mentoriem, gan mentorējamiem) notikušas izmaiņas karjerā, 

ieņemot augstāku amata pozīciju vai veidojot ietekmi kādās 

biznesa jomās un projektos).

• Noslēguma intervijas par ieguvumiem, procesu, atziņām gan ar 

pieredzes pārņēmējiem, gan mentoriem.
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Mūsu izaicinājumi

• Ja šobrīd mums ir mentoringa 

programma kā cikls (ar sākumu un 

beigām), tad turpmāk mums jāizveido 

sistēma, kur ātri varam nodrošināt 

mentora atbalstu cikla laikā.

• Izveidot un nodrošināt ērtu Baltijas 

līmeņa mentoringa programmu vidējā 

līmeņa vadītājiem.

• Izveidot mentoringa ietekmes mērīšanai 

precīzāku un mazāk resursus prasošu 

mērījumu veidu.
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Kas tālāk? NR.1 Robežas saplūst
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Nav tik būtiski, kādā vārdā katru lietu nosauc. Nav tik svarīgi pierādīt “savu patieso” 

viedokli par katru no attīstības veidiem. Svarīgi ir atrast vispiemērotāko risinājumu un 

atbalsta sniedzēju cilvēkam viņa konkrētajā situācijā.

Mentorings

Koučings

Supervīzija
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Kas tālāk? NR.2 Pašorganizēts un daļēji virzīts process
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Katrs katram var būt mentors – portāls, kurā “satikties”. 

“Mentoru portāls”

Saprot 

savas 

vajadzības

Izlasa par 

mentoringu

Attīstības 

saruna ar 

vadītāju

Pirmā 

tikšanās

Nolemj 

turpināt 

sadarbību

Mentoringa process

Attīstības 

saruna ar 

vadītāju

Izlasa par 

mentoringu

Aizpilda 

mentora

profilu

Pārrunā ar 

savu 

vadītāju, HR 

partneri

Nevar 

atrast 

mentoru

…

Sagatavošanās

Sagatavošanās

Sazinās ar 

iespējamo 

mentoru

Sniedz 

atbildi 

kolēģim, 

kurš 

viņu 

izvēlējies

Realizēšana

Izvēlas 

iespējamo 

mentoru 

portālā

Noslēgums 

un 

izvērtējums

“Satikšanās”

~ 6 mēneši

Pieredzes pārņēmējs

Varbūt jau tuvā nākotnē tas būs 

pilnībā pašorganizēts process, bez 

vadītāja “starpkontroles”?

Pieaugušu cilvēku nevar mācīt. 
Var vienīgi radīt vidi, kurā cilvēks 

mācās. 
Peter Jarvis

Veiksmīgi!


