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Priekšvārds 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” profesionālā maģistra 

studiju programma “Vadības psiholoģija un supervīzija” tiek īstenota kopš 2015. gada, un 

šīs monogrāfijas ideja radās līdz ar programmas pirmajiem absolventiem, kuri 2017. gadā 

bija izstrādājuši un aizstāvējuši savus maģistra darbus. Jāatzīst, ka augstskolas studentiem, 

absolventiem un mācībspēkiem rūp supervīzijas attīstība, viņi labprāt popularizē 

supervīziju, iesaistās profesionālajās un zinātniskajās aktivitātēs, par ko, tostarp, liecina 

vairākus gadus pēc kārtas organizētās “Supervīzijas dienas”, dalība zinātniskajās 

konferencēs un citas aktivitātes. 

Studentu iesaiste pētniecībā ir viens no katra mācībspēka uzdevumiem, tādēļ rakstus 

šai monogrāfijai ir sagatavojuši gan pieredzes bagātie pētnieki, kuri pārstāv dažādas 

augstākās izglītības iestādes, gan studiju programmas absolventi un studenti, gan Latvijas 

Supervizoru apvienības sertificēti supervizori. Visi zinātniskie raksti ir anonīmi un dubulti 

recenzēti. Monogrāfijas rakstu recenzēšanā ir iesaistīti vairāki augstskolas “RISEBA” un 

citu augstskolu mācībspēki un supervizori.  

Mūsdienās pastāv uzskats, ka zinātnei jābūt visiem pieejama un ar pienesumu 

profesionālajai videi, tāpēc monogrāfija ir latviešu valodā un būs pieejams plašam 

interesantu lokam. Tam, nenoliedzami, būs nozīme supervīzijas studiju un prakses attīstībā. 

Monogrāfija ir paredzēta dažādu studiju programmu studentiem, absolventiem, 

supervizoriem un citiem interesentiem, kuriem ir vai būs saskare ar supervīziju biznesa vidē, 

pedagoģijā, sociālajā darbā, veselības aprūpē. Cerams, ka šo monogrāfiju kā iedvesmas 

avotu var izmantot supervīzijas programmu mācībspēki un absolventi, tostarp no 

izstrādātājiem maģistra darbiem veidojot visiem pieejamas publikācijas, tādā veidā izplatot 

savas iegūtās zināšanas plašākam interesentu lokam.   

Liels paldies visiem rakstu autoriem un recenzentiem, kuri piedalījās monogrāfijas 

tapšanā. Īpaši vēlos pateikties augstskolas “RISEBA” rektorei un profesorei Dr. oec. Irinai 

Senņikovai par iespēju veidot monogrāfiju, Dr. iur. Ivanam Jānim Mihailovam par ikdienas 

atbalstu un palīdzību, monogrāfijas recenzentiem profesorei Dr. psych. Kristīnei 

Mārtinsonei, Dr. sc. administr.  Ligitai Landzmanei, Serbijas Union universitātes (Union 

University) Biznesa profesorei Dr. Mirjanai Franceško un Čehijas Skoda Auto universitātes 

(Skoda Auto University) asociētajam profesoram Dr. Emīlam Velinovam. 

Monogrāfija ir apstiprināta publicēšanai ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 

augstskolas “RISEBA” Zinātnes padomes 2020. gada 29. janvāra lēmumu (protokols 

Nr.2020/1). 

Novēlu šīs monogrāfijas lasītājiem gūt zināšanas, iedvesmu un motivāciju jauniem 

panākumiem profesionālajā darbībā, īpaši attīstot un stiprinot supervīziju! 

Autoru vārdā 

Zinātniskā redaktore 

Dr.psych., profesore Maija Zakriževska-Belogrudova 
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Ievads 

Ir pagājuši 10 gadi, kopš latviešu valodā ir izdoti pirmie supervīzijai veltītie 

apkopojošie rakstu krājumi, kuros, pamatojoties uz ārvalstu pētījumu un prakses atziņām, 

pēc būtības bija skaidrots supervīzijas jēdziens un tās iespējas dažādās profesionālās 

darbības jomās – sociālais darbs, mākslas terapija, pedagoģija u.c. Šajā laikā Latvijā ir 

notikušas fundamentālas pārmaiņas supervīzijas izglītības un prakses, kā arī saistošā 

regulējuma attīstībā. Supervizora profesija ir valstiski atzīta, tostarp tā ir iekļauta Profesiju 

klasifikatorā. Rīgas Stradiņa universitātē, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā 

"RISEBA" un Latvijas Kristīgajā akadēmijā tiek īstenotas licencētas un akreditētas maģistra 

līmeņa supervīzijas studiju programmas, veidojoties šo programmu īstenošanas tradīcijām 

un uzkrājot supervīzijas studiju un pētniecības pieredzi. Latvijas Supervizoru apvienība gūst 

arvien plašāku atpazīstamību, kā arī ir pārstāvēta un aktīvi darbojas Eiropas nacionālo 

supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for 

Supervision in Europe). Ir notikuši vairāki nozīmīgi supervīzijai veltīti semināri un 

konferences, un, kas ir pats galvenais, katru gadu vairāki desmiti studējošo izvēlējušies 

studēt supervīziju. Absolventi piedāvā pakalpojumus ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, un 

joprojām ir novērojama pieaugošā interese par šo profesiju.  

Iepriekšminētais ir iespējams, pateicoties desmit gadu laikā ieguldītajam 

sistemātiskam darbam supervīzijas izglītības jomā, pētniecībā, dažādu pasākumu 

organizēšanā un supervīzijas popularizēšanā. Turklāt 2019.gada 12.jūnijā ir apstiprināts 

jauns supervizora profesijas standarts (sk. pielikumā), turpinot nostiprināt supervizora 

profesijas statusu, autoritāti un supervizoru profesionālo darbību. 

2017.gadā izdotais rakstu krājums “Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse” (sast. 

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova) – t.s. oranžā grāmata uzskatāms par pamatlīdzekli 

izpratnei (un arī studijām) par supervīziju, piedāvājot latviešu lasītājam apkopotu redzējumu 

par supervīziju. Šobrīd, kad ir pagājuši trīs gadi un attiecīgi notikušas izmaiņas ar 

supervīziju saistītās profesionālās darbības sistēmā, ir iegūta jauna informācija, apkopoti un 

uzkrāti veikto pētījumu rezultāti, šī izdevuma autoriem paveras iespēja dalīties ar atziņām 

un veikumu supervīzijas jomā. Līdz ar to šis izdevums ir t.s. oranžās grāmatas savdabīgs 

turpinājums / papildinājums, kam pēc kāda laika var sekot arī citas aktivitātes supervīzijas 

pētniecības un prakses jomā, tostarp iespieddarbi. 

Monogrāfija ietver pētījumus, kuru rezultāti tiek izmantoti, lai funkcionāli risinātu 

konkrētus uzdevumus. Lietišķos pētījumus raksturo iegūto rezultātu praktiskā 

pielietojamība, piemēram, paverot iespēju uzlabot / pilnveidot noteiktus procesus / 

procedūras, palielināt, veicināt preces / pakalpojuma tālākvirzību, noskaidrot viedokļus / 

attieksmes utt. (Eņģele, 2011). Tieši pēdējo 10 – 15 gadu laikā arvien lielāks uzsvars tiek 

likts uz zinātnisko pētījumu lietišķu ievirzi organizāciju efektivitātei, kas vērsta palīdzības 

sniegšanai klientiem, panākot organizāciju uzvedības izmaiņas un veicinot sasniegumus 

izvēlētajā jomā (Hall, Roussel, 2012). Uz pierādījumiem balstītā pieeja uzsver datu vākšanu 

un izmantošanu, vajadzību un riska faktoru novērtēšanu; pieejamo zinātnisko pierādījumu / 

pamatojumu izskatīšanu par pašreizējās organizācijas politikas, programmu un prakses 

efektivitāti; tādu stratēģiju un metožu ieviešanu, par kurām ir iegūti pierādījumi (Aarons, 

Hurlburt, Horwitz, 2011; Domurad Carey, 2009; Guevara, Loeffler Cobia, Rhyne, 

Sachwald, 2010; Lipsey, Howell, Kelly, Chapman, Carver, 2010; Myers, 2013).  
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Monogrāfijā apkopotie pētījumi ir par supevizējamo vajadzībām un emocijām, 

supervizora un supervīzijas studentu profesionālo kompetenci, par supervīzijas kā 

pakalpojuma atpazīstamību dažādās vidēs, par supervīzijas nozīmi pārmaiņu procesā 

organizācijās, empātijas veicināšanā, darbinieku iesaistes un emocionālā veicināšanā, darba 

stresa un izdegšanas pārvarēšanā. Būtiski, ka šie pētījumi ir veikti organizācijās vai “priekš 

organizācijām”, lai veicinātu organizācijas attīstību un ilgtspēju. 

Tādējādi monogrāfijas mērķis ir sniegt iespēju lasītājiem iepazīties ar pētījumiem, kur 

ir apkopoti pierādījumi organizāciju efektivitātes paaugstināšanai, ietverot jaunu 

supervīzijas pielietojumu un perspektīvas iespēju, kā arī lai sekmētu labāku izpratni par 

supervīzijas aktuālajiem jautājumiem mūsdienās, veicinot sadarbību starp studentiem, 

absolventiem, mācībspēkiem un praktiķiem, tādā veidā attīstot starpdisciplināro pieeju 

zinātnē. 

Monogrāfiju veido divas daļas – pirmajā ir aktualizēti supervīzijas teorijas un prakses 

vispārīgie jautājumi – aktualitātes supervīzijas pakalpojumu piedāvājumā un patēriņā 

dažādās profesionālās darbības jomās, supervizora profesionālās prakses organizācija, ir 

raksturota Latvijas Supervizoru apvienības darbība, supervizora pašsupervīzijas nozīme. 

Īpaša uzmanība veltīta supervīzijas aktuālajiem jautājumiem, tostarp supervizora 

profesionālās darbības kvalitātei, regulējumam un ētikai, stiprinot izpratni par kvalitatīvas 

supervīzijas prakses attīstību Latvijā. 

Otrajā daļā lasītājs var iepazīties ar supervizoru darbības un supervīzijas norises 

pētījumu rezultātiem (kuri pamatā bija veikti maģistra studiju ietvaros Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" un Rīgas Stradiņa universitātē) – supervīzijas praksi 

dažādās profesionālās darbības jomās. Līdz ar to šī monogrāfija ir publicēšanās iespēja 

jaunajiem un talantīgajiem supervizoriem, kuri būtībā sper pirmos soļus profesijā. 

Vienlaikus tā ir Latvijā attīstīto supervīzijas pētniecisko tradīciju un pieejas nostiprināšana 

(kas salīdzinoši mazāk bija novērojams iepriekšējā rakstu krājumā).  

Mūsdienīga organizācija spēj integrēt savu ikdienas darbību, darbinieku kompetences 

attīstību un pētījumus (Argyris, 1999). Piemēram, ikdienas darba praksē pietiekami plaši 

tiek izmantoti darbības pētījumi, kurus veic paši praktiķi / speciālisti, lai risinātu konkrētas 

problēmas izglītībā, veselības un sociālajā aprūpē, organizāciju un cilvēkresursu attīstībā, 

ekonomiskās attīstības projektos, tiesībās utt. (Mārtinsone, Pipere, Kamerāde, 2016). 

Tādēļ otrajā nodaļā pētījumu stratēģija ir balstīta kvalitatīvajā un kvantitatīvajā 

pētījumu dizainā. Viena no inovatīvākajām supervīzijas pētījumos izmantotajām 

stratēģijām ar lietišķu ievirzi ir uz teoriju un pieredzi balstīta pieeja – darbības pētījumi. 

Tajos pētnieks un pētāmie sadarbojas, lai definētu problēmas un rastu to risinājumu 

(piemēram, uzlabotu ikdienas darba procesu, attīstītu projektus, pārvarētu pārmaiņas, 

attīstītu organizācijas iesaisti darbā, atrisinātu krīzes situāciju utt.). Darbības pētījumu 

ieguvumi organizācijām ir saistīti ar praktisku problēmu risinājumu radīšanu, iesaistot 

praktiķus pētniecībā, kuri seko rezultātu ieviešanas aktivitātēm un progresam (Meyer, 

2000). 

Monogrāfijas saturu veido 20 raksti, apvienojot  21 ar supervīziju saistīto autoru, kuri 

pārstāv dažādas profesionālās darbības vides un zinātnes (sk. informāciju par autoriem). 

Līdz ar to esošais veikums vērtējams kā pietiekams ieguldījums starpdisciplināras pieejas 
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supervīzijas pētniecības attīstībai, parādot pieaugošo interesi par supervizora profesiju un 

profesionālo darbību. 

Ņemot vērā supervīzijas panākumus Latvijā, tomēr ir jāatzīst, ka joprojām par 

supervīziju ir vērojams izpratnes trūkums vairākās profesionālās darbības jomās. Dažkārt ir 

grūti novilkt profesionālās darbības un profesionālās atbildības robežas starp supervīziju, 

koučingu un grupu konsultēšanu; arī politiķu vidū salīdzinoši bieži nav viennozīmīgas 

izpratnes par supervīzijas nepieciešamību un efektivitāti (jo īpaši, lemjot par supervīzijas 

studiju un pakalpojumu finansējumu). Līdzīgās domās ir arī daži darba devēji, 

aizbildinoties, ka “supervīzija uzreiz nedod tiešos ienākumus”. Sabiedrībā pastāv arī citi ar 

supervīziju saistītie “mīti”, kā arī joprojām nākas dzirdēt par informācijas trūkumu saistībā 

ar supervīziju un tās iespējām dažādās darbības vidēs un jomās. 

Patiesi gribam cerēt, ka šajā monogrāfijā ievietotie raksti kalpos kā atbalsta materiāls 

minēto problēmu risinājumiem, attiecīgi stiprinot supervīzijas iespējas Latvijā. Vienlaikus 

tas būs atbalsts arī esošajiem un topošajiem supervīzijas studentiem, interesentiem, kā arī 

noderēs supervizoriem un citu profesiju pārstāvjiem, kuriem ir vai būs iespēja satikties ar 

supervizoru profesionālos vai personiskos nolūkos. 

Pateicamies rakstu autoriem par veltīto laiku, uzticību un darbu supervīzijas jomā, tāpat 

pateicība rakstu recenzentiem, sniedzot lietderīgus ieteikumus rakstu saturiskajai pilnveidei. 

 

                                                                              Maija Zakriževska Belogrudova 

                                                                              Ivans Jānis Mihailovs  
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Introduction 

It has been 10 years since the publication of the first Latvian-language anthologies 

on supervision, which, based on foreign research and practice, essentially explained the 

concept of supervision and its possibilities in various spheres of professional activity: social 

work, art therapy, pedagogy, etc. During this time, Latvia has undergone fundamental 

changes in the development of supervision education and practice as well as applicable 

regulations. The profession of supervisor is nationally recognised, including in the 

Classification of Occupations. Licensed and accredited master’s-level supervision study 

programmes are being implemented at Riga Stradiņš University, RISEBA University of 

Applied Sciences, and the Latvian Christian Academy, developing traditions of 

implementing these programmes and building experience in supervision studies and 

research. The Latvian Association of Supervisors is gaining wider recognition and is 

represented and active in ANSE (Association of National Organisations for Supervision in 

Europe). There have been a number of significant supervision seminars and conferences 

and, most importantly, every year dozens of students choose to study supervision. Graduates 

offer services not only in Latvia, but also abroad, and there is still growing interest in this 

field of professional activity.  

The above is possible thanks to systematic work over ten years in supervision 

education and research, the organisation of various events, and the promotion of 

supervision. In addition, on June 12, 2019, a new standard for the profession of supervisor 

was approved (see appendix), further strengthening the authority of the profession of 

supervisor and the professional activities of supervisors. 

The 2017 anthology Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (Supervision: Theory. 

Research. Practice, compiled by Kristīne Mārtinsone and Sandra Mihailova), i.e. the so-

called “orange book”, is considered to be a fundamental tool for understanding supervision 

(and also for studies), providing the Latvian reader with a consolidated view of supervision. 

Three years have now passed and changes have taken place in the system of professional 

activities related to supervision, new information has been gathered, research results have 

been compiled, and the authors of this edition have the opportunity to share these findings 

and achievements in supervision. Consequently, this edition is a continuation and 

supplement to the so-called “orange book” and may, in due course, be followed by other 

activities in supervision research and practice, including printed material. 

The monograph includes applied research in which the results are used to functionally 

solve specific tasks. Applied research is characterised by the practical applicability of its 

results in enabling, for example, the improvement of certain processes, the enhancement of 

goods and services, or the ascertainment of opinions and attitudes (Eņģele, 2011). Over the 

last 10-15 years, increasing emphasis has been placed on the applied aspect of scientific 

research on organisational effectiveness, which is focussed on helping clients by changing 

organisational behaviour and promoting advances in a selected area through evidence-based 

research (Hall, Roussel, 2012). The evidence-based approach emphasises the collection and 

use of data; the assessment of needs and risk factors; the review of available scientific 

evidence and justifications for the effectiveness of an organisation’s current policies, 

programmes and practices; and the implementation of proven strategies and methods 

(Aarons, Hurlburt, Horwitz, 2011; Domurad Carey, 2009; Guevara, Loeffler Cobia, Rhyne, 

Sachwald, 2010; Lipsey, Howell, Kelly, Chapman, Carver, 2010; Myers, 2013). The studies 
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compiled in this monograph look at the needs and emotions of those supervised, the 

professional competence of supervisors and students of supervision, the recognition of 

supervision as a service in different environments, and the importance of supervision in 

organisational change and in promoting empathy, enhancing employee engagement and 

wellbeing, and overcoming work stress and burnout. Crucially, these studies have been 

conducted in or for organisations to promote their development and sustainability. 

The aim of this monograph is thus to provide readers with access to research that 

gathers evidence on improving organisational effectiveness, including new supervision 

applications and perspectives, and to foster a better understanding of current supervision 

issues by promoting collaboration among students, graduates, lecturers, and practitioners 

on various aspects of supervision research, hence developing an interdisciplinary approach 

to scholarship. 

The monograph consists of two parts. The first brings general issues of supervision 

theory and practice up to date, e.g. topicalities in the supply and consumption of supervision 

services in various spheres of professional activity, legal matters, the organisation of 

supervisors’ professional practices, the activities of the Latvian Association of Supervisors, 

and the role of supervisors’ self-supervision. Special attention is paid to current supervision 

issues, including the quality, regulation and ethics of supervisors’ professional activity, thus 

fostering insight into the development of quality supervision practice in Latvia. 

In the second part, the reader can get acquainted with the results of research on 

supervisors’ activities and the process of supervision (mainly carried out within the 

framework of master’s studies at RISEBA University of Applied Sciences and Riga Stradiņš 

University), i.e. supervision in practice in various spheres of professional activity. 

Therefore, this monograph is a publishing opportunity for young and talented supervisors 

who are essentially taking their first steps in the profession. At the same time, it is a 

consolidation of the research tradition and approach to supervision developed in Latvia 

(which was relatively less conspicuous in the previous anthology).  

A modern organisation can integrate its day-to-day operations, employee competence 

development and research (Argyris, 1999). For example, in everyday work practice, action 

research carried out by the practitioners themselves is used extensively to address specific 

issues in education, health and social care, organisational and human resource development, 

economic development projects, law, etc. (Mārtinsone, Pipere, Kamerāde, 2016). 

The research strategy in the second part is based on qualitative and quantitative 

research design. One of the most innovative strategies used in supervision research with an 

applied focus is when the researcher and the subject work together to define problems and 

find solutions (for example, to improve the day-to-day workflow, develop projects, manage 

change, develop organisational engagement, or resolve crises). This is the theory and 

experience-based approach of action research. The benefits of action research for 

organisations are related to practical problem solving by engaging practitioners in research 

who follow the activities and progress of results implementation (Meyer, 2000). 

The content of this monograph comprises 20 articles, bringing together 21 authors 

concerned with supervision who represent different professional backgrounds and scientific 

fields (see author information). Consequently, the present work can be seen as a noteworthy 
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contribution to the development of an interdisciplinary approach to supervision research, 

showing the growing interest in the profession and the professional activities of supervisors. 

Despite Latvia’s achievements in terms of supervision, there is still a lack of 

understanding in a number of professional areas. At times it is difficult to draw a line 

between supervision, coaching and group consulting when it comes to professional 

activities and responsibilities; relatively often, there is also no clear understanding among 

politicians of the need and effectiveness of supervision (especially when deciding on 

funding for supervision studies and services). Similarly, some employers have inaccurate 

ideas based on the pretext that “supervision does not immediately generate direct income”. 

Society harbours other “myths” related to supervision, and there is still a lack of information 

about supervision and its potential in different areas of activity. 

We sincerely hope that the articles in this monograph will serve as support material 

for solving the above problems, thus strengthening supervision’s possibilities in Latvia. At 

the same time, it should provide support to current and prospective supervision students and 

others interested in the subject, while also being useful to supervisors and representatives 

of other professions who have or will have the opportunity to meet a supervisor for 

professional or personal purposes. 

We thank the authors of the articles for their time, dedication and effort in the field 

of supervision as well as the article reviewers for valuable recommendations on content 

improvement. 

 

                                                                              Maija Zakriževska-Belogrudova 

                                                                              Ivans Jānis Mihailovs  
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1.1. Biedrības “Latvijas Supervizoru apvienība” ieguldījums 
supervizoru profesionālās darbības kvalitātes 
izvērtēšanā Latvijā 

Ilze Dreifelde 

 

 

 

Ievads 

Supervīzija joprojām ir uzskatāma par samērā jaunu profesiju, tādēļ supervīzijas 

kvalitāte un kritēriji ir pastāvīgā profesionāļu uzmanības fokusā. Supervīzija ir visām 

konsultējošajām profesijām, jo fokusējas uz indivīdu, uz indivīdu savstarpējām attiecībām, 

uz profesionālu uzdevumu un organizāciju savstarpējo mijiedarbību.  

Individuāla supervīzija, kurā satiekas supervizors un supervizējamais, grupas 

supervīzija, kurā satiekas supervizors un konkrētā jomā strādājoši profesionāļi, piemēram, 

psihologi vai sociālie darbinieki, komandas supervīzija, kurā satiekas vienā organizācijā 

strādājoši dažādu profesiju pārstāvji, organizācijas supervīzija, kurā tiek pārrunāti 

jautājumi, kas skar organizācijas darbību, vai arī supervizoru supervīzija, kurā supervizors 

pārrunā savu personīgo pieredzi ar vairāk pieredzējušu kolēģi, – supervīzija apvieno vietu, 

telpu un laiku, kurā cilvēki var satikties, dalīties pieredzē un pārrunāt problēmas un iespējas, 

kā arī sniegt un saņemt nepieciešamo atbalstu.  

2019.gada augustā Bolcāno (Dienvidtirolē, Itālijā) Eiropas Nacionālo supervizoru 

organizāciju asociācija ANSE (Association of National Organisation for Supervision in 

Europe) organizēja kārtējo vasaras universitāti. Šī gada aktualitāte ir profesionālo attiecību 

jeb “tiltu” veidošana supervīzijā starp visdažādāko profesiju pārstāvjiem. Lai veidotos 

“tilti”, ir svarīga savstarpēja, starpprofesionāla un vienota izpratne par nozīmīgākajām 

supervizora profesionālās darbības kompetencēm un supervīzijas kvalitātes kritērijiem. 

Bolcāno tika uzsvērta nepieciešamība katrai dalībvalstij veidot savu supervizoru 

profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanu, kas nebūt nav viennozīmīgs jautājums ne 

formāli, ne saturiski.  

Biedrība "Latvijas Supervizoru apvienība" (LSA) ir biedru organizācija, kurā jau 

13 gadus apvienojas supervizori, kuri supervīzijas profesionālajā vidē veido attiecības vai, 

citiem vārdiem sakot, "tiltus" starp supervizējamajiem un kolēģiem gan vienas profesijas 

ietvaros, gan starpprofesionāli, gan arī starp dažādām organizācijām. Šo gadu laikā LSA ir 

pakāpeniski augusi, apvienojoties visdažādāko nozaru pārstāvjiem, kuru pamatspecialitāte 

ir psiholoģija, sociālais darbs, mākslas terapija, psihoterapija, personāla vadība, 

uzņēmējdarbība, tieslietas, privātais sektors u.c. 2019.gadā biedrībā apvienojušies 114 

biedri, no kuriem 9 ir asociētie biedri, 1 atbalstītājbiedrs un 85 sertificēti supervizori. 

Interesi par supervīziju savās nozarēs izsaka arvien vairāk interesentu.   

  LSA savas pamatvērtības vienmēr ir postulējusi saskaņā ar ANSE vērtībām, kurās 

ir balstīts Latvijas supervizora profesijas standarts, tās caurvij Latvijā īstenotās supervīzijas 

studiju programmas, un supervizoru sertifikācijas un resertifikācijas process ir saskaņā ar 

ANSE izglītības un kvalitātes kritērijiem.  
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Kopš 2012.gada rudenī LSA kļuva par Eiropas Nacionālo supervizoru organizāciju 

asociācijas (ANSE) īsteno biedru, biedrība sevi pozicionē kā organizāciju, kura iezīmē 

virzību uz profesionālās darbības prakses sakārtošanu un izvirza kritērijus supervizoru 

izglītībai un darba pieredzei, apliecinot, ka šīs profesionālās asociācijas sertificētie biedri ir 

profesionāli sagatavoti un praktizē atbilstoši ANSE prasībām.  

Tāpat šajā laikā ir pilnveidota supervizoru profesionālās darbības kvalitātes 

izvērtēšana.  

Šī raksta mērķis ir sniegt pārskatu par biedrības "Latvijas Supervizoru apvienība" 

aktivitātēm, kas saistītas ar supervizoru profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanu.  

 

Materiāli un metodes 

Saskaņā ar izvirzīto mērķi ir veikta zinātniskās literatūras, dokumentu un 

informācijas avotu analīze par biedrības "Latvijas Supervizoru apvienība" supervizoru 

profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanu un nodrošināšanu Latvijā. 

 

Rezultāti: 

Supervizora profesionālās darbības kvalitāte 

Aprakstot supervizora profesionālās darbības kvalitāti, supervizore I. Stankus-Viša 

norāda, ka tā ir nepārtraukta profesionālā darba kvalitātes attīstība un tā ir uzskatāma par 

vienu no supervizora profesionālās identitātes komponentēm (pēc Adjukovic et al., 2014). 

Kvalitātes izvērtēšanā ir ietverti skaidri noteikumi, ka supervizoram ir jānodrošina 

profesionalitātes pilnveide un atbilstoša darba kvalitāte. Ir jāņem vērā, ka katrā valstī 

supervizoru profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšana ir atšķirīga - ir valstis, kurās 

supervizorus akreditē pēc supervizora izglītības diploma iegūšanas, un ir valstis, kur 

supervizorus sertificē profesionālo asociāciju ietvaros. Svarīgākie pamatnosacījumi 

supervizoru profesionālās darbības kvalitātes attīstībai ir 1) izglītība supervīzijā, kuru 

iegūstot, supervizors iegūst noteiktas zināšanas, prasmes un kompetences, 2) piederība 

profesionālajai apvienībai, 3) supervīzija par veikto supervizora praksi (Stankus-Viša, 

2017). 

Profesionālās izglītības likumā noteikts, ka profesionālā kompetence ir profesionālās 

darbības veikšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un atbildības kopums noteiktā darba 

situācijā (Profesionālās izglītības likums). Izglītības un zinātnes ministrijas izdotajā 

“Profesiju standartu izstrādes metodikā” (Profesiju standartu izstrādes metodika) 

profesionālās darbības kompetence tiek definēta kā pierādāma spēja mērķtiecīgi izmantot 

zināšanas, prasmes un attieksmi darba izpildē un profesionālajā darbībā. Latvijā supervizoru 

profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences ir definētas 

supervizora profesijas standartā.  

Supervizoru uzmanības centrā ir supervīzijas kvalitātes jēdziens, kvalitātes kritēriji, 

supervizora profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanas aspekts, kompetenču vadlīnijas 

u.tml. LSA savas pastāvēšanas laikā ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu supervizora 

profesionālās darbības kvalitātes un supervīzijas kvalitātes nodrošināšanā.  
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Supervizoru profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšana ir nozīmīgs jautājums 

ANSE asociācijā. Kvalitātes izvērtēšanā ANSE četru gadu garumā ir īstenots nozīmīgs un 

apjomīgs projekts, kurā radītie rezultāti un produkti visaptveroši raksturo ar supervizora 

profesionālās darbības kvalitāti saistītus aspektus, kurus apkopojusi supervizore S. Lāce.   

1) A Glossary: ECVision. A European Glossary of Supervision and Coaching. Šajā 

sadaļā ir izstrādāta supervīzijā un koučingā lietoto terminu vārdnīca, un katra jēdziena 

lietojums ir skaidrots supervīzijas un koučinga kontekstā. Vārdnīca palīdzēs radīt vienotu 

profesionālo valodu Eiropas supervizoru un kouču kopienas ietvaros.  

2) A Competence Framework: ECVision. A European Competence Framework of 

Supervision and Coaching. Dokumentā ir definētas un noteiktā kārtībā sastrukturētas 

supervizora un kouča darbam nepieciešamās kompetences. Katrai kompetencei ir 

raksturotas  ar to saistītās zināšanas, prasmes un - kas ir interesanti - arī rīcība. Dokumenta 

struktūru veido divas daļas - profesionālā identitāte un profesionālā darbība. Šo dokumentu 

var saukt par Eiropas supervizora/kouča profesijas standartu.  

3) An ECTS-ECVET Reference: Validating Competences. The ECVision Reference 

Table ECTS-ECVET. Šajā dokumentā ir piedāvāts modelis Eiropas izglītības programmu 

supervīzijā salīdzināšanai. Eiropā izglītību supervīzijā var iegūt pieaugušo tālākizglītības 

programmās un augstskolu studiju programmās. Iepriekš minētie dokumenti veidos pamatu 

ciešākai sadarbībai Eiropā supervizoru izglītības un profesionālās sadarbības jomās. 

Būtiski, ka šie dokumenti ir pamats turpmākām diskusijām par savstarpējo supervizora 

kompetenču atzīšanu ANSE ietvaros, proti, par to, ka LSA sertificēts supervizors varētu 

uzsākt praksi, piemēram, Vācijā, un šajā valstī nebūtu jāpierāda iegūtā izglītība un prakse 

jeb jāmācās no jauna.  

4) E-grāmatā "ECVision. Supervision and Coaching in Europe: Concepts and 

Competences"  ir iekļauti augstāk minētie dokumenti un ir trīs zinātniskās publikācijas: 

4.1.) ANSE eksprezidents V. Knopfs diskutē par ECVision projekta 

rezultātu politiskajiem aspektiem un ilgtspēju.  

4.2.) Balstoties uz gadījuma analīzi, Ē. Hāns sniedz ieskatu par to, kā trīs profesijas 

- vadība, koučings un supervīzija - var tikt izmantotas kopā, lai mazinātu un 

līdzsvarotu vadības riskus.  

4.3.) H. Millere analizē attiecības starp zinātnisko teoriju un profesionālo praksi, 

ņemot vērā katras jomas atšķirīgās prioritātes. E-grāmata "ECVision. Supervision 

and Coaching in Europe: Concepts and Competences" ir brīvi pieejama, un tās 

elektroniskā saite ir publicēta LSA tīmekļa vietnē (Lāce, 2015). 

 

Supervizoru profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšana un nodrošināšana 

Viens no LSA mērķiem ir veidot sakārtotu profesionālo vidi supervīzijas 

praktizēšanai. LSA misija ir nodrošināt kvalitatīvu supervīzijas pakalpojumu dažādās 

profesionālajās vidēs strādājošiem speciālistiem, apvienot supervizorus un veicināt 

profesionālo kompetenci. LSA radītā supervizoru profesionālās darbības kvalitātes 

izvērtēšana paredz visus pamatnosacījumus supervizora profesionālās darbības kvalitātes 

atbilstībai (Stankus-Viša, 2017). 
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Atskatoties uz LSA paveikto saistībā ar supervizoru profesionālās darbības kvalitātes 

izvērtēšanas izveidi un attīstību no 2012.gada, kad LSA kļuva par ANSE īsteno biedru, un 

līdz šim, var izdalīt šādus nozīmīgākos aspektus: 

 2014. gadā tika izveidota Sertifikācijas komisija, kuras mērķis bija atbilstoši 

ANSE vadlīnijām izveidot Supervizoru sertifikācijas nolikumu (apstiprināts LSA 

biedru sapulcē 2014.gadā) un Supervizoru resertifikācijas nolikumu (apstiprināts 

LSA biedru sapulcē 2017.gadā). 2019.gadā biedrībā ir 85 sertificēti un resertificēti 

supervizori; 

 2015.gadā ievēlēta LSA Ētikas komisija, kuras mērķis ir izveidot Latvijas 

Supervizoru ētikas kodeksu. Līdz šim supervizora profesionālās darbības ētiskās 

vadlīnijas tika noteiktas saskaņā ar ANSE Supervizora ētikas kodeksu; 

 sakārtoti supervīzijas tiesiskie un terminoloģiskie aspekti. Ir izstrādāts un 

saskaņots supervizora profesijas standarts (Ministru kabineta 2014.gada 4.marta 

noteikumi Nr.119 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos 

Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

lietošanas un aktualizēšanas kārtību”); 

 īstenoti vairāki starptautiski un vietēja mēroga projekti, par kuriem plašāku 

informāciju var iegūt biedrības interneta vietnē www.supervizija.lv. Dalība šajos 

projektos ir nozīmīgi stiprinājusi supervizoru starptautisko sadarbību, kā arī šo 

projektu realizācijas rezultātā ir tapuši vairāki nozīmīgi mācību un metodiskie 

materiāli supervizoriem: Nordplus pieaugušo sadarbības projekta „Mācību 

programmas supervīzijā un mācību metodes NPAD2013/10014” (Nordplus Adult 

Collaboration Project “Supervision training programme curriculum and toolkit 

NPAD-2013/10014“) ietvaros izveidotais metožu apkopojums ir pieejams 

latviešu un angļu valodā LSA tīmekļa vietnē, dalība jau augstāk minētajā ANSE 

ESVision projektā u.c.;   

 atbalstīta maģistra līmeņa studiju programmas “Supervīzija” īstenošana Rīgas 

Stradiņa universitātē (RSU) un maģistra līmeņa studiju programmas “Vadības 

psiholoģija un supervīzija” īstenošana Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā 

"RISEBA"; 

 viena no nozīmīgākajām LSA  funkcijām ir biedrības biedru, sadarbības partneru 

un interesentu pastāvīga informēšana par biedrības aktivitātēm un ar supervīziju 

saistītiem notikumiem. Tīmekļa vietnes www.supervizija.lv mērķis ir atspoguļot 

profesionāla un kvalitatīva pakalpojuma būtību, nodrošināt supervizoriem 

informācijas apriti, kā arī publiski atspoguļot LSA aktivitātes. Šo funkciju jau 

vairākus gadus LSA nodrošina ar tīmekļa vietnes www.supervizija.lv 

starpniecību, kā arī publicējot biedrības aktualitātes Facebook kontā “Latvijas 

Supervizoru apvienība”.    

Lai veidotu plašāku un starptautisku diskusiju par supervīzijas kvalitātes 

jautājumiem, LSA valde 2018.gada 17.augustā rīkoja “Baltijas supervīzijas kvalitātes 

dienu”, kurā piedalījās ap 60 supervizoru no septiņām Eiropas valstīm – Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas, kā arī Vācijas, Austrijas un Nīderlandes. Pasākumā tika īstenotas dažādas 

aktivitātes. Sākotnēji notika Volfganga Knopfa (Wolfgang Knopf), Austrijas supervizoru 

asociācijas biroja vadītāja un ANSE eksprezidenta ievadlekcija “Supervīzijas kvalitātes 

aspekti Eiropā”, kurā lektors sniedza nelielu pārskatu un personisku redzējumu par to, kā 

http://www.supervizija.lv/
http://www.supervizija.lv/
http://www.supervizija.lv/
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nākotnē Eiropā varētu attīstīties supervīzija organizācijā, kā svarīgākos aspektus atzīmējot 

izglītību supervīzijā, teoriju, praksi, pētījumus un profesionālās apvienības. Lektors uzsvēra 

kvalitatīvu supervīzijas izglītības programmu un labas komunikācijas nozīmi, norādot, ka 

supervīzijas izglītības programmu kvalitātes rādītājs ir ne tikai programmas saturs, bet arī 

tas, kā šis saturs tiek pasniegts studējošajiem un kāda ir studējošo reakcija un refleksija par 

izglītības saturu.  

Nozīmīgākās ievadlekcijas atziņas:  

1. Supervizora iekšējā kvalitāte ir saistīta ar spēju atpazīt struktūru daudzveidību un 

atšķirīgo dinamiku dažādās sistēmās. 

2. Kvalitāte supervīzijā paredz abpusēju – gan supervizora, gan supervizējamā - 

ļaušanos nenoteiktībai jeb precizējot – nebaidīties nonākt nezināšanas pozīcijā.  

3. Nesteigties “noteikt diagnozi”, bet uzticēties pirmajam iespaidam. 

4. Refleksija ir neatņemama supervīzijas komponente, bet mēdz būt supervīzijas 

pakalpojumi, kur refleksija dabīgi izpaliek (Knopf, 2018). 

Daudz uzmanības tika veltīts organizācijas supervīzijas kvalitātes aspektiem.  

Dalībniekiem bija arī iespēja piedalīties vairākās moderētās diskusijās un darboties 

kolēģu vadītajās meistarklasēs.  

G. Dijkhuizena (Gerian Dijkhuizen), supervizore no Nīderlandes, savā atziņu 

apkopojumā par Baltijas supervīzijas kvalitātes dienu atzīst: ”Nav svarīgi, kurā valstī vai 

kādā valodā supervizors ir ieguvis izglītību supervīzijā, zināšanas vai prasmes; apmeklējot 

supervīzijas sesijas, ir jūtama līdzīga domāšana, pazūd nevajadzīgi ierobežojumi un 

veidojas kopības sajūta.” 

Kā viena no svarīgākajām supervizora kvalitātes kompetencēm ir spēja veidot 

supervīzijas telpu, kurā īstenojas attiecības starp supervizoru un supervizējamo. Tieši 

supervizora nedalīta klātbūtne un spēja būt attiecībās var nodrošināt supervīzijas 

dalībniekiem pieredzi, ar ko asociējas laba supervīzijas kvalitāte. Kā teicis jau Aristotelis: 

“Kvalitāte nav darbība, kvalitāte ir ieradums.”   

Latvijā supervīzija plaši tiek izmantota sociālā darba nozarē. 2017.gadā LSA valdes 

priekšsēdētāja I.Dreifelde kopā ar apvienības biedri un delegāti ANSE E.Apini piedalījās 

Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā videokonferencē 

“Supervīzijas nozīme sociālajā darbā”, kurā potenciālie supervīzijas pakalpojuma saņēmēji 

– dažādas sociālās palīdzības institūcijas un sociālo pakalpojuma sniedzēji - tika informēti 

par supervīzijas saņemšanas iespējām sociālā darba speciālistiem, izmantojot Labklājības 

ministrijas un Eiropas Sociālā fonda organizētā projekta finansējumu. Projekta galvenā 

aktivitāte ir profesionālās kompetences pilnveides (mācību) un supervīzijas nodrošināšana 

pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju 

organizāciju sociālā darba speciālistiem. Supervīziju kontekstā pašvaldībām būs iespējams 

izvērtēt un noteikt optimālāko supervīzijas pakalpojuma sniegšanas veidu (grupas vai 

individuāli), ņemot vērā to, vai attiecīgais pakalpojums primāri sniedzams individuāli. 

Savukārt, ja pakalpojums netiek sniegts individuāli, tiks organizētas grupas (grupā 6-10 

personas). Sociālā darba speciālistu mācības un supervīzijas pakalpojumi tiks nodrošināti 

visā Latvijā. Projekts ilgst jau otro gadu un kopumā saskaņā ar neformālām iesaistīto pušu 

pārstāvju atziņām tas ir pārdomāti un veiksmīgi organizēts un sasniedz vēlamo rezultātu. 

Tādēļ tiek prognozēts, ka tā realizācija turpināsies arī pēc kārtējā projekta termiņa beigām.  
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1. 2018.gada oktobrī notika ANSE organizētā Eiropas Nacionālo supervizoru 

organizāciju asociācijas vadītāju sanāksme, Ģenerālā asambleja Budapeštā, 

Ungārijā. Tajā piedalījās I.Dreifelde un E.Apine. Tikšanās ietvaros tika pārrunāti 

nozīmīgākie jautājumi un aktuālākie virzieni saistībā ar supervīziju. Nozīmīgākie 

atslēgas vārdi supervīzijā šobrīd ir šādi:  

2. Supervīzijas kvalitāte (gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi). Kā jau minēts, 

supervīzijas kvalitātes aspektam tika veltīta gan LSA 2018.gada 17.augustā rīkotā 

Baltijas supervīzijas kvalitātes diena, gan 2018.gada decembrī Frankfurtē ANSE 

rīkotā konference, kurā galvenais jautājums bija ANSE akceptēto supervizora 

kompetenču iekļaušana dažādu valstu supervizoru izglītībā. 

3. Robežu šķērsošana (crossing borders) un profesionālas sadarbības jeb “tiltu” 

veidošana ar citām profesijām. Supervizoriem nepieciešams būt kā “tiltiem”, kas 

palīdz veidot attiecības un satikties dažādu profesiju un dažādu organizāciju 

pārstāvjiem. Tilts ir atbilstoša un precīza metafora, kas raksturo supervīzijas 

profesiju. Piemēram, īru supervizore K. B.Magvaira (Maguire C.B., 2017), Īrijas 

supervizoru asociācijas izdotajā žurnālā Droiched, aprakstot supervizora 

profesiju, izmanto tilta metaforu, un tilta metafora ir pretstats sienas vai žoga 

metaforai. Supervizoram, līdzīgi kā tiltam, jāveic daudzi uzdevumi – supervizors, 

līdzīgi kā tilts, savieno un apvieno, rada iespēju satikties un palīdz šķērsot iepriekš 

nepārvaramus šķēršļus. Tiltus, tāpat kā cilvēkus, ietekmē vide, sabiedrība, 

ģeogrāfija un valdošie laika apstākļi, un tilti, tāpat kā cilvēki, ir pakļauti arī 

dažādām destruktīvām un toksiskām ietekmēm (Maguire, 2017).  

4. Sociālā atbildība - supervizori nereti supervīzijās dzird klientu stāstus arī par 

trūkumiem, riskiem, par darba tiesību pārkāpumiem organizācijās, kas attiecīgi 

aktualizē supervīzijas kopienas atbildību, datu aizsardzību un ētisko vadlīniju 

izstrādi, to, kā efektīvi risināt šos jautājumus ne tikai supervīzijas ietvaros, bet arī 

virzot sabiedrības uzmanību.  

5. Supervīzija ir kā cilvēka vai organizācijas brieduma un iekšējās inteliģences 

valoda, kas jāmācās gluži kā svešvaloda. Supervīzija ir kā valoda, kuru vajadzētu 

mācīties, lai atvērtu telpu diskusijai, lai pārrunātu lietas, lai vienotos, lai brīvi 

dalītos pieredzē, lai pārrunātu kļūdas un trūkumus, kas kopumā veido supervīzijas 

telpu, kurā valda demokrātija, uzticēšanās, pieņemšana un iekšēja inteliģence. 

Turpinot nozīmīgāko aktivitāšu pārskatu, kas saistītas ar LSA ieguldījumu 

supervizoru profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanu un nodrošināšanu, var minēt 

2018.gadā un arī 2017.gadā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" rīkoto 

konferenci “Nākotnes organizācija”, kurā LSA bija sadarbības partneris. Konferencē 

notiekošais skaidri  apliecināja, ka dažādu organizāciju un uzņēmējdarbības vidē arvien 

biežāk veidojas lielāka interese par supervīziju, kurā, kā atzina vairums konferences 

dalībnieku, līdz šim plašāk ir pazīstams koučings. Par supervīzijas sniegtajām iespējām 

organizācijās un uzņēmējdarbībā interesējas organizāciju vadītāji, personāla vadības 

pārstāvji, klientu apkalpošanas speciālisti, karjeras konsultanti, kā arī citi speciālisti, lai 

pilnvērtīgi spētu nodrošināt organizāciju darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Šī aktivitāte 

turpināsies arī 2019.gada Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" 

konferencē “Cilvēks nākotnes organizācijā”. 

Supervīzijas kvalitātes aspektam tika veltīta ANSE konference 2018.gada decembrī 

Frankfurtē, Vācijā, kurā tikās supervīzijas izglītības pārstāvji, lai veidotu Eiropas līmeņa 
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vadlīnijas supervizoru izglītības kompetencēm un kvalitātei, un tajā piedalījās arī LSA 

pārstāvji.   

 

Supervizoru sertifikācijas un resertifikācijas kritēriji 

LSA supervizoru profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšana paredz supervizoru 

sertifikāciju, ko īsteno LSA biedru kopsapulces vēlēta Sertifikācijas komisija. Supervizora 

sertifikāts tiek piešķirts uz pieciem gadiem, savukārt vēlāk supervizors atbilstoši 

Resertifikācijas nolikuma prasībām var pretendēt uz resertifikāciju. Supervizoru 

sertifikācijas un Supervizoru resertifikācijas nolikumi ir publicēti tīmekļa vietnē 

www.supervizija.lv. Par LSA biedru ir iespējams kļūt speciālistam, kurš ieguvis Latvijas 

supervizora profesijas standartam un ANSE izglītības standartam atbilstošu supervizora 

izglītību, un tā var būt gan formāla, gan neformāla. Ir apvienojušies supervizori, kuri savu 

pamatizglītību ir ieguvuši dažādās sfērās un profesijās, piemēram,  psiholoģijā, arī sociālajā 

darbā, mākslas terapijā, psihoterapijā, tieslietās, uzņēmējdarbībā, personāla vadībā u.tml. 

Supervizora sertifikāts palīdz potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem izvērtēt 

supervizora atbilstību kritērijiem, kurus ir noteikuši un savstarpēji atzinuši nozares 

profesionāļi.  

Lai gūtu priekšstatu par supervizora profesionālajai darbībai nozīmīgiem kvalitātes 

kritērijiem, raksta ietvaros tiek sniegts neliels ieskats supervizoru Sertifikācijas un 

Resertifikācijas nolikumos, kuri pilnā apjomā ir publicēti LSA tīmekļa vietnē.  

Supervizora sertifikācijai ir izvirzīti dažādi kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji, un 

zemāk sniegts izvilkums, kurā atspoguļoti noteikti kvantitatīvie kritēriji.  

Sertifikācijai var pieteikties persona, kura:  

1. Ir LSA biedrs. 

2. Ir iesniegusi iesniegumu par sertifikāciju LSA Sertifikācijas komisijai noteiktajā 

termiņā. 

3. Ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai akadēmisko augstāko 

izglītību. 

4. Ir ieguvusi izglītību supervīzijā, kas atbilst ANSE supervizoru izglītības 

standartam un/vai Latvijas supervizora profesijas standartam. 

5. Kura ir samaksājusi par sertifikāciju.  

6. Kura ir samaksājusi biedra naudu. 

 

Sertifikātu piešķir sertifikācijas kandidātam, kurš:  

1. Demonstrē atbilstību Sertifikācijas nolikuma 3.punktā minētajām prasībām. 

2. Ir veicis supervīzijas praksi ne mazāk kā 45 stundu apjomā pēdējo divu gadu laikā. 

3. Ir saņēmis supervīzijas pakalpojumu par supervīziju 35 stundu apjomā pēdējo 

divu gadu laikā. Tiek ieskaitīta arī kovīzija vai intervīzija, iesniedzot 

apliecinājumu par šiem saņemtajiem pakalpojumiem, norādot to mērķi un saturu. 

Supervizoriem, kuri izglītību supervīzijā ieguvuši pēdējo divu gadu laikā, 

supervīzijas pakalpojums par supervīziju ir jāsaņem pie kvalificēta un ar mācību 

procesu nesaistīta supervizora, iesniedzot apliecinājumu par saņemto supervīziju. 

http://www.supervizija.lv/
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4. Iesniedz profesionālās pilnveides un tālākizglītības pārskatu supervīzijā par 

pēdējiem diviem gadiem un ne mazāk kā 20 stundu apjomā. Izņēmums ir 

supervizori, kuri izglītību supervīzijā ieguvuši pēdējo divu gadu laikā. 

5. Klasificējas šim nosacījumam: kovīzijas vai intervīzijas grupai ir jābūt reģistrētai 

LSA valdē. 

Supervizoru resertifikācijas kritēriji ir noteikti supervizoru Resertifikācijas nolikumā: 

Resertificējamais supervizors ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma 

termiņa beigām elektroniski uz Sertifikācijas komisijas norādīto e-pastu nosūta iesniegumu 

„Sertifikācijas komisijai”, par iepriekšējo sertificējamo periodu, pievienojot šādus 

dokumentus: 

1. Resertifikācijas  lapu. 

2. Dokumentu kopijas par profesionālās pilnveides pasākumiem un /vai 

tālākizglītības pasākumiem supervīzijā par pēdējiem pieciem gadiem un ne mazāk 

kā 50 tālākizglītības pasākumiem (turpmāk - TIP) resertifikācijas termiņa laikā. 

3. Vismaz triju gadu laikā veiktu supervizora praksi 90 TIP apjomā. 

4. Apliecinājumu (dokumentu kopijas) par saņemto individuālo vai grupas 

supervīzijas par supervīziju par pieciem gadiem un ne mazāk kā 50 stundas 

resertifikācijas termiņa laikā, no kurām vismaz puse laika jāpavada pie 

supervizora (otra puse var būt kovīzija vai intervīzija). Kovīzijas vai intervīzijas 

grupai ir jābūt reģistrētai LSA valdē (Sertifikācijas nolikums, Resertifikācijas 

nolikums). 

Līdz ar sertifikācijas noteikumu un kritēriju izpildi sertificējamais supervizors 

apliecina sagatavotības pakāpi atbilstošu darba pienākumu izpildei.  

LSA ir izvirzījusi mērķi, kas paredz supervizora sertifikāta nozīmes pastāvīgu 

stiprināšanu un arvien plašāku atzīšanu klientu un sadarbības partneru vidū. Kopš biedrībā 

ir uzsākta supervizoru sertifikācija, vērojama pieaugošā interese par sadarbību ar 

sertificētiem supervizoriem; par to liecina Labklājības ministrijas un ESF projekta 

„Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001) veiksmīgā norise, 

kur pakalpojumu nodrošina tikai sertificēti supervizori. 

LSA nākotnē turpinās pilnveidot supervizoru profesionālās darbības kvalitātes 

izvērtēšanu, un drīzumā tiks izveidots Latvijas supervizora ētikas kodekss. Līdz šim ētikas 

jautājumi LSA tika risināti saskaņā ar ANSE supervizora ētikas kodeksu.  

Tiks turpināts darbs kārtējā supervizoru sertifikācijas un resertifikācijas procesā. 

Nozīmīgi nākotnes plāni ir saistīti ar ANSE vasaras universitātes Latvijā 2021.gadā 

organizēšanu, lai tiktu īstenotas LSA biedru aktualizētās vajadzības un intereses, kas paredz 

zināšanu un pieredzes apmaiņu ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm.  

 

Secinājumi 

Supervīzijas pieprasījums Latvijā lēnām, bet pakāpeniski pieaug, un tas nozīmē, ka 

palielinās arī supervizora atbildība un prasības profesionālās darbības pilnveidei. Biedrība 

LSA kopā ar sadarbības partneriem ir īstenojusi daudz aktivitāšu supervizoru profesionālās 

darbības kvalitātes izvērtēšanā.  
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Latvijas supervizoru profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšana ir uzskatāma par 

veiksmīgu profesionālās pilnveides piemēru, un par to liecina arvien pieaugošā klientu un 

sadarbības partneru interese par sadarbību ar sertificētiem supervizoriem.  

Supervīzija joprojām ir uzskatāma par samērā jaunu konsultatīvo pakalpojumu. 

Daudziem nozaru profesionāļiem trūkst precīzas informācijas un izpratnes gan par 

supervīziju, gan par supervizora darbības kvalitātes kritērijiem.  

LSA supervizora sertifikāts ir apliecinājums, kas potenciālajiem klientiem un 

sadarbības partneriem ievērojami palīdz izvērtēt supervizora atbilstību noteiktiem 

kritērijiem, kuru ir noteikuši un savstarpēji atzinuši konkrētās nozares profesionāļi.  

LSA ir svarīgi turpināt pilnveidot supervizoru profesionālās darbības kvalitātes 

izvērtēšanu, lai arī turpmāk nodrošinātu supervizoru profesionālās darbības pilnveidi un 

attīstītu supervīzijas pakalpojuma kvalitāti kopumā.  
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Contribution of Latvian Association of Supervisors evaluation of the 
quality of professional activity of supervisors in Latvia. 

Ilze Dreifelde 

 

Astract 

 

The Latvian Association of Supervisors (LSA) has been making a significant contribution to 

the quality of supervision in Latvia for thirteen years. LSA has improved the evaluation system for 

quality of supervisors' professional performance since 2012, when LSA became a member of the 

Association of National Organisation for Supervision in Europe (ANSE). The related quality 

evaluation includes a number of clear rules and basic conditions for the development of supervisors' 

professional quality: supervisor's education, membership in professional organisation, and 

supervisor's supervision about supervision performance. 

The aim of this study is to give insight into the activities of the Latvian Association of 

Supervisors and to reflect the contribution of the Association to the development of supervision 

quality in Latvia. 

Materials and methods: analysis of scientific literature, documents and publications on the 

activities of the LSA and their contribution to the development of supervision quality evaluation and 

assurance in Latvia. 

Results: an overview of the main activities of LSA has been created, related to the evaluation 

and assurance of professional performance quality for supervisors in Latvia from 2012, when the 

LSA became a member of the ANSE (European Association of National Supervisors). 

Conclusions: LSA, together with its partners, has carried out a number of activities related to 

the evaluation and assurance of supervisors' professional performance quality. The professional 

quality evaluation of Latvian supervisors is considered as a successful example of professional 

development. A supervisor certificate is a proof that significantly helps prospective clients and 

partners evaluate the supervisor's compliance with certain professional criteria that have been 

established and mutually recognised by other professionals of this field. 

 

Keywords: Latvian Association of Supervisors (LSA), Quality of supervisors' professional 

performance, Quality of supervision. 
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1.2. ANSE ieguldījums supervizora izglītības un 
profesionālās darbības kvalitātes attīstībā Latvijā  

Ance Saulīte  

 

 

 

Ievads 

 Latvijā supervizora izglītības un profesionālās darbības kvalitātes attīstība ir 

notikusi fragmentāri, taču supervīzija Latvijā ir pazīstama jau vairāk nekā 20 gadus un 

galvenokārt to profesiju lokā, kurām profesionālās darbības veikšanai supervīzija ir noteikta 

profesijas  standartos (piemēram, psihologiem). Tikai pēdējos 6 gados ir iespējams iegūt 

augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju supervīzijā, un ir izveidots profesijas 

standarts, noteikta sertifikācija. 

Eiropas Nacionālo supervizoru organizāciju asociācija (Association of National 

Organisation for Supervision in Europe, turpmāk - ANSE) ir viena no Eiropas mēroga 

organizācijām, kura profesionālā līmenī attīsta supervizora profesionālo darbību Eiropā un 

izvirza supervizora izglītības un profesionālās darbības kvalitātes attīstības standartus. 

2013.gadā Latvijā, balstoties uz supervīzijas praksē un izglītībā paveikto un pārņemot 

tieši ANSE pieredzi, tika izstrādāti vairāki supervīzijas kvalitātes attīstībai nozīmīgi 

profesionālās darbības  dokumenti izglītībā, profesijā un sertifikācijā.   

ANSE ir dibināta 1997.gadā Austrijā, Vīnē, sākotnēji apvienojoties 5 dalībvalstu – 

Austrijas, Vācijas, Ungārijas, Nīderlandes un Šveices - nozares profesionāļiem. Šobrīd 

asociācija apvieno nacionālās organizācijās praktizējošus supervizorus un koučus no 22 

Eiropas valstīm (ANSE, 2019).  

ANSE izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl ik pēc četriem gadiem, tās sastāvā esošie 

6 - 7 valdes locekļi strādā kā komanda, vadot organizāciju kā uzņēmējdarbības projektu. 

Katram valdes loceklim ir savs uzdevumu, pienākumu un atbildības loks. ANSE valdes 

sanāksmes notiek dažādās valstīs četras līdz piecas reizes gadā, lai vairāku dienu garumā 

tiktos ar konkrētās valsts supervizoru organizācijas vadību.  

2002.gadā starptautiskajai organizācijai ANSE kā asociētais biedrs pievienojās 

Igaunija, 2005.gadā kā asociētais biedrs pievienojās arī Lietuva; Latvija ANSE īsteno biedru 

pulkam pievienojās 2012.gadā.  

ANSE sastāvā dalību nosaka dažādi biedru statusi – ANSE pilna biedra statuss (full 

membership), asociētā dalībnieka statuss (associate membership), goda biedra statuss 

(honorary membership) un sponsora statuss (sponsoring membership). 

ANSE pilna biedra statusu (full membership) var piešķirt nacionālai supervīzijas  

organizācijai, kura  atbilst šādiem nosacījumiem: 

 tā ir juridiska organizācija; 
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 organizācijas biedri ir vismaz divu dažādu izglītības / mācību programmu 

absolventi (ja šo nosacījumu nevar izpildīt, nacionālajai organizācijai tiek 

piešķirts 5 gadu periods, lai izpildītu ANSE prasības);  

 organizācija izmanto  supervīziju kā profesionālās pašrefleksijas metodi; 

 organizācijas biedri pārstāv supervīziju un koučingu, kas aptver dažādas 

profesionālās jomas; 

 organizācijas biedriem - supervizoriem jābūt iegūtai pēcdiploma līmeņa izglītībai; 

 supervīzijas studiju programmas ir pielāgotas studējošajiem, kuri pārstāv  dažādas 

profesionālās nozares un profesijas (ANSE, 2019).  

Asociētā dalībnieka statusu (associate membership) var piešķirt nacionālajām 

supervīzijas organizācijām, kurām savā valstī ir juridiskas personas statuss un kuras cenšas 

panākt sadarbību Eiropas līmenī, lai gan pilnā apmērā vēl nav sasniegušas ANSE statūtu 5. 

1.1 punktā minētos standartus. 

Sponsora statusu var piešķirt fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas finansiāli 

atbalstīt ANSE. Goda biedra statusu var piešķirt personām, kuru ieguldījums supervīzijas 

attīstībā Eiropā tiek uzskatīts par izcilu. Goda biedra statusu piešķir kopsapulce (ANSE, 

2019). 

Šī raksta mērķis ir izpētīt ANSE ieguldījumu supervizora izglītības un profesionālās 

darbības kvalitātes attīstībā  Latvijā. 

Raksta izvirzītais pētījuma jautājums: Kāds ir ANSE ieguldījums supervizora 

izglītības un profesionālās darbības kvalitātes attīstībā?  

 

Materiāli un metodes 

Saskaņā ar pētījuma jautājumu ir veikta publikāciju, literatūras, interneta resursu un 

dokumentu analīze par ANSE darbību, supervizora izglītības standartiem un profesionālās 

darbības kvalitātes standartiem. 

 

Rezultāti 

ANSE noteiktie izglītības kvalitātes standarti un supervizora kompetences 

Supervizora profesijai nepieciešamās prasmes apgūstamas un profesionālā 

kvalifikācija ir iegūstama uz dažādu profesiju bāzes, tādējādi jāuzsver, ka supervizora 

izglītība un profesionālās darbības kvalitātes  attīstība iegūst arvien lielāku nozīmi profesijas 

prestiža un vienotas kvalitātes pakalpojuma nodrošināšanā, tādējādi veicinot klientu izpratni 

par supervīziju kā pakalpojumu.   

Nepārtraukta profesionālā darba kvalitātes attīstība ir viena no svarīgākajām 

supervizora profesionālās identitātes daļām (Adjukovic, 2014; citēts no Stankus – Viša, 

2017). Kvalitātes sistēma ietver skaidrus noteikumus, ka supervizoram ir jānodrošina sava 

profesionālā pilnveide. Profesionālās kvalitātes pamata nosacījumi ir izglītība supervīzijā, 

un studiju procesā tiek attīstītas noteiktas kompetences, noris supervīzija par praksē 

paveikto (Stankus - Viša, 2017). 
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Ņemot vērā visu iepriekš rakstīto, jāizceļ tieši supervizora izglītības nozīme 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā, tādēļ, lai sekmētu vienotas kvalitātes 

pakalpojuma nodrošināšanu klientiem, ANSE ir noteikusi šādas nepieciešamās formālās 

izglītības prasības personām, kuras vēlas iegūt supervizora izglītību:  

1. Augstākā izglītība (vai augstākās izglītības apliecinoša dokumenta ekvivalents)  

humanitārajās, sociālajās zinātnēs vai citās supervīzijai radnieciskās 

profesionālajās jomās. 

2. Vismaz 2 līdz 4 gadu profesionālā darba pieredze pēc studiju beigšanas. 

3. Tiek turpināta  tālākizglītība, ir supervizējamā pieredze. 

4. Ir grupu vadītāja pieredze 30 – 60 mācību stundu apjomā, ir trenera, kouča 

(strādājot diādēs, triādēs, grupās) pieredze, ko apliecina pieredzējuša vadītāja 

rakstisks atzinums (ANSE, 2019). 

ANSE kā Eiropas mēroga organizācija, kura profesionālā līmenī attīsta  supervizora 

profesionālo darbību Eiropā un izvirza standartus, ir noteikusi arī supervīzijas studiju 

programmai izvirzītās prasības: 

1. Studiju programmas ilgums – ne mazāk kā 2 gadi. 

2. Kontaktstundu skaits: 300 – 375 stundas. 

3. Profesionālā supervizora prakse (gan individuālās, gan grupu supervīzijas) – 

vismaz 45 stundas un vismaz 35 stundu dalība supervīzijās par supervīzijām 

(viena daļa plānota par individuālajām supervīzijām, otra – par grupu 

supervīzijām). 

4. Oriģināla un aktuāla pētījuma izstrāde, demonstrējot supervīzijas teorētisko 

aspektu integrāciju supervizora praksē. 

5. Komunikācijas prasmju demonstrēšana saskaņā ar izstrādāto pētījumu. 

6. Sertifikāts, ko reģistrējusi un izsniegusi konkrētās valsts supervizoru asociācija 

(ANSE, 2019). 

Latvijā ANSE prasībām atbilstošu augstāko izglītību supervīzijā mērķtiecīgi, 

izveidojot maģistra līmeņa studiju programmas, īsteno trīs augstskolas – Rīgas Stradiņa 

universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” un Latvijas Kristīgā 

akadēmija. 

Supervizora kompetences. No 2012.gada līdz 2015.gadam ANSE realizēja Eiropas 

Komisijas finansētu projektu ECVision, kā rezultātā ir radīts supervīzijā lietoto terminu 

glosārijs un kompetenču vadlīnijas. Vadlīnijās ir noteiktas šādas galvenās supervizora 

kompetences un atbildības: spēja reflektēt un pašrefleksija; spēja integrēt teoriju un praksi; 

ētiskums; nepārtraukta un mērķtiecīga profesionālā attīstība; nepārtraukta personīgā 

attīstība; līdzdalība profesijas standartu attīstīšanā; atšķirīgu personisko un profesionālo un 

organizāciju vērtību atzīšana; koncentrēšanās uz organizāciju vadības jautājumiem.  

ANSE Ētikas kodeks. Supervizora darbā ētiskums un ētikas principi ir vieni no 

galvenajiem stūrakmeņiem, jo profesionālā darbība ir saistīta ar supervizora specifiskajām 

profesionālajām zināšanām un kompetencēm, kuras iegūtas supervizora profesionālās 

lomas dēļ, tādēļ supervizora darbā svarīgi ir pārzināt ētikas kodeksu. 

ANSE Ģenerālā asambleja 2012.gadā pieņēma vispārīgu ANSE Ētikas kodeksu ar 

mērķi izveidot vadlīnijas visām ANSE dalībvalstīm, lai tās varētu pilnveidot un izvērtēt 

rīcības kodeksus, ētikas pamatnostādnes un vispārējos morāles principus. Supervizori un 
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viņu profesionālās apvienības vienmēr cenšas rīkoties saskaņā ar ētikas standartiem, kas ir 

būtiski supervizora profesijai. Sīkāka informācija par supervizoru rīcību un darbu ir 

dalībvalstu organizāciju kompetencē. 

ANSE Ētikas kodekss sastāv no preambulas un 4 pantiem, kur 1.pants nosaka ANSE 

pamatvērtības un vispārējos obligātos ANSE darbības principus, savukārt 2.pantā 

formulētas taisnīgas normas attiecībā uz institucionālo sadarbību (piemēram, ANSE un 

dalībvalstu organizācijas) un kādi jautājumi būtu jārisina divpusēji, kādi - daudzpusēji. 

3.pants nosaka ētikas kodeksa standartus, kuri jāiekļauj dalībvalstu kodeksos, bet 4.pants 

nosaka ētikas pamatprincipus individuālajā ikdienas prakses līmenī (ANSE, 2019). 

Supervizora rīcībai ir jābūt atbildīgai, kas ir neatņemama  profesionalitātes 

sastāvdaļa. Supervizora darbā, saskaroties ar varu, uzticību un atbildību, supervizori var 

saglabāt savu personisko un profesionālo godīgumu tikai tad, ja supervizors pozicionē sevi 

kā neatkarīgu attiecībās ar pilnvarotām personām, klientiem un kolēģiem. Supervizoriem ir 

pienākums saglabāt konfidencialitāti, uzmanīgi vadīt vienošanās procesu un izvairīties no 

interešu konfliktiem (ANSE, 2019). 

ANSE rīkotie pasākumi. Viens no nozīmīgākajiem ANSE rīkotajiem pasākumiem 

ir prezidenta sanāksmes un Ģenerālā asambleja. Prezidenta sanāksmes kalpo kā ANSE 

padomdevēja institūcija, kuras laikā dalībnieki veido savstarpēju dialogu par dažādām 

svarīgām ANSE tēmām. Galvenais mērķis ir ideju apmaiņa un atbalsts ANSE saskaņā ar 

nacionālo dalīborganizāciju attīstību. Ģenerālā asambleja ir ANSE lēmējinstitūcija, un šīs 

sanāksmes laikā tiek pieņemti lēmumi par budžetu, dalības prasībām un nākamo gadu 

politiku. Abas sanāksmes ir savstarpēji saistītas un notiek reizi divos gados, un abas 

institūcijas - prezidenta sanāksme kā padomdevēja un Ģenerālā asambleja kā 

lēmējinstitūcija - sniedz nozīmīgu ieguldījumu supervizora izglītības un profesionālās 

darbības kvalitātes attīstībā, izvirzot nozarei svarīgus attīstības mērķus, iniciējot jaunu 

pētījumu veidošanu un citus jautājumus, lai supervizoru organizāciju attīstība būtu 

ilgtspējīga (ANSE, 2019). 

ANSE rīko vasaras universitātes ik pēc diviem gadiem ar mērķi apvienot dalībvalstu 

nacionālo organizāciju dalībniekus un vecināt pieredzes apmaiņu un vienotu profesijas 

standartu izmantošanu, tādējādi sekmējot supervizora izglītības un profesionālās darbības 

kvalitāti.  

ANSE vasaras universitātes notiek kopš 2003.gada, un ietverto tēmu loks ir plašs un 

nozarei aktuāls, profesionāli attīstot dalībnieku darba kvalitāti, un ir uzskatāms par 

supervizoru izglītošanas procesu:  

1. “Starpkultūru dialogi supervīzijā” (Intercultural Dialogue in Supervision), 

Ungārija, 2003.gads; 

2. “Starptautiskā un starpkultūru pieredze supervīzijā” (International and 

Intercultural Experience in Supervision), Tallina, Igaunija, 2007.gads; 

3. “Nozīmīgs redzējums – supervīzija” (Supervision – a Vital Vision), Dublina, Irīja, 

2009.gads; 

4. “Iedvesmas brīži supervīzijā – kā veicināt pārmaiņas” (Inspiring Moments in 

Supervision – How to Promote Change), Stavangera, Norvēģija, 2011.gads; 

5. “Uzticēšanās” (Trust), Kauņa, Lietuva, 2013.gads; 

6. “Supervīzija – attīstības virzītājs krīzes laikā” (Supervision – Guiding Lights for 

Development in Times of Crisis), Zadara, Horvātija, 2015.gads; 
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7. “Kustība – koučings un supervīzija strauji mainīgajā pasaulē” (Moving and Being 

Moved – Coaching and Supervision in a Rapidly Changing World)”, Roterdama,  

Nīderlande, 2017.gads; 

8. “Tilti - pasaule savienojas, izmantojot supervīziju un koučingu” (Bridging – 

Connecting Worlds through Supervision and Coaching)”, Bolcāno, Italija, 

2019.gads (ANSE, 2019). 

2019.gadā ANSE vasaras universitāte notika Bolcāno (Itālijā) un tika organizēta 

sadarbībā ar Supervīzijas, koučinga un organizāciju attīstības asociāciju Itālijā; tās galvenā 

tēma bija “Pasaules savienošanās, izmantojot supervīziju un koučingu” (Connecting 

Worlds through Supervision and Couching). 2019.gada  ANSE Vasaras universitātes 2019  

motīvs bija  mazināt  sociālo spriedzi. Vēsturiski  sociālā spriedze ir izpaudusies dažādos 

veidos. No vienas puses, mūsdienu pasaulē izteikta ir šķelšanās un polarizācija, bet, no otras 

puses, šobrīd indivīdiem ir vajadzība pēc konkrētas piederības. 

2021.gadā ANSE vasaras universitāte notiks Rīgā, Latvijā, un to organizēs sadarbībā 

ar Latvijas Supervizoru apvienību. 

Konferences. Pētniecība un konferences ir būtisks ANSE profesionālās darbības 

kvalitātes rādītājs, apvienība iniciē un atbalsta zinātniskos pētījumus par izglītību 

supervīzijā, veicina pārrobežu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp asociācijas biedriem. 

ANSE rīkotajā 2015.gada konferencē Budapeštā savu ieguldījumu un pētījuma rezultātus 

“Supervīzija dažādās profesionālajās grupās Latvijā: Pilotpētījuma rezultāti" (“Supervision 

in Different Professional Groups in Latvia: Results of Pilot Study”) veiksmīgi prezentēja 

RSU profesore K. Martisone. Šīs konferences raksti ir apkopoti 2017.gadā ANSE izdotajā 

grāmatā “Iedvesmojieties un esiet iedvesmoti – supervīzijas un izglītības pētījumu 

paraugs Eiropā.” (“Inspire and Be Inspired – A Sample of Research on Supervision 

and Coaching in Europe”)(ANSE, 2019). 

Starptautisko intervīziju grupas. ANSE piedāvā platformu starptautisko intervīziju 

grupu (SIG) izveidošanai un iespēju robežās tās atbalsta. SIG ir svarīga  ANSE 

organizācijas darbības sastāvdaļa. Supervizori no dažādām Eiropas valstīm sadarbojas, tādā 

veidā rodot iespēju profesionālai un koleģiālai pieredzes apmaiņai un veicinot vienotu 

izpratni par supervizora izglītību Eiropā, ievērojami sekmējot supervizoru profesionālās 

darbības kvalitāti. SIG ir vieta, kur dalībnieki veido profesionālus diskursus par supervīzijas 

un izglītības tēmām, nodrošina mācīšanos no Eiropas kolēģu un supervizoru kompetencēm, 

veido personiskos un profesionālos kontaktus Eiropas līmenī, veicina daudzveidīgu pieredzi 

starpkultūru jomā, ka arī demonstrē pieredžu daudzveidību un nepārprotami veicina 

supervizora svešvalodu prasmju attīstību.  

 Tematisko ievirzi izvēlas un apstiprina tieši SIG, un ANSE rekomendē tēmas sasaisti 

ar supervīziju un izglītību. Pēc SIG pasākuma katrs dalībnieks no ANSE var saņemt dalības 

sertifikātu, ja ir izpildīti šādi kritēriji: visas sanāksmes tiek dokumentētas (dalībnieki, vieta 

/ valsts, stundas un tēma), un darba rezultāti tiek uzrādīti vai nu kā nobeiguma ziņojums, 

kas jāsagatavo grupai, vai arī intervīzijas grupas darba rezultāti tiek prezentēti kādā ANSE 

vasaras universitātes darbnīcā, vai arī darba rezultāti ir apkopoti un iesniegti raksta veidā 

ANSE žurnālam. Dalības sertifikātus daudzas ANSE nacionālās biedru asociācijas ir 

iekļāvušas  savā iekšējās kvalitātes sistēmā. 
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Supervīzijas profesionālās darbības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no supervizora 

izglītības kvalitātes. ANSE 2018.gada konferences Frankfurtē saturs, kas lielākoties bija 

paredzēts supervīzijas mācību personālam, treneriem un izglītības iestāžu pārstāvjiem, bija 

veidots ar fokusu uz vienotu supervizora izglītības kvalitātes standartu un profesionalitāti 

kā vienu no svarīgākajiem faktoriem, norādot, ka darba tirgus globalizācija ir ietekmējusi 

arī supervizoru izglītību un ka supervizora izglītības kvalitātes standartus nevar tieši 

ietekmēt nacionālās supervīzijas organizācijas, tāpēc ir nepieciešama kopīga izpratne un 

kopīgi standarti. Tas pavērs jaunas perspektīvas un radīs vairāk iespēju sadarbībai un 

pieredzes apmaiņai. (ANSE, 2019). 

Supervizora izglītība un profesionālās darbības attīstība caur refleksiju un supervīziju 

ir cieši saistītas ar kvalitātes attīstības faktoriem. Vairāku spēcīgu maģistra studiju 

programmu attīstība Latvijā veicina kvalitatīvas supervīzijas pakalpojumu attīstību Latvijā.  

 

Secinājumi 

ANSE ir noteikusi nepieciešamos formālās un neformālās izglītības standartus 

personām, kuras vēlas iegūt supervizora izglītību, un noteikusi supervīzijas studiju 

programmas prasības.  

Supervizoru profesionālās darbības kvalitāti regulē ANSE Ētikas kodekss. ANSE 

Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt vadlīnijas visām ANSE dalībvalstīm, lai tās varētu 

pilnveidot un izvērtēt savus rīcības kodeksus, ētikas pamatnostādnes un vispārējos morāles 

principus. 

ANSE vasaras universitātes un konferences ir būtisks ANSE profesionālās darbības 

kvalitātes rādītājs; asociācija iniciē un atbalsta dažāda veida zinātniskos pētījumus un 

veicina pārrobežu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp asociācijas biedriem. ANSE sekmē 

asociācijas dalībnieku zinātniskās publikācijas ar mērķi pilnveidot profesionālās darbības 

kvalitāti. 

ANSE piedāvā platformu starptautisko intervīzijas grupu izveidošanai, kas ir svarīga  

ANSE organizācijas darbības sastāvdaļa. Supervizori no dažādām Eiropas valstīm 

sadarbojas, tādā veidā dodot iespēju profesionālai un koleģiālai pieredzes 

apmaiņai un veicinot vienotu izpratni par supervizora izglītību Eiropā, ievērojami sekmējot 

supervizoru profesionālās darbības kvalitāti.  

Nozīmīga sinerģija izglītības kvalitātes un profesionālās darbības kvalitātes 

attīstīšanā notiek, sadarbojoties nacionālajām supervizoru organizācijām ar ANSE, tādējādi 

stiprinot profesijas standartus un supervīzijas nozares prestižu. 

Visi izglītības standarti supervīzijas nozarē Latvijā ir veidoti saskaņā ar ANSE 

noteiktajiem izglītības kvalitātes standartiem, un Latvijas pārstāvjiem ir iespēja piedalīties 

dažādos ANSE rīkotajos pasākumos: ANSE vasaras universitātēs, konferencēs un 

starptautiskās intervīzijas grupās u.c., tā sekojot Eiropas supervīzijas kvalitātes standartiem 

un pilnveidojot supervizoru profesionalitāti.  
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Contribution of ANSE to the development of education and professional 
activities of a supervisor in Latvia 

Ance Saulīte  
 

Abstract 

Supervision in Latvia has been known for more than 20 years, but year 2013 can be considered 

a significant milestone as several important issues of education in supervision and quality compliance 

were developed and addressed under the management of ANSE (Association of National 

Organisations for Supervision in Europe) based on the accomplishments in the field. Currently 

standards have been established for the educational requirements for supervisors and it is possible to 

obtain higher education and professional qualification - a profession standard has been created and 

approved, and the certification of supervisors is taking place. 

The profession and professional qualification of a supervisor can be acquired on the basis of 

different professions, and thus the monitoring and development of the quality of education in 

supervision and professional activity becomes more and more important for ensuring the prestige of 

this profession and service quality. The number of supervision clients and target audience is 

increasing every year, because in addition to mandatory supervision for the professional activities of 

several professions (e.g., psychologists, social workers), the development strategies of several state 

administration institutions also include services of supervisors. Also, business organisations and 

large corporations are devoting more resources and attention to developing their employees as a 

holistic whole, and more increasingly it is encouraged by the use of supervision. 

The purpose of this report is to investigate the development of education in supervision and 

professional performance quality and the contribution of ANSE to its promotion. In accordance with 

the purpose of this study, the analysis of publications, literature, internet sources and documents was 

used. 

It is concluded that ANSE, in cooperation with the management of the supervisor organisation 

of each particular country, has contributed to the development of the quality of education in 

supervision and professional performance quality, by setting high educational standards and 

requirements for acquiring higher education, while supervisor organisations monitor the certification 

of supervisors and quality compliance systems.   

 

Keywords: ANSE, Supervisor Education Quality, Supervision. 

 

 
 



 

 

 

39 
 

DOI: https://doi.org/10.32025/RIS18020 
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darbības jomās 
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Ievads 

Supervīzija Latvijā arvien straujāk ieņem savu vietu starp pārējām valsts atzītām 

profesijām, kļūstot par atpazīstamu un neatņemamu profesionālās darbības sastāvdaļu, it 

sevišķi jomās, kurās uzmanības centrā atrodas cilvēks, piemēram, veselības aprūpes, 

uzņēmējdarbības, sociālā darba un izglītības jomā.  

Supervīzijas straujā attīstība notiek arī Eiropā, kur paplašinās robežas izpratnei par 

supervīziju, tās mainās, tostarp integrējot jaunas funkcijas un profesionālās darbības jomas. 

Eiropas Nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (ANSE - Association of National 

Organization for Supervision in Europe) 2018.gada rīkotajā konferencē “Teaching 

Supervision and Couching” piedalījās daudzi supervizori un vairāki kouči no visas Eiropas, 

un tā bija pirmā ANSE tīkla konference supervīzijas mācību, līdervadības, citu mācību un 

treniņu organizētājiem un pasniedzējiem, ka arī ANSE biedriem. Šīs konferences galvenie 

mērķi bija diskutēt par supervizoru izglītības un kouču mācību kvalitāti; izveidot tīkla 

platformu pakalpojumu sniedzējiem, pasniedzējiem un mācību vadītājiem;  izpētīt 

sadarbības iespējas; diskutēt par ANSE (kā Eiropas jumta organizācijas) atbildību un 

turpmākajām aktivitātēm, kas nepieciešamas supervīzijas un koučinga mācību kvalitātes 

uzlabošanai (Association of National Organisations for Supervision in Europe, 2018). 

Konference parādīja arī supervīzijas un koučinga savstarpēju saistību / integrāciju.  

Šobrīd Latvijā supervizori un kouči / izaugsmes veicinātāji ir nošķirtas profesijas. 

Supervīziju ir iespējams apgūt trijās maģistra līmeņa studiju programmās (Rīgas Stradiņa 

universitātē, Latvijas Kristīgajā akadēmijā un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā 

“RISEBA”), savukārt kouča zināšanas un prasmes ir iespējams apgūt profesionālās 

talākizglītības programmās. 2014. gadā ir apstiprināts supervizora profesijas standarts, kas 

tika pārstrādāts 2019. gadā, nosakot, ka “supervizors ir noteiktas profesionālās nozares 

speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un kurš sniedz supervīzijas 

pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko 

profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot 

profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti; īsteno pētniecisko darbību un 

veicina profesijas attīstību; atbildīgi un sistemātiski pilnveido savu profesionālo 

kvalifikāciju un izaugsmi” (supervizora profesijas standarts).  

Rakstu krājumā “Supervīzija. Teorija. Pētījumi. Prakse” supervīzija tiek skaidrota kā 

risinājumu meklēšana problēmsituācijām; supervizējamā profesionālo iemaņu attīstība; 

pieredzes, zināšanu un informācijas apmaiņa; atbalsts dažādu refleksiju un lēmumu 

pieņemšanas procesos;  tiesisko un ētisko aspektu pārraudzīšana; refleksija par darbu un 
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profesionālo un psihosociālo kompetenču attīstība;  lomu savijumu izpētīšana; uz praksi 

vērsts reflektēšanas un rīcības modelis; profesionālo kompetenču attīstīšana; profesionālo 

situāciju piemērotas pārvarēšanas risinājumi un to pielietošana profesionālajā ikdienā; ar 

profesiju saistīta konsultācija; specifiska konsultācija par profesionālām sakarībām; 

izdegšanu mazinošs pasākums; profesionālā darba kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana; 

atbalsts pārmaiņu procesos; telpa jaunām, daudzpusīgām rīcības iespējām; inovatīvu 

risinājumu atrašana jauniem izaicinājumiem; refleksija par profesionālo funkcionēšanu 

kompleksās situācijās;  indivīdu, komandu un organizāciju attīstība; indivīdu un komandu 

profesionālās dzīves uzlabošana; atbalsts grūtās profesionālās situācijās un konfliktos; 

komunikācijas kvalitātes un sadarbības metožu apgūšana; atbalsts uzdevumu, funkciju un 

lomu noskaidrošanai, mācīšanās labāk saprast sevi; profesionālās prakses vadības spēju un 

humanitātes veicināšana; reflektīva un nepārtraukta mācīšanās (Stankus - Viša, 2017a). 

Minētais, pietiekami plašais supervīzijas skaidrojums faktiski iekļauj gan koučinga, 

gan konsultēšanas komponentes. Šī iemesla dēļ, lai precizētu supervīzijas vietu profesionālo 

pakalpojumu spektrā, ir lietderīgi noskaidrot un attiecīgi veidot pārskatu, kā tiek izprasta un 

aprakstīta supervīzija un kādas ir supervīzijas funkcijas dažādās profesionālās darbības 

jomās. Pētījuma jautājumi: Kā tiek saprasta supervīzija dažādās profesionālās darbības 

jomās? Kādas ir supervīzijas funkcijas dažādās profesionālās darbības jomās? 

 

Materiāli un metodes 

Saskaņā ar izvirzīto mērķi un pētījuma jautājumiem ir veikta zinātniskās literatūras, 

interneta resursu un dokumentu analīze par supervīziju un tās funkcijām dažādās 

profesionālās darbības jomās. 

 

Rezultāti 

Supervīzijas specifika dažādās profesionālās darbības jomās 

Pietiekami plaši ir zināmi supervīzijas pirmsākumi Latvijā pagājušā gadsimta 90. 

gadu sākumā psihoterapeitu un psihologu profesionālās darbības jomā, tomēr šobrīd Latvijā 

un daudzviet Eiropā supervīzija ir vispopulārākā un visvairāk regulēta tieši sociālā darba 

jomā.   

Šajā jomā supervīzijā īpaša loma ir refleksijai, par ko liecina ne tikai prakse, bet arī 

teorija. Rokasgrāmatā “Metodes un pieejas sociālā darba jomā” norādīts, ka ikvienas pieejas 

pamatā ir nepieciešama prakse, refleksija par to un supervīzija, tādēļ liela nozīme ir sociālā 

darbinieka dalībai supervīzijā, lai apzinātos savu pieeju, savas pieejas stiprās un vājās puses 

darbā ar dažādiem klientiem, kā arī attīstītu pašrefleksijas spējas (rokasgrāmata “Metodes 

un pieejas sociālā darba jomā”, 2011). Velsas Standartā “Attīstīt sociālā darba praksi ar 

supervīzijas un refleksijas palīdzību” tiek minēts, ka supervīzija un refleksija ir 

nepieciešamas, lai veicinātu darbinieku mācīšanos un jauno zināšanu integrēšanu praksē, 

tādā veidā uzlabojot individuālo praksi un arī attīstot profesiju kopumā (National 

Occupational Standards, 2011-2014, pēc Stankus-Viša, 2017). Atbalsts un izglītošanās ir 

vēl aizvien svarīgas supervīzijas funkcijas, taču pārraudzība tiek vairāk definēta kā 

paškontrole, kur tieši refleksijai profesionālo kompetenču attīstībā ir būtiska loma. 

Refleksija kā pamata mācīšanās forma tiek skaidri iezīmēta (Stankus-Viša, 2017b).  
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Latvijā supervīzijas popularitāte sociālajā darbā vairāk saistīta ar normatīvo aktu 

prasībām, ES projektiem un supervīzijām piešķirto finansējumu, tai skaitā projektu 

Nr.9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” (Profesionāla sociālā 

darba attīstība pašvaldībās). Normatīvās prasības un pieejamais projekta atbalsts ir pozitīvs 

supervīzijas attīstības aspekts, tomēr negatīvi ir jāvērtē salīdzinoši zemā sociālo darbinieku 

motivācija izmantot supervīzijas pakalpojumu, uztverot to kā prasību un reizēm arī 

apgrūtinājumu, kā rezultātā apmeklējuma nodrošināšanai pat tiek piemērotas dažādas soda 

sankcijas, kas liecina par zināmām problēmām un sociālā darba profesionāļu pretestību 

izmantot supervīzijas pakalpojumu. 

Citur Eiropā sociālā darba jomā supervīzija ir regulāra, un tā ir darba neatņemama 

sastāvdaļa, par ko, piemēram, liecina Lielbritānijas valdības mājas lapā rakstītais: 

“profesionālā supervīzija ir galvenais sociālā darba efektivitātes rādītājs” (Stanley, 2018). 

Supervīzija sociālajā darbā ir plaši pētīta un aprakstīta, ko atspoguļo lielais zinātnisko 

publikāciju un monogrāfiju skaits (Dugmore, Partridge, Sethi, Krupa-Flasinska, 2018; 

Freud, Guez, 2017). Tomēr pastāv viedoklis, ka supervīzijā ir vērojama nepieciešamība pēc 

jaunām paradigmām un pieejām, īpaši sociālā darba profesionālas pilnveides supervīzijā, 

apstrīdot visiem zināmo vienīgo populāro pieeju ar pašrefleksijas un kritiskās pašrefleksijas 

izmantošanu, veicinot dažādu inovatīvu pieeju integrāciju: pedagoģijas, mākslas un 

humanitārās zinātnes, inovatīvu mācīšanos un, piemēram, mākslas izmantošanu supervīzijā 

(Hafford-Letchfield, Engelbrecht, 2018).  

Apkopojot iepriekšminēto, var secināt, ka galvenā supervīzijas komponente sociālajā 

darbā ir refleksija, tai ir ievērojama loma supervīzijas procesā, tomēr parādās arī jaunas 

inovatīvas pieejas un dažādu paradigmu integrācija. Sociālā darba jomā supervīzijas 

pamatfunkcijas ir izglītojošā, atbalstošā, attīstošā un atjaunojošā. 

Atšķirībā no sociālā darba psihologu profesionālajā darbībā supervīzija jeb precīzāk 

psihologu pārraudzība ir obligāta profesionālās darbības un profesionālās kompetences 

pilnveidošanas komponente, profesionālās meistarības paaugstināšana un profesionālā 

atbalsta saņemšana pie pieredzējuša kolēģa. Psihologu likums nosaka, ka pārraudzība ir 

psihologa un psihologa–pārrauga sistemātiska sadarbība individuāli un grupā, kas balstīta 

uz savstarpēji noslēgtu līgumu, un kuras mērķis ir pārraudzīt psihologa profesionālo darbību 

un pilnveidot profesionālo izpratni un kompetenci, lai nodrošinātu iespējami augstvērtīgāku 

psiholoģiskās palīdzības sniegšanu un psihologa gatavību patstāvīgi veikt profesionālo 

darbību. Lai iegūtu psihologa sertifikātu, personai ir jāveic psihologa profesionālā darbība 

psihologa–pārrauga pārraudzībā, arī sertificētam psihologam, lai resertificētos un uzturētu 

savu profesionalitāti, ir jāsadarbojas ar psihologu-pārraugu (Psihologu likums, 2018, plašāk 

sk. Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu 

likuma komentāri, 2018).  

Eiropā psihologu profesionālās darbības supervīzija bieži tiek dēvēta par klīnisku 

vai konsultatīvu supervīziju, tādā veidā atspoguļojot psihologu profesionālas darbības jomu 

/ specifiku. Supervīzija ir kopīgs supervizora un praktiķa sadarbība, vēršot uzmanību 

praktiķa savstarpējai mijiedarbībai ar klientiem ar mērķi uzlabot praktiķa profesionālas 

darbības kvalitāti, izprotot un mainot attiecības ar klientiem, nepārtraukti attīstot sevi, savu 

praksi un profesionalitāti (Hawkins & Shohet, 2012, p 60). 

Galvenās supervīzijas pamatfunkcijas ir šādas: 1) atjaunojoša, atbalstoša funkcija, 

noturības saglabāšanas pret stresu un izdegšanu un aizsardzību pret tiem sniedzoša funkcija; 
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2) kvalitātes nodrošināšanas funkcija, 3) profesionālās attīstības funkcija (Carroll, Gilbert, 

2011; Hawkins & Shoet, 2012), turklāt profesionālajam novērtējumam no supervizora puses 

nav būtiskas nozīmes supervīzijas procesā (The Psychological Society of Ireland, 2017). 

Tātad supervīzija psihologa profesionālajā darbībā fokusējas uz gadījumu analīzi un 

psihologa-klienta attiecībām. 

Globālajā tīmeklī pētnieciskie raksti par psihologu supervīziju nav tik plaši pieejami 

kā par sociālā darba jomu, tomēr ir pietiekami daudz pētījumu, kā, piemēram, ASV pētījums 

par efektīvu un neefektīvu supervīziju (Ladany, Mori, Mehr, 2012), par dažādiem 

supervīziju veidiem, piemēram, e-supervīzijas attīstību, lietojot tiešsaistes konferenču rīkus 

(piemēram, SKYPE) un ierobežojumu pārvarēšanu šo rīku lietošanā (Deane, Gonsalvez, 

Blackman, Saffioti, & Andresen, 2015). Pētījums par supervizora un supervizējamā 

mijiedarbību, kur tika analizēti videoieraksti, pamatojoties uz Amerikas Psiholoģijas 

asociācijas (APA) definētajām psihologu kompetencēm, parādīja supervizora un 

supervizējamā mijiedarbības biežuma sasaisti ar dažādu supervizējamā prasmju attīstību. Jo 

vairāk iesaistījās supervizors, jo vairāk tika attīstītas tādas psihologa prasmes kā 

novērtēšana, intervence un konceptuālās vadības prasmes  (Novoa-Gómez, Córdoba-

Salgado, Rojas, Sosa, Cifuentes, Robayo, 2019).  

Jāatzīst, ka daudzās Eiropas un pasaules valstīs ir izstrādātas vadlīnijas psihologu 

supervīzijām. Piemēram, ASV ir daudzas psihologus apvienojošas organizācijas, un viena 

no nozīmīgākajām ir APA, kura arī ir izstrādājusi vadlīnijas (American Psychological 

Association, 2014). Vadlīnijas supervīzijām psihologiem ir izstrādātas Īrijā (The 

Psychological Society of Ireland, 2017) un Lielbritānijā –  Lielbritānijas Psihologu 

apvienība ir izstrādājusi praktiskās vadlīnijas, kurās ir iekļauta arī supervīzija (The British 

Psychology Society, 2017).  

Tāpat kā psihologiem, arī psihoterapeitiem / psihoterapijas speciālistiem supervīzija 

ir gan mācību, gan prakses sastāvdaļa. Eiropas Psihoterapeitu apvienība, kura apvieno 

vairāk nekā 120 000 psihoterapeitu, supervīziju uzskata par psihoterapijas mācīšanās un 

prakses sastāvdaļu (European Association for Psychotherapy, 2017).  

Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) Ētikas kodeksā noteikts, ka supervizors 

psihoterapijā ir persona ar profesionālu izglītību konkrētā psihoterapijas virzienā un ar 

praktizējoša psihoterapeita pieredzi, kuru LPB vai arī LPB atzīta psihoterapijas izglītības 

iestāde, vai arī LPB atzīta psihoterapeitu profesionāla organizācija pilnvaro veikt 

psihoterapeitiskā darba eksperta un konsultanta funkcijas (Latvijas Psihoterapeitu biedrība, 

2017). Saskaņā ar vairāku psihoterapijas asociāciju noteikto prasību attiecībā uz 

psihoterapeitu izglītību daudzās izglītības programmās 150 stundas mācību prakses laikā ir 

plānotas tieši supervīzijai gan individuāli, gan grupā. Viennozīmīgi supervīzija ir veids, kā 

saglabāt un attīstīt speciālistu profesionālo kompetenci. 

Psihoterapija ir process, kurā kvalifikāciju ieguvis psihoterapeits vai psihoterapijas 

praktikants, vai psihoterapijas konsultants regulāri un rūpīgi savas prakses pilnveidošanai 

reflektē / prezentē supervizoram savu darbu ar klientiem. Galvenais supervīzijas mērķis, 

psihoterapeitam strādājot, ir nodrošināt psihoterapijas prakses efektivitāti, lai nodrošinātu 

klientiem labāko iespējamo psihoterapijas praksi (UK Council for Psychotherapy, 2019). 

Supervīzija vienmēr orientējas uz attiecībām, kas noteikts ar konkrētu vienošanos par 

sadarbību. Daži autori un virzieni vairāk uzsver šo attiecību izglītojošo aspektu, citi to 

akcentē kā supervīzijas būtību,  pievēršot  lielu  uzmanību  notiekošajam  “šeit  un  tagad”. 

Pat ja attiecības starp supervizoru un supervizējamo nav supervīzijā, tā ir neatņemama 
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supervīziju komponente, kam jāpievērš uzmanība. Supervīzija paredz gan izglītošanos, gan 

izaugsmi. Lai tas notiktu, ir nepieciešams laiks (Watkins, 1997, pēc Ratniece 2017). 

Psihoterapijā, līdzīgi kā daudzās palīdzošajās profesijās, tiek izmantotas attiecības, lai 

palīdzētu klientiem risināt problēmas, bet psihoterapijā atšķirībā no sociālā darba un 

medicīniskās palīdzības pamatā ir tikai šis instruments (Ratniece, 2017). 

Supervīzija psihoterapeitiem ir profesionālās prakses sastāvdaļa, par ko liecina arī 

vairāki pētījumi. Psihoterapijā bieži notiek klīniskās supervīzijas (Barnett  Jeffrey,  Molzon 

Corey, 2014; Schoenwald, Mehta, Frazier, Shernoff, 2013; Reese, González, Clements-

Hickman, 2017). Par daudzajām supervizora lomām un uzdevumiem, kā arī ētikas 

dilemmām ir rakstījusi ASV psihoterapeite K. Kenedija (Kennedy, 2017a). Viņa arī 

aprakstījusi to, kā kļūt par kompetentu psihoterapijas supervizoru (Kennedy, 2017b). 

Supervīzijas nozīmīgums psihoterapijas praksē ir noteicis vadlīniju izstrādi ne tikai 

supervizoriem, bet arī supervizējamajiem, kas ir praktizējoši psihoterapeiti. Vadlīnijas ir 

paredzētas veiksmīgu un efektīvu supervīziju norisei, lai palīdzētu supervizējamajiem 

sagatavoties supervīzijas procesam (Creaner, 2014).  

Līdzīgi kā psihologa profesionālajā darbībā, arī psihoterapeitiem  supervīzija ar 

atbalstošo, izglītojošo, atjaunojošo un attīstības funkciju 

ir neatņemama psihoterapijas izglītības un prakses komponente, ko nosaka sertifikācija,. 

Supervīzijā uzmanības centrā visbiežāk ir psihoterapeita un klienta attiecības. 

Pēdējo gadu laikā Latvijā supervīzija strauji ir attīstījusies izglītības jomā tieši skolu 

pedagogu profesionālajā darbībā. Jau 2008. un 2009. gadā Sorosa fonds – Latvija kopā 

ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) pedagogiem vadīja 

skolotāju supervīzijas pakalpojumus. To pamats bija noskaidrot pedagogu vajadzības un 

sniegtu viņiem atbalstu (Izglītības un zinātnes ministrijas Informatīvais izdevums, 2010). 

Supervīzijas straujā attīstība ir saistīta ar vairākiem projektiem, kur viens no 

pēdējiem ir ESF projekts SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”  "PuMPuRS". Lai atbalstītu skolu personālu, 2018. gadā uzsākta 

supervīzijas pakalpojumu īstenošana. Kopumā bija plānots nodrošināt 233 supervīzijas 

pakalpojumus, kas uzskatāms par labu sākumu supervīziju ieviešanai Latvijas skolās 

(PuMPuRS, 2019). Arī Valsts izglītības attīstības aģentūra īsteno projektu “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001, kur dažādās Latvijas 

pilsētās no 2017.gada noorganizēta un īstenota supervīzija pedagogiem-karjeras 

konsultantiem profesionālu supervizoru vadībā, lai pilnveidotu profesionālo kompetenci 

sekmīgai karjeras attīstības atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs, paaugstinātu pedagogu karjeras konsultantu pašefektivitāti un radītu atbalstošu 

vidi profesionālai refleksijai (VIAA, 2019, sk. arī Burceva, 2019).  

Supervīzijas funkcijas pedagogu profesionālajā darbībā ir šādas: iedrošināt 

skolotājus apsvērt alternatīvas pieejas saskaņā ar izglītojamo mācīšanas stilu; palīdzēt 

skolotājiem identificēt mācību stundas komponentes, kuras nav tik efektīvas kā cerēts; 

identificēt un raksturot “mazāk efektīvus mācīšanas aspektus, kurus skolotājs nav 

pamanījis”; veicināt skolotāju nemitīgu izaugsmi; izvērtēt, “kas ir noticis un kas ir iegūts no 

mācību klāsta”, pamatojoties uz objektīvām liecībām, nevis uz subjektīvu viedokli. 

Supervīzija sociālajiem pedagogiem un klašu audzinātājiem ir nozīmīgs aspekts 

profesionālā atbalsta saņemšanai. Supervīzijas atbalstošā funkcija nodrošina 
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supervizējamajam atbalstu gan kā personībai, gan kā profesionālim iesācējam, gan kā 

profesionālim ar pieredzi, piedāvājot palīdzību problēmsituāciju risināšanā un iespēju 

saņemt atbilstošu atgriezenisko saikni par savu darbu (Hanter, 1980, pēc Blauzde, 

Grohjacka, 2017). 

Bieži supervīzija izglītības darbinieku profesionālās darbības jomā paredzēta 

izglītības iestāžu darba efektivitātes paaugstināšanai, ievērojot juridiskās prasības un 

noteikumus, ar mērķi pārliecināties, vai skolotāji un pārējais ar skolēnu izglītošanu saistītais 

personāls dara to, ko viņiem vajadzētu darīt, un vai izglītojamie saņem vislabāko izglītību 

(Zepeda, Ponticell, 2019). Pētījumi par supervīziju pedagogiem ir veikti visā pasaulē. 

Daudzi pētījumi ir par supervīziju kā uzraudzību, kas ir fokusēta uz pedagogu darba 

sniegumu, lai skolēni mācību procesā sasniegtu labākus rezultātus (Mulatu, 2016,  

Ngemunang, Ngale 2018, Saadet, 2018).  

Apkopojot izpētīto par pedagogu supervīziju, var konstatēt nedaudz atšķirīgu 

specifiku no iepriekš aprakstītajām profesionālās darbības jomām. Refleksijai ir būtiska 

nozīme supervīzijas procesā. Pedagogu supervīzijās atbalstošajām, izglītojošajām, 

profesionālo kompetenci attīstošajām funkcijām pievienojas pedagogu profesionālas 

darbības novērtēšanas funkcija, kas būtiski maina supervīzijas fokusu.  

Supervīzija izglītībā, līdzīgi kā uzņēmējdarbībā, tiek uzskatīta par pārraudzību, un 

supervizors organizācijā ir viens no pieredzes bagātākajiem darbiniekiem, kura papildu 

funkcija ir sniegt kolēģiem atbalstu / supervīziju. Neraugoties uz šo uzskatu, pastāv arī cits, 

kur supervizors ir neatkarīgs speciālists, kurš patstāvīgi darbojas kā konsultants, ir 

pieaicināts organizācijā noteiktu problēmu risināšanai.  

Lai gan Latvijā, kā jau tika minēts, supervīzija strauji attīstās, tomēr 

uzņēmējdarbības vidē supervīzijas jēdziens ir samērā jauns un attiecīgi vēl joprojām 

mazpazīstams. Iepazīstoties ar ANSE mērķiem, redzams, ka līdzās supervīzijai tiek minēts 

koučings. “Supervīzija un koučings tiek realizēts konsultēšanas formātā, kurš palīdz 

komunikācijas un sadarbības kvalitātes attīstībai un nodrošināšanai profesionālos 

kontekstos” (ANSE, n. d.). “Jautājums par supervīzijas un koučinga kopīgo un atšķirīgo ir 

bijis aktuāls. Bieži vien ir grūti novilkt robežu starp šīm abām konsultēšanas jomām,” raksta 

supervizore Inese Stankus-Viša (Stankus-Viša, 2016). Lai arī uzņēmējdarbības vidē Latvijā 

pazīstamāki ir kouču pakalpojumi, tomēr pēdējos gados ir vērojama tendence pieaugt arī 

supervīzijas popularitātei, kas varētu būt arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas 

„RISEBA” nopelns, tostarp pēdējo gadu laikā organizējot “Supervīzijas dienas” un pētot 

tieši supervīzijas iespējas un specifiku uzņēmējdarbībā.  

Uzņēmējdarbībā supervīzija vairāk tiek uztverta kā mācīšanās un pilnveidošanās 

process ar fokusu uz konkrētām darba situācijām darbā. Visizplatītākie pasūtījumi 

supervīzijā saistīti ar vadītāja un padoto, kā arī kolēģu savstarpējām attiecībām, saskarsmes 

prasmju uzlabošanu, uzticības līmeņa celšanu, atgriezeniskās saites sniegšanu un konflikta 

situāciju risināšanu (Dieviņa, 2017).  

Apkopojot globālajā tīmeklī pieejamo informāciju par supervizoriem, kuri 

supervizē uzņēmējdarbībā, var secināt, ka Latvijā ir pietiekami daudz supervizoru, kuri 

strādā ar biznesa organizācijām, kā arī ir pietiekami daudz organizāciju, kuras ir 

izmantojušas supervīziju dažādu problēmsituāciju risināšanai, tomēr praktiski nav pieejami 

pētījumi par supervīziju uzņēmējdarbībā, izņemot Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 

augstskolas „RISEBA” pasniedzēju un studentu pētījumus.  
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Koučings uzņēmējdarbībā ir populārāks par supervīziju, tāpēc zinātnisko 

publikāciju datu bāzēs un globālajā tīmeklī ir plaši pieejami pētījumi par koučingu 

(Thompson, 2018)  un konsultēšanu biznesā (vai supervīzijām koučiem, kuri strādā biznesa 

organizācijās) (Gray, 2010, De Haan, 2017). 

Koučinga popularitāte biznesa vidē ir skaidrojama ar koučinga sesiju rezultātu 

definēšanu, tāpēc supervīzijas pakalpojuma pieprasījuma attīstībai uzņēmējdarbībā 

vissvarīgākais ir tieši rezultāts jeb ieguvumi, kurus supervīzija paver / sniedz organizācijai 

un biznesam. Biznesa pamatmērķis ir gūt peļņu, tāpēc galvenais supervizora uzdevums 

supervīzijas pakalpojuma pārdošanai uzņēmējdarbībā ir spēt parādīt organizāciju 

īpašniekiem un vadītajiem iespējamos rezultātus un ieguvumus no supervīzijas. 

Uzņēmējiem ieguvumi organizācijai / biznesam un “taustāmi” rezultāti ir būtiskāki par 

refleksiju un darbinieku emociju / jūtu apzināšanos, tāpēc supervīzija uzņēmējdarbībā 

vairāk līdzinās koučingam, kur formulēti skaidri mērķi un rezultāti; refleksija ir supervīzijas 

komponente, tomēr tai nav tik būtiskas nozīmes. Supervīzijai ir izglītojoša, atbalsta, 

administratīvi organizatoriskā, profesionālas / organizācijas izaugsmes un mērķu 

sasniegšanas funkcija.  

Karjeras izaugsmes un iespēju satura medijs “Monday” savā tīmekļa vietnē raksta, 

ka supervīzija visbiežāk tiek izvēlēta situācijās, kad ir nepieciešams saprast, kāpēc 

organizācijā kaut kas ilgstoši neizdodas, piemēram, bremzējas pārmaiņu ieviešanas process, 

vai arī kaut kas nenotiek tā, kā gribētos, piemēram, pasliktinās biznesa rezultāti, krītas darba 

kvalitāte, tiek saņemtas klientu sūdzības, paaugstinās darbinieku rotācija, ieilgst konflikti 

u.c. Supervīzijā organizācija tiek aplūkota kā vienota sistēma, palīdzot tajā iesaistītajiem 

dalībniekiem apzināties savu lomu, atbildību, kā arī ietekmi uz kopējiem rezultātiem un 

organizācijas tālāko attīstības gaitu. Supervīziju savā ziņā var uzskatīt par uzņēmuma 

veselības terapiju (Putniņa, 2016). 

Ja supervīziju var uzskatīt par veselības terapiju, tad veselības aprūpē supervīzijai 

vajadzētu būt atpazīstamākai nekā uzņēmējdarbībā. Iespējams, Eiropā šādā kontekstā tā ir 

atpazīstama pēc publikāciju skaita, tomēr Latvijā supervīzija veselības aprūpē vēl ir 

salīdzinoši maz zināma un izmantota. Atbalsts dažādu specialitāšu profesionāļiem veselības 

aprūpē tiek piedāvāts Bālinta grupās, kuras tostarp īsteno Rīgas Stradiņa universitāte. Dažās 

ārstniecības iestādēs, piemēram, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, ar Bērnu slimnīcas 

fonda atbalstu supervīzijas pakalpojumi ir sniegti Intensīvās terapijas nodaļas ārstiem, 

veselības aprūpes speciālistiem, kuri strādā ar paliatīvajiem pacientiem, ārstiem un māsām, 

kuras strādā ar onkoloģiskajiem pacientiem. 

Veselības aprūpē ir daudz profesiju un amatu, nosakot daudzveidīgu izpratni par 

supervīziju. Piemēram, ārstiem psihoterapeitiem un mākslas terapeitiem supervīzija ir 

obligāta, un psihoterapeitiem par supervīziju ir līdzīga izpratne. 

Veselības aprūpes speciālisti ikdienā ir atbildīgi par sarežģītiem profesionāliem 

spriedumiem, tas saistīts ar lielu atbildību un emocionālu spriedzi ar mērķi veicināt 

kvalitatīvu veselības aprūpes nodrošināšanu. Ārstniecībā supervīzija ir vērsta uz 

praktizējoša profesionāļa zināšanu papildināšanu, tā palīdz pilnveidot klīniskās prasmes, 

attīstīt autonomiju un pašapliecināties kā profesionālim (Northern Ireland Practice and 

Education Council, 2007). Veselības aprūpē darba ņēmējiem supervīzija nozīmē vadīšanas, 

uzraudzības un mācību procesu, lai praksē veicinātu atbilstību standartiem un nodrošinātu 

kvalitatīvas aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Supervīzijas process rada iespēju 
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darbiniekiem strādāt komandā un sasniegt kopīgus mērķus, un vislabāko ārstniecības 

rezultātu (Crigleret al., 2014). 

Māsu profesionālajā darbībā supervīzija ir vairāk atpazīstama nekā citās veselības 

aprūpes speciālistu jomās, tai ir vairākas funkcijas: 1) formatīvā jeb veidojošā – iemaņu un 

prasmju attīstīšanas process, izglītošanās; 2) normatīvā – ļauj attīstīt konsekventāku pieeju 

pacientu aprūpei, uz pierādījumiem balstītu praksi; 3) atjaunojošā –  atbalsts  

profesionāļiem,  kas  ikdienā  strādā distresa apstākļos (Sloan, Watson,  2002, pēc Circenis, 

2017). 

Veselības aprūpē supervīzija vairāk pazīstama māsu (Maddineshat, Besharati, 

2018), ārstu (Subramaniam, Silong, Uli, 2015) un ārstniecības iestāžu un organizāciju 

vadītāju (Sirola-Karvinen, Hyrkas, 2008) vidū. Tā ir iespēja uzlabot pacientu ārstēšanu 

kopumā un aprūpes nodrošināšanu konkrētam pacientam. Supervīzija ir vērsta uz 

ārstniecības standartu ievērošanu par ko liecina vairāki pētījumi globālajā tīmeklī.  

Supervīzijai veselības aprūpē strādājošajiem ir izglītojošā, atbalstošā un 

uzraudzības funkcija, kas nedaudz atšķiras citās aprakstītajās profesionālajās jomās.  

Supervīzija juridisko profesiju pārstāvjiem ir uzsākta 2013.gada nogalē, kad 

Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) sāka iepazīstināt Latvijas tiesu sistēmu ar 

supervīziju, piedāvājot iespēju tiesu priekšsēdētājiem izmantot individuālu supervīziju, un 

grupu supervīziju jaunajiem tiesnešiem (Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojums Nr. 

115 „Par tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes 

stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020.gadam). 

LTMC mērķis, organizējot brīvprātīgus supervīzijas pakalpojumus tiesu 

priekšsēdētājiem,bija stiprināt tiesu priekšsēdētāju lomu un attīstīt tiesu priekšsēdētāju vad

ības prasmes (Avota, Featherstone, 2017). Jāatzīst, ka šis projekts ir bijis veiksmīgs, 

supervīzijas pakalpojumi vēl joprojām tiek sniegti, tomēr Latvijā nevienā mērķauditorijā 

(tiesu priekšsēdētāji un jaunie tiesneši) supervīzija nav obligāta. 

Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 89. panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam, 

spriežot tiesu, tiesnesim precīzi jāizpilda likuma prasības, jānodrošina cilvēka tiesību, 

brīvību, goda un cieņas aizsardzība, jābūt taisnīgam un humānam. Savukārt ārpus tiesas 

tiesnesim jāizvairās no visa, kas var mazināt tiesas spriešanas autoritāti un tiesneša cieņu, 

vai radīt šaubas par objektivitāti un taisnīgumu. Tiesneša amatā ir nepieciešams ievērot 

augstus morāles un ētikas principus. Tāpat viens no būtiskākajiem aspektiem atšķirībā no 

citām profesijām ir neatkarības principa ievērošana. Proti, tiesnešiem tiešo darba pienākumu 

izpildē ir jābūt neatkarīgiem un objektīviem savos lēmumos – iekšējo (ģimenes, subjektīvo 

pārliecību faktori) un ārējo apstākļu neietekmējamiem (sociālekonomiskie, politiskie 

faktori). 

Šobrīd supervīzija tiesnešiem un citiem tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem tiek 

nodrošināta, pateicoties ESF projektam “Justīcija attīstībai” (projekts “Justīcija attīstībai”). 

Līdzīgi tiek attīstīta supervīzija prokuroriem (Ilgtermiņa mācību stratēģija Latvijas 

prokuroriem, 2014). 

Jā supervīzija tiesnešu profesionālajā darbībā Latvijā ir pazīstama, tad policijas 

darbiniekiem tā ir jaunums, lai gan pasaulē policijas darbiniekiem supervīzija ir atzīta par 

nepieciešamu (piemēram, Griškina, 2015) un ir fragmentāri pieejama.  
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Policijā izpratne par supervizora profesiju ir ļoti atšķirīga, piemēram, ASV policijas 

supervizora profesija ietver vairākas lomas: plānotājs, personāla vadītājs, treneris, 

kontrolieris, lēmumu pieņēmējs un pat vadītājs, tā rezultātā paaugstinot policijas darbinieku 

apmierinātību un darba efektivitāti kopumā (Basic Police Supervisor Responsibilities, 

2018). Turklāt profesijas specifika vienlaikus ietver gan vispārējās prasmes un iemaņas, gan 

profesionālās prasmes (soft, hard skills), kas nepieciešamas noteiktu mērķu un rezultātu 

sasniegšanai. Supervizors palīdz risināt dažādus ar darbu saistītos jautājumus, kā, 

piemēram, saziņu starp darbiniekiem, starp darbiniekiem-klientiem un darba motivācijas 

problēmas (Murgado, 2017). Supervizora galvenie darba pienākumi saistīti ar tiešu darba 

uzraudzību, kā arī prasmi izglītot personālu (Basic Police Supervisor Responsibilities, 

2018).  

Globālajā tīmeklī par supervīziju pieejams daudz grāmatu un citu avotu, bet 

lielākoties tās ir par supervīziju kā uzraudzības profesiju, kur nozīmīga teorijas daļa aptver 

grupu uzvedību un organizatorisko dinamiku, kas jāpārzina supervizoram efektīvu 

supervīziju vadīšanai (More, Miller, 2011). Arī pētījumu par supervīziju policijas darbā ir 

pietiekami daudz, tomēr visvairāk pētījumu ir par supervīziju kā uzraudzības formu, 

policistu darbā  nenoliedzot atbalsta nepieciešamību (Brough, Frame, 2004). 

Apkopojot informāciju par supervīziju juridisko profesiju pārstāvjiem, var saskatīt 

līdzību ar supervīziju uzņēmējdarbībā, bieži ar nepieciešamību attīstīt vadītāju prasmes un 

sasniegt konkrētus rezultātus. Šajā gadījumā supervīzijai ir izglītojoša, atbalsta, 

administratīvi organizatoriskā, profesionālas / organizācijas izaugsmes un mērķu 

sasniegšanas funkcija. 

 

Secinājumi 

Supervīzijai sociālajā darbā ir izglītojošā, atbalstošā, attīstošā un atjaunojošā 

funkcija. Galvenā supervīzijas komponente šajā jomā ir refleksija, tai ir ievērojama loma 

supervīzijas procesā, tomēr parādās arī jaunas inovatīvas pieejas un dažādu paradigmu 

integrācija. 

Psihologa profesionālajā darbībā supervīzija (psihologu pārraudzība) ir vērsta uz 

gadījumu analīzi un psihologa-klienta attiecībām. Supervīzijas galvenās funkcijas ir 

izglītojošā, atbalstošā, attīstošā un atjaunojošā. 

Psihoterapeitiem supervīzija ar atbalstošo, izglītojošo, atjaunojošo un attīstības 

funkciju ir neatņemama izglītības un prakses sastāvdaļa. Supervīzijā uzmanība bieži ir 

vērsta uz psihoterapeita-klienta attiecībām. 

Supervīzija uzņēmējdarbībā vairāk līdzinās koučingam, kur formulēti skaidri mērķi 

un rezultāti, refleksija ir supervīzijas komponente, tomēr tai nav tik būtiskas nozīmes. 

Supervīzijai ir izglītojoša, atbalsta, administratīvi organizatoriskā, profesionālas / 

organizācijas izaugsmes un mērķu sasniegšanas funkcija. 

Veselības aprūpē strādājošajiem supervīzijas nozīme ir saistīta ar profesionālo 

jomu, kur dažās profesijās supervīzija ir neatņemama prakses sastāvdaļa, kā, piemēram, 

ārstiem psihoterapeitiem un mākslu terapeitiem supervīzijas funkcijas ir līdzīgas kā 

psihoterapeitiem. Citiem veselības aprūpē strādājošiem supervīzijai ir izglītojošā, atbalstošā 

un uzraudzības funkcija, kas nedaudz atšķiras, salīdzinot ar citām profesionālajām jomām. 
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Supervīzija juridisko profesiju pārstāvjiem ir  līdzīga  supervīzijai uzņēmējdarbībā, 

kur nepieciešams attīstīt vadītāju prasmes un sasniegt konkrētus rezultātus, tai ir izglītojošā, 

atbalsta, administratīvi organizatoriskā, profesionālas / organizācijas izaugsmes un mērķu 

sasniegšanas funkcija. 

Kopumā ir jākonstatē, ka supervīzija Latvijā arvien nostiprinās vairākās profesijās. 

Lai gan supervīzijas funkcijas ir visai līdzīgas, katras profesijas profesionālās darbības 

specifika nosaka arī supervīzijas specifiku; turklāt supervīzijai ir arī plašs attīstības 

potenciāls, piemēram, attīstot supervīzijas profesijās, kurās  ikdienas darbs ir sarežģīts, kur 

ir daudz krīžu un kur arvien jāmeklē jaunas iespējas un pieejas (piemēram, supervīzija 

reliģiskajiem darbiniekiem, māksliniekiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, karavīriem, 

jūrniekiem, lidotājiem, senioriem u.c.). Jāatzīmē, ka atsevišķas iestrādes šajās jomās jau ir 

uzsāktas, kas arī ļauj paredzēt supervīzijas iespēju attīstību Latvijā. 
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Supervision and its specificity in different professional fields 

Maija Zakriževska-Belogrudova 
Ivans Jānis Mihailovs 

 

Abstract 

 

Supervision in Latvia tends to rapidly take its proper place among other professions 

recognised on national level and to become an inseparable part of professional activities, in particular 

in the areas, in which the focus is on the person, the person in the organisation, for example, health 

care, business, social work and education. The rapid development of supervision is also taking place 

in Europe, where awareness of supervision is expanding, changing by including / integrating into 

supervision coaching and consulting functions and elements. 

For this reason, in order to clarify the location of supervision in the professional services 

spectrum, it is appropriate to clarify and, accordingly, review how supervision is understood and 

what are the functions of supervision in different professional areas. Two questions of study are 

raised for the theoretical review: 1. How is supervision understood in different professional fields? 

2. What are the functions of supervision in different professional fields? 

In line with the purpose of the study, the collection and analysis of scientific literature, internet 

resources, documents and laws about supervision and its functions in different professional fields 

were used. 

It is concluded that supervision will continue to strengthen several professions in Latvia. 

Supervision functions are quite similar, however, each supervision is adjusted according to the 

specific nature of each profession. In addition, supervision also has extensive development potential, 

such as developing supervision for professions where everyday work is complicated, where there are 

many crises and where new opportunities and approaches are increasingly needed, such as 

supervision for religious workers, artists, public authorities, soldiers, seafarers, pilots, seniors, etc. It 

should be noted that some developments in these areas have already been launched, which also allows 

for the development of supervision capabilities in Latvia. 

 

Keywords: Professional supervision, Supervision in business, Coaching, Supervision functions, 

Supervision professional fields. 
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Ievads 

Ētikai un ētikas pamatprincipiem ir būtiska nozīme supervizora profesionālajā 

darbībā. Tās pamatuzdevums ir līdzsvarot supervizora un viņa klienta – supervizējamā, bet 

plašāk – arī pasūtītāja, darba devēja un visas sabiedrības intereses, kā arī veicināt 

vislabākajiem standartiem atbilstošas supervīzijas profesionālās darbības prakses attīstību. 

Turklāt ētikas principi kalpo kā mēraukla, pieņemot lēmumu komplicētajās situācijās, kad 

iztrūkst skaidru noteikumu un kad lēmums ir neviennozīmīgs, t.i., risinot ētiskās dilemmas, 

attiecīgi izvēloties labāku un pareizāku rīcības modeli (tostarp situācijas, kad tiesību normās 

noteiktais nedod skaidru atbildi par supervizora rīcību). 

Laikā, kad Latvijas Republikā tiek diskutēts par Supervizora ētikas kodeksa saturu 

(piemēram, sk. LSA seminārs par personas datu aizsardzību un diskusija par ētikas kodeksa 

izveidi), ir būtiski aktualizēt profesionālās ētikas galvenos principus kontekstā ar 

supervizora profesionālās darbības specifiku, kā arī skaidrot ētisko dilemmu risinājuma 

nozīmi praksē un attiecīgi analizēt ētiskās uzraudzības iespējas. Turklāt ir jāņem vērā, ka, 

ja tiesību normās noteiktie priekšraksti ir jāievēro ikvienam (tiesību vispārobligātums), tad 

ētikas principu izpratnes attīstība profesionālajā darbībā ir ikkatra supervizora viens no 

daudzajiem uzdevumiem, jo ētisko pilnību nav iespējams sasniegt. Uz to ir jātiecas, katram 

supervizoram profesionālajā ikdienā pilnveidojot savu darbību, meklējot arvien labākas 

pakalpojumu sniegšanas iespējas.  

Līdztekus supervizoram jāapzinās ietekme uz supervizējamo, tostarp risinot jau 

pieminētās ētiskās dilemmas, vienlaikus apzinoties, ka supervizora darbība samērā reti tiek 

vērtēta un tieši uzraudzīta no ārpuses (supervizoru supervīzija ir pastarpināta). Tādēļ 

supervizoram ir jāspēj pašam vērtēt savu darbību, kā arī nepieciešamības gadījumā – pašam 

koriģēt, un ētika šajā rīcībā ir viens no galvenajiem atbalsta instrumentiem. 

Ētikas jautājumi ir pietiekami komplicēti un neviennozīmīgi, turklāt katru gadījumu 

nav iespējams iekļaut ētiskajā regulējumā, piemēram, aprakstīt ētikas kodeksā. Tas nozīmē, 

ka ne mazāk būtiska par ētikas kodeksā noteikto ir supervizora ētiskā kompetence. 

Raksta mērķis, analizējot zinātnisko literatūru, ir raksturot ētikas pamatprincipu 

nozīmi supervizora profesionālajā darbībā.  

Pētījuma jautājums: Kādi ētikas pamatprincipi ir jāievēro supervizoram 

profesionālajā darbībā? 
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Raksta pamatā ir Latvijas jaunāko publikāciju par profesionālo ētiku palīdzošajās 

profesijās (kurās supervīzija ir obligāta vai tiek praktizēta)  analīze, jo tajās apskatītie 

jautājumi, tostarp ievērojot nacionālo specifiku, ir nozīmīgi Latvijas supervīzijas ētiskā 

regulējuma attīstībai (sk. Lindsejs, Kune, Ēvreide, Langs, 2017; Psihologu profesionālā 

darbība Latvijā: Saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri, 2018; 

Sudraba, Mārtinsone, 2019; Psihologu ētikas kodekss, 2019; Rutka, 2017). Jāatzīmē, ka 

atsevišķo publikāciju tapšanā bija iesaistīti šī raksta autori.  

Ar šo rakstu tiek papildinātas un tālāk attīstītas (nevis atkārtotas) I.Majores-Dūšeles 

un Z.Kronbergas t.s. “oranžā krājuma” rakstā izteiktās idejas (Majore-Dūšele, Kronberga, 

2010). 

 

Materiāli un metodes 

Ievērojot  izvirzīto mērķi un pētījuma jautājumus, ir veikta zinātniskās literatūras, 

interneta resursu un dokumentu analīze par ētikas pamatprincipu nozīmi profesionālajā 

darbībā. 

 

Rezultāti 

Kā jau minēts vienā no šajā rakstu krājumā iekļautajiem rakstiem, galvenie 

supervizoru profesionālās ētikas principi ir ietverti ANSE Ētikas kodeksā (ANSE Ētikas 

kodekss, 2019), paredzot supervizora pienākumu būt informētam par “pamatvērtībām savā 

profesijā”, respektēt nacionālo ētikas kodeksu, kalpot savu klientu interesēm, strādāt 

autonomi, objektīvi un konfidenciāli, attīstīt un uzturēt kompetenci, kā arī būt atbildīgam 

par klientiem, citām personām un kolēģiem, kā arī par līdzekļiem un metodēm. 

Būtībā šie principi (līdztekus normatīvajos aktos noteiktajam) veido regulējuma 

kopumu, lai nostiprinātu supervizora profesionālismu, humānu rīcību un cieņu pret 

klientiem un cilvēkiem, ar kuriem supervizors saskaras profesionālajā darbībā. Tas savukārt 

arī nozīmē, ka supervizoram ir jāgādā ne tikai par profesionālās ētikas principu ievērošanu, 

bet arī par to, lai supervizējamajam sadarbības procesā būtu skaidri ētikas principi un viņš 

tos arī attiecīgi ievērotu (īpaši konfidencialitāte, cieņa, grupas sadarbības noteikumi grupu 

supervīzijā utt.); turklāt minētais veicina, lai sabiedrībā atspoguļotos uzticēšanās profesijai, 

kā arī supervizoru profesionālā ētika atbilstu sabiedrības vajadzībām un galvenajiem 

priekšstatiem par ētiku.  

Tādējādi, pirmkārt, supervizoram savā darbībā ir jāciena klienti / supervizējamie (arī 

pasūtītāji un darba devēji), nepieļaujot diskrimināciju / aizkaršanu (neatkarīgi no vecuma, 

dzimuma, seksuālās orientācijas, tautības, rases, ticības, valodas, profesijas, izglītības, 

prasmēm, sociālā un ekonomiskā statusa, fiziskajām iespējām un citiem kritērijiem), kā arī 

jāizprot klientu vajadzības un konkrētās situācijas specifika.  

Vienlaikus iepriekš minētais prasa ievērot neitralitāti, lai klienta rakstura īpašības un 

īpatnības neietekmētu supervizora secinājumus un ieteikumus (rekomendācijas). Jāatzīmē, 

ka atšķirīga attieksme pret supervizējamo (īpaši grupas supervīzijas ietvaros) ir iespējama, 

ja ir objektīvs un saprātīgs pamats. 

Cieņas princips ietver arī klienta tiesības atteikties / pārtraukt dalību supervīzijā, kā 

arī supervizora pienākumu pārtraukt supervīziju, ja tās turpināšana nav iespējama 
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profesionalitātes trūkuma, interešu konflikta (t.i., gadījums, kad saduras privātās un 

profesionālās intereses), t.s. dubulto jeb duālo attiecību vai citu apstākļu dēļ. 

Saskaņā ar Zur institūta (Zur Institute) sniegto informāciju par terapeitu attiecībām 

visbiežāk sastopami ir šādi dubulto attiecību veidi, kurus var attiecināt arī uz supervizoriem 

(Zur, 2013): sociālās dubultās attiecības (piemēram, supervizors draugam); profesionālās 

dubultās attiecības (piemēram, supervizors ir darba kolēģis vai līdzstrādnieks); biznesa 

dubultās attiecības (piemēram, supervizors kā darba kolēģis vai līdzstrādnieks); 

sabiedriskās dubultās attiecības (piemēram, gan supervizors, gan supervizējamais ir nelielas 

kopienas locekļi un, iespējams, savā starpā iesaistās kopienas darbībās ārpus 

profesionālajām attiecībām); institucionālās dubultās attiecības (piemēram, supervizors arī 

vērtē supervizējamo, t.sk. ir liecinieks vai padomdevējs, vai pilda uzrauga lomu); digitālās, 

tiešsaistes vai interneta dubultās attiecības (piemēram, supervizors ir saistīts ar klientu tādās 

sociālo mediju vietnēs kā Facebook, Twitter, LinkedIn, Draugiem); seksuālas dubultās 

attiecības (supervizors un klients iesaistās seksuālās un/vai romantiskās attiecībās).  

Ir diezgan daudz pētījumu par dubultajām attiecībām, kas pierāda, ka ne visas šāda 

veida attiecības kaitē klientam, un tās nav ne labas, ne arī sliktas (Afolabi, 2015). Piemēram, 

psihoterapijā daudzi pētījumi parāda, ka tieši papildu terapeitiskie attiecību elementi ir 40% 

no terapijas rezultātiem, bet pašas terapeitiskās attiecības veido 30% no sasniedzamā 

terapijas rezultāta. Līdz ar to dubultās attiecības ir bieži sastopamas, ja starp klientu un 

organizāciju vai konsultantu (supervizoru) var novērot vairākas lomas vai ārējas attiecības 

(Bleiberg, Skufca, 2005; Moleski, Kiselica, 2005; Ringstad, 2008). Latvijā mazajā 

supervizoru kopienā šīs attiecības ir neizbēgamas, tomēr ir viennozīmīgi skaidrs, ka 

dubultās attiecības nav pieļaujamas (un attiecīgi sadarbība jāpārtrauc), ja tās rada ļaunumu 

un ir kaitīgas kādai iesaistītajai pusei.  

Līdztekus cieņas princips prasa respektēt un samērot arī pasūtītāju, darba devēju un 

kolēģu, bet plašāk – savas profesionālās darbības jomas / profesijas intereses, rūpēties par 

reputāciju un profesijas prestižu. Cieņa izpaužas arī apstāklī, ka supervizors, popularizējot 

un reklamējot pakalpojumus, nedrīkstētu paust pārākumu pār saviem kolēģiem, viņam 

iespējami objektīvi jāinformē par saviem pakalpojumiem (to būtību), prasībām, atlīdzību 

utt. 

Laba, ētiska supervizora darbības prakse nozīmē, ka supervizoram ir jābūt koleģiālam 

un jāsadarbojas ar radniecīgo profesiju pārstāvjiem, tostarp izprotot radniecīgo nozaru 

profesionālās kompetences robežas, darbības un atbildības specifiku. 

Otrkārt, supervizoram ir jāievēro kompetence, kas ne tikai prasa uzturēt un pilnveidot 

profesionālo zināšanu un prasmju līmeni, būt elastīgam un pamatot darbību ar zinātnes 

atziņām, bet arī prasa skaidri definēt un ievērot kompetences robežas, vadoties no 

zināšanām un praktiskās pieredzes, kā arī klienta interesēm. Kompetences princips prasa 

sekot novitātēm nozarē, spēt pamatot izvēlēto pieeju un metodes un pārzināt profesionālo 

ētiku un regulējumu. 

Treškārt, supervizors nedrīkst pārkāpt konfidencialitātes principu, jo pretējā 

gadījumā tiek grauta ne tikai klienta uzticība / uzticēšanās, bet tiek nodarīts tiešs kaitējums 

profesijai. Īpaši piesardzīgi jāvērtē konfidencialitātes robežas, ja supervīziju pasūta darba 

devējs (cits pasūtājs), kas prasa izvērtēt, kura informācija, kas iegūta supervīzijas laikā, ir 

izpaužama. Konfidencialitāte prasa arī maksimāli iespējami aizsargāt klientu, ja 
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supervīzījas rezultāti tiek izmantoti pētniecībā, supervizora pakalpojumu popularizēšanā 

utt. 

Ne mazāk nozīmīgi supervizora profesionālajā darbībā ir citi, literatūrā un 

profesionālajā praksē plaši pielietoti, ētikas principi, kuri ikdienā jāievēro – godīgums, kas 

prasa skaidri vienoties ar klientu par pakalpojuma saturu, par būtiskiem sadarbības 

jautājumiem (samaksu, pušu tiesībām un pienākumiem, procedūrām utt.), atbildības 

princips, supervizoram uzņemoties gan profesionālo, gan personisko atbildību par savu 

rīcību (darbību un bezdarbību), nepieļaujot kaitējumu klienta interesēm u.c. 

Vispārējie sadarbības principi ar klientu prasa, lai klients būtu informēts (vienošanās) 

par supervizora profesionālās darbības mērķiem un metodēm, gaitu, rezultātiem, 

secinājumiem un rekomendācijām. Tādējādi sadarbība ar klientu var tikt uzsākta tikai pēc 

tam, kad klients brīvprātīgi devis informēto piekrišanu tajā piedalīties (izņēmums, ja 

supervīzija notiek atbilstoši darba devēja rīkojumam darba laika ietvaros vai ir obligāta citu 

nosacījumu dēļ).  

Samērīgi attiecinot Pacientu tiesību likumā (Pacientu tiesību likums, 2010) ietverto 

definīciju, ir jākonstatē, ka informētā piekrišana ir klienta piekrišana supervīzijai, kuru viņš 

dod mutiski, rakstiski vai ar tādām darbībām, kas nepārprotami apliecina piekrišanu, turklāt 

dod to brīvi, pamatojoties uz supervizora savlaicīgi sniegto informāciju par supervīzijas 

mērķi, risku, sekām un izmantojamām metodēm. Tātad klientam ir tiesības saņemt patiesu, 

objektīvu, argumentētu un savlaicīgu informāciju par sadarbību ar supervizoru, kā arī ir 

tiesības jebkurā brīdī atsaukt iepriekš doto piekrišanu. Vienlaikus klients var iezīmēt to 

jautājumu loku, kuru apspriešana supervīzijas laikā nav vēlama / nav iespējama. 

Informējot klientu, supervizoram jāņem vērā klienta vecums, sociālais stāvoklis, 

izglītība (arī zināšanas par supervīziju), dzimtā valoda un citi subjektīvie aspekti, kas var 

ietekmēt adekvātu informācijas uztveri un analīzi (un attiecīgi piekrišana dalībai 

supervīzijā).  

Jāatzīmē, ka, ja klients no supervizora nesaņem nepieciešamo informāciju, pastāv 

risks, ka klients var pats brīvi un ne vienmēr pareizi interpretēt savstarpējas sadarbības 

procesu. Informācijas trūkums palielina neapmierinātības risku ar savstarpējo sadarbību, kā 

arī var radīt pamatu diskusijai par supervizora rīcības robežām un atbildību. Tātad 

pilnvērtīga klienta informēšana un tai sekojoša informētā piekrišana nodrošina ne tikai 

klienta interešu respektēšanu, bet kalpo arī paša supervizora aizsardzībai. 

Attīstot labu, ētisko profesionālās darbības praksi, supervizoram ir jāspēj risināt 

ētiskas dilemmas (vai pat trilemmas) – sarežģītas situācijas, kuras prasa spēt izslēdzoši 

izvēlēties starp vajadzībām un vērtībām, izvēlēties starp pareizu vai nepareizu rīcību, vai 

starp divām pareizām / nepareizām rīcības iespējām, starp klienta un pasūtītāja interesēm, 

starp profesionālo sadarbību un turpmāko komunikāciju, piemēram, sociālajos tīklos utt. 

(iesakām latviešu valodā sk. Moors, Lāss, 2017; Rutka, 2017). 

Lai gan pasaulē ir pazīstamas vairākas pieejas / modeļi ētisko dilemmu risināšanai 

(piemēram, sk. Haug, Storm), ir jākonstatē, ka supervizors ir atbildīgs par pieņemto lēmumu 

un spēju pamatot pieņemto lēmumu. Jebkurā situācijā supervizoram jāspēj identificēt un 

kompleksi analizēt konstatēto problēmu, apzinot risinājuma variantu priekšrocības un 

trūkumus, lai spētu nonākt pie vislabākā risinājuma. Ir jāpiekrīt vienā no sociālajam darbam 

veltītajā publikācijā norādītajam, ka “sociālajiem darbiniekiem ir jāuztver ētiskā dilemma 

nevis kā krīzes situācija, bet gan kā izaicinājums un iespēja uzlabot profesionālās prasmes. 
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Izmantojot praksē ētisku lēmumu pieņemšanas modeļus, ievērojot ētikas principus, 

pamatojoties uz profesionālo vērtību sistēmu, kā arī nepieciešamības gadījumā 

konsultējoties ar kolēģiem, sociālajam darbiniekam ir daudz lielākas izredzes veiksmīgi 

izpildīt uzdevumu, t.i., atrisināt radušos situāciju ar vislielāko labumu visām iesaistītajām 

pusēm” (Mitte, Vencjuna, Dmitrijeva, 2015), pilnā mērā attiecinot to uz supervizora 

profesionālo darbību. 

Minētais arī aktualizē jautājumu par nepieciešamību iespējami drīz izveidot 

nacionālo supervizoru ētikas kodeksu, iepazīstināt ar to supervizorus (tostarp īstenojot 

profesionālās kompetences pilnveides programmas), kā arī attīstīt ētikas komisijas darbību, 

lai ne tikai vērtētu profesionālās ētikas pārkāpumus, bet arī publiskotu viedokļus un 

skaidrojumus par ētikas kodeksa normu interpretāciju, kā arī konsultētu supervizorus ētikas 

jautājumos, t.i., supervizori varētu droši vērsties šajā komisijā pēc padoma, risinot ētiski 

jūtīgas situācijas. Līdztekus, attīstot ētiskās uzraudzības sistēmu (bet ne tikai), ir jāstiprina 

prasības supervizoru supervīzijai, kas attiecīgi būs viens no supervizoru profesionālās 

darbības kvalitātes kritērijiem. 

 

Secinājumi un rekomendācijas 

Kopumā profesionālās ētikas principi – cieņas princips, kompetences princips, 

konfidencialitātes princips, atbildības princips, godīguma princips, papildinot normatīvajos 

aktos noteikto, nodrošina supervīzijas kā profesijas pašregulāciju, tostarp novēršot 

situācijas, kad supervizējamais vai supervizors var saskarties ar sadarbību, kura "pēc burta" 

ir tiesiska un profesionāla, bet ētiski apšaubāma pēc būtības. Tieši praktizējošo supervizoru 

izpratne par profesionālo ētiku, spēja risināt ētiskās dilemmas un “kaitīgo” dubulto attiecību 

novēršana ir labas supervīzijas prakses priekšnoteikums Latvijā. 

Latvijas Supervizoru apvienības Ētikas un Sertifikācijas komisijām būtu skaidri 

jādefinē dubultās attiecības Supervizoru ētikas kodeksā, jāintegrē supervizoru sertifikācijas 

nolikumā, skaidri nosakot supervīzijas robežas un ierobežojumus.  
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Abstract 

 

Ethics and ethical principles are essential in the professional work of a supervisor. Its mission 

is to help balance the interests of the supervisor and his or her client, and more broadly – the interests 

of public, as well as to develop the standards for the best professional practice. 

While discussing the content of the Supervisor's Code of Ethics in the Republic of Latvia, it 

is important to update the key principles of professional ethics in the context of the specific nature 

of the supervisor’s professional activities, as well as to explain the practical implications of resolving 

ethical dilemmas. 
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1.5. Pašsupervīzijas būtība un tās izmantošana 

Līga Āboltiņa 

 

 

 

Ievads 

Pastāv viedoklis, ka viens no svarīgākajiem supervīzijas mērķiem ir panākt 

supervizējamā pašefektivitātes, pašpietiekamības, pašpaļāvības un emocionālās stabilitātes 

izjūtu (Todd, 2002.). Supervizējamā izpratne par supervīzijas ieguvumiem var būt atšķirīga 

un daudzveidīga, un salīdzinājumam tas ir tāpat kā iespējas izvēlēties atbilstīgāko 

supervīzijas veidu vai formu, attīstīt savu supervīzijas prakses sistēmu.  

Pašsupervīzija ir viena no supervīzijas formām (piem., individuālā, grupas, koleģiālā 

un komandas), kas ir zināma un tiek izmantota palīdzošajās profesijās; vienalikus 

pašsupervīzija ir arī atšķirīgs process terapeitu, konsultantu, sociālā darba speciālistu un citu 

palīdzošo profesionāļu vidū, kam ikdienas darbā nākas saskarties ar izaicinājumiem, kas 

prasa attīstīt pašapzināšanās, pašnovērtēšanas un paškontroles spējas un to līdzsvara 

pastāvīgu uzturēšanu karjeras kontekstā, kā arī attīstīt sistēmiskas domāšanas prasmes 

(Paunonen, 1991, citēts no: Āboltiņa, 2012), apzinoties stiprās puses, piemēram, 

pašpaļāvību (angļu val. self-reliance) un kompetenci (Hallberg, 1994, Morrissette, 2007). 

Pašsupervīzijas pozitīvais devums ir iespēja to izmanot jebkurā laikā un vietā, jo nav 

nepieciešamas papildu izmaksas. Salīdzinot ar citām supervīzijas formām un tradicionālā 

izpratnē, pašsupervīzija patērē mazāk resursu. Tomēr, lai arī ir apņemšanās praktizēt 

pašsupervīziju un izmantot tai veltīto laiku, ne vienmēr šis supervīzijas veids ir 

vienkāršākais - pašsupervīzijā par resursu izmantojuma samērīgumu svarīgāka ir 

profesionāli nobriedusi motivācija, lai supervizējamais objektīvi apzinātos savas grūtības 

un pašatbildīgi pieņemtu lēmumu par nepieciešamajām izmaiņām (Mumford, 2007). 

Pašsupervīzija tiek uzskatīta par profesionalitātes kritēriju, kad supervizējamais pats 

spēj apzināties savas vajadzības, reflektēt un risināt grūtības, kad supervizējamais analizē 

un novērtē savu profesionālo darbību, salīdzinot to ar citu efektīvākas darbības modeli, lai 

mainītu un uzlabotu tieši savas darbības modeli (Basa, 2018, citēts no: Todd, 2002). Pēc 

Krāmera teiktā, var pārfrāzēt šādi: “Supervizējamais nav “tukšs trauks”, kas gaida, ka viņu 

piepildīs supervizora lielā gudrība.” (Cramer, 1995, citēts no: Caspi, Reid, 2002). 

P.J. Morisete uzskata, ka pašsupervīzija ir ne tikai viena no vairākām supervīzijas 

alternatīvajām formām, bet arī ļoti svarīgs profesionāls instruments, kas elastīgi un efektīvi 

var mazināt dažādus šķēršļus, ar ko sastopas gan pieredzējuši profesionāļi, gan iesācēji. 

P.J.Morisete savos pētījumos par supervīziju sintezē zinātniskās atziņas, kas mūsdienās 

kļūst arvien aktuālākas saistībā ar paškontroles teoriju un praksi. Autors piedāvā 

konsultantiem un palīdzošo profesiju speciālistiem pašiem veidot neatkarīgas profesionālās 

izaugsmes plānu un atbildīgi izvērtēt gan šķēršļus, gan ieguvumus. Supervizējamo apzinātie 

šķēršļi galvenokārt ir laika ierobežojumi, izmaksu un praktisku ērtību jautājumi 

(Morrissette, 2007), kas gan būtu attiecināmi tikai uz ārējiem faktoriem, neiedziļinoties 

pārējos.  
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Šī pētījuma mērķis ir teorētiski izpētīt un analizēt jēdziena “pašsupervīzija” 

veidošanās aspektus un būtību, lai veicinātu diskusiju par supervīzijas dažādību un 

piedāvātu mūsdienīgu, radoši izmantojamu resursu, kas ļauj speciālistam pašam 

profesionāli pilnveidoties un bagātināt supervīzijas praksi. Svarīgi ir iegūt atziņas, kas 

sniedz atbildes uz supervizējamā vajadzībām un supervīzijas pakalpojuma kvalitātes 

prasībām.   

Tā kā supervīzija nav cieši saistīta ar kādu konkrētu zinātnisku teoriju, šajā rakstā 

izmantotās zinātniskās atziņas ir apkopotas no dažādu autoru un profesionālo jomu 

pētījumiem, kas būtu noderīgi dažādām palīdzošām profesijām - gan vienai ar otru saistītām, 

gan savstarpēji neatkarīgām.  

 

Materiāli un metodes 

Saskaņā ar izvirzīto mērķi un pētījuma jautājumu, kā pašam supervizējamajam 

bagātināt savu supervīzijas praksi, izmantojot pašsupervīziju kā vienu no supervīzijas 

formām, ir veikta zinātniskās literatūras un informācijas avotu, kā arī dokumentu analīze 

par pašsupervīzijas jēdzienu un modeļiem palīdzošo profesiju kontekstā. 

 

Rezultāti 

Pašsupervīzijas jēdziena raksturojums 

Pētot pašsupervīzijas jēdziena veidošanos, jāatzīst, ka līdz šim nav izstrādātas 

vienotas vadlīnijas. Savos zinātniskajos darbos to ir minējuši dažādi autori, taču jēdziena 

attīstības gaita norāda uz atšķirīgiem pašsupervīzijas prakses veidošanās modeļiem (Maed, 

1990).  

Brendonas Universitātes (Brandon University in Manitoba, Canada) asociētais 

profesors P. J. Morisete (Morrissette, 2007), laulības un ģimenes terapeits un supervizors, 

uzskata, ka jēdziens „pašsupervīzija” ir salīdzinoši sens prakses koncepts, taču zinātniskajos 

darbos tas parādījies gandrīz vienlaikus Eiropā un Ziemeļamerikā 1970. gados.  

Viens no pašsupervīzijas idejas virzītājiem ir N.Kagans (Kagan, 1975). Kaut arī viņš 

nelieto tieši jēdzienu “pašsupervīzija”, tomēr pašsupervīziju īsteno praksē un iesaka 

izmantot supervīzijā uzņemtus video ierakstus, ar kuru palīdzību fasilitatora (supervizora) 

klātbūtnē notiek izziņas un analīzes process. Lai gan fasilitatora iesaiste procesā ir 

minimāla, viņa atbalsts un klātbūtne tiek uzskatīta par nozīmīgu, salīdzinot ar supervīzijas 

norisi tradicionālā izpratnē, kur supervīzijas procesu vada supervizors. Ne tikai video 

materiālu, bet arī rakstisku pārskatu veidošana un izmantošana var attīstīt pašsupervīzijas 

praksi, bet ar netiešu supervizora iesaisti (Haber, 1996, Kagan, 1980b, citēts no: Campbell, 

2000). 

J.Kellers un H.Protinskis (Keller, Protinsky, 1997), lietojot jēdzienu 

“pašsupervīzija”, turpina diskusiju, izmantojot arī citu jēdzienu “pašvadība” (angļu val. self-

management) strukturāli-stratēģiskā modeļa kontekstā. Savukārt T.C.Tods (Todd, 2002) 

uzskata, ka, lai sasniegtu pašsupervīzijas mērķus, supervizējamajam ir jāveic 

pašmonitorings (angļu val. self-monitoring) jeb pašnovērošana, kas, domājams, ir saistīts ar 

personības iekšējām reakcijām un transferences un kontrtransferences fenomenu. 
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Tātad dažādas teorētiskās pieejas ir sastopamas vēsturiskā kontekstā, analizējot 

pašsupervīzijas jēdziena lietojumu ārvalstu praksē, kas niansēti var atšķirties, bet būtībā 

veido bagātīgu sinonīmu klāstu: "self-reference" (pašizziņa); "self-management" 

(pašvadība); "self-control" (paškontrole); "self-analysis" (pašanalīze); "self-monitoring" 

(pašnovērošana); "self-assessment" (pašnovērtējums); "self-esteem" (pašvērtējums). Šo 

jēdzienu lietojums ir atkarīgs no dažādu skolu un virzienu teorētiskā pamatojuma, tomēr 

attiecināms uz pašsupervīziju.  

Turpinot jēdziena “pašsupervīzija” izpēti, būtu noderīgi aplūkot pamatjēdziena 

“supervīzija” definējumu. Promocijas darbā “Reflektīvā darbība sociālo darbinieku 

supervīzijā” tika atklāta šāda definīcija, ko varētu izmanot kā piemēru, lai uzsvērtu 

saturiskās vadlīnijas, kas sasaucas ar daudzu autoru zinātniskajām atziņām palīdzošo 

profesiju jomā: "Sociālo darbinieku supervīzija ir mērķtiecīgi organizēta profesionālā 

pilnveide, kur mācīšanās procesā notiek ar klienta sociālajām vajadzībām saistīto problēmu 

risināšana, mācoties no savas pieredzes, realizējot sistemātisku starppersonu zināšanu 

apmaiņu, veicinot profesionālo prasmju un empātijas attīstīšanu savstarpēji reflektīvā 

darbībā." (Āboltiņa, 2012). 

Trīs no definīcijā iekļautajiem komponentiem spilgti iezīmē arī pašsupervīzijas 

būtību: mērķtiecīgi organizēta [pašsupervīzija], savas pieredzes [izmantošana] un 

paplašināšana, kā arī empātija un reflektīvā darbība, kas nav tikai profesionāla kompetence, 

bet arī pašrefleksijas spēja (Dennin, Ellis, 2003), analizējot gan iekšējo, gan ārējo ietekmes 

faktoru mijsakarības.  

Pakāpeniska pašsupervīzijas jēdziena vienotas izpratnes veidošana ir būtisks modeļu 

attīstības priekšnosacījums, kas sistematizē pāreju uz pašsupervīziju kā supervizējamā 

profesionālās attīstības iezīmi, uzņemoties lielāku atbildību par sevi un pašsupervīzijas 

vajadzībām. 

 

Pašsupervīzijas modeļa attīstība 

Psihoanalīzē R.J.Langs izstrādāja pašsupevīzijas procesa modeli un pašsupervīziju 

pētīja kā “klusuma aktivitāti”, ko supervizējamais var piedzīvot supervīzijā vai terapijas 

sesijā (Langs, 1979), savukārt S.Freids sevi uzskatīja par savu analītiķi un supervizoru. Viņa 

pašanalīze tiek uztverta kā pašsupervīzijas priekštecis un instruments pašizpētes procesā 

(Basa, 2018).  

No tradicionālajiem uzskatiem atšķirīgu terapeitisku pieeju piedāvā 

‘konstruktīvisma’ izmantošana, kam filozofiskais pamatojums ir izpratne par 

pašsupervīzijas objektivitāti, tādējādi izgaismojot personības problēmjautājumus, kas 

aktualizējas klienta - supervizējamā attiecību mijiedarbībā. Šīs pieejas pārstāvji 

pašsupervīziju izmanto kā supervīzijas intervenci, kad satiekas 3-4 speciālisti, kas dalās 

pieredzē - darbā ar traumu, izstrādā pašpalīdzības (angļu val. self-care) stratēģijas, 

nodrošina viens otram atbalstu un kvalitātes kontroli jaunām idejām, taču nepielieto varas 

un / vai hierarhijas mehānismus. Šāda pašsupervīzija tēlaini tiek apzīmēta kā, burtiski 

tulkojot, “dalīšanās-vīzija” (angļu val. “sharevision”), kur būtiska loma ir pašintrospekcijai 

kā pašanalīzei un arī paškritikai. Tikai ar laiku šī modeļa funkciju kopums iegūst 

pašsupervīzijas konceptu (Morrisette, 2001).  
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70.-80.gadu pašsupervīzijas attīstības tendences V.Basa (Basa, 2018) apraksta kā 

divvirzienu procesu: vienlaikus skatījums iekšienē un izmaiņas turpmāk – nākotnē (angļu 

val. inward – forward). Pašsupervīzija tiek cieši saistīta ar prasmju pilnveidošanu mācekļa 

- eksperta attiecībās, tāpēc šādu attiecību izaugsme redzama četru pakāpju attīstības modelī, 

un tiek uzskaitītas šādas pakāpes: mērķu un kontrakta veidošanas pakāpe, konsultēšanās un 

mācīšanās pakāpe, konsultēšanas pakāpe un pašsupervīzijas pakāpe. 

Apmēram desmit gadus vēlāk Runas un dzirdes asociācijas speciālisti izstrādāja 

trīspakāpju pašsupervīzijas attīstības modeli - novērtēšanas un atgriezeniskās saites pakāpe, 

pārejas pakāpe un pašsupervīzijas pakāpe. Šajā modelī kā būtiski tiek uzsvērti 

pašnovērtēšanas instrumenti un prasmes, kas speciālistiem ļauj izvērtēt kompetences un 

spēju būt neaizsargātiem (Casey, Smith, Ulrich, 1989).  

Arī koučingā, kas ir supervīzijai tuva nozare, pastāv paškoučings (angļu val. self-

coaching), kur viena no, iespējams, pašsupervīzijā aprobējamām metodēm ir “Paša 

solījumu izpildīšana sev” (Mumford, 2007). Mūsdienu praksē šāda integratīva pieeja ir 

pieļaujama saskaņā ar Eiropas Nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (ANSE – 

Association of National Organisation for Supervision in Europe) nostādnēm, kur pastāv 

uzskats, ka supervīzija un koučings ir blakusnozares. Salīdzinājumam: supervīzija ir 

orientēta vairāk uz procesu, bet koučinga orientieri fokusējas uz mērķi.     

Britu akadēmiķis un pieredzējušais sociālā darba praktiķis V.Livingstons (Wulf 

Livingston, Wrexham Glyndwr University, Wales, United Kingdom of Great Britain) 

izstrādājis pašsupervīzijas attīstības modeli (1.attēls), kas strukturēts četros supervizējamā 

pieredzes līmeņos, balstoties uz apgūstamajām prasmēm un kompetenci, kā arī atbilstīgi 

katram līmenim noteicis pašsupervīzijas tematiskās un saturiskās vadlīnijas.  

Sistematizējot tematiskās un saturiskās pašsupervīzijas attīstības vadlīnijas modeļa 

veidolā, kas redzamas 1.attēlā, ir svarīgi apzināt iekšējos un ārējos ietekmes faktorus, kas 

var gan neapzināti ietekmēt pašsupervīzijas norisi, gan apzināti bagātināt tās saturu.  
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1.attēls. Pašsupervīzijas attīstības modelis: tematiskās un saturiskās vadlīnijas 

atbilstīgi supervizējamā pieredzei un kompetencei (pēc Loughran un Livingston, 2015). 

 

Analizējot pašsupervīzijas iekšējos ietekmes faktorus, jāņem vērā reflektīvās 

domāšanas prasmju attīstīšana (Paunonen, 1991), kas veicina sociālās domāšanas spējas 

(Denzin, 1986, Platt-Koch, 1986), kā arī spēju reflektēt un reflektīvi iesaistīties sabiedriski 

nozīmīgā darbībā. Te būtu jāuzsver mūsdienās aktuāla formula: „Es reflektēju + Es mainos 

reflektējot = Es esmu reflektīvs” (Bauman, 2004, Rifkins, 2004, Āboltiņa, 2012). Iekšējie 

faktori vienmēr ir cieši saistīti ar supervizējamā personību, dažādām paškontroles 

stratēģijām, apzinoties un novērtējot savu darba sniegumu kopumā.  

Savukārt, kā uzskata T.C.Tods (Todd, 2002), pašsupervīzijas ārējie ietekmes faktori 

ir cieši saistīti ar supervizējamā organizācijas vai uzņēmuma kontekstu, kas pašsupervīziju 

palīdzošajās profesijās (sociālie darbinieki, psihologi u.c.) dažkārt izmanto kā mācību 

elementu vai noteiktu prasību sertificēšanas un licencēšanas procesā. Tā var būt arī 

supervizora prasība, noslēdzot supervīzijas procesu un pieņemot lēmumu par supervizējamā 

gatavību neatkarīgai praksei. Pat tad, ja pašsupervīzija nav mērķis, supervizoram un 

supervizējamajam var būt ļoti noderīgi iegūt profesionālā progresa pašnovērtējumu. 
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Secinājumi un diskusija 

Pētot pašsupervīzijas būtību un tās izmantošanu dažādu autoru zinātniskajos darbos, 

var secināt, ka pašsupervīzijas jēdziena un modeļu attīstība ir savstarpēji cieši saistīts 

process. Var novērot, ka pastāv divi vadošie uzskati: viens uzskats pauž, ka pašsupervīzija 

ir supervīzijas veids, kas nav saistīts ar supervizora klātesamību, ir noderīgs speciālista 

profesionālās attīstības uzlabošanai un viņu klientu labklājības nodrošināšanai, kvalitatīvam 

pakalpojumam kopumā, otrs savukārt atbalsta supervizora klātbūtni, taču šāda pieeja tiek 

izmantota retāk, jo trūkst tam atbilstīgi sagatavotu  supervizoru un, iespējams, ka var 

diskutēt par šādas pieejas aktualitāti. 

Neatkarīgi no vadošajiem uzskatiem par pašsupervīzijas izmantošanu ir jāatzīst, ka 

tas ir ilgtermiņa process, kam pamatā ir trīs atšķirīgas, bet vienlīdz personīgi svarīgas 

dimensijas: personiskā attīstība, profesionalitātes attīstība un sistēmiska domāšana. 

Personiskā attīstība ir sasniedzama, ja gūstam apmierinātības izjūtu par sevi ikdienas darbā 

un darbības rezultātā tiek izjusta pozitīva attieksme pret sevi, kas ietekmē pašcieņas 

stabilitāti. Profesionalitātes attīstība nozīmē rūpīgu attieksmi pret darbu, kas pastarpināti 

nosaka arī trešo dimensiju – zināšanu un sistēmiskas domāšanas integrēšanu darbā. 

Sistēmiskas domāšanas nepieciešamība ietver spēju analizēt problēmsituācijas un izceļ 

reflektīvas domāšanas nozīmi. Piedevām supervizējamajam ir daudz uzdevumu, ar kuru 

palīdzību var pilnveidot spējas, piemēram, empātijas attīstīšanu. 

Lai apzināti izmantotu pašsupervīziju kā vienu no supervīzijas veidiem, ir svarīgi 

supervizējamajam pašam noteikt savu mērķi un uzdevumus, kā arī metodes, ar kurām radoši 

pilnveidot supervīzijas praksi. Pašsupervīzijas panākumi ir atkarīgi no supervizējamā 

izpratnes par mācīšanās funkcijas nozīmi pašsupervīzijā, par savu individuālo mācīšanās 

stilu – pašvirzītu mācīšanos, jo pieaugušo mācīšanās ir uz mērķi orientēta, turklāt tā ir arī 

pašdefinētu mērķu sasniegšana, nevis formāla mācīšanās, tāpēc arī pašsupervīzijā ir 

interesanti ieviest ko jaunu un mācīties no blakusnozarēm, kas praksē viens otru papildina. 

Supervizējamā mācīšanās prasme un pastāvīga vēlme aprobēt pašsupervīzijā jaunas 

metodes ir mūsdienīga un integratīva pieeja, kas nepieciešama arī pētniecībā. 
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The core of self-supervision and its use 

Līga Āboltiņa 

 

Abstract 

 

Self-supervision is known as one of the types of supervision in the practice of the helping-

professions, however, as it developed in the 20th century (in the 1970’s till today), not enough 

research has been done to provide practice with systematic answers to questions that will help a 

professional better manage his or her supervisory practice and develop an “internal supervisor” 

within himself. 

The report theoretically investigates and analyses the concept of self-supervision, its 

development models, historical aspects thereof, as well as updated scientific and practice conclusions 

by different authors about the essentials of self-supervision, which is oriented towards the changing 

supervision paradigm, from traditional supervision practice to deliberate use of self-supervision 

without excluding other types of supervision. 

In the conclusion of the study, based on the research findings, the author proposes, as an 

example, a model of self-supervision development, which is based on thematic and content 

guidelines according to the experience and competence of the supervisee. 

 

Keywords: Self-care, Self-assessment, Self-care Development Model. 
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1.6. Supervīzijas tiesiskā regulējuma attīstība Latvijas 
Republikā 

Ivans Jānis Mihailovs 

 

 

 

Ievads 

Raksts ir iecerēts kā 2016.gadā sagatavotā un attiecīgi 2017. gadā t.s. “oranžajā rakstu 

krājumā” publicētā raksta par supervīzijas tiesiskajiem aspektiem turpinājums (Mihailovs, 

2017), jo samērā īsā laikā tika pieņemti vairāki nozīmīgi grozījumi supervīziju regulējošajos 

normatīvajos aktos, kas arī ietekmē supervīzijas praksi Latvijas Republikā. Minētais arī 

pamato šī raksta tapšanu.1 

Pētījuma jautājums: Kāds ir supervīzijas normatīvais regulējums Latvijas Republikā? 

 

Materiāli un metodes 

Ievērojot izvirzīto mērķi un pētījuma jautājumu, ir veikta dokumentu (normatīvajos 

aktos noteikto prasību) analīze. 

 

Rezultāti 

Raksturojot supervīziju regulējošo normatīvo aktu attīstību un to pieņemšanu 

hronoloģiskā secībā, kā pirmais ir jānorāda 2017.gada 12.janvāra grozījumi "Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", precizējot supervīzijas definīciju un nosakot, 

ka tā ir “mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts sociālā darba 

speciālistiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes 

pilnveidošanai”. Vienlaikus šajos grozījumos tika noteikts pašvaldību pienākums 

“nodrošināt pašvaldības sociālā dienesta un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju sociālā darba speciālistiem profesionālās kompetences pilnveidi – apmācības un 

supervīziju” (Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā).  

Pamatojot šos grozījumus, likumprojekta anotācijā tika uzsvērts, ka “supervīzijas un 

profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanas tiešā mērķgrupa ir nozares 

profesionāļi, kuri ikdienā veic sociālo darbu, sniedz sociālo palīdzību, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Vienlaikus, sociālajam darbiniekam darbā ar klientu 

viens no resursiem ir tieši pats sociālais darbinieks. Līdz ar to ieguvēji (netiešā mērķgrupa) 

būs visi Latvijas iedzīvotāji, kuri sociālo problēmu risināšanā bez maksas saņems 

profesionālu un efektīvu sociālā darbinieka atbalstu”, kā arī atzīstot nepieciešamību 

“izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kas regulētu  supervīzijas un profesionālās 

                                                      

1 Ņemot vērā minēto, raksts ir veidots kā supervīziju regulējošos normatīvajos aktos noteiktā 

un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumos (anotācijās) norādītā pārskats. 
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pilnveides nodrošināšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus supervīzijas un profesionālās 

pilnveides izdevumu noteikšanai, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas un 

līdzfinansēšanas kārtību”  (likumprojekta „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)). Tāpat šī 

likumprojekta izskatīšanas gaitā bija mēģinājumi nostiprināt supervīzijas pakalpojumu 

finansējumu no valsts un pašvaldību budžetiem, tomēr līdz galam tas nav izdevies. 

Ievērojot likuma grozījumus, ir pieņemti Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija 

noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, kuru 9.punktā ir noteikts, 

ka sociālo pakalpojumu sniedzējs nodrošina darbiniekiem regulāru profesionālās 

kompetences pilnveidi – supervīziju (individuālo, grupas, komandas un organizācijas) 

sociālā darba speciālistam, institūcijas un struktūrvienības vadītājam, kurš ir tieši iesaistīts 

sociālā pakalpojuma sniegšanā un organizēšanā, ne mazāk kā 21 stundu gadā, bet pārējiem 

darbiniekiem – atbilstoši nepieciešamībai (Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi 

Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”). 

Noteikumu anotācijā ir norādīts, ka iepriekšējos Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija 

noteikumos Nr.291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” “ir paredzētas sociālajam 

darbiniekiem 18 grupas supervīzijas un 9 individuālās. Praksē šāds dalījums radīja grūtības 

uzskaitē, ja darbinieks saņēma gan grupas, gan individuālās supervīzijas. Nereglamentējot 

konkrēto supervīzijas veidu, bet, dodot iespēju darbiniekam sadarbībā ar darba devēju un 

supervizoru izvēlēties atbilstošāko supervīzijas veidu, iespējams panākt lietderīgāku 

līdzekļu izmantošanu un palielināt supervīzijas pieejamību. Turklāt minētā norma dos 

iespēju sociālā darba speciālistam kalendārā gada laikā, ja tas būs nepieciešams, mainīt 

supervīzijas veidu, kā arī paralēli piedalīties, piemēram, gan individuālajā supervīzijā, gan 

arī grupas vai komandas, vai organizācijas supervīzijā. Daudzi profesionāļi kombinē 

supervīzijas formas un apmeklē gan grupas, gan individuālās supervīzijas, tādējādi iegūstot 

gan lielāku atbalstu un iedziļināšanos individuālos profesionālos jautājumos, gan arī 

daudzveidīgu un saliedējošu grupas vai komandas supervīzijas pieredzi…” (Ministru 

kabineta noteikumu „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” projekta sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)). 

Šajā anotācijā ir skaidrots: “Individuālā supervīzija ir efektīvs profesionālās attīstības 

process organizācijas darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata un veicamiem 

pienākumiem, ar mērķi pilnveidot amatam nepieciešamās kompetences, veicināt sevis 

apzināšanos un savas rīcības un attieksmju pilnveidi, kas vērsta uz sadarbību ar citiem un 

darbiniekam izvirzīto uzdevumu/mērķu izpildi. 

Komandas supervīzija ir piemērota vadības komandām, struktūrvienību un 

starpstruktūrvienību komandām un projektu komandām, lai pilnveidotu komandas darba 

efektivitāti, mācītos atpazīt savu un citu rīcību un attieksmi grupā, vienotos par kopēju 

izpratni, mērķiem un ikviena darbinieka produktīvu rīcību. 

Grupas supervīzija ir lielisks atbalsta process nozaru asociāciju speciālistu grupām, 

lai risinātu ar darbu saistītus jautājumus, kas svarīgi visiem grupas dalībniekiem, mācītos 

no citu pieredzes, pilnveidotu savu un nozares speciālistu profesionalitāti. 

Organizācijas supervīzija noderēs organizācijām, kurās augstākā līmeņa vadības 

komanda vai īpašnieki vēlas pamanīt traucēkļus un pilnveidot organizācijas kā sistēmas 
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darbību” (Ministru kabineta noteikumu „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 

projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)). 

Vienlaikus, izstrādājot šos noteikumus, tika nolemts atteikties no kovīzijām, attiecīgi 

norādot, ka Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam bija 

paredzēts noteikt ne tikai minimālo supervīziju skaitu, bet arī kovīziju organizēšanu 

pakalpojumu institūcijās, tomēr “termins „kovīzija” nav oficiāli pieņemts un pastāv dažādi 

veidi, kā organizēt darbiniekiem profesionālu atbalstu. Līdz ar to nebūtu pareizi iekļaut 

noteikumu projektā nosacījumu par kovīziju ieviešanu” (Ministru kabineta noteikumu 

„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojums (anotācija)). 

Supervīzijas nodrošināšanas un attiecīgi finansēšanas jautājumi tika normatīvi 

noteikti un attiecīgi tika risināti arī vairāku Eiropas Savienības fondu finansēto projektu 

ietvaros. Piemēram, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", līdz 2019.gada 1.septembrim ir 

nodrošinātas 205 supervīzijas pedagogiem, “lai veicinātu atbalsta komandas dalībnieku 

emocionālo veselību un atbalstu darbā ar PMP [priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas] riska 

izglītojamiem, pilnveidotu prasmi sadarboties ar kolēģiem PMP situāciju risināšanā, labāk 

saprast izglītojamo, viņa problēmas un vajadzības” (Metodoloģiskās vadlīnijas darbam 

projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)). 

Līdzīgi supervīziju norise tiek atbalstīta Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla 

sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros (Informatīvs materiāls pašvaldībām par 

apmācību / supervīzijas pakalpojumu izmantošanu un ESF kompensācijas saņemšanu),2 

supervīzijas pedagogiem - karjeras konsultantiem atbalsta Eiropas Sociālā fonda projektā 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 

(Burceva, 2019), bet supervīziju tiesnešiem un citiem tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem 

– Eiropas Sociālā fonda projektā “Justīcija attīstībai” (projekts “Justīcija attīstībai”) utt. 

Īpaša supervīzijas sistēma psihologiem tika nostiprināta, 2017.gada 30.martā 

pieņemot "Psihologu likumu". Šajā likumā noteikts, ka psihologu ir tiesīgs pārraudzīt (t.i., 

faktiski supervizēt) psihologs-pārraugs, t.i., sertificēts psihologs, ar vismaz piecu gadu 

patstāvīgas profesionālās darbības pieredzi konkrētajā profesionālās darbības jomā, kuram 

Psihologu sertifikācijas padome pēc nokārtota pārbaudījuma piešķīrusi tiesības veikt 

psihologa pārraudzību attiecīgajā profesionālās darbības jomā. 

Minētais tika pamatots ar to, ka Latvijā, “supervizors/konsultants pārraugs” ir 

atsevišķa profesija, kura ietver noteiktas zināšanas par supervīzijas procesu, bet var arī 

neietvert tieši psihologa profesionālās darbības pārzināšanu, tad, ievērojot psiholoģijas 

specifiku, ir nepieciešams, lai persona, kas nodrošina pārraudzību, obligāti būtu psihologs. 

Turklāt psihologs vienlaikus var iegūt psihologa-pārrauga tiesības ne vairāk kā divās 

psihologa profesionālās darbības jomās, un tās tiek piešķirtas uz psihologa sertifikāta 

derīguma termiņa laiku (Psihologu likums, Psihologu profesionālā darbība Latvijā: Saturs, 

organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri).  

                                                      

2 Par supervīziju norisi plašāk sk. projektu tīmekļa vietnēs: www.pumpurs.lv un 

http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=82150, kā arī projektu norisi 

regulējošos Ministru kabineta noteikumos. 

http://www.pumpurs.lv/
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=82150
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Psihologa–pārrauga pārbaudījumā, kuru organizē Psihologu sertifikācijas padome, 

ievērojot psihologa profesionālās darbības jomu, iekļauj šādu saturu: 

1. Pārraudzības veidi. 

2. Pārraudzības vadīšana, organizēšana un dokumentēšana. 

3. Profesionālās prakses gadījumu apraksta izveide un analīze. 

4. Psihologa–pārrauga un pārraugāmā tiesības un pienākumi, tai skaitā atbalsta 

sniegšana pārraugāmajam psihologam, tiesiskā un ētiskā atbildība. 

5. Sadarbība ar pārraugāmo psihologu un pārraugāmā psihologa profesionālo 

kompetenču un zināšanu attīstība un izvērtējums. 

Psihologu noteikumi precizē, ka, lai iegūtu psihologa sertifikātu, personai vismaz 

gadu ir jāveic psihologa profesionālā darbība psihologa–pārrauga pārraudzībā kādā no 

psihologa profesionālās darbības jomām ne mazāk kā 25 akadēmiskās stundas gadā 

individuāli vai ne mazāk kā 50 akadēmiskās stundas gadā, ja psihologa pārraudzība notiek 

grupā. Savukārt, lai psihologs tiktu resertificēts, viņam psihologa sertifikāta spēkā esības 

laikā (t.i., septiņi gadi) jāsadarbojas ar psihologu–pārraugu vismaz 35 akadēmiskās stundas 

individuāli vai 70 akadēmiskās stundas, ja personas pārraudzība notiek grupā (Ministru 

kabineta 2018.gada 29.maija noteikumi Nr.301 “Psihologu noteikumi”). 

Tai pašā laikā, ja psihologs, darbojoties noteiktajā profesionālajā vidē, piemēram, 

izglītība, veselības aprūpe, sociālā aprūpe utt., kopā ar saviem kolēģiem apmeklē 

supervīzijas pakalpojumus, tad to var vērtēt kā profesionālās kompetences pilnveidi, kura ir 

obligāti nepieciešama, lai resertificētos.  

Jāatzīmē, ka "Psihologu likuma" tvērumā psihologa sadarbībai ar psihologu-pārraugu 

ir liela nozīme, jo psihologa-pārrauga pārskats par pārraudzības procesu un psihologa 

kompetenci ir būtisks, lai persona varētu kārtot sertifikācijas pārbaudījumu vai izpildītu 

resertifikācijas prasības. Ja atzinumu gatavo psihologs, kurš nav saņēmis psihologa 

sertifikātu, atzinuma sagatavošanu pārrauga un to paraksta arī psihologa darbību 

pārraugošais psihologs–pārraugs ("Psihologu likums"). 

 

Secinājumi 

Lai gan pēdējo divu – triju gadu laikā ir notikusi būtiska supervīzijas tiesiskā 

regulējuma attīstība, spēkā ir stājušies arī citi normatīvie akti, kuri ietekmē supervizora 

darbību (par to sk. nākamajā rakstā), tomēr nevar uzskatīt, ka supervīzijas tiesiskā 

regulējuma izveide Latvijā ir pabeigta. Šobrīd viens no aktuālākajiem jautājumiem ir 

2019.gada 12.jūnija apstiprinātā supervizora profesijas standarta īstenošana un 

ievērošana (Supervizora profesijas standarts).  
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This report gives a review for amendments made to the regulation of supervision that have 
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that the process of developing regulatory framework for supervision is ongoing. 
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1.7. Supervizora profesionālās darbības tiesiskie aspekti 

Barba Girgensone 

Ivans Jānis Mihailovs 

 

 

 

Ievads 

Supervizors, kas ieguvis atbilstošu izglītību un profesionālo pieredzi, kā arī tiesības 

supervizēt, ir profesionālis, kam profesionālā darbība ir jāorganizē saskaņā ar normatīvajos 

aktos un ētikas standartos noteikto. „Supervīzija savā būtībā ir ētiska aktivitāte.” (Ētikas 

kodekss). Supervizoram ir arī jāorientējas valstī noteiktajā supervīzijas tiesiskajā 

regulējumā, kā arī personas datu aizsardzību regulējošajos tiesību aktos, administratīvajās 

tiesībās, komerctiesībās, civiltiesībās utt., turklāt izvēlētās profesionālās darbības specifika 

var radīt prasību papildus iedziļināties tās jomas tiesiskajā regulējumā, kurā strādā 

supervizējamie, (piemēram, izglītību, sociālo darbu, ārstniecību, valsts pārvaldi regulējošie 

normatīvie akti).   

Ņemot vērā minēto, raksta mērķis ir aplūkot normatīvajos aktos noteiktās 

pamatprasības supervizora profesionālās darbības organizācijai un veikšanai. 

Pētījuma jautājums: Kādas ir normatīvajos aktos noteiktās pamatprasības supervizora 

profesionālās darbības organizācijai un veikšanai? 

 

Materiāli un metodes 

Ievērojot izvirzīto mērķi un pētījuma jautājumu, ir veikta dokumentu (normatīvajos 

aktos noteikto prasību) analīze. 

 

Rezultāti 

Uzsākot profesionālo darbību, supervizoram pirms tam ir jāizlemj, kādā formā to 

organizēt, t.i., vai veidot privātpraksi, vai būt nodarbinātam pie darba devēja kā darbiniekam 

(tomēr supervizora kā darbinieka darbība organizācijā, supervizējot kolēģus, ir salīdzinoši 

maz izplatīta prakse, jo var ietekmēt supervīzijas kvalitāti).  

Supervizoru profesionālās darbības tiesiskā forma - strādā individuāli vai komandā 

kopā ar attiecīgās nozares speciālistiem, sadarbojas ar klientu darba devējiem, kā arī ar 

valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām vai ir privātprakse - nosaka 

profesionālās darbības specifiku.  
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Latvijas Republikas normatīvie akti šobrīd neizvirza prasības tiesiskajai formai vai 

statusam, kādā supervizoram būtu jāorganizē un jāveic profesionālā darbība.3  

 

Attiecīgi supervizoram pašam ir jāizvēlas: 

 veikt profesionālo darbību (darbu) kā darbiniekam darba tiesisko attiecību 

ietvarā (piemēram, strādājot valsts vai pašvaldību iestādē, uzņēmumā vai 

nevalstiskajā organizācijā, t.i., biedrībā vai nodibinājumā);  

 veikt profesionālo darbību – organizējot savu privātpraksi kā 

pašnodarbinātai personai;  

 veikt profesionālo darbību kā komercdarbību, reģistrējoties individuālā 

komersanta statusā vai nodibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību.  

 
Neatkarīgi no tā, kāda tiesiskā forma tiks izvēlēta profesionālās darbības veikšanai, 

supervizoram ir saistošs attiecīgais normatīvo aktu regulējums. Vienlaikus īpaša vērība 

supervizoram ir jāpievērš profesionālā statusa saglabāšanai, fizisko personu datu 

aizsardzībai un dokumentu pārvaldības (lietvedības) organizēšanai. 

Ja supervizors profesionālo darbību organizē darba tiesisko attiecību ietvarā, viņa 

darba līgumā ir atrunājams darba devēja un supervizora kā darbinieka kompetenču 

sadalījums attiecībā uz supervīziju organizāciju un norisi, kā arī attiecībā uz to dokumentu 

apriti, kas attiecas uz supervizora profesionālo darbību.  

Supervizora darba devējs un supervizors savstarpējās darba tiesiskās attiecības 

nodibina ar darba līgumu, pusēm vienojoties par darbinieka pakļaušanos noteiktai darba 

kārtībai un darba devēja rīkojumiem (Darba likums), kā arī darba līgumam ir pievienojams 

supervizora amata apraksts. Supervizora amata aprakstā jāietver detalizēts supervizora un 

darba devēja tiesību, pienākumu, kā arī atbildības un citu jautājumu regulējums. Amata 

aprakstu pirms tā parakstīšanas un pievienošanas darba līgumam sagatavo un apstiprina 

darba devējs, kas par pamatu var izmantot izveidotos amatu aprakstu paraugus valsts un 

pašvaldību iestādēm, kā arī Profesiju klasifikatorā norādīto (Ministru kabineta 2017. gada 

23. maija noteikumi Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”).      

Supervizoram ir pienākums informēt darba devēju par tām prasībām, kas attiecas uz 

supervizora profesionālās darbības veikšanu, tostarp par prasībām dokumentu kārtošanai un 

glabāšanai, konfidencialitātes nodrošināšanai, profesionālās kompetences pilnveidei utt.  

Supervizora darba devēja pienākums ietver rūpes par supervizora nodrošināšanu ar 

darba apjomu (nosakot tādu darba pienākumu un darba apjomu, kas ļautu supervizoram 

                                                      

3 Šī raksta sadaļa ir tapusi, par pamatu izmantojot autoru publikāciju: Girgensone, B., Mihailovs, I.J., 

2018. Psihologa profesionālās darbības organizācija. Psihologu profesionālā darbība Latvijā: 

Saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra.  
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izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.i., nosakot laiku ne tikai profesionālās 

darbības veikšanai, bet arī dokumentu kārtošanai, profesionālās kompetences pilnveidei, 

klientu piesaistei, ja tas izriet no supervizora darba specifikas, utt.), darba telpām, finanšu 

līdzekļiem darba samaksas izmaksai darba līgumā nolīgtajā apmērā un termiņā utt.  

Supervizora profesionālās darbības veikšana darba tiesisko attiecību formā nav 

uzskatāma par profesionālās darbības privātpraksi. Būtiska atšķirība ir atbildības sadalē, jo, 

pastāvot darba tiesiskajām attiecībām, jautājumus ar trešajām personām risina darba devējs, 

savukārt darba organizatoriskos jautājumus darba devējs risina ar darbinieku, t.i., 

supervizoru. Tādējādi supervizors visbiežāk sniedz profesionālos pakalpojumus tās iestādes 

/ organizācijas, kurā viņš strādā, klientiem:  

1) pamatojoties uz darba līguma noteikumiem un tam pievienotā amata apraksta, kā 

arī ievērojot darba tiesisko attiecību regulējuma prasības un darba devēja iekšējos 

normatīvos aktus (piemēram, darba kārtības noteikumi); 

2) pamatojoties uz profesionālās darbības veikšanai noteiktajām nepieciešamajām 

kompetencēm.   

Supervizors var organizēt savu darbu, veicot profesionālo darbību patstāvīgi kā 

pašnodarbinātā persona, reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējs un iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā un saņemot nodokļu maksātāja 

reģistrācijas apliecību.  

Šajā gadījumā supervizors pats organizē un atbild par savu profesionālo darbību: 

nosaka darba un atpūtas laiku, atver fiziskas personas norēķinu kontu izvēlētā kredītiestādē, 

iekārto prakses telpas (kurām jābūt ērtām un pieejamām klientiem), piesaista ārpakalpojuma 

sniedzēju (kas būtu rekomendējams) grāmatvedības uzskaites kārtošanai, lai aprēķinātu 

nodokļus, aizpildītu un iesniegtu nodokļu atskaites Valsts ieņēmumu dienestam (tas šobrīd 

tiek veikts tikai elektroniskā formā, noslēdzot līgumu ar nodokļu administrācijas iestādi), 

veic nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumus, veic fizisko personu datu 

aizsardzības pasākumus,  popularizē pakalpojumus, rūpējas par profesionālo pilnveidi utt.  

Kā pašnodarbināta persona supervizors var slēgt sadarbības vai uzņēmuma līgumus 

arī ar fiziskām un juridiskām personām – iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, kā arī 

piedalīties valsts un pašvaldību iestāžu izsludinātajos publiskajos iepirkumos, lai klientiem 

sniegtu profesionālos pakalpojumus. 

Pieņemot lēmumu par savas privātprakses uzsākšanu, svarīgi ir samērot profesionālās 

vēlmes ar pieredzi un finanšu iespējām, kā arī pieprasījumu pēc noteiktiem supervizora 

pakalpojumiem. 

Supervizors var izveidot kapitālsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma normām un kļūt 

par komersantu, un šajā gadījumā supervizors viens pats vai kopā ar citām fiziskām vai 

juridiskām personām var dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) vai kļūt par jau 

esošas SIA dalībnieku. SIA pamatkapitālu veido dibinātāja/-u mantiskais ieguldījums vai 

naudas līdzekļu iemaksas tās darbības nodrošināšanai. Par riskiem, kas saistīti ar 

komercdarbības veikšanu, SIA atbild ar savu mantu, kas ir nošķirta no SIA dibinātāja/-u 

mantas.  

Komersantu reģistrāciju veic komercreģistra iestāde (Uzņēmumu reģistrs), izveidojot 

pamatkapitālu, iesniedzot Komerclikumā noteiktos dibināšanas dokumentus, pieteikumu un 

samaksājot valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā un to publicēšanu. 
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Tādejādi SIA, kuras vienīgais īpašnieks vai viens no tās dalībniekiem ir supervizors, 

kā komersants (komercreģistrā reģistrēta sabiedrība, juridiska persona) sniedz supervizora 

profesionālās darbības pakalpojumus peļņas gūšanas nolūkā. Supervizors pats (vai SIA 

dalībnieki ar sapulces lēmumu, statūtiem, valdes locekļu rīkojumiem u.c. veidā) nosaka SIA 

iekšējo darba organizāciju, piesaista nepieciešamos speciālistus, slēdz atbilstošos līgumus 

ar darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, plāno ienākumus un izdevumus, 

iegādājas pamatlīdzekļus un organizē grāmatvedību. 

Supervizora profesionālā darbība, kas tiek veikta kā komercdarbība, ir uzskatāma par 

profesionālās darbības privātpraksi. Attiecībā uz atbildības sadali jānošķir supervizora kā 

fiziskas personas atbildība un juridiskas personas – supervizora dibinātas 

komercsabiedrības (SIA) – atbildība. 

Jautājumus ar trešajām personām un darba organizatoriskos jautājumus risina 

juridiskā persona – komercsabiedrība (SIA) ar tās pārvaldes institūcijas (valdes) 

starpniecību. Viena dibinātāja gadījumā valdi veido pats dibinātājs. Tādējādi supervizors 

sniedz profesionālos pakalpojumus juridiskās personas – komercsabiedrības, kuras 

dibinātājs viņš ir, klientiem:  

1. pamatojoties uz profesionālās darbības veikšanai noteiktajām nepieciešamajām 

kompetencēm;   

2. ievērojot komercdarbību regulējošo normatīvo aktu prasības.   

 

Supervizors var arī organizēt savu darbu, veicot profesionālo darbību patstāvīgi kā 

individuālais komersants (IK). Tādā gadījumā supervizors kā fiziska persona kļūst par 

komersantu, ja saskaņā ar Komerclikuma prasībām iesniedz komercreģistrā noteiktos 

dibināšanas dokumentus un pieteikumu, samaksājot valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu 

komercreģistrā un to publicēšanu.   

Izvēloties kļūt par IK, par riskiem, kas saistīti ar komercdarbības veikšanu, 

supervizors atbild ar visu savu mantu tāpat kā pašnodarbinātā persona, veicot saimniecisko 

darbību. Tādējādi IK atbild par saistībām kā fiziska persona un kā fiziska persona maksā 

ienākuma nodokli, veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, plāno savus ieņēmumus un 

izdevumus.  

Supervizors pats nosaka IK iekšējo darba organizāciju, piesaista nepieciešamos 

speciālistus, slēdz atbilstošos līgumus ar darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, 

plāno ieņēmumus un izdevumus, iegādājas pamatlīdzekļus un organizē grāmatvedību. 

Supervizora profesionālās darbības veikšana kā individuālajam komersantam ir 

uzskatāma par vienu no profesionālās darbības privātpraksē veidiem, kurā supervizors 

sniedz profesionālos pakalpojumus klientiem: 

1. pamatojoties uz profesionālās darbības veikšanai noteiktajām nepieciešamajām 

kompetencēm;  

2. ievērojot komercdarbību regulējošo normatīvo aktu prasības.   

Kamēr fiziskai personai (supervizoram), kas veic saimniecisko darbību, nav 

pienākuma pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu 

(Komerclikuma 75.pants), tikmēr fiziskā persona (supervizors) profesionālo darbību var 

veikt pašnodarbinātas personas statusā. Šajā saistībā supervizoram ir jāizvērtē, kā tiek 

organizēta profesionālā darbība, piemēram, cik darbiniekus savā privātpraksē viņš 
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nodarbina, kāds ir darba apjoms un regularitāte, kādā profesionālās darbības jomā darbojas 

un kas ir sadarbības partneri. 

Tātad neatkarīgi no tā, kāda tiesiskā forma ir izvēlēta profesionālās darbības 

organizēšanai, supervizoram profesionālā darbība jāīsteno, vadoties no profesionālās 

darbības veikšanai noteiktajām nepieciešamajām kompetencēm, slēdzot līgumu ar klientu 

(klientiem), noformējot nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar supervīzijas procesu vai 

rezultātu. 

 Kā jau minēts, supervizoram ir obligāta konfidencialitātes un profesionālās ētikas 

ievērošana, t.i., supervizoram ir aizliegts izpaust informāciju, kuru viņš ieguvis, pildot 

profesionālos pienākumus. Šī noteikuma ievērošana dod pārliecību klientam, ka supervizors 

profesionālajā darbībā nodrošina personas datu aizsardzību, kā to nosaka Vispārīgā datu 

aizsardzības regula (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. 

aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK), un Fizisko personu datu apstrādes likums. 

Saskaņā ar minētās Regulas 4.panta 1.punktu personas dati “ir jebkura informācija, kas 

attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama 

fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz 

identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, 

atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai 

personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai 

sociālās identitātes faktoriem.” (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 

(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK). Veicot savu profesionālo 

darbību, supervizors apstrādā personas datus un ir atbildīgs par šo datu aizsardzību.  

No minētā secināms, ka supervizoram ir ne tikai jāzina, bet arī jāizprot Vispārīgajā 

datu aizsardzības regulā noteiktie datu apstrādes principi, kas paredz, ka personas dati:  

 tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzami;  

 tiek vākti un apstrādāti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos;   

 tiek vākti un apstrādāti tikai nepieciešamajā apjomā;   

 tiek glabāti tik ilgi un tādā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, 

un ne ilgāk, kā pastāv leģitīmais pamats;  

 tiek apstrādāti un glabāti tādā veidā, ka tiek nodrošināta datu drošība, 

aizsardzība pret nelikumīgu apstrādi, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai 

sabojāšanu (“integritāte un konfidencialitāte”); 

 tiek izpausti, ievērojot datu subjekta tiesības un konfidencialitāti; 

 tiek vākti un apstrādāti tikai precīzi un aktuāli dati.   

 
 Supervizoram pirms profesionālās darbības uzsākšanas attiecībā uz konkrēto 

klientu ir jāzina tas leģitīmais pamats, kas dod tiesības saņemt un apstrādāt jebkādu 

informāciju, kas attiecas uz klientu. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

noteikumiem datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja pastāv vismaz viens 

no pamatojumiem:  

1. Datu subjekts (t.i., klients) ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei 

vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.  
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2. Apstrāde ir vajadzīga, jo to nosaka: 

līgums, kur viena puse ir datu subjekts;  

normatīvais regulējums, kas rada supervizoram juridisku pienākumu;  

pienākums aizsargāt datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;  

 pilnvaras, kas oficiāli piešķirtas supervizoram, lai izpildītu uzdevumu 

sabiedrības interesēs (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 

(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK). 

Papildus minētajam gan supervizora profesionālā ētika, gan Vispārīgā datu 

aizsardzības regula paredz to, ka klientam jābūt informētam par supervizora profesionālās 

darbības mērķiem, izmantotajām metodēm, supervīzijas gaitu, tās rezultātiem un 

secinājumiem, par informācijas (datu) vākšanu un apstrādi, kā arī ir tiesības pieprasīt 

piekļuvi saviem personas datiem, bez maksas saņemt šo datu kopiju, iebilst pret savu datu 

apstrādi, ierobežot to vai pieprasīt tos neatgriezeniski dzēst.  

Tādējādi supervīzija var tikt uzsākta tikai pēc tam, kad klients brīvprātīgi devis 

informēto piekrišanu tajā piedalīties, sniedzis nepieciešamo informāciju (datus), piekrītot to 

apstrādei.  

Kaut arī normatīvajos aktos nav formulētas prasības attiecībā uz supervizora 

profesionālās darbības veikšanu, tomēr šāds uzstādījums ir aktuāls supervizoru 

profesionālās ētikas prasību ievērošanas kontekstā, it īpaši to attiecinot uz konfidencialitātes 

ievērošanu. Arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas 7.pantā ir noteikts, ka personai, kurai 

nepieciešama informācija, kas satur  personas datus, t.i., supervizoram veicot savu 

profesionālo darbību, jāspēj uzskatāmi parādīt, ka datu subjekts ir piekritis savu personas 

datu apstrādei. Tātad klienta piekrišanai jābūt izteiktai rakstiski, jo šī piekrišana ir leģitīmais 

pamats, kas dod tiesības supervizoram veikt datu apstrādi (Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK). 

Nodrošinot klienta tiesības uz informāciju, tiek nodrošinātas arī klienta tiesības uz 

pašnoteikšanos, savukārt šādu tiesību nodrošinājums rada pārliecību klientam par 

supervizora patiesu interesi par viņa problēmām un par to, ka viņš kā klients ir supervizora 

profesionālās darbības galvenā prioritāte. Turklāt supervizora neitralitāte un kompetence, 

objektīvi informējot par visiem saistītajiem jautājumiem, rada vislielāko pienesumu 

sekmīgai problēmu risināšanai īstermiņā un ilgtermiņā.      

Jāatzīmē arī supervizora personiskā atbildība par profesionālo darbību, kā arī par 

konfidencialitāti un ētiku.   

Ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē ir definēti galvenie supervizoru  profesionālās 

ētikas principi, kas vistiešākajā viedā mijiedarbojas ar normatīvajos aktos noteikto. Kā 

supervizoru profesionālās darbības ētisko pamatu nepieciešams norādīt četrus būtiskus 

ētikas principus, kas ietverti ANSE Ētikas kodeksā (Ētikas kodekss):    

 cieņas princips;  

 kompetences princips;  

 atbildības princips; 

 godīguma princips. 
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Supervizoru profesionālās ētikas principu misija ir:  

1. sekmēt supervizoru profesionālās darbības saskaņu ar svarīgām sabiedrības 

vajadzībām, ko ietver vispārējā ētika; 

2. nodrošināt uzticēšanos profesijai, tās leģitimitāti;  

3. sniegt supervizoram tiesisko atbalstu un dot pamatojumu, plānojot un 

organizējot profesionālā pakalpojuma sniegšanu klientam, risinot konflikta 

situācijas, kas rodas, pildot supervizora profesionālos pienākumus;  

4. pasargāt klientus un sabiedrību kopumā no nevēlamām sekām, kas var rasties, 

nekontrolēti un nekvalificēti izmantojot supervizora zināšanas;  

5. aizsargāt supervizoru, supervizora profesiju, zinātni un praksi no profesionālās 

diskreditācijas un devalvācijas sabiedrības acīs. 

Šīs misijas kontekstā profesionālās darbības ietvaros supervizoram ir pienākums:  

 ievērot supervizora profesionālās ētikas normas, atteikties veikt profesionālo 

darbību, ja tas rada interešu konfliktu (t.i., situācija, kad saduras dažādas 

intereses, piemēram, profesionālas un personiskas), vai supervizors nav 

kompetents to veikt; 

 sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem supervizoriem klienta 

problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās ētikas un konfidencialitātes 

prasības; 

 neizpaust par klientu iegūto informāciju trešajām personām, izņemot 

normatīvajos aktos noteiktos gadījumus; 

 klientam, supervizora darba devējam vai pasūtītājam saprotamā veidā sniegt 

informāciju par supervizora pakalpojuma mērķiem, metodēm, gaitu un 

rezultātiem utt. 

Secinājumi 

Kopumā vērtējot, ir jāakcentē, ka supervizora profesionālās darbības kvalitāti 

nodrošina ne tikai supervizora profesionālās prasmes, bet arī pienākums ievērot 

normatīvajos aktos un ētikas standartos noteikto, kā arī prasme tiesiski un ētiski korekti 

organizēt darbu.  
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Legal aspects of a supervisor's professional activities 

Barba Girgensone 
Ivans Jānis Mihailovs 

 

Abstract 

 

A supervisor who has acquired appropriate education and professional experience, as well as 

the right to supervise, is a professional who must organise his / her professional activities in 

accordance with statutory and ethical standards. Alongside the supervisor should be guided by the 

national legal framework for supervision, as well as the Personal Data Protection Law, 

Administrative Procedure Law, Commercial Law, Civil Law, etc. In addition, the specifics of the 

chosen professional activity may require further study of the legal framework for the area, in which 

the supervised persons are employed (e.g., education, social work, medical treatment, public 

administration). 

The target of this article is to analyse the regulatory requirements for the organisation and 

performance of a supervisor's professional activities. 

It should be noted that the quality of a supervisor's professional practice is not only ensured 

by the supervisor's professional skills, but also by regulatory and ethical standards, as well as the 

ability to organise their work legally and ethically. 

 

Keywords: Supervision, Supervisor’s Practice, Legal Forms of Supervisor’s Practice, Data 

Protection, Legal Standards. 
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1.8. Supervīzijas iespējas uzņēmējdarbībā geštalta teorijas 
skatījumā 

Andra Grasmane 

 

 

 

Ievads  

Mūsdienu biznesa kultūra mainās, tās uzdevums ir nodrošināt augstāka līmeņa un 

kvalitatīvākus sasniegumus, taču tai jābūt arī sociāli atbildīgākai; tomēr neviens uzņēmums 

vai organizācija nebūs ar mieru iesaistīties pārmaiņās, kuras nenodrošina labākus biznesa 

rezultātus.  Uzņēmējdarbības mērķis ir sasniegumi, ko nodrošina konkurētspēja, un tās 

gaidāmais rezultāts ir peļņa un ilgtspēja. Šos sasniegumus lielā mērā uzņēmumam nodrošina 

tā personāls. Jaunie izaicinājumi, kuri ienākuši mūsdienu biznesa vidē, prasa jaunas atbildes 

reakcijas no uzņēmumiem un to darbiniekiem, jauni produkti un pakalpojumi tiek radīti 

ātrāk, nekā cilvēks pēc tiem spēj apzināties savas vajadzības, tāpēc uzņēmējdarbības 

veiksmes atslēga slēpjas nevis pieprasījumu apmierināšanā, bet jaunu pieprasījumu un 

vajadzību veidošanā.  No uzņēmēja un viņa komandas tiek sagaidītas prasmes, kas mērāmas 

vismaz trijos līmeņos – speciālajā-profesionālajā, saskarsmē un kopējo procesu izpratnē, 

kas sniegtu darbiniekiem iespēju tālredzīgi prognozēt, kas cilvēkiem nākotnē varētu būt 

vajadzīgs, tāpēc viens no svarīgākiem aspektiem uzņēmuma izdzīvošanā un attīstībā ir 

personāla radošā potenciāla mobilizēšana. Līdz ar to uzņēmumu izdevumu sadaļā arvien 

vairāk parādās tādi izdevumi, kas saistīti ar rūpēm par personālu, un tie ir bonusu, 

pasākumu, mācību u.c. aktivitāšu veidā. Izdegšanas profilakse, kreativitātes uzturēšana un 

personāla vajadzību apmierināšana prasa gan racionālus (sakārtotu procesu veidā), gan 

finansiālus (budžetā paredzētu līdzekļu veidā), gan laika ieguldījumus.  

Profesionāla palīdzība biznesa vidē kļūst arvien populārāka, taču jāatzīmē, ka 

uzņēmējdarbības vidē popularitāti iemantojuši tie virzieni un metodes, kas sniedz laika ziņā 

drīzu rezultātu, piemēram, koučings un dažādi kompetenču paaugstināšanas treniņi un 

semināri. Supervīzija kā profesionāla palīdzības forma organizācijās, tai skaitā 

uzņēmējdarbībā, šobrīd vēl ir maz pazīstama.   

Raksta mērķis ir analizēt literatūru, tai skaitā geštalta teorijas skatījumā, par 

supervīzijas iespējām uzņēmējdarbības vidē un organizācijas ieguvumiem no supervīzijas. 

Supervīzijas darbības lauks ir ļoti plašs – no emocionāla atbalsta sniegšanas un apzinātības 

paplašināšanas līdz atbalstam uzlabot konkrētas prasmes un palīdzēt rast konkrētus un 

racionālus risinājumus. Biznesa vides pārstāvju paustā interese par supervīziju un tās 

procesu liecina, ka indivīdiem, kas pārstāv citas jomas, bez pieredzes supervīzijā nav 

skaidrības par tās procesu un ieguvumiem, tāpēc viens no raksta mērķiem ir definēt 

uzņēmumu ieguvumus no supervīzijas un aprakstīt organizācijas supervīzijas procesu, tai 

skaitā geštalta teorijas piedāvātās iespējas supervīzijā, svarīgākos principus, lai uzņēmējiem 

un biznesa organizāciju vadītājiem supervīziju padarītu saprotamāku.   
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Viena no supervīzijas definīcijām ir “supervīzija ir ar jēgu piepildīts savstarpēju 

attiecību process, kurā supervizors, tiekoties ar klientu, palīdz atrast iespējas un resursus 

efektīvākai kāda procesa vai situācijas vadībai, problēmu risināšanai.” (Apine, 2017). 

Mūsdienu mainīgā vide, kas ir “neprognozējamas vides pasaule”, diktē īpašus 

nosacījumus uzņēmējdarbībai (Невис, 2002), un pateicoties organizāciju, uzņēmumu 

dažādībai un unikalitātei, nav vienotas “pareizās” receptes veiksmīgai uzņēmumu attīstībai 

(Долгополов, 2009). 

Uzņēmējdarbība ir “fiziskas vai juridiskas personas ilgstoša vai sistemātiska 

saimnieciskā darbība, kas saistīta ar kapitāla ieguldīšanu un vērsta uz preču ražošanu, 

realizāciju, dažādu darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību u.c." (Likumu 

vārdnīca, 1999). Lai gan uzņēmējdarbība var nebūt saistīta ar peļņas gūšanu, tomēr jebkurš 

uzņēmējs vēlas gūt peļņu, attīstīt organizāciju / uzņēmumu un paaugstināt biznesa 

efektivitāti un tāpēc ir ieinteresēts, un meklē dažādas organizācijas attīstības iespējas. 

Konsultēšana, supervīzija un koučings ir daži veidi, kas var palīdzēt attīstīties mūsdienu 

organizācijām.  

Konsultēšanas, tai skaitā supervīzijas, uzmanības fokuss ir vērsts uz procesu (Schein, 

1988). Organizācijas procesuālās konsultēšanas filozofija ir balstīta paradigmā - klientu 

sistēmas potenciāls ir milzīgs, taču ne vienmēr to izdodas pilnībā realizēt. Par jebkuras 

sistēmas viedumu un spēju būt līdzsvarā, realizēt savu potenciālu rakstīja geštaltterapijas 

pamatlicējs F. Perlzs. Konsultēšanas un supervīzijas būtība ir iedvesmot klientu, palīdzot 

atrast pieeju paša resursiem, apzināties realitāti un ieraudzīt nākotnes perspektīvas, sekmēt 

reālu mērķu uzstādīšanu un pavadīt klientu šajā procesā (Лебедева, 2009).   

Jāatzīst, ka biznesa vidē arvien vairāk tiek atzīta vajadzība "ieguldīt darbinieku 

fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā un garīgajā enerģijā; noskaidrot cilvēku 

pamatvērtības; noteikt, ko cilvēki dara vislabāk un bauda visvairāk, piešķirot laiku un 

enerģiju darbam, ģimenei, veselībai, pakalpojumiem un citiem cilvēkiem." (Schwartz & 

McCarthy, 2007).   

 Supervīzija un citas profesionālās palīdzības formas, izmantojot geštalta teoriju, var 

palīdzēt uzņēmumiem / organizācijām attīstīt personāla spējas un iemācīt strādāt efektīvi un 

vienlaikus ekoloģiski pret sevi un saviem resursiem (Елисеев, 2009). 

 Plašāk zināmās profesionālās palīdzības formas ir koučings, kompetenču 

uzlabošanas treniņi un konsultēšana.  

 Koučings ir vērsts uz klienta efektivitātes paaugstināšanu, konkrēta mērķa un 

rezultāta sasniegšanu, fokusējot uzmanību uz klienta rīcību un uzvedību. Koučings strādā 

ar veiksmīgiem, veseliem cilvēkiem saistībā ar iedvesmojošiem biznesa mērķiem, un tā 

pamatprincipi ir līdzīgi kā konsultēšanā un supervīzijā – apzināšanās un atbildība, un 

uzmanības fokuss ir uz prāta stāvokli, zināšanām un pieredzi (Vitmors, 2013.). Koučings 

rosina mainīt uzvedību, taču tajā maz uzmanības tiek pievērsts klienta emocionālajam 

laukam un pagātnei, savukārt kompetenču uzlabošanas treniņu mērķis ir palīdzēt uzlabot 

vai iegūt jaunas, konkrētas prasmes un zināšanas, tādējādi rosinot kļūt efektīvākiem. Pie šīs 

metodes ierobežojumiem varētu minēt laikietilpību un dalībnieku grūtības “pārnest” iegūto 

pieredzi un zināšanas no mācību vides uz reālo darba vidi; turklāt ir svarīgi, vai uzņēmumā 

ir pieejami resursi, kas ikdienā rosinās un atbalstīs darbiniekus integrēt jaunās prasmes. Ja 

uzņēmuma vadība, kā tas praksē novērots, ir nosūtījusi darbiniekus uz mācībām, bet pēc 

tam nav nodrošinājusi atbalstu, iespējams, ka iegūtās prasmes ikdienas darbā tā arī netiek 
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ieviestas. Kompetenču uzlabošanas treniņos uzmanības fokuss tiek vērsts uz indivīda 

racionālo un uzvedības jomu. Cita profesionālās palīdzības forma ir profesionālā 

konsultēšana, kas ir vērsta uz aktuālās problēmas konkrētu risinājumu un visbiežāk 

situācijās, kad uzņēmumā pietrūkst resursu (laiks, zināšanas, prasmes u.c. resursi) šo 

problēmu atrisināt pašu spēkiem (Климова, 2017). Profesionālās konsultēšanas 

pakalpojums ir ar laika un apjoma ierobežojumu, līdz ar to var nepietikt laiks organizācijas 

darbinieku apzināšanās paaugstināšanai un izpratnes palielināšanai. Atsaucoties, piemēram, 

uz geštalta principiem organizāciju konsultēšanā, konsultēšanas uzmanības fokuss ir vērsts 

uz personāla zināšanu un prasmju paaugstināšanu, kā arī izpratnes un apziņas 

paplašināšanu, tomēr laika ierobežojumu dēļ bieži emocionālajam laukam netiek pievērsta 

pietiekama uzmanība.  Līdzīgi kā kompetenču uzlabošanas treniņos, arī pēc īslaicīga 

konsultanta darba, ja nav nodrošināts pietiekams atbalsts jauno iemaņu ieviešanai, 

uzņēmums nevar attīstīties, piedevām tas var sākt regresēt. Jebkura no augstākminētajām 

profesionālās palīdzības formām ir vērsta uz organizācijas pilnveidi. Tomēr var apgalvot, 

ka supervīzija integrē visas iepriekš minētās profesionālās palīdzības formas, sniedzot 

plašāku atbalstu un palīdzību organizācijas darbinieku zināšanu paplašināšanā, uzvedības 

maiņā un emocionālajā jomā, turklāt atšķirībā no citām psiholoģiskās palīdzības formām 

tieši supervīzijā uzņēmumam kopumā un tā darbiniekiem ir iespēja strādāt arī ar savu “ēnu” 

zonu – negatīvajām emocijām, neefektīviem ieradumiem, traucējošām kultūras īpatnību 

izpausmēm, respektīvi, lietām, par ko ir pierasts nerunāt.   

Uzņēmuma lielākais ieguvums no supervīzijas ir darbinieku attīstība, kas savukārt 

veicina paša uzņēmuma attīstību. Supervīzija var noderēt jaunveidojamām organizācijām / 

uzņēmumiem, lai palīdzētu izveidot sistēmu, kas balstās uz veselīgām ilgtspējīgām 

vērtībām, un arī tādiem uzņēmumiem/ organizācijām, kas jau ir sasnieguši savus mērķus un 

turpina attīstīties, tomēr tiem pietrūkst motivācijas un resursu radīt ko jaunu, kļūt 

elastīgākiem. Supervīzija ir svarīga arī inovatīvas domāšanas, jaunu ieradumu un personāla 

atbildības attīstīšanā. Supervīzijas gaitā indivīdam ir iespēja pārdomāt un integrēt savas 

teorētiskās zināšanas, profesionālo pieredzi, konkrētas sarežģītas situācijas un reakcijas uz 

tām. Supervīzija ir iespēja, kur trenēt pašregulācijas spējas un reaģēt, reflektēt par 

nevēlamām emocionālām reakcijām un risināt rutīnas, distresa, neapmierinātības ar darbu 

u.c. jautājumus, tādējādi lieki nenoslogojot tuviniekus un kolēģus ar saviem 

pārdzīvojumiem (Шелудько, 2019). 

Supervīzija ir ierobežota laikā, vērsta uz klienta izvēlētu mērķi, tomēr uzmanības 

fokusā ir process, kurā klientu rosina paplašināt izpratni un apzināties, tādējādi veicinot 

profesionālās dzīves kvalitātes, kā arī uzņēmuma un darbinieku efektivitātes paaugstināšanu 

(Климова, 2017). Tāpēc, lai attīstītu izpratni par supervīziju un veicinātu supervīzijas 

popularitāti biznesa vidē, ir svarīgi apkopot un analizēt literatūru par supervīzijas iespējām 

uzņēmējdarbības vidē un uzņēmuma / organizācijas ieguvumiem no supervīzijas. 

 

Materiāli un metodes 

Raksta mērķis ir apkopot un analizēt literatūru par supervīzijas iespējām 

uzņēmējdarbības vidē, tai skaitā geštalta teorijas skatījumā, un organizācijas ieguvumiem 

no supervīzijas.  
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Saskaņā ar darbā izvirzīto mērķi ir veikta zinātniskās literatūras, dokumentācijas un 

publikāciju analīze par supervīzijas ietekmi uz uzņēmējdarbību.  

 

Rezultāti 

Supervizora darbības organizācijas līmeņi un organizācijas sistēma 

Organizāciju konsultēšanā organizācija supervīzijā tiek uztverta kā vienota sistēma 

(Apine, 2017).  Sistēmu raksturo apakšsistēmas – indivīdi, kas tajā darbojas, piegādātāji, 

robežas, struktūra, uzņēmumam piederošās materiālās vērtības, kultūra un misijas vērtības. 

Tās savstarpēji ir saistītas, tāpēc jebkuras pārmaiņas kādā apakšsistēmā ietekmē visu 

organizāciju (Лебедева, 2009). N. Dolgopolovs piedāvā terminu “organizācijas dzīvības 

lauks”, ar to saprotot gan organizācijas mijiedarbību tās iekšpusē – starp organizācijas 

struktūrvienībām un indivīdiem -, gan ārējā vidē – ar klientiem, piegādātājiem, sadarbības 

partneriem, valsti u.c. Organizācijas dzīvības lauks ietver un atbalsta organizācijas 

dzīvotspējai svarīgus procesus - optimālu struktūru, funkcionēšanas sistēmas, organizācijas 

robežas un attīstību. Konsultēšanas procesā skats no malas supervizoram var palīdzēt 

ieraudzīt organizācijas mijiedarbības resursus un nepilnības, tādējādi veicinot organizācijas 

dzīvības lauka attīstību (Долгополов, 2009).   

  Gan geštalta teorija, gan sistēmiskā pieeja organizāciju konsultēšanā balstās uz 

jēdzienu “fenomenoloģisks”, ar to saprotot ne tikai atbilstošu komponenšu izpēti, bet arī 

izpratni par to, kā atsevišķas vienības ir saistītas savā starpā (Невис, 2002) (Stams, 2019), 

tādā veidā arī raksturojot supervīziju kā fenomenoloģisku pieeju, kas pēta, analizē un 

iedziļinās organizācijas sistēmā. Jebkurā uzņēmumā / organizācijā, tai skaitā biznesā, 

supervīziju līdzīgi kā koučingu un konsultēšanu raksturo vairāki posmi: 

 attiecību uzsākšana, mērķu izvirzīšana un savstarpēja vienošanās; 

 sadarbība; 

 sadarbības beigšana un rezultātu izvērtēšana. 

 

 Atsaucoties uz geštaltterapijas principiem organizāciju konsultēšanā, E. Nevis 

atbilstoši organizācijas / uzņēmuma attīstības stadijām piedāvā šādas aktivitātes (Невис, 

2002):  

1. Izpēte - šajā stadijā iegūst priekšstatu par organizāciju, tās raksturlielumiem, 

lai noskaidrotu, kāds ir iespējamais pieprasījums un vai ir priekšnoteikumi 

sadarbībai. 

2. Diagnoze – iegūst pietiekami dziļu priekšstatu par klienta sistēmu, veicamo 

darbu, personāla savstarpējo sadarbību, resursiem un nepilnībām, problēmām 

un to iespējamiem cēloņiem. 

3. Plānošana – aktivitāšu/intervenču plāns, kas ietver svarīgākos virzienus un 

rīcības plānu. 

4. Rīcība – tā notiek atbilstoši plānam, un ir realizētas pārmaiņas. 

5. Rezultātu novērtēšana – monitorings un rezultātu novērtējums. Sadarbības 

laikā tiek izvērtēti arī starprezultāti (Невис, 2002). 
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Organizējot supervīziju uzņēmējdarbībā, jāņem vērā arī daži videi raksturīgi aspekti 

– biznesa vidē laiks ir naudas ekvivalents, tāpēc, sākotnēji vienojoties par supervīzijai 

atvēlēto laiku un finanšu resursiem, jāpārrunā arī iespējamie ieguvumi un “ātrie” rezultāti. 

Konsultēšanas pieredze biznesa vidē rāda, ka uzņēmēji un biznesa organizāciju vadītāji 

vēlas ātrus un reālus ieguvumus. Personības attīstība balstās uz apzināšanās procesu, taču 

tas nav ātri iegūstams rezultāts, tāpēc supervizoram būtu jāpatur prātā klienta vajadzība pēc 

ātriem rezultātiem, paralēli mācot klientus un izskaidrojot, ka nepieciešams laiks arī 

dziļākiem apzināšanās procesiem un izmaiņām ar ilgāku ietekmi un darbību. Supervizors, 

veidojot sadarbību ar organizāciju / uzņēmumu kā vienotu sistēmu, rada izpratni un 

priekšstatus, balstoties uz fenomenoloģisku pieeju, analizējot un iedziļinoties gan atsevišķās 

struktūrvienībās, gan organizācijas sistēmā kopumā. 

 

Supervizora iespējas un ietekme dažādos organizācijas līmeņos 

Organizācijās un uzņēmumos var organizēt individuālās, komandas, vadības un 

organizācijas supervīzijas pakalpojumus. Lai izprastu uzņēmumā / organizācijā notiekošos 

procesus un organizācijas sistēmu, kā arī apzinātu efektīvāko supervīzijas formu, būtu 

vērtīgi strādāt vairākos līmeņos: individuālajā, grupas un organizācijas līmenī.   

Katru līmeni raksturo konkrētas robežas, un tas var būt bez kopīgajiem procesiem, 

kad pastāv tikai konkrētajam līmenim raksturīgie procesi.  Supervizoram, strādājot konkrētā 

līmenī, ir svarīgi paturēt redzeslokā visu organizāciju kopumā. Atsaucoties uz geštalta 

teoriju organizāciju konsultēšanā un teoriju par organizāciju supervīziju, supervizoram būtu 

jāņem vērā, kādā organizācijas līmenī ir supervīzijas klients, kādi jautājumi tiek risināti 

konkrētajā līmenī un kāda ietekme ir supervīzijai.  

Supervīzija organizācijas līmenī balstās uz supervizora klātbūtni organizācijas 

pārmaiņu ieviešanā. Visbiežāk tie ir misijas un stratēģiskās vīzijas jautājumi, kas skar 

konkrētu izmērāmu izaugsmi, respektīvi, kādā virzienā un kādā veidā attīstīties. Vēl šajā 

līmenī tiek risināti organizācijas vērtību un kultūras jautājumi, kas var palīdzēt sasniegt 

lielos mērķus, ietverot standartus, noteikumus, normas, tātad kopējos procesus un vērtības. 

Organizācijas supervīzija ietver diagnostiku, pārmaiņu procesa plānošanu un ieviešanu 

(Apine, 2017). Supervizora profesionālā kompetence, izmantojot metožu un tehniku 

arsenālu un atbalstošu klātbūtni, var palīdzēt organizācijai izvēlēties virzienus, formulēt 

mērķus un izstrādāt rīcības plānus. Intervenču mērķis, darbojoties šajā līmenī, ir palīdzēt 

atklāt un novirzīt visu iespējamo organizācijas enerģiju organizācijas vajadzību 

apmierināšanai. Intervences šajā līmenī spēcīgi atbalsosies visos līmeņos (Лебедева, 2009).  

Supervizora darbs grupas vai komandas līmenī visbiežāk būs vērsts uz grupu 

savstarpējo sadarbību, efektīvu komunikāciju, kas saistīts ar grupu robežām, arī uz indivīdu 

apzināšanos (“mēs un citi”). Šajā līmenī tiek pētīti starpgrupu procesi, informācijas aprite, 

sadarbība, konkurence, ietekme uz kopējo procesu un savstarpējie konflikti. Darbs balstās 

uz grupas identitātes un savu atšķirību apzināšanos, kas turpmāk palīdz arī apzināties, kas 

ir kopīgs ar citām grupām (Лебедева, 2009). 

Komandas līmenī supervizors strādā ar uzņēmuma struktūrvienību vai arī ar dažādu 

struktūrvienību pārstāvjiem, piemēram, projekta grupu. Darbs norit saistībā  ar savas 

komandas kā vienotas šūniņas apzināšanos. Tiek pētītas lomas, pienākumi un savstarpējā 

sadarbība. Intervences šajā līmenī vērstas uz robežu elastības palielināšanu. Komandas 
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supervīzijā risina jautājumus, kur fokuss ir uz sadarbības veicināšanu (komunikācija, 

attiecības un konflikti), darba efektivitātes palielināšanu (lomas atbildība un procesi), 

rezultativitāti, stratēģiju un pārmaiņām.  Notiek arī komandas darba izvērtēšana un 

plānošana.  

Vadības supervīzijā supervizors individuāli vai grupā tiekas ar dažādu līmeņu 

vadītājiem, lai padziļinātu izpratni par vadītāja lomu, uzdevumiem, lai attīstītu prasmes un 

spējas būt efektīvam vadītājam, veidotu padotajos konstruktīvu attieksmi. Bieži supervīzijas 

tēmas ir saistītas ar vadītāja sociālo un emocionālo kompetenci (Apine, 2017). 

Interpersonālajā līmenī tiek risināti starppersonu konflikti, savstarpējās 

komunikācijas jautājumi, informācijas apmaiņas īpatnības, skatīti arī aizsardzības 

mehānismi, kuri traucē veidot labu sadarbību, izpētot robežu “es un citi”, kā arī atšķirības 

un ieguldījumi kopējā lietā.  

Intrapersonālajā līmenī supervizors darbojas individuāli ar cilvēka apzināšanos, 

robežām, “aklo” punktu izgaismošanu un resursu meklēšanu, piemēram, līdera potenciāla 

meklēšanu un prasmju uzlabošanu. Šajā un iepriekšējā līmenī veiksmīgi darbojas gan 

supervīzija, gan koučings.  Supervizors var strādāt individuāli vai arī grupā, tādējādi, 

pateicoties grupas dinamikai, efektīvāk risināt indivīda iekšējos konfliktus un problēmas 

komunikācijā ar citiem, koncentrējoties uz indivīda attīstību un apzinātību, strādājot ar 

pretestības aspektu (Лебедева, 2009). 

Supervizors noskaidro uzņēmuma / organizācijas jeb pasūtītāja vajadzības un 

formulē supervīzijas pasūtījumu; pieredze rāda, ka grūtību risināšanā bieži jāiesaista visa 

organizācija / uzņēmums - citu līmeņu vadība un personāls, līdz ar to supervizors var strādāt 

visos nepieciešamajos līmeņos, darba gaitā mainot tos, jo bieži aktualitāte ir vienā, bet 

risinājumi - citos līmeņos. Piemēram, strādājot ar vadību – uzņēmuma augstāko līmeni -, 

paplašinot vadītāju apzināšanos un izpratni par personāla motivatoriem, uzņēmumā var tikt 

rosinātas motivācijas un darba samaksas sistēmas izmaiņas, tādējādi risinot motivācijas un 

produktivitātes jautājumus zemākos hierarhijas līmeņos. Intervenču mērķis jebkurā līmenī, 

apzinoties procesus, ir uzlabot dažādu līmeņu mijiedarbību. Jo augstākā hierarhijas līmenī 

strādā supervizors, jo lielākas iespējas ir ietekmēt organizācijas darbību.  

 

Geštalta teorija supervīzijā un organizāciju konsultēšanā 

Uzņēmuma / organizācijas pieprasījumi supervīzijai būs atkarīgi no līmeņa, kurā ir 

aktualizējušās problēmas, un supervizora darbs sākas ar vienošanos un pieprasījuma 

noskaidrošanu. Tālākā posmā supervizors iepazīstas ar uzņēmumu, veicot izpēti un 

diagnostiku. 

Atsaucoties uz geštalta teoriju, uzņēmumu / organizāciju analīzē un diagnostikā plaši 

tiek izmantots Gingera 5 dimensiju modelis - tas sniedz iespēju apskatīt uzņēmumu / 

organizāciju no cita skatpunkta, tādējādi par to iegūstot objektīvāku priekšstatu. Uzņēmuma 

/ organizācijas darbība tiek apskatīta 5 dimensijās - fiziskā jeb materiālā, afektīvā, racionālā, 

sociālā un ideoloģijas jeb garīgā dimensijā (Гингер, 2000). G. Maskolje adaptētais Gingera 

pentagrammas modelis organizāciju kontekstā palīdz noskaidrot vājāk attīstītas dimensijas, 

palīdzot supervizoram un konsultantam vērst uzņēmuma vadības uzmanību uz šo dimensiju 

attīstīšanu (Масколье, 2011). Organizācijā tiek pētīta katra dimensija atsevišķi, un darbs 

norit divos posmos: pirmais posms vērsts uz klienta apzināšanās paplašināšanu “šeit un 
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tagad”, otrais - uz klienta atbildības palielināšanu par pārmaiņu veikšanu, kur atbildīgais 

par pārmaiņu apjomu ir pasūtītājs / klients. Konsultanta un supervizora funkcija šajā 

situācijā ir palīdzēt izprast klienta vajadzības, kā tās apmierināt, izdarīt izvēli un rīkoties 

(Масколье, 2010). 

Supervizors, izmantojot Gingera pentagrammu kā organizācijas diagnostikas 

instrumentu, iegūst priekšstatu par to, kā funkcionē organizācija, par tās resursiem, grūtībām 

un nepilnībām, kā arī lielāku izpratni par organizācijas līmeņiem, kurā varētu palīdzēt rast 

risinājumu supervīzijā izteiktajiem pieprasījumiem.   

 

Organizācijas pretestība pārmaiņām 

Kā jebkuras mācības un konsultācijas, supervīzija ir veids, kā attīstīt un padarīt 

efektīvāku organizāciju / uzņēmumu, un tā tiek realizēta palīdzības un atbalsta veidā. 

Supervizora klātbūtne organizācijā rosinās pārmaiņas, kas pretestības veidā var provocēt 

uzņēmuma personāla atbildes reakciju, un supervīzijas dalībnieku uzvedībā izpaudīsies 

sākotnējā attieksme, atvērtība supervīzijai kā pakalpojumam, dalībnieku uzticēšanās 

līmenis un ticība vai neticība supervīzijai (Apine, 2017). 

Uzņēmumā strādājošie vienlaikus ir gan vienots kolektīvs, gan lielākas sistēmas 

elementi, esot individualitātēm un veidojot uzņēmuma nodaļas un struktūru. Geštalta teorijā 

liela uzmanība tiek pievērsta robežām, kas atdala organizāciju no ārējās vides un iekšējās 

struktūras sastāvdaļas vienu no otras, kas savukārt veido organizācijas identitāti un 

unikalitāti. Uzņēmuma spēja pielāgoties ārējās vides mainīgajiem apstākļiem ir cieši saistīta 

ar robežu elastību. Ja organizācijas robežas ir neskaidras, par ko liecina organizācijas 

atvērtība jebkādām ārējās vides intervencēm, tai ir risks zaudēt identitāti, viegli atdodot savu 

teritoriju un kontroli ārējai videi. Ja organizācijas robežas ir neelastīgas, jebkura adaptācija 

izmaiņām ārējā vidē norit ar lielu pretestību, trauksmi, veidojot spēcīgus 

aizsargmehānismus. Uzņēmumā kā jebkurā sistēmā pastāv nepārtraukta spriedze starp 

integrāciju apzināšanos(„mēs”) un diferenciāciju (“es” - savas autonomijas apzināšanos). 

Viens no konsultēšanas uzdevumiem organizācijās / uzņēmumos ir palīdzēt uzņēmumam 

padarīt savas robežas skaidrākas un elastīgākas (Невис, 2002).  Arī supervizors uzņēmumā 

ir ārējās vides pārstāvis, tādējādi sistēma, atverot robežas, riskē tikt pakļauta ārējās vides 

ietekmei, t.i., vai nu iznīcināta, vai neatgriezeniski mainīta. Līdz ar to bailes no pārmaiņām 

un pretestības ir dabiskas un cieņas vērtas. Pretestība bieži rodas tur, kur pārmaiņu norise 

nav skaidra vai norit par ātru. Pārmaiņu procesā darbiniekiem pieaug trauksme. Tai 

sasniedzot konkrētu līmeni, aktivizējas darbinieku aizsardzības mehānismi, kas izpaužas 

pretestības veidā. Pretestība var izpausties kā slēpts vai atklāts protests pret pārmaiņām un 

organizācijas tālāku attīstību. Lai pārmaiņas būtu veiksmīgas, supervizoram jābūt gatavam 

strādāt ar pretestību. Svarīgi ir saprast, ka organizācijas pārmaiņas un attīstība parasti 

īstenojas, balstoties uz visu sistēmas elementu izmaiņām. Jebkuras pārmaiņas izsauc 

pretestību, un tās iemesli bieži ir personāla nepietiekama uzticēšanās vadītājam, 

konsultantam un / vai supervizoram nepietiekamas autoritātes un / vai  statusa dēļ 

(Лебедева, 2009).  

J.S.L.Kotters un Šelingers piedāvā 4 galvenos iemeslus cilvēku pretestībai pret 

pārmaiņām: 
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1. Nevēlēšanās  zaudēt kaut ko svarīgu, piemēram, ietekmi, statusu un varu 

uzņēmumā. 

2. Neizpratne par pārmaiņu būtību un iespējamajiem ieguvumiem, piemēram, 

nav pietiekami izskaidrota pārmaiņu būtība, pārmaiņu mērķi un procesa norise. 

3. Pārliecība, ka pārmaiņas organizācijai nav vajadzīgas, piemēram, nav 

pietiekami izskaidroti uzņēmuma mērķi un vēlamie sasniegumi, kā arī 

ieguvumi, sasniedzot mērķus. 

4. Zema personīgā tolerance attiecībā pret pārmaiņām, kā pamatā varētu būt 

bailes no negatīvām sekām (Kotter, 2008). 

 

Savukārt organizāciju konsultante un geštaltterapeite N. Ļebedeva līdzīgi izdala 3 

galvenās organizāciju pretestības sfēras: 

1. Kognitīvā – informācijas sfēra, kas saistīta ar diviem aspektiem: nepietiekamu 

informāciju un piedāvāto ideju nepieņemšanu. 

2. Emocionālā - šī sfēra saistīta ar uzticēšanās trūkumu un personisku nepatiku 

pret pārmaiņu procesa vadītājiem un  bailēm par savu nekompetenci.  

3. Personības īpatnību un vērtību sfēra, kas saistīta ar zemu toleranci attiecībā uz 

jebkura veida pārmaiņām un nezināmo, ar opozicionāra pozīcijas ieņemšanu 

(pret visu būt PRET), kultūras un ētisko vērtību atšķirībām (Лебедева, 2009). 

 

Svarīgs aspekts supervīzijas pakalpojuma popularizēšanā uzņēmējdarbības vidē ir 

sabiedrībā novērotā attieksme un tradīcijas attiecībā uz profesionālās palīdzības lūgšanu un 

saņemšanu. Nereti uzņēmuma vadībai un darbiniekiem ir grūtības atzīt ikdienas darbu un 

attīstības traucējošās problēmas. Grūtībās nereti tiek vainoti īpaši ārējie un iekšējie apstākļi, 

tādējādi kavējot savlaicīgi meklēt problēmu risinājumus. Sarežģījumu ignorēšana patērē 

daudz enerģijas uzņēmumā / organizācijā, kuru varētu virzīt citā - konstruktīvākā - attīstības 

virzienā. Traucējošie cilvēka dzīvei raksturīgie uzvedības paterni un psiholoģiskie 

aizsardzības mehānismi izpaužas arī profesionālajā jomā. Ir novērots, ka uzņēmumi atšķiras 

viens no otra ne tikai ar vērtībām un tajos valdošās kultūras, bet arī ar raksturīgajiem 

psiholoģiskajiem aizsardzības mehānismiem. Supervīzijā pētot trauksmes un baiļu 

iemeslus, kā arī citus pretestības cēloņus, iespējams mazināt uzņēmumā aktualizējušos 

aizsardzības mehānismus. To ir būtiski apzināties, jo, no vienas puses, supervīzija var 

uzņēmumam palīdzēt atbrīvoties no traucējošiem uzvedības paterniem un veicināt 

efektīvāku darbību, no otras puses, uzņēmumam pašam ir jābūt atvērtam pārmaiņām un 

sadarbībai ar supervizoru. Organizācijas pretestība pārmaiņām ir gan dabiska, gan 

diagnostiska, un tā bieži skar organizācijas vajadzības, kuras pārmaiņu rezultātā var netikt 

apmierinātas, tāpēc supervizoram svarīgi izpētīt pretestības jomas un iespējamos cēloņus.  

Supervīzijas iespējas pārmaiņu pretestības pārvarēšanai un organizācijas 

attīstībai 

Kopumā uzņēmējdarbības vide ir saistoša, jo tajā ir daudz kreativitātes, enerģijas, 

dinamikas, intereses, emociju, spēju un talantu. Uzņēmēji ir drosmīgi, apņēmīgi cilvēki, 

kuri realizē savus mērķus, iedvesmojot apkārtējos. Biznesa vidē uzņēmuma vadītāji bieži ir 

līderi ar stiprām kompetencēm, un veiksmīga problēmu risināšana ir viņu ikdiena, tāpēc var 

rasties jautājums, kādēļ jāpiesaista supervizors. Ja uzņēmumā nepieciešamas pārmaiņas, tad 

novērots, ka to realizēšanā tradicionāli tiek izmantoti šādi risinājumi (Ганус, 2019):  
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1. Uzņēmuma vadība savas kompetences robežās ar uzņēmuma iekšējiem 

resursiem uzņēmumā plāno un ievieš pārmaiņas. 

2. Organizācijas struktūrā ar atbilstošām kompetencēm tiek izveidota štata 

vienība konsultants vai projektu vadītājs, kurš izstrādā un realizē organizācijas 

vai struktūrvienības attīstības programmu. 

3. Tiek pieaicināts ārējais koučs, konsultants vai supervizors. 

 

Zemāk tabulā saskaņā ar autores izvēlētiem kritērijiem ir definētas atšķirības 

pārmaiņu ieviešanā vadītāja un supervizora pozīcijās. 

1.tabula  

 

Vadītāja un supervizora pozīciju atšķirības organizāciju pārmaiņu 

vadībā 

Kritērijs Uzņēmuma vadītājs Supervizors 

Laiks 

Iespējas nekavējoties reaģēt un 

uzsākt darbu pie pārmaiņām, 

netērējot laiku organizācijas un 

nozares iepazīšanai un personāla 

uzticības radīšanai. Pārzina 

uzņēmumu, tajā notiekošos 

procesus, faktus, tendences, biznesa 

īpatnības un vēsturiskos aspektus. 

Pārmaiņu procesu var plānot un 

ieviest paralēli operatīvajam 

darbam. Nodrošina nepārtrauktu 

pēctecīgu organizācijas attīstību un 

pārmaiņas. 

Nepieciešams laiks, lai  iepazītos 

ar uzņēmumam raksturīgajiem 

fenomeniem un aktualitātēm. 

Jāparedz laiks arī kontakta 

veidošanai ar klientu, viņa 

darbiniekiem, lai radītu drošu 

vidi un uzticēšanos. Darbības 

laiks uzņēmumā ir ierobežots. 

 

Finanses 

Mērenas izmaksas vadītāja darba 

samaksas veidā, taču iespējamas 

papildu izmaksas par vadītāja 

papildu funkciju veikšanu. 

Izmaksas līgumā paredzētajā 

apjomā. 

Augsta pakalpojumu maksa ir 

kritērijs organizācijas gatavībai 

pārmaiņām, jo vadītāji/īpašnieki 

pievērš īpašu uzmanību  

procesiem ar lielām pakalpojumu 

izmaksām, to ieguvumiem un 

vērtībai, ko tie nodrošina 

organizācijai. 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 
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1.tabulas turpinājums 

Kritērijs Uzņēmuma vadītājs Supervizors 

Profesionālā        

kompetence 

Vadītāja kompetence un pieredze, 

kas  pārmaiņu procesā var palīdzēt  

prognozēt dažādus “zemūdens 

akmeņus”, jo pārzina organizācijas   

procesus, personāla cilvēciskās 

īpašības un profesionālo 

kvalifikāciju; var pietrūkt 

kompetences  un pieredzes 

profesionālā pārmaiņu procesa 

vadībā; pat ar pilnīgu izpratni par 

dažādu sistēmas elementu attīstību 

nav iespējams būt profesionālim 

visās jomās. 

Plašākas zināšanas un pieredze 

dažādu jomu un dažādu 

organizāciju problēmu 

risināšanā. Izpratne par  

organizācijā esošajiem 

psiholoģiskajiem procesiem, 

līdzsvaru, cilvēku motivāciju, 

pretestību, problēmu cēloņiem, 

praktiskiem risinājumu ceļiem un 

daudzveidīgu pieredzi. Ir 

nepieciešamās kompetences 

asistēt pārmaiņu procesā. 

Attieksme 

Subjektīva un balstīta uz  jau esošo 

pieredzi attiecībā uz procesiem, 

cilvēkiem un situācijām; var būt 

atkarīgs no “atslēgas pozīciju” 

personāla un uzņēmuma īpašnieka 

(ja šis ir piemērojams) gaidām. 

Objektivitāte un neatkarība 

(ekonomiskā, organizatoriskā, 

emocionālā un politiskā) 

nodrošina spēju paskatīties uz 

organizāciju no malas, balstoties 

uz novērojumiem un objektīviem 

kritērijiem, nevis pastāvot  

subjektivitātei, personiskām 

attiecībām ar organizācijas 

vadību vai neformāliem līderiem 

un personālu. Nav personiskas 

ieinteresētības organizācijā, tās 

struktūrās vai atsevišķā 

darbiniekā, un tas palīdz ievērot 

neitralitāti. 

Attiecības 

Var būt pietiekama autoritāte un 

baudīt personāla uzticēšanos, vadot 

pārmaiņu procesu; var būt personāla 

uzticēšanās trūkums un iespējamā 

pretestība atkarībā no vadītāja 

autoritātes, iepriekšējās pieredzes 

un esošo attiecību kvalitātes. 

Vertikālas  hierarhiskas attiecības 

var traucēt pārmaiņu ieviešanas 

procesā. 

Veido kontaktu ar  uzņēmuma 

vadību un personālu, piedāvā 

vienošanos, veicinot drošas vides 

un uzticēšanās  rašanos. 

Horizontālas attiecības ar 

uzņēmuma vadītāju un pārējiem 

darbiniekiem. 

Atbildība 

Iespējama visaugstākā atbildības 

sajūta par pieņemto un realizēto  

lēmumu rezultātiem un ietekmi. 

Uzņemas atbildību par procesu, 

nevis par lēmumu kvalitāti un 

rezultātiem. Darbi tiek veikti 

saskaņā ar vienošanos un laika 

grafiku, kā arī izvirzītajiem 

uzdevumiem un tehnoloģijām. 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 
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1.tabulas turpinājums 

Kritērijs Uzņēmuma vadītājs Supervizors 

Mērķi un 

rezultāti 

Mērķi – orientācija uz mērķu un 

konkrētu rezultātu sasniegšanu. 

Rezultāti – var būt lielāks fokuss uz 

kvantitatīvajiem rezultātiem, mazāk 

uzmanības pievēršot procesiem, tai 

skaitā emocionāliem. Apjomīgas 

pārmaiņas un efektivitāte  atkarīgi 

no vadītāja kā personības gatavības 

pārmaiņām un fenomenoloģijas. 

Veicina  organizācijas izvēlēto 

mērķu sasniegšanu un darbojas 

līdztekus šajā procesā, ievērojot 

neitralitāti. 

Pavada visus procesus, vēršot 

organizācijas uzmanību uz 

grūtību cēloņiem, vada 

supervīzijas procesu saskaņā ar 

izvirzītajiem mērķiem. 

Uzmanības 

fokuss 

Var būt grūtības noturēt fokusu 

ikdienas darbā un vienlaikus redzēt 

un izprast kopīgos uzņēmuma 

procesus. Pretrunas starp aktualitāti 

„šeit un tagad" un nākotnes 

redzējumu var traucēt novērtēt 

situāciju un pieņemt adekvātus 

lēmumus. 

Nedalītas uzmanības fokuss, 

klātesamība  visā vienošanās 

paredzētajā  sadarbības laikā. 

 

Apkopojot iepriekš aprakstīto, argumenti par labu supervizora klātbūtnei uzņēmuma 

pārmaiņu procesos ir šādi: 1. Neitrāla attieksme pret personālu palīdz veidot attiecības un 

sniegt atbalstu. 2. Supervizoru maz ietekmē uzņēmuma / organizācijas vēsture un tajā 

valdošie stereotipi attiecībā uz personālu un procesiem. 3. Supervizora uzkrātā pieredze 

citos uzņēmumos / organizācijās var bagātināt esošās attiecības. 4. Supervizora skats no 

malas nodrošina lielāku objektivitāti vai arī palīdz atrast neierastus risinājumus. 5. 

Atšķirīgas kompetences no vadītāja kompetencēm, kas var palīdzēt paplašināt organizācijas 

/ uzņēmuma pārstāvju izpratni un apzināšanos problēmu risinājumu rašanā. 6. Supervizora 

atbalstošā pozīcija visā procesā rada personālam drošības sajūtu un atvērtību jaunas 

pieredzes gūšanai. 7. Supervizora klātbūtne organizācijā var būt efektīva organizācijas 

pārmaiņu pretestības pārvarēšanā un organizācijas attīstības veicināšanā.   

 

Secinājumi 

 Supervīzija kā profesionālās palīdzības forma ietver koučingu, kompetenču 

paaugstināšanu un konsultēšanu; tā palīdz paplašināt organizācijas darbinieku zināšanas, 

mainīt uzvedību un emocionālo lauku. Supervīzijā ir iespēja strādāt ar negatīvajām 

emocijām, neefektīviem ieradumiem un traucējošām kultūras īpatnību izpausmēm, savukārt 

būtiskākais ieguvums no supervīzijas ir darbinieku izpratnes un apzinātības paplašināšana 

un uzņēmuma attīstība kopumā.     

Supervizors, izmantojot geštalta teoriju un sistēmisko pieeju, veido izpratni par 

organizāciju/ uzņēmumu kā vienotu sistēmu, pētot tās fenomenoloģiju un iedziļinoties gan 

atsevišķos struktūras elementos, gan organizācijas / uzņēmuma sistēmā kopumā. 

Supervizors noskaidro organizācijas jeb pasūtītāja vajadzības un supervīzijas pieprasījumu, 

var strādāt visos nepieciešamajos līmeņos – organizācijas, grupu/ komandu un individuālajā 
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līmenī, darba gaitā tos mainot. Jo augstākā hierarhijas līmenī strādā supervizors, jo lielākas 

iespējas ir ietekmēt organizācijas darbību.  

Geštalta teorijas piedāvātais Gingera pentagrammas modelis palīdz diagnosticēt 

organizācijas resursus un nepilnības 5 dimensijās, kā arī gūt priekšstatu par to, kā funkcionē 

organizācija un kurā no tās līmeņiem varētu palīdzēt rast risinājumu supervīzijā izteiktajiem 

pieprasījumiem.   

Geštalta teorijā tiek uzsvērts robežu svarīgums un organizācijas spēja adaptēties, 

līdz ar to supervizora uzmanības lokā būs organizācijas robežu izpēte. Viens no supervīzijas 

un konsultēšanas uzdevumiem organizācijās ir palīdzēt uzņēmumam padarīt savas robežas 

skaidrākas un elastīgākas. 

 Geštalta teorijā aprakstītā pretestība organizācijās un uzņēmumos ir plaši 

novērojama, kas savukārt palīdz izprast to grūtības. Supervizoram jābūt gatavam strādāt ar 

pretestību. Svarīgi ir saprast, ka organizācijas pārmaiņas un attīstība parasti realizējas, 

balstoties uz visu sistēmas elementu izmaiņām, taču jebkuras pārmaiņas izsauc 

organizācijas un to dalībnieku pretestību. Pretestība bieži skar tās organizācijas vajadzības, 

kuras pārmaiņu rezultātā var netikt apmierinātas, tāpēc supervizoram svarīgi izpētīt 

pretestības jomas un iespējamos cēloņus, un tas ir būtiski, jo, no vienas puses, supervīzija 

uzņēmumam / organizācijai var palīdzēt atbrīvoties no traucējošiem uzvedības paterniem 

un veicināt uzņēmuma / organizācijas efektīvāku darbību, no otras puses, uzņēmumam / 

organizācijai ir jābūt pietiekami atvērtai  pārmaiņām un sadarbībai ar supervizoru.   

 Pārmaiņu vadībā ir vērojamas organizācijas / uzņēmuma vadītāja un supervizora 

ietekmes atšķirības. Supervizora klātbūtnei organizācijā ir savas priekšrocības. 

Organizācija, iespējams, mobilizējas, zinot, ka vienošanās ar supervizoru ir ierobežota laikā 

un tie ir finanšu resursi, savukārt supervizora profesionālā kompetence un attieksme, kas 

balstīta uz neitrālu pozīciju, var palīdzēt organizācijai pārmaiņu pretestības pārvarēšanā un 

attīstības veicināšanā. Supervizora atbildība ir procesa vadība, un atbalstošā pozīcija var 

palīdzēt personālam būt pietiekami atvērtam jaunas pieredzes iegūšanai.  

Supervīzijas efektivitāte ir atkarīga no sadarbības ar uzņēmuma / organizācijas 

vadību un iespējas darboties dažādos līmeņos. Supervīzijas darbības lauks ir ļoti plašs – no 

emocionāla atbalsta sniegšanas un apzinātības paplašināšanas līdz atbalstam uzlabot 

konkrētas prasmes un palīdzībai rast konkrētus un racionālus problēmu risinājumus. 

Izmantojot geštalta teorijas paradigmas, supervizors organizācijai / uzņēmumam var būt 

efektīvs palīgs pārmaiņu pretestības pārvarēšanā un organizācijas / uzņēmuma attīstībā.   
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Opportunities of Supervision in Entrepreneurship in Gestalt Theory 
perspective 

Andra Grasmane 

Abstract  

 

Due to the continuous changes in external environment, including the business environment, 

the role of the entrepreneur and staff has changed as well.  

Increased demands are not observed only in the field of measurable competences but also 

refer to attitude and emotional intelligence.  In today’s business, a professional with appropriate 

knowledge, skills and additional competences is valuable because these qualities gives an 

opportunity for this professional to react to and act adequately in non-standard situations as well as 

think differently. It means that a professional is expected to have knowledge, active and effective 

behaviour, adequate emotional reactions, creativity and ability to guess future needs of other people. 

As the response to environmental demands is an increase in anxiety and stress, and various types of 

psychological help in business are becoming increasingly popular, such as consulting, coaching and 

skill development methods. There is also a place for supervision among the mentioned. The aim of 

the study is to study the available literature on the possibilities in business environment, to define 

benefits of supervision in the company, as wells as describe the principles of organisational 

supervision making these principles clearer and understandable to people from business 

environment. 

In this research, theoretical approaches of supervision and gestalt are used, as well as the 

observations and conclusions of the consultant’s experience. According to the aim of the study 

definitions of supervision, the process of supervision and supervisor’s capabilities while working in 

different levels in organisation are described. In this study, also the widely used diagnostic method 

in corporate consulting by gestalt approach – Ginger pentagram – is applied. As an argument for the 

usefulness of supervision in the business environment, a theoretical comparison has been made in 

implementing change processes between the manager and the supervision.   

The conclusion of this thesis contains summarising the key business benefits and arguments 

that underline the value of supervision and its contribution to business. 

 

Keywords: Business supervision, Supervisor, Business consulting. 
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2.1. Supervizora profesionālā kompetence psihoterapijā 
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Ievads 

Supervīzija psihoterapijā šobrīd ir neatņemama profesionālā darba sastāvdaļa, ko 

nosaka arī profesionālo organizāciju sertifikācijas un resertifikācijas prasības.  

Supervīzijai psihoterapijas jomā strādājošajiem Latvijā ir apmēram 25 gadu vēsture 

(Ratniece, 2017), taču psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru profesionālās 

kompetences  nav izstrādātas.  

Pētījuma aktualitāti un problemātikas izpētes nepieciešamību nosaka psihoterapijas 

jomā strādājošo profesionāļu skaita pieaugums, līdz ar to palielinās pieprasījums pēc 

supervīzijas pakalpojuma. Latvijā esošo profesionālo psihoterapeitu asociāciju - Latvijas 

Ārstu psihoterapeitu asociācijas (LĀPA) un Latvijas Psihoterapeitu biedrības  (LPB), kā arī 

Eiropas Psihoterapijas asociācijas (European Association for Psychotherapy), kuras 

dalīborganizācija Latvijā ir Latvijas Psihoterapeitu biedrība, sertifikācijas un resertifikācijas 

nolikumos kā obligāta profesionālās pilnveides prasība ir iekļautas supervīzijas. Latvijā 

pārstāvēti dažādi  psihoterapijas virzieni, katram virzienam ir savas tradīcijas (Ratniece, 

2017). Tas nosaka nepieciešamību veidot vienotu pamata profesionālo kompetenču  

uzskaitījumu psihoterapijas jomā strādājošiem supervizoriem neatkarīgi no psihoterapijas 

virziena, kuru viņi pārstāv.  

Šis pētījums sniedz praktisku ieguldījumu profesionālo kompetenču  noteikšanā, ļauj 

supervizoriem precīzāk definēt attīstāmās profesionālās kompetences un sniedz ieguldījumu 

supervizoru psihoterapijas jomā mācību programmu pilnveidošanā. Supervīzijā attīstība un 

mācīšanās, tai skaitā profesionālo kompetenču pilnveide, notiek mijiedarbībā starp 

supervīzijas dalībniekiem. Tādējādi tiek veicināta profesionālā attīstība, pilnveidota 

profesionālo un personīgo vērtību apzināšanās, iegūtas jaunas prasmes un kompetences. 

Pētījumā tiek noteiktas būtiskākās profesionālās kompetences psihoterapijas jomā 

strādājošiem supervizoriem gan no supervizoru, gan psihoterapeitu - supervīzijas 

pakalpojuma lietotāju - viedokļa.  

Pētījuma mērķis ir noteikt un teorētiski pamatot kādas profesionālās kompetences  

ir svarīgas supervizoriem, kas strādā psihoterapijas jomā.  

 

Metodoloģija 

Pētījuma teorētiskais pamatojums pamatojas uz profesionālo kompetenču izpratni, ko 

aprakstījuši I. Tiļļa (2012), L. Rutka (2012) un D. Makklelands (McClelland,1985). 

Profesionālā kompetence tiek definēta kā gatavība veikt profesionālo darbību un ietver 

zināšanas, prasmes un attieksmi. Supervizora profesionālai darbībai nepieciešamo 
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profesionālo kompetenču  teorētiskais pamatojums pamatojas uz Eiropas Nacionālo 

supervizoru organizāciju asociācijas (ANSE) (Association of National Organisations for 

Supervision in Europe) izstrādāto supervizoru profesionālo kompetenču konceptu 

(ECVision. Supervision and Coaching  in Europe: Concepts and Competences, 2015), kurā 

definētas 24 galvenās profesionālās darbības kompetences. Izstrādātajā kompetenču modelī 

iekļauts katras kompetences izklāsts, atspoguļojot nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

sniegumu. Psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru profesionālās kompetences tiek 

aplūkotas K.Falenderes (Falender, 2014), E.Votkinsa (Watkins, 2013) un I. Buļubaša 

(Булюбаш, 2003) izstrādātajos modeļos. 

Pētījumā piedalījās 18 Latvijā psihoterapijas jomā strādājoši supervizori vecumā no 

34 līdz 59 gadiem, t.sk. 16 sievietes un 2 vīrieši, kuri pārstāv dažādus psihoterapijas 

virzienus. Pētījumā piedalījās 44 psihoterapeiti - supervīzijas pakalpojuma lietotāji vecumā 

no 34 līdz 59 gadiem, t.sk. 39 sievietes un 5 vīrieši. Respondenti pārstāv dažādus 

psihoterapijas virzienus: eksistenciālā terapija, geštaltterapija, psihoorganiskā analīze, 

kognitīvi - biheiviorālā terapija, smilšu spēļu terapija un psihoorganiskā analīze. Datu 

ieguvei izmantota Dr. psych. K. Mārtinsones, Dr. psych. J. Ļevinas,  B. Pumpiņas, I. 

Talentes, I. Rancānes un N. Dieviņas izstrādātā Latvijas supervizoru profesionālās 

kompetences aptauja. Aptauja sastāv no 3 sadaļām: sociāli demogrāfiskie dati, supervizoru 

profesionālās kompetences pašnovērtējuma izpētes sadaļa, supervizoru profesionālās 

kompetences nozīmīguma vērtējuma izpētes sadaļa un aptauja psihoterapeitiem - 

supervīzijas pakalpojuma lietotājiem, ko savukārt veido divas sadaļas: sociāli 

demogrāfiskie dati un supervizoru profesionālās kompetences nozīmīguma vērtējuma 

izpētes sadaļa. Profesionālo kompetenču novērtējums sniegts Likerta piecu ballu skalā, 

profesionālās kompetences novērtējot pēc to nozīmīguma (no 1 balles - nemaz nav 

nozīmīga, nav svarīga līdz 5 ballēm - ļoti nozīmīga, ļoti svarīga). Supervizoru profesionālo 

kompetenču pašnovērtējums sniegts Likerta piecu ballu skalā, profesionālās kompetences  

novērtējot pēc tās pielietošanas efektivitātes (no 1 balles - ļoti neefektīvi/ man tas vispār 

neizdodas nekad līdz 5 ballēm - ļoti efektīvi/ man vienmēr tas izdodas). 

Dalība pētījumā bija brīvprātīga un anonīma, un aptauja tika izvietota interneta vietnē 

www.visidati.lv. Aptaujas aizpildīšana notika laika periodā no 2016.gada 29. aprīļa līdz 

2016. gada 12.maijam. Aptaujas elektroniskā saite tika nosūtīta Latvijas Supervizoru 

apvienības biedriem, Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) un Latvijas Ārstu 

psihoterapeitu asociācijas (LĀPA) biedriem - psihoterapeitiem un supervizoriem. 

Respondenti tika informēti par pētījumu, tā autoru, mērķi un brīvprātīgas un anonīmas 

dalības principu atbilstoši ētiskām normām. Pētījuma datu apstrādē un analīzē tika 

izmantota datu apstrādes programmas SPSS 21.versija, un datu analīzei tika izmantotas 

aprakstošās statistikas rādītāji un secinošās statistikas metodes - Stjūdenta t kritērijs 

atkarīgām un neatkarīgām izlasēm.  

 

Rezultāti un diskusija 

Respondenti (supervizori) pārstāv dažādus psihoterapijas virzienus: eksistenciālā 

terapija - 22%; geštaltterapija - 55,6%; psihoorganiskā analīze - 11,1%; kognitīvi-

biheiviorālā terapija - 5,6%, smilšu spēļu terapija - 5,7%.  

http://www.visidati.lv/
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Visiem respondentiem ir iegūta izglītība (vai arī viņi turpina to iegūt) supervīzijā 

noteiktā psihoterapijas virzienā vai Rīgas Stradiņa universitātes profesionālajā maģistra 

studiju programmā “Supervīzija”.  

Otro pētījuma izlasi veidoja 44 (n= 44) respondenti (5 vīrieši un 39 sievietes) vecumā 

no 34 līdz 59 gadiem - Latvijā strādājoši psihoterapeiti - supervīzijas pakalpojuma lietotāji.  

Respondenti pārstāv šādus psihoterapijas virzienus: 23 jeb 45,1% pārstāv 

geštaltterapiju, 8 jeb 15,7% - psihoorganisko analīzi, 6 jeb 11,8% - eksistenciālo terapiju, 5 

jeb 9,8% pārstāv ģimenes psihoterapiju, 2 jeb 3,9%  - psihodrāmu, 2 jeb 3,9% - 

psihodinamisko psihoterapiju, 1 jeb 2% - Junga analītisko psihoterapiju, 4 jeb 7,8% ir 

norādījuši atbildi “cits” (ķermeņa terapija, smilšu spēļu terapija, apgūst psihoanalīzi), 6 jeb 

14% respondenti norāda, ka apguvuši vairākus psihoterapijas virzienus.  

Supervizora izvēlei respondenti min šādus kritērijus: spēja veidot supervīzijas aliansi; 

spēja atbalstīt; savstarpēja profesionāla cieņa; supervizora profesionālās zināšanas; virzienu 

teorētisko konceptu saderība; supervizora profesionalitāte; supervizora pieejamība; iespēja 

veidot Skype sesijas; labs savstarpējais kontakts; darba stila līdzības vai atšķirības; 

personīgais kontakts; supervizora objektivitāte un pieredze; drošība; kompetence; kolēģu 

profesionalitāte (supervīzijas grupā); kolēģu ieteikumi un atsauksmes; pakalpojuma cena; 

pozitīvs supervizora tēls; pozitīvas atsauksmes; droša vide; plašs un daudzpusīgs 

profesionāls redzējums; radošums; supervizora spēja emocionāli atbalstīt un prasme sniegt 

atbildes uz interesējošajiem jautājumiem; tas, lai ar supervizoru nav cita veida attiecību 

(tamdēļ supervizoru izvēlos ārzemēs); labums no supervīzijas - “grūto jautājumu 

atrisināšana”; atbalsts - emocionāls un zināšanas; konfidencialitāte; iespēja mācīties; 

konkrēta psihoterapijas virziena pārstāvis, kas nodrošina vajadzību apmierināšanu; iespēja 

reflektēt par darba situāciju; apspriest profesionālās robežas un darba specifiku; ar konkrētu 

gadījumu saistītu specifisku kompetenču uzlabošanai (piem., ģimenes psihoterapiju 

pārstāvošs supervizors); profesionālā un praktiskā darba pieredze; docētāja un studējošo 

supervizora pieredze; supervīzijas procesā spēj radoši izmantot dažādas metodes un 

tehnikas; patiesuma, empātijas un iejūtīgas attieksmes demonstrēšana un profesionāla 

atbalsta sniegšana; supervizora pieredze darbā ar pacientiem ir 20 gadi; "silta" un 

harizmātiska personība; ne tikai zina, bet arī ievēro konfidencialitāti (Rīga ir ļoti maza); 

subjektīvi patīk šis cilvēks; savstarpējas simpātijas - saskaņa; emocionāls atbalsts grūtās 

situācijās terapijā; specializācija atbilstoši risināmai problēmai; cilvēciskas īpašības - 

atsaucība; iespēja koleģiāli diskutēt (grupās); noteikti profesionālie jautājumi; pieejamība, 

“čujs, ņuhs un poņa”; kompetences, muguras smadzenes saka priekšā; svarīgi, lai 

supervizors paplašinātu manu redzējumu. 

Latvijas supervizoru profesionālās kompetences aptaujā tika konstruētas deviņas  

apakšskalas, kur katra tika salīdzināta ar Eiropas Nacionālo supervizoru organizāciju 

asociācijas izstrādāto supervizoru kompetenču modeli (Association of National 

Organisations for Supervision in Europe, 2015):  

1. Efektīvas komunikācijas pielietošana.Efektīvas komunikācijas pielietošanas 

skala ietver teorētiskās zināšanas par komunikāciju supervīzijas procesā, spēju izvērtēt 

zināšanu un prasmju trūkumu komunikācijas stilā. Tā ietver spēju veidot dialogu, 

atspoguļojot verbālo un neverbālo informāciju, kas rodas komunikācijas procesā. Skala 

ataino spēju novērot komunikācijas procesu supervīzijas attiecībās (komunikācijas 

funkcijas, raksturīgākās pazīmes un šķēršļus efektīvas komunikācijas veidošanā, formālos 

un neformālos komunikācijas kanālus organizācijās, komunikācijas “cilvēks - darba 
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pienākumi - organizācija” mijiedarbību, supervizējamā komunikācijas stilu un modeļu 

analīzi). Skalā ietvertas profesionālās zināšanas par konfliktu teorijām, konfliktu vadību, 

spēju atpazīt spriedzi un konfliktus jau to veidošanās stadijā, spēju risināt konfliktu, kā arī 

supervizora spēju rosināt supervizējamo apzināties spriedzes un konflikta avotus, meklējot 

optimālākos rīcības modeļus.  

2. Tolerance pret atšķirībām. Skalā iekļautas supervizoru profesionālās 

kompetences, kas parāda supervizora spēju pielietot zināšanas par to, kā vērtības un 

pārliecība vada rīcību, spēju reflektēt par savām vērtībām un rīcību, spēju izvērtēt 

supervizējamā sociāli kulturālās vērtības un to ietekmi uz supervīzijas situāciju. Skala ietver 

arī spējas, kas parāda supervizora prasmi pielietot intervences, kas saskaņotas ar 

supervīzijas mērķi. Tāpat skala ietver profesionālās kompetences, kas ataino spēju pielietot 

zināšanas par divvalodības/ otrās valodas ietekmi un prasmi pielāgoties citas valodas 

prasmes līmenim un runas stilam. 

3. Perspektīva “cilvēks - darbs - organizācija”. Skalā ietvertas supervizoru 

profesionālās kompetences, kas norāda uz spēju darboties dažādās profesionālajās vidēs, 

izprotot organizāciju tipus, vērtības un kultūras. Tā atspoguļo spēju rīkoties un strādāt ar 

dažādām lomām, statusiem un funkcijām, kā arī zināšanas par līderības un vadības 

jautājumiem. Skala akcentē supervizora prasmes izvēlēties un pielietot atbilstošas metodes 

konkrētai situācijai, spējot pamatot to lietderīgumu un mērķi. Tāpat ietvertas šādas 

supervizoru profesionālās kompetences, kas nozīmīgas darbā ar organizācijām: spēja atpazīt 

paralēlos procesus, spēja mērķtiecīgi un skaidri sniegt atgriezenisko saiti organizācijas 

vadībai, spēja pielietot zināšanas par grupas dinamiku, hierarhijas ietekmi, vadības teorijām 

un menedžmentu, spēja veicināt vadības stilu un līderības resursu integrāciju supervīzijas 

procesā. 

4. Metožu un tehniku pielietošana dažādās supervīzijas vidēs. Skalā ietvertas 

šādas supervizoru profesionālās kompetences: zināšanas par izvērtēšanas metodēm un 

tehnikām un dažādiem konsultēšanas formātiem, spēja veidot profesionālu dialogu ar 

supervizējamajiem, izrādot interesi un cieņu, spēja pielāgot atgriezenisko saiti atbilstošu 

supervizējamo vajadzībām un interesei, spēja pamanīt aktuālos jautājumus un izvairīšanos 

no tiem un spēja reaģēt uz aktuālo supervīzijas situāciju. Tiek ietverta arī supervizora 

prasme saprotamā un argumentētā veidā paskaidrot vadītājam viņa klātbūtnes vai 

prombūtnes nepieciešamību supervīzijā, spēja strukturēt supervīzijas procesu, spēja 

pamanīt problēmsituācijas un sniegt nepieciešamo atbalstu situācijas izpētē. 

5. Profesionāla attieksme/ profesionāla pozīcija. Skala ietver supervizora 

profesionālās kompetences, kas veidojas no supervizora zināšanām par cilvēka uztveri, 

zemapziņas un kognitīviem procesiem un prasmi šīs zināšanas pielietot supervīzijas 

kontekstā. Īpaša nozīme tiek pievērsta prasmei pielietot refleksiju domu un jūtu izpausmei, 

ir uzsvērtas zināšanas par jautājumu uzdošanas tehnikām un prasmi tās pielietot, kā arī spēja 

iedrošināt supervizējamos paradigmu maiņai, prasmes izvērtēt to, vai personīgā pieredze 

supervizējamajam būs atbalstoša un nozīmīga. Skalā iekļautas arī zināšanas par 

teorētiskajām pieejām supervīzijas procesā un prasme tās elastīgi pielietot dažādās 

situācijās, kā arī prasme diskutēt par to iespējām un ierobežojumiem. Skalā ietverta arī 

prasme pielietot intervences, kuru pamatā ir teorētiskās zināšanas, spēja izprast atšķirību 

starp teoriju un metodēm (tehnikām), spēja izturēt/pieņemt neskaidrību un ambivalenci 

supervīzijas procesā, saglabājot klātesamību ar sevi un citiem, spēja atpazīt personīgās 
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emocionālās reakcijas un prasme reflektēt par tām, spēja supervīzijā vadīt un izturēt augstas 

spriedzes situācijas. 

6. Profesionālās darbības ētisko aspektu ievērošana. Skalā iekļautas supervizora 

profesionālās kompetences, kas skar profesionālās darbības ētiskos aspektus, un tās ir spēja 

atspoguļot supervizējamajiem ētikas dilemmas, mudinot tās risināt, spēja ievērot ētikas 

normas, likumdošanu un konfidencialitāti, spēja noturēt supervīzijas robežas un neintralitāti 

attiecībā uz visām supervīzijā iesaistītajām pusēm. 

7. Nepārtraukta profesionālā izaugsme. Skala atspoguļo supervizoru profesionālās 

kompetences, kas attiecināmas uz spēju pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, 

nepārtraukti tās pilnveidojot un domājot par prakses uzlabošanu, zināšanas par stresu, 

traumām un izdegšanas teorijām un prasme tās pielietot supervizējamo, kā arī personīgajām 

vajadzībām, spēja pielietot zināšanas par jaunākiem pētījumiem un metodēm supervīzijā, 

spēja apzināties savas stiprās puses un ierobežojumus profesionālajā darbībā.  

8. Profesionālo attiecību veidošana. Skalā ietvertās supervizoru profesionālās 

kompetences ietver prasmi slēgt supervīzijas līgumu (arī divpusēju vai trīspusēju), precīzi 

formulējot iesaistīto pušu gaidas un funkcijas, spēju sekot līdzi līguma nosacījumiem un 

nepieciešamības gadījumā to pārslēgt. Skala ataino prasmi veidot supervīzijas aliansi, kas 

pamatojas uz atvērtību un savstarpējo uzticēšanos. Tā ietver zināšanas par zemapziņas 

(pārnese, pretpārnese) un paralēlajiem procesiem un to ietekmi uz supervīzijas procesu, ir 

iekļauta prasme atpazīt konkurenci un konfliktus, kā arī spēja veicināt refleksiju 

supervīzijas dalībniekos arī spriedzes gadījumos. Skala ietver zināšanas par pieaugušo 

mācību specifiku un likumsakarībām un prasmi tās pielietot, veidojot dinamisku mācību 

vidi un spējot nodrošināt līdzsvaru starp atbalstu un izaicinājumu supervīzijas procesā.  

9. Rezultātu sekmēšana. Skala ietver profesionālās kompetences, kas pamatojas uz 

zināšanām par supervīzijas funkcijām un profesijas standartiem, izprotot supervīzijas 

procesa ierobežojumus un iespējas. Rezultātu sekmēšana arī izpaužas, pielietojot dažādas 

metodes, lai veicinātu supervizējamo radošumu un bagātinātu supervīzijas situācijas 

iespējamo risinājumu variantus. Skalā ietverta supervizora spēja novērtēt supervīzijas 

efektivitāti, supervizora prasme supervīzijas procesā noturēt uzmanības centrā gan katru 

indivīdu, gan grupu/ komandu, gan organizāciju kopumā. Skala atspoguļo prasmi pielietot 

dažādas mācīšanās metodikas, lai sekmētu supervizējamo izglītošanos un iedrošinātu 

izmantot resursus un procesu patstāvīgi, kā arī zināšanas par pieaugušo mācīšanās stiliem 

un pieejām, prasmi pielietot jaunas mācīšanās metodes. Rezultāti tiek sekmēti, pateicoties 

arī supervizora spējai meklēt un pielietot savas profesionālās pilnveides iespējas. 

Psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru profesionālās kompetences 

pašnovērtējumi atspoguļoti 1.attēlā. 
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1.attēls. Psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru profesionālās kompetences 

pašnovērtējumu vidējās kopsummas 

Kā redzams 1.attēlā, dominē skala Profesionālās darbības ētisko aspektu ievērošana, 

savukārt viszemākā pašnovērtējuma vidējā kopsumma ir skalā Perspektīva "cilvēks - darbs 

- organizācija". 

Psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru profesionālās kompetences nozīmīguma 

vērtējumi atspoguļoti 2.attēlā.  

 

2.attēls. Psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru profesionālās kompetences 

nozīmīguma novērtējumu vidējās kopsummas 

 

Kā redzams 2.attēlā, vidējā kopsumma ir visaugstākā skalā Profesionālās darbības 

ētisko aspektu ievērošana, savukārt viszemākā skalā Perspektīva "cilvēks - darbs - 

organizācija". 

Lai konstatētu, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp psihoterapijas jomā 

strādājošo supervizoru profesionālo kompetenču  pašnovērtējumiem un nozīmīguma 
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vērtējumiem,  tika aprēķināti aprakstošās statistikas rādītāji (M; SD)  un Stjudenta t kritērijs 

atkarīgām izlasēm (sk. 1.tab). 

1.tabula 

Psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru profesionālo 

kompetenču pašnovērtējuma un nozīmīguma vērtējuma aprakstošās un 

secinošās statistikas rādītāji 

Profesionālo 

kompetenču skalas 

Pašnovērtējums 
Nozīmīguma 

vērtējums t p 

M SD M SD 
Efektīvas komunikācijas 

pielietošana 
89.97 15.80 108.84 10.06 -3.98 0.01 

Tolerance pret atšķirībām 35.18 4.72 40.26 4.30 -2.65 0.02 
Perspektīva “cilvēks-

darbs-organizācija” 
115.33 25.88 144.78 28.13 -3.15 0.02 

Metožu un tehniku 

pielietošana dažādās 

supervīzijas vidēs 

78.85 12.54 98.15 11.21 -4.45 0.00 

Profesionāla attieksme/ 

profesionāla pozīcija 
41.07 6.19 49.64 6.02 -4.64 0.00 

Profesionālās darbības 

ētisko aspektu ievērošana 
16.40 2.58 19.25 1.23 -4.97 0.00 

Nepārtraukta profesionālā 

un personīgā izaugsme 
17.25 2.92 22.81 2.50 -4.85 0.00 

Profesionālu attiecību 

veidošana 
63.61 9.96 78.38 8.37 -5.68 0.00 

Rezultātu sekmēšana 41.85 6.43 50.85 6.03 -4.16 0.00 

Piezīme: n=18       

 

Rezultāti liecina, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības skalā Efektīvas 

komunikācijas pielietošana psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru pašnovērtējumu un 

nozīmīguma vērtējumiem. Psihoterapijas jomā strādājošie supervizori novērtē efektīvas 

komunikācijas pielietošanas kompetences nozīmīgumu augstāk nekā spēju pielietot šo 

kompetenci profesionālajā darbā. Statistiski nozīmīgas atšķirības parādās arī skalā 

Tolerance pret atšķirībām - supervizori šīs kompetences nozīmīgumu novērtē augstāk nekā 

spēju pielietot šo kompetenci. Skalā Perspektīva “cilvēks - darbs - organizācija” parādās 

līdzīga tendence - kompetences nozīmīguma vērtējums ir augstāks nekā pašnovērtējums. 

Skalās Metožu un tehniku pielietošana dažādās supervīzijas vidēs, Profesionāla attieksme/ 

profesionāla pozīcija, Profesionālās darbības ētisko aspektu ievērošana, Nepārtraukta 

profesionālā un personīgā izaugsme, Profesionālu attiecību veidošana un Rezultātu 

sekmēšana profesionālo kompetenču pašnovērtējums ir zemāks nekā nozīmīguma 

vērtējums. 

Psihoterapeitu – supervīzijas pakalpojumu ņēmēju supervizora profesionālās 

kompetences nozīmīguma vērtējumi atspoguļoti 3.attēlā. 
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3.attēls. Psihoterapeitu- supervīzijas pakalpojumu ņēmēju supervizoru profesionālās    

kompetences nozīmīguma novērtējumu vidējās kopsummas 

Vislielākā kopsumma parādās skalā Profesionālās darbības ētisko aspektu 

ievērošana, savukārt viszemākā ir skalā Perspektīva “cilvēks - darbs - organizācija”. 

2.tabula 

 Supervizoru profesionālo kompetenču nozīmīguma vērtējums psihoterapijas 

jomā strādājošiem supervizoriem un psihoterapeitiem - supervīzijas pakalpojuma 

ņēmējiem un to starpības atšķirību aprakstošās un secinošās statistikas rādītāji 

Profesionālo 

kompetenču skalas 

Pašnovērtējums 
Nozīmīguma 

vērtējums t p 

M SD M SD 

Efektīvas komunikācijas 

pielietošana 

108.84 10.06 96.23 13.55 3.04 0.00 

Tolerance pret atšķirībām 40.26 4.30 36.30 5.25 2.61 0.01 

Perspektīva “cilvēks-

darbs-organizācija” 

144.78 28.13 121.19 24.22 2.95 0.00 

Metožu un tehniku 

pielietošana dažādās 

supervīzijas vidēs 

98.15 11.21 88.97 12.79 2.29 0.02 

Profesionāla attieksme/ 

profesionāla pozīcija 

49.64 6.02 46.33 6.51 1.78 0.07 

Profesionālās darbības 

ētisko aspektu ievērošana 

19.25 1.23 17.97 2.80 1.74 0.08 

Nepārtraukta profesionālā 

un personīgā izaugsme 

22.81 2.50 21.15 2.98 1.97 0.05 

Profesionālu attiecību 

veidošana 

78.38 8.37 71.07 10.28 2.32 0.02 

Rezultātu sekmēšana 50.85 6.03 46.92 6.61 1.95 0.05 

Piezīme: n=18       
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Lai izpētītu, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp nozīmīguma 

vērtējumiem, tika aprēķināti aprakstošās statistikas rādītāji (M, SD) un pielietots Stjudenta 

t kritērijs neatkarīgām izlasēm (sk. 2.tab.).            

Rezultāti liecina, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības skalās Efektīvas 

komunikācijas pielietošana, Tolerance pret atšķirībām, Perspektīva “cilvēks - darbs - 

organizācija”, Metožu un tehniku pielietošana dažādās supervīzijas vidēs un Profesionālu 

attiecību veidošana. Šajās skalās psihoterapijas jomā strādājošie supervizori profesionālās 

kompetences nozīmīguma vērtējumu atzīmē augstāk nekā psihoterapeiti - supervīzijas 

pakalpojuma lietotāji.  

Pētījuma rezultāti attiecībā uz profesionālās kompetences pašnovērtējumu parādīja, 

ka Latvijā  psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru pašnovērtējums ir zemāks nekā 

nozīmīguma vērtējums visās deviņās skalās: Efektīvas komunikācijas pielietošana,  

Tolerance pret atšķirībām, Perspektīva “cilvēks - darbs - organizācija”, Metožu un tehniku 

pielietošana dažādās supervīzijas vidēs, Profesionāla attieksme/ profesionāla pozīcija, 

Profesionālās darbības ētisko aspektu ievērošana, Nepārtraukta personīga un profesionāla 

izaugsme, Profesionālu attiecību veidošana un Rezultātu sekmēšana. Šāds konstatējums 

iezīmē iespējamu iekšēju konfliktu. Kā atzīmē J. Fantalova (Фанталовa, 2013), tas 

raksturojams kā subjekta stāvoklis, kad kāds nozīmīgs objekts nav sasniedzams vai ir grūti 

sasniedzams, kad kādas subjektam nozīmīgas vērtības un vajadzības ir bloķētas, bet tai pašā 

laikā tās ir nozīmīgas. Autore definējusi vērtību un vajadzību sasniedzamības jēdzienu un 

norāda, ka šis jēdziens ir tieši saistīts ar procesu, kurā cilvēks īsteno savas vajadzības un 

vērtības. 

Supervizora psihoterapijā profesionālā kompetence ir komplicēta, ietver augstus 

ētiskos standartus, daudzveidīgu zināšanu un prasmju bagāžu (Кулаков, 2004, Falender, 

2004). Supervizors ir kā paraugs un etalons psihoterapijas profesijas standartiem (Porter & 

Vasquez, 1997, citēts no Falander, 2013). Šo standartu, zināšanu un prasmju īstenošana un 

ievērošana supervizoriem tiek pieprasīta gan profesionālo organizāciju sertifikācijas un 

resertifikācijas prasībās, gan no supervīzijas pakalpojuma lietotāju puses. Iespējams, ka to 

supervizori uztver kā nesasniedzamu, tādējādi veidojas iekšējais konflikts starp esošo 

profesionālo kompetenci un vēlamo (supervizoru priekšstatā). 

Pētījumā iegūtie rezultāti, kas atspoguļoti 1. un 2.attēlos, parāda, ka supervizori īpaši 

augstu novērtē Profesionālās darbības ētisko aspektu ievērošanu: šajā skalā parādās 

visaugstākie pašnovērtējuma un nozīmīguma vērtējumi. Vienlaikus vērojama atšķirība starp 

pašnovērtējumu un nozīmīguma vērtējumu, kas salīdzinoši ar parējām skalām ir otra 

viszemākā. Ētisko aspektu ievērošanas nozīmīgumu supervizora psihoterapijā 

profesionālajā darbībā uzsvēris E.Votkinss (Watkins, 1997). 

Vismazākā starpība konstatēta skalā Tolerance pret atšķirībām, ko, iespējams, 

ietekmē supervizora psihoterapijā profesionālās darbības specifika un attieksme, kas iekļauj 

cieņu pret dažādību, atšķirībām un spēju būt empātiskam un saprotošam (Кулаков, 2004). 

Tātad var secināt, ka supervizori psihoterapijā šīs profesionālās kompetences 

pašnovērtējumu attiecībā pret nozīmīguma vērtējumu atzīmē kā visaugstāko.  

Savukārt vislielākā starpība konstatēta skalā Nepārtraukta profesionālā un personīgā 

izaugsme. Tas, ka profesionālās kompetences standarti supervizoram psihoterapijas jomā ir 

nepārtrauktā attīstībā un nav precīzi definēti, līdz ar to nav tieši izmērāmi, iespējams, var 

radīt nesasniedzamības izjūtu. J. Fantalova (Фанталовa, 2013) norāda, ka šāds stāvoklis, 
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kad vērtība ir nozīmīga, bet grūti sasniedzama, noved pie iekšēja konflikta, savukārt iekšējs 

konflikts var stimulēt profesionālu izdegšanu vai motivācijas zudumu.  

Iegūtie rezultāti skalās Profesionāla attieksme/profesionāla pozīcija un Rezultātu 

sekmēšana atspoguļo sakritību ar pētnieku secinājumiem, ka supervizori bieži vien nespēj 

izvēlēties supervīzijas metodes, pamatojoties uz stabiliem pedagoģiskiem principiem, un 

izvairās sniegt darba novērtējumu (Gonsalve &, Calvert, 2014). Tas rada pretrunas, jo, kā 

uzsver E.Votkinss (Watkins, 2011), ideālai psihoterapeita kompetences novērtēšanas 

paradigmai ir koriģējoši emocionāla un arī izglītojoša funkcija. Iespējams, ka šādu pretrunu 

pamatā var būt esošā situācija, kad supervizori psihoterapijā paši ir praktizējoši 

psihoterapeiti. Humānistiskās psihoterapijas viena no pamatvērtībām ir pieņemoša, 

nevērtējoša attieksme. Līdz ar to var rasties grūtības atšķirt dažādās profesionālās pozīcijas/ 

lomas, kas ietvertas psihoterapeita un supervizora psihoterapijā darbā.  

Viszemāk vērtētā profesionālās kompetences skala supervizoru pašnovērtējumos un 

nozīmīguma vērtējumos ir Perspektīva “cilvēks - darbs - organizācija”. Respondenti 

atzīmējuši, ka nestrādā/ vai ļoti reti strādā ar organizācijām. Psihoterapija tās terapeitiskajā 

izpratnē nestrādā ar organizācijām, līdz ar to šī profesionālā kompetence nav aktuāla un nav 

attīstīta. 

Profesionālās darbības pilnveidei, kā norāda K.Falendere un E.Šafranske (Falender 

& Shafranske, 2004), nepieciešams pastāvīgi izvērtēt supervizora praksi, kas ļauj pamanīt 

izstumtās patības daļas. 

Kā redzams 3.attēlā, psihoterapeiti - supervīzijas pakalpojuma lietotāji līdzīgi kā 

supervizori, visaugstāk novērtē profesionālo kompetenci skalā Profesionālās darbības 

ētisko aspektu ievērošana. Tas varētu būt saistīts ar psihoterapeita darbā bieži klātesošajām 

ētiskām dilemmām, kuru risināšanā supervīzija ir ļoti atbalstošs instruments. Tas saskan ar 

pētījumos akcentēto fokusu ētikas un likumdošanas jautājumos.  

Kā nākamā nozīmīgākā skala atzīmēta Rezultātu sekmēšana. Šie rezultāti apliecina 

autoru uzsvērto aspektu par pedagoģiskās komponentes nozīmīgumu supervīzijas procesā 

(Watkins, 2011).  

Savukārt viszemākais nozīmīguma vērtējums konstatēts skalā Perspektīva “cilvēks - 

darbs - organizācija”. Tas apliecina, ka arī psihoterapeitiem - supervīzijas pakalpojuma 

lietotājiem nav nozīmīga supervizoru kompetence darbā ar organizācijām. Iespējams, tas 

saistīts ar supervīzijas pieprasījumu - psihoterapeiti strādā ar individuāliem klientiem vai 

grupām.  

Salīdzinot supervizoru un psihoterapeitu - supervīzijas pakalpojuma lietotāju 

profesionālās kompetences nozīmīguma vidējās kopsummas, skalā Perspektīva “cilvēks - 

darbs - organizācija” redzama vislielākā starpība. Latvijas situācijā tas varētu būt saistīts 

ar to, ka nereti psihoterapijas jomā strādājošie supervizori strādā vai redz darba iespējas 

supervīzijā ar organizācijām (tādēļ šī kompetence ir nozīmīga), bet psihoterapeitiem - 

supervīzijas pakalpojuma lietotājiem šāds aspekts nav būtisks.  

Vismazākā starpība redzama skalā Profesionāla attieksme/profesionāla pozīcija. Tas 

liecina par saskaņotību supervizoru un psihoterapeitu redzējumā un gaidās, kas attiecas uz 

refleksijas nozīmi un lomu supervīzijas procesā u.c. nozīmīgiem faktoriem, kas raksturo šo 

skalu. Refleksijas īpašo lomu supervīzijas procesā atzīmējusi L.Āboltiņa (Āboltiņa, 2012). 
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Neskatoties uz Latvijas supervizoru profesionālās kompetences skalu psihometrisko 

īpašību atbilstību zinātnē pieņemtiem kritērijiem, jāatzīmē samērā nelielais respondentu 

skaits. Tas rada šī pētījuma ierobežojumu. Kā vēl viens pētījuma ierobežojums ir norādāms 

tas, ka pētījums neaptvēra visus Latvijā pārstāvēto psihoterapijas virzienus (šo virzienu 

supervizorus). 

 

Secinājumi 

Latvijas supervizoru profesionālās kompetences skalu psihometriskie rādītāji atbilst 

zinātnē pieņemtajām prasībām. 

Latvijas supervizoru profesionālās kompetences aptaujā ir iekļauti apgalvojumi, kuru 

reakcijas un diskriminācijas indeksi iekļaujas nepieciešamajās robežās. 

Latvijas supervizoru profesionālās kompetences aptauja uzrāda statistiski nozīmīgas 

atšķirības psihoterapijas jomā strādājošo supervizoru pašnovērtējuma un nozīmīguma 

vērtējumos; pašnovērtējumi visās skalās ir zemāki nekā nozīmīguma vērtējumi. 

Skalā Profesionālās darbības ētisko aspektu ievērošana supervizoru pašnovērtējums 

un nozīmīguma vērtējums ir visaugstākais, salīdzinot ar pārējām skalām. 

Pētījuma gaitā konstatēta pretruna: neskatoties uz to, ka novērtējums un pedagoģiski 

principi supervīzijā tiek atzīti par nozīmīgiem supervizējamā attīstībā, supervizoriem ir 

grūtības sniegt novērtējumu par darbu supervizējamajiem un pielietot intervences, kas 

pamatojas uz pedagoģiskajiem principiem. 

Nepieciešams veikt pētījumu atkārtoti, iekļaujot lielāku respondentu skaitu un 

dažādus psihoterapijas virzienus pārstāvošus supervizorus.  

Rezultāti ir nozīmīgi, lai profesionālajā vidē uzsāktu diskusiju par psihoterapijas 

jomā strādājošo supervizoru profesionālo kompetenci. Diskusijā svarīgi formulēt 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmi, kas nepieciešamas supervizoram 

psihoterapijā. Rezultāti var tikt izmantoti supervīzijas mācību programmu pilnveidošanai, 

studējošo profesionālās kompetences noteikšanai un tālākai attīstīšanai.  
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Professional competence of supervisor in psychotherapy 

Baiba Pumpiņa 
Sandra Mihailova 

 

Abstract 

 

The goal of this study is to identify which professional competencies are required for the 

supervisors who work in the field of psychotherapy and to theoretically provide a justification for 

these . The theoretical foundation of the study is based on the comprehension of the professional 

competence and the competencies model developed by the Association of National Organisations for 

Supervision in Europe. 

The study selection consists of 18 supervisors working in the field of psychotherapy in Latvia 

and 44 psychotherapists. For data collection, the following source was used: the Latvian supervisors 

professional competence survey, developed by Dr. Psych., Mg. sc. sal., Mg. Paed., associate 

professor K. Martinsone, Dr. psych. J. Levina, B. Pumpina, I. Rancane, I. Talente, and N. Dievina. 

The survey consists of nine scales. Totally the scales include 224 professional competencies, and it 

was explored in the study if the psychometric properties of the scale meet the psychometric 

requirements and if it complies with the science-accepted psychometric characteristics. 

The research results reveal that there is a statistically significant difference in all nine scales 

between competence self-evaluation and evaluation of importance regarding supervisors working in 

the field of psychotherapy - here, the importance evaluation is valued higher. The study results show 

a number of statistically significant differences in the professional competence, importance 

evaluations for supervisors and for psychotherapists - the users of a supervision service. 

The study results allow drawing conclusions about the professional competence self-

evaluation and importance evaluation of supervisors working in the field of psychotherapy, as well 

as the evaluation of supervisors’ professional competencies by psychotherapists - the users of a 

supervision service. The research results are important for the development of the profession of a 

supervisor, they can be used in trainings for psychotherapy supervisors and for the development or 

improvement of education programmes, and also can serve as the basis for a further research in this 

area. 

 

Keywords: Professional Competences, Supervision in Psychotherapy, Clinical Supervision. 
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2.2. Mācīšanās motivācija, iesaiste mācību procesā un 
supervizora profesionālās identitātes veidošanās 
supervīzijas studentiem Latvijā 

Anna Sevčenkova 

 

 

 

Ievads 

Latvijā tāpat kā citās Eiropas valstīs strauji attīstās supervīzija – ar profesionālo 

darbību saistīts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, kas orientēts uz profesionālo 

izaugsmi, uz profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidi, ko 

īsteno supervizors – speciālists, kurš papildus pamatkvalifikācijai ir ieguvis maģistra grādu 

un supervizora kvalifikāciju  (Hartmane, 2015). 

Latvijā supervīzijas, konkrēti, studiju iespējas aizsāktas salīdzinoši nesen – no 2014. 

gada, un, lai arī popularitāte pieaug, tas nozīmē, ka kvalificētu speciālistu šobrīd vēl nav 

daudz. Līdz ar jaunu darbības virzienu veidojas arī šīs profesijas speciālistu profesionālā 

identitāte, kuras pamats tiek veidots studiju procesa ietvaros.  

Mācīšanās motivācija ir komponents, kas attīsta studenta attieksmi studiju procesā. 

Veiktie pētījumi liecina, ka mācīšanās motivācijas definējums ir atkarīgs no pētījuma 

mērķiem un uzdevumiem. Piemēram, R.Kusurkars ar kolēģiem (Kusurkar, et al., 2011) 

motivāciju aplūko kā iesaisti studiju procesā. Pētnieks atzīst, ka, lai gan  studējošie var būt 

vienādi motivēti veikt uzdevumu, motivācijas avoti var atšķirties. Pētniece M.Nieuhofa ar 

kolēģiem (Nieuwhof, et al., 2005) apgalvo, ka mācīšanās motivācija ir atkarīga no 

kvalitatīvas iesaistes procesā un pienākuma apziņas apgūt zināšanas ilgtermiņā. K.Dveka 

(Dweck, 2008) atzīst, ka mācīšanās motivācija ir vairāk vērsta uz studējošā gatavību, 

vajadzību, vēlmi un apņemšanos aktīvi piedalīties studiju procesā. 

Teorētiskās atziņas liecina, ka motivācija tiek uzskatīta par priekšnoteikumu un 

nepieciešamo elementu studējošo iesaistei studiju procesā. Kā atzīmē pētnieki, studējošo 

iesaiste studiju procesā ir instruments, ar kura palīdzību ir iespējams sasniegt augstus 

akadēmiskos rezultātus (Ryan,  Deci, 2009). D.Zingers (Zyngier, 2008) uzskata, ka 

autentiska iesaiste studiju procesā var veicināt augstus akadēmiskos sasniegumus studentu 

dzīvē. Kā atzīmē pētnieki, ja pedagogi vēlas uzzināt un atrisināt studējošo problēmas un 

padarīt izglītības vidi viņiem saistošu (Meyer, 2010), ir nepieciešams izanalizēt viņu 

viedokli par studijām, lekcijām, praktiskajām nodarbībām un arī pedagogiem (Mitra, 

Serriere, 2012). Studējošo iesaiste studiju procesā dažādu autoru skatījumā tiek definēta 

atšķirīgi. Dž.Kuhs (Kuh, 2009) uzskata, ka iesaiste attiecas uz piepūles kvalitāti un 

piedalīšanos autentiskās studiju aktivitātēs. Savukārt pētnieki A.Viberta un K.Šīldsa (Vibert 

and Shields, 2003) apraksta iesaisti kā nepārtrauktību, sākot no relatīvi racionālas un 

tehniskas pieejas līdz tādām, kurās ir vairāk konstruktīvisma, kas atspoguļo kritisku un 
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demokrātisku pasaules uztveri. Kā atzīmē pētnieki, iesaiste ir ne tikai aprakstošs process, 

bet drīzāk kā pāreja no racionālā caur interpretējošo uz kritisku izpratni. 

Motivācijas un iesaistes ietekmi uz mācību sasniegumiem, izdalot iekšējo un ārējo 

motivācijas veidu, apskatījuši daudzi pētnieki (Cokley, 2003; Pintrich and Zusho, 2002; 

Ryan,  Deci, 2000; Ryan, Deci, 2002, 2008; Wigfield and Eccles, 2002; Martin, 2016, 

Wasityastuti, et al., 2018), esot vienisprātis, ka iekšējo motivāciju nosaka aktīva iesaiste, 

kas vērsta uz sasniegumiem studiju procesā, izjūtot interesi un gandarījumu par reāli 

sasniegto; savukārt ārējo motivāciju veido izvairīšanās no soda jeb negatīvām sekām vai 

vēlme pēc apbalvojuma. 

Profesionālā identitāte ietver savas profesijas definīciju; personisko iezīmju atbilstību 

profesionālajai videi; teorētisko orientāciju un metodoloģisko pieeju integrāciju, kas ir 

saskaņā ar paša profesionāļa personiskajām vērtībām un uzskatiem; konsultanta 

profesionālo ētiku, dalību profesionālās organizācijās un lepnumu par savu izvēlēto 

profesiju (Adams, et al., 2006; Ashforth, et al., 2007; Vignoles, et al., 2006; Roberts, et al.,  

2005; Gibson, et al., 2010; Ashforth, 2001; Moss, et al., 2014).  

Šī pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijā supervīzijas maģistra studiju programmu 

studentu mācīšanās motivācijas veidu saistību ar iesaisti studiju procesā un supervizora 

profesionālo identitāti mācīšanās laikā.  

Pētījuma jautājumi ir: 1) Vai supervīziju studējošajiem pastāv atšķirības/korelācija 

mācīšanās motivācijā un iesaistē studiju procesā? 2) Vai pastāv statistiski nozīmīgas 

atšķirības supervizora profesionālās identitātes pašnovērtējumā starp 1. kursa un 2. kursa 

supervīzijas studentiem? 3) Vai pastāv statistiski nozīmīga korelācija starp mācīšanās 

motivāciju un iesaisti studiju procesā un supervizora profesionālo identitāti? 4) Vai pastāv 

statistiski nozīmīga korelācijas saikne starp motivācijas un iesaistes skalām un supervizoru 

profesionālās identitātes skalām 2. kursa studentiem? 5) Vai pastāv statistiski nozīmīgas 

atšķirības supervizora profesionālās identitātes pašnovērtējumā starp Latvijas augstskolu 

supervīzijas studiju programmu studentiem? 

Ņemot vērā salīdzinoši jauno profesiju, Latvijā supervizora profesionālā identitāte ir 

jauns pētniecības lauks ar nelielu pētījumu skaitu. Līdz šim nav pētīts, kādi faktori ietekmē 

un sekmē pozitīvu supervizora profesionālās identitātes apzināšanos un veidošanos.  Kā 

vienu no iespējamajiem būtiskiem faktoriem darba autore izvirza studentu mācīšanās 

motivācijas un iesaistes studiju procesā pozitīvu saistību ar supervizora profesionālās 

identitātes veidošanos. Pētījumi par studentu mācīšanās motivācijas un iesaistes studiju 

procesā izpēti sasaistē ar supervizora profesionālās identitātes veidošanos praktiski nav 

sastopami. 

 

Pētījuma aptaujas 

1. Aptaujas anketa motivācijas veidiem un iesaistei, MES-UC (Motivation Engagement 

Scale - University/College, Martin, 2016). Austrālijas pētnieks E.Martins (Martin, 

2016) izstrādāja motivācijas un iesaistes skalu (Motivation and Engagement Scale 

(MEC)) universitātes/koledžas studentiem, lai izmērītu studentu mācīšanās 

motivāciju un iesaisti studiju procesā. To var lietot gan individuāli, gan grupā.  
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MES - UC ietver 11 apakšskalas. Pozitīvas motivācijas dimensijas: studējošā 

pašpārliecinātība (self – belief), mācīšanās fokuss (learning focus) un universitātes 

novērtēšana (valueing). Pozitīvas iesaistes dimensijas: neatlaidība (persistence), 

plānošana (planning), uzdevumu (pētījumu) vadīšana (task (study) management). 

Negatīvas motivācijas dimensijas: trauksme (anxiety), izvairīšanās no neveiksmes 

(failure avoidance), nepārliecināta kontrole (uncertain control). Negatīvas iesaistes 

dimensijas: paškaitniecība (self – sabotage), neiesaiste (disengagement.). Aptauja 

sastāv no 44 apgalvojumiem par studenta motivāciju un iesaisti studiju procesā, kuri 

jānovērtē Likerta skalā no 1 - pilnībā nepiekrītu līdz 7 - pilnībā piekrītu.  

2. Aptaujas anketa supervizoriem ir pielāgota no “Aptaujas anketas supervizoriem” 

(Vaivade-Kalnmeiere, 2010). Aptauja tika pielāgota no “Konsultantu profesionālās 

identitātes aptaujas” (Professional identity scale in counseling, (PISC), Woo & 

Henfield, 2015) un tika izstrādāta ar nolūku aktualizēt profesionālās identitātes 

jautājumu supervizora profesijā, un tā mēra supervizora profesionālo identitāti. 

Aptauju veido 6 skalas: profesijas filosofija, supervizoru kompetences un lomas, 

zināšanas par profesiju, iesaistīšanās profesionālajās biedrībās un aktivitātēs, 

profesijas pārstāvniecība un aizstāvība, personīgā profesionālā izaugsme un attīstība 

un profesijas mācīšana. Tā sastāv no 39 apgalvojumiem par supervizora profesionālo 

identitāti, kuri jānovērtē Likerta skalā no 1 - pilnībā nepiekrītu līdz 6 - pilnībā 

piekrītu. 

Pētījuma procedūra. Visu Latvijas augstskolu supervīzijas studiju programmu 1. 

kursu studējošajiem aptaujas anketas tika izsniegtas klātienē, saskaņojot ar programmu 

vadītājiem un lektoriem ērtāko laiku. Savukārt 2. kursu studējošajiem aptaujas anketas tika 

izsūtītas elektroniskā formā, izmantojot tīmekļa vietni Webropol.com.  

Datu apstrādes metodes. Datu apstrādei tika izmantotas aprakstošās statistikas 

metodes un secinošās statistiskas metodes. Statistiskā analīze tika veikta, izmantojot IBM 

SPSS 23.0 statistisko datu apstrādes programmatūru.  

Pētījuma ierobežojumi. Pētījuma ierobežojumi saistās ar pētījuma izlases 

nepietiekamu apjomu. Ir nepieciešams veikt papildu pētījumus konkrētās problēmas izpētē 

ar lielāku pētījuma izlases apjomu. 

 

Rezultāti 

Lai novērtētu, vai motivācijas un iesaistes skalas (MES-UC) iegūtie rezultāti ir ticami 

un vai skalās ietvertie apgalvojumi ir savstarpēji saskaņoti, tika noteikts Kronbaha alfa 

koeficients. Iegūtais Kronbaha alfa koeficients visai aptaujai norāda labu ticamību un pantu 

savstarpējo saskaņotību (α=0.761). Nosakot Kronbaha alfa koeficientus katrai skalai, var 

secināt, ka skalas ir ar labu iekšējo saskaņotību (Kronbaha alfa α = 0.71 - 0.786), kas liecina 

par labu rezultātu ticamību. 

Lai novērtētu, vai motivācijas un iesaistes skalas (MES-UC) iegūtie rezultāti ir ticami 

un vai skalās ietvertie apgalvojumi ir savstarpēji saskaņoti, tika noteikts Kronbaha alfa 

koeficients. Iegūtais Kronbaha alfa koeficients visai aptaujai norāda labu ticamību un pantu 

savstarpējo saskaņotību (α=0.761). Nosakot Kronbaha alfa koeficientus katrai skalai, var 
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secināt, ka skalas ir ar labu iekšējo saskaņotību (Kronbaha alfa α = 0.71 - 0.786), kas liecina 

par labu rezultātu ticamību (skat. 1.tab.). 

 

1.tabula  

Kronbaha alfa koeficients anketai MES-UC 

Skala Kronbaha alfa 

Pašpārliecinātība 0.729 

Novērtēšana 0.748 

Mācīšanās fokuss 0.744 

Plānošana 0.738 

Uzdevumu vadīšana 0.733 

Neatlaidība 0.729 

Trauksme 0.749 

Izvairīšanās no neveiksmes 0.71 

Nepārliecināta kontrole 0.752 

Paškaitniecība 0.751 

Neiesaiste 0.786 

Apakšskalu kopējais rādītājs 0.761 

 

Lai novērtētu, vai "Supervizoru profesionālās identitātes aptaujas" iegūtie 

rezultāti ir ticami un vai skalās ietvertie apgalvojumi ir savstarpēji saskaņoti, tika noteikts 

Kronbaha alfa koeficients. Iegūtais Kronbaha alfa koeficients visai aptaujai norāda augstu 

ticamību un punktu savstarpējo saskaņotību (α=0.749). Nosakot Kronbaha alfa koeficientus 

katrai skalai, var secināt, ka skalas ir ar labu iekšējo saskaņotību (Kronbaha alfa α = 0.639 

- 0.797), kas liecina par rezultātu ticamību (skat. 2.tab.). 

2.tabula  

Kronbaha alfa koeficients anketai "Supervizoru profesionālās identitātes 

aptauja" 

Skala Kronbaha alfa 

Profesijas filozofija, supervizora kompetence un lomas 0.797 

Zināšanas par profesiju 0.639 

Iesaistīšanās profesionālās biedrībās un aktivitātēs 0.695 

Profesijas pārstāvniecība un aizstāvība 0.7 

Personīgā profesionālā izaugsme un attīstība 0.753 

Profesijas mācīšana 0.717 

Apakšskalu kopējais rādītājs 0.749 
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Pētāmās izlases iegūto datu normālsadalījuma pārbaude tika veikta, izmantojot 

Kolmogorova-Smirnova neparametrisko kritēriju Lilifora modifikācijā. Pēc datu apstrādes 

tiek secināts, ka empīrisko datu sadalījums neatbilst normālsadalījumam (pie Sig.<= 0,05 

datu sadalījums statistiski nozīmīgi atšķiras no normālsadalījuma). 

 

Metodoloģija 

Pētījumam izvēlēta kvantitatīvā pētījuma stratēģija, tās ietvaros izmantojot 

demogrāfisko datu aptauju un divas kvantitatīvās pētījuma metodes, t.i., divas aptaujas, 

apkopojot un analizējot primāros datus. Pētījums veikts laikā no 2018.gada 5.marta līdz 

2018.gada 10.aprīlim. 

Dalībnieki. Pētījumā no 77 studentiem, kuri pētījuma laikā studēja Latvijas 

augstskolu supervīzijas studiju programmās, brīvprātīgi iesaistījās 54 studējošie, pārstāvot 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu "RISEBA" (RISEBA), Rīgas Stradiņa 

universitāti (RSU) un Latvijas Kristīgo akadēmiju (LKrA), vecumā no 20 līdz 46 gadiem, 

t.sk. 46 sievietes un 8 vīrieši. 

 

MES-UC rezultātu analīze 

Vidējo rādītāju rezultāti parāda, ka respondentiem vairāk izteikta pozitīvā motivācija, 

kas ietver tādus faktorus kā mācīšanās fokuss (M=86); novērtēšana (M=85) un 

pašpārliecinātība (M= 74). Respondentiem raksturīga augsta pozitīva iesaiste studiju 

procesā, ko parāda tādi faktori kā neatlaidība (M=76); uzdevumu vadīšana ( M=76) un 

plānošana (M=72). Negatīva motivācija respondentiem izpaužas galvenokārt kā trauksme 

(M=65) un nepārliecināta kontrole (M=47). Respondentiem nav izteikta negatīva iesaiste 

studiju procesā (neiesaiste (M= 37); paškaitniecība (M=36)). 

Savukārt, izvērtējot motivācijas un iesaistes rādītājus 1. kursa un 2. kursa supervīziju 

studējošajiem, iegūtie rezultāti parāda, ka 1. kursa studentiem pozitīvā motivācija un 

iesaiste ir augstāka (pašpārliecinātība; mācīšanās fokuss; uzdevumu vadīšana; neatlaidība) 

nekā 2. kursa studentiem. Savukārt negatīva motivācija un iesaiste ir augstāka 2. kursa 

studentiem (izvairīšanās no neveiksmes; nepārliecināta kontrole; paškaitniecība; neiesaiste) 

nekā 1. kursa studentiem. Trauksmes faktors 1. kursa studentiem ir vairāk izteikts nekā 2. 

kursa studentiem (skat. 1.att.). 
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1.attēls. Motivācijas un iesaistes mainīgo vidējie rādītāji saskaņā ar motivācijas un 

iesaistes skalas (MES-UC) 1. kursa (N=35) un 2. kursa (N=19) supervīziju studējošajiem 

 

Tā kā kopumā motivācijas un iesaistes skalas  neatbilst normālsadalījumam, atšķirību 

noteikšanai motivācijas un iesaistes rādītājos 1. kursa un 2. kursa studentiem izmantotas 

neparametriskās metodes, nosakot Manna-Vitneja U testa rādītājus. Iegūtie rezultāti parāda, 

ka statistiski nozīmīgas atšķirības saskaņā ar Manna-Vitneja U testa rādītājiem motivācijas 

un iesaistes skalās 1. kursa un 2. kursa supervīzijas studentiem nepastāv (skat. 3.tab.). 

3.tabula  

Manna-Vitneja U testa vērtības motivācijai un iesaistei 1. kursa un 2. kursa 

supervīzijas studentiem 

  Vidējā rangu vērtība 

Motivācijas un iesaistes 

skala 

Manna-

Vitneja U  

Signifikan-

te 
1. kurss 2. kurss 

Pašpārliecinātība 256,500 0,165 29.67 23.5 

Novērtēšana 340,500 0,884 27.27 27.92 

Mācīšanās fokuss 245,500 0,112 29.99 22.92 

Plānošana 325,500 0,898 27.7 27.13 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 
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3.tabulas turpinājums 

  Vidējā rangu vērtība 

Motivācijas un iesaistes 

skala 

Manna-

Vitneja U  

Signifikant

e 
1. kurss 2. kurss 

Uzdevumu vadīšana 312,000 0,708 28.09 26.42 

Neatlaidība 281,500 0,363 28.96 24.82 

Trauksme 259,000 181 29.6 23.63 

Izvairīšanās no neveiksmes 358,500 0,634 26.76 28.87 

Nepārliecināta kontrole 336,500 0,942 27.39 27.71 

Paškaitniecība 399,500 0,222 25.59 31.03 

Neiesaiste 399,000 0,227 25.6 31 

 

Korelācijas analīzei starp motivācijas un iesaistes skalām tika pielietots Spīrmena 

rangu korelācijas koeficienta aprēķins. Iegūtie rezultāti parāda, ka pastāv statistiski 

nozīmīga pozitīva korelācijas saikne starp pozitīvas motivācijas un pozitīvas iesaistes 

skalām: pašpārliecinātība un uzdevumu vadīšana; pašpārliecinātība un neatlaidība; 

novērtējums un uzdevumu vadīšana; novērtējums un neatlaidība; mācīšanās fokuss un 

uzdevumu vadīšana; mācīšanās fokuss un neatlaidība. 

Pastāv negatīva korelācijas saikne starp pozitīvās motivācijas skalu mācīšanās 

fokuss un negatīvās iesaistes skalu paškaitniecība. Pastāv korelācijas saikne starp negatīvās 

motivācijas skalu trauksme un pozitīvas iesaistes skalu plānošana. Pastāv korelācijas saikne 

starp negatīvās motivācijas skalu trauksme un pozitīvās iesaistes skalu neatlaidība. Pastāv 

korelācijas saikne starp negatīvās motivācijas skalu nepārliecināta kontrole un negatīvās 

iesaistes skalu paškaitniecība. Pastāv korelācijas saikne starp negatīvās motivācijas skalu 

nepārliecināta kontrole un negatīvās iesaistes skalu neiesaiste (skat. 4.tab.).  

 

4.tabula  

 

Spīrmena rangu korelācijas koeficienti motivācijas un iesaistes skalām 

Skala 
Plāno-

šana 

Uzde-

vumu 

vadīšana 

Neatlai-

dība 

Paškait-

niecība 

Neiesaist

e 

Pašpārlieci-

nātība 

Korelācijas 

koeficients .088 .399** .352** .109 -.194 

Signifikante .528 .003 .009 .432 .160 

N 54 54 54 54 54 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 

4.tabula  
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Skala 
Plāno-

šana 

Uzde-

vumu 

vadīšana 

Neatlai-

dība 

Paškait-

niecība 

Neiesaist

e 

Novērtē-

jums 

Korelācijas 

koeficients 
.157 .408** .507** -.151 -.285* 

Signifikante 
.256 .002 .000 .277 .036 

N 
54 54 54 54 54 

Mācīšanās 

fokuss 

Korelācijas 

koeficients 
.192 .467** .621** -.368** -.263 

Signifikante 
.165 .000 .000 .006 .055 

N 
54 54 54 54 54 

Trauksme 

Korelācijas 

koeficients 
.325* .019 .295* .021 -.110 

Signifikante 
.017 .889 .031 .880 .427 

N 
54 54 54 54 54 

Izvairīšanā

s no 

neveiksmes 

Korelācijas 

koeficients 
.026 .022 -.058 .451** .375** 

Signifikante 
.854 .875 .679 .001 .005 

N 
54 54 54 54 54 

Nepārlieci-

nāta 

kontrole 

Korelācijas 

koeficients 
-.051 -.108 .075 .509** .417** 

Signifikante 
.713 .437 .588 .000 .002 

N 
54 54 54 54 54 

** Korelācija ir statistiski nozīmīga pie 0.01. 

* Korelācija ir statistiski nozīmīga pie 0.05. 

 

Supervizora profesionālā identitātes aptaujas rezultātu analīze 

Vidējo rādītāju diagrammas iegūtie rezultāti parāda, ka izteiktākas ir tādas 

supervizoru profesionālās identitātes skalas kā profesijas filosofija, supervizoru 

kompetences un lomas un zināšanas par profesiju (skat. 2.att.). 
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2.attēls. Supervizoru profesionālās identitātes mainīgo vidējie rādītāji  visai pētījuma 

izlasei (N=54) 

 

Savukārt, izvērtējot supervizoru profesionālās identitātes skalu vidējos rādītājus 1. 

kursa un 2. kursa supervīzijas studentiem, iegūtie rezultāti parāda, ka 2. kursa supervīzijas 

studentiem ir augstāks profesionālās identitātes pašnovērtējums nekā 1. kursa supervīzijas 

studentiem (skat. 3.att.).     

 

3.attēls. Supervizora profesionālās identitātes mainīgo vidējie rādītāji  1.kursa (N=35) un 

2. kursa (N=19) supervīzijas studentiem 

 

Atšķirību noteikšanai starp 1. un 2. kursa supervīzijas studentiem tika izmantots 

Manna-Vitneja U tests. Iegūtie rezultāti parāda, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības 

skalā “Profesijas filozofija, supervizora kompetence un lomas”, kur 2. kursa supervīzijas 

studentiem rādītāji ir augstāki nekā 1. kursa supervīzijas studentiem. Tāpat rezultāti parāda, 

ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības skalā “Zināšanas par profesiju”, kur 2. kursa 

supervīzijas studentiem rādītāji ir augstāki nekā 1. kursa supervīzijas studentiem. Vēl 

43.39

34.5

27.87

23.96

15.02

10.41

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Profesijas filosofija, supervizoru…

Zināšanas par profesiju

Iesaistīšanās profesionālajās biedrībās un…

Profesijas pārstāvniecība un aizstāvība

Personīgā profesionālā izaugsme un attīstība

Profesijas mācīšanās

38.06

32.71

27.49

23.71

14.8

9.66

53.21

37.79

28.58

24.42

15.42

11.79

0 20 40 60

Profesijas filosofija, supervizoru kompetences un
lomas

Zināšanas par profesiju

Iesaistīšanās profesionālajās biedrībās un
aktivitātēs

Profesijas pārstāvniecība un aizstāvība

Personīgā profesionālā izaugsme un attīstība

Profesijas mācīšanās

2. kursa studenti 1. kursa studenti



 

122 

jāatzīmē, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības skalā “Profesijas mācīšana”, kur  2. kursa 

supervīzijas studentiem rādītāji ir augstāki nekā 1. kursa supervīzijas studentiem (skat. 

5.tab.).  

5.tabula  

 

Manna -Vitneja U testa vērtības supervizora profesionālās   identitātes skalās 

1.kursa un 2. kursa supervīzijas studentiem 

       Vidējā rangu vērtība 

Supervizora profesionālās 

identitātes skala 

Manna-

Vitneja U  

Signifi-

kante 
1. kurss 2. kurss 

Profesijas filozofija, supervizora 

kompetence un lomas 
110.5 0,000 21.16 39.18 

 Iesaistīšanās profesionālajās 

biedrībās un aktivitātēs 
284 0,378 26.11 30.05 

Zināšanas par profesiju 188.5 0,009 23.39 35.08 

Profesijas pārstāvniecība un 

aizstāvība 
317 0,778 27.06 28.32 

Personīgā profesionālā izaugsme un 

attīstība 
291 0,446 26.31 29.68 

Profesijas mācīšana 211.5 0,027 24.04 33.87 

 

Korelācijas saiknes starp motivācijas un iesaistes skalām un supervizora 

profesionālās identitātes skalām aprēķināšanai tika izmantots Spīrmena rangu korelācijas 

koeficienta aprēķins. Tika secināts, ka pastāv statistiski nozīmīga negatīva korelācijas 

saikne starp mainīgajiem trauksme un zināšanas par profesiju (skat. 6.tab.). 

6.tabula  

Korelācijas analīze (p): mācīšanās motivācija un iesaiste studiju procesā un 

supervizora profesionālā identitāte 

Skalas 

Profesijas 

filozofija, 

supervi-

zora 

kompeten

ce un 

lomas 

Zināšanas 

par 

profesiju 

Iesaistī-

šanās 

profesi-

onālās 

biedrībās 

un 

aktivitā-

tēs 

Profesijas 

pārstāvniecī

ba un 

aizstāvība 

Personīgā 

profesionā

lā 

izaugsme 

un 

attīstība 

Profesij

as 

mācīšan

a 

Pašpārliecinā-

tība 
0.759 0.934 0.195 0.489 0.784 0.076 

Novērtēšana 0.883 0.287 0.123 0.832 0.861 0.241 

Mācīšanās 

fokuss 
0.644 0.741 0.238 0.921 0.639 0.699 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 
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6.tabulas turpinājums  

Skalas 

Profesijas 

filozofija, 

supervi-

zora 

kompeten

ce un 

lomas 

Zināšanas 

par 

profesiju 

Iesaistī-

šanās 

profesi-

onālās 

biedrībās 

un 

aktivitā-

tēs 

Profesijas 

pārstāvniecī

ba un 

aizstāvība 

Personīgā 

profesionā

lā 

izaugsme 

un 

attīstība 

Profesij

as 

mācīšan

a 

Plānošana 0.452 0.909 0.728 0.892 0.775 0.571 

Uzdevumu 

vadīšana 
0.718 0.905 0.844 0.41 0.63 0.722 

Neatlaidība 0.956 0.189 0.296 0.57 0.836 0.484 

Trauksme 0.658 0.026 0.282 0.678 0.31 0.629 

Izvairīšanās no 

neveiksmes 
0.954 0.742 0.437 0.158 0.393 0.982 

Nepārliecināta 

kontrole 
0.815 0.968 0.388 0.618 0.515 0.482 

Paškaitniecība 0.193 0.232 0.125 0.317 0.193 0.168 

Neiesaiste 0.642 0.685 0.402 0.761 0.133 0.367 

 

Papildus tika veikta nelineārā regresijas analīze, kas nosaka, pēc kādas 

likumsakarības mainās rezultatīvā pazīme, ja mainās faktoriālās pazīmes vērtība. Tika 

izskatīti lineāri, kvadrātiski un kubu modeļi, aprēķināti determinācijas koeficienti un 

modeļa statistiskā nozīme.  

7.tabula  

Nelineārās regresijas analīze 

Vienādojums 
Modeļa kopsavilkums Parametru aprēķini 

R 2 F df1 df2 Sig. Konstante b1 b2 b3 

Lineārs .110 6.432 1 52 .014 87.646 -.656   

Kvadrātiski .111 3.179 2 51 .050 82.302 -.308 -.005  

Kuba .112 2.093 3 50 .113 93.472 -1.642 .043 -.001 

Neatkarīgais mainīgais  ir zināšanas par profesiju 

Atkarīgais mainīgais ir trauksme 

 

Korelācijas diagramma ar regresijas līknēm mainīgajiem trauksme – zināšanas par 

profesiju. Determinācijas koeficients  R2 = 0.110, p= 0.014. Modelis (lineārs) ir statistiski 

nozīmīgs.  Tas parāda, ka studējošajiem, samazinoties trauksmei, paaugstinās zināšanu 

apguve un izpratne  par profesiju (skat. 7.tab.). 

Lai atbildētu uz pētījuma jautājumu par to, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības 

supervizoru profesionālās identitātes rādītājos RISEBA un citu augstskolu (RSU, LKrA) 



 

124 

supervīziju studējošajiem, autore veica atšķirību pētījumu. Tā kā kopumā supervizoru 

profesionālās identitātes skalas neatbilst normālsadalījumam, atšķirību noteikšanai 

izmantotas neparametriskās metodes, nosakot Manna-Vitneja U testa vērtības.  

 

8.tabula  

Manna -Vitneja U testa vērtības supervizoru profesionālās identitātes skalās 

RISEBA un citu augstskolu (RSU, LKA) supervīziju studējošajiem 

Supervizoru profesionālās 

identitātes skala 

Manna-Vitneja U 

tests  
Signifikante 

Profesijas filozofija, supervizora 

kompetence un lomas 
231,000 0,088 

Iesaistīšanās profesionālās biedrībās 

un aktivitātēs 
317,500 0,905 

Zināšanas par profesiju 307,500 0,762 

Profesijas pārstāvniecība un 

aizstāvība 

299,000 0,644 

Personīgā profesionālā izaugsme un 

attīstība 

274,500 0,357 

Profesijas mācīšana 299,000 0,643 

 

Iegūtie rezultāti parāda, ka statistiski nozīmīgas atšķirības saskaņā ar Manna-Vitneja 

U testa rādītājiem supervizoru profesionālās identitātes skalās RISEBA un citu augstskolu 

(RSU, LKrA) supervīzijas studentiem nepastāv (skat. 8.tab.). 

 

Secinājumi 

Lai gan statistiski nozīmīgas atšķirības netika konstatētas, tomēr saskaņā ar vidējiem 

ranga rādītājiem tika secināts, ka 1. kursa studentiem ir augstāka pozitīvā mācīšanās 

motivācija un iesaiste studiju procesā nekā 2. kursa studentiem. Savukārt negatīva 

motivācija un iesaiste vairāk izteikta 2. kursa studentiem (izvairīšanās no neveiksmes; 

paškaitniecība; neiesaiste; nepārliecināta kontrole). Tāpat arī rezultāti parāda, ka pastāv 

statistiski nozīmīga pozitīvas korelācijas saikne starp pozitīvu mācīšanās motivāciju un 

pozitīvu iesaisti studiju procesā, kā arī mācīšanās fokuss ir pazeminās, ja studējošais 

priekšroku dod citām lietām, izjūt bezpalīdzību un vēlmi neiesaistīties studiju procesā. 

Paaugstinoties trauksmes izjūtai, studējošajam veidojas pasīva attieksme pret studijām un 

darba izpildi.   

Supervizora profesionālās identitātes pašnovērtējumā 1. kursa un 2. kursa 

supervīzijas studentiem pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības skalās “Profesijas filozofija, 

supervizora kompetences un lomas”; “Zināšanas par profesiju”; “Profesijas mācīšana”, kur 

2. kursa supervīzijas studentiem rādītāji ir augstāki nekā 1. kursa supervīzijas studentiem. 

Šī pētījuma rezultāti sasaucas ar citu autoru iepriekš veikto pētījumu secinājumiem par to, 

ka supervizoru profesionālās identitātes izjūta sāk veidoties pakāpeniski, apgūstot kā 

akadēmiskās, tā arī praktiskās zināšanas. Vēl tiek secināts, ka pastāv statistiski nozīmīga 

negatīva korelācijas saikne starp mainīgajiem trauksme un zināšanas par profesiju. Studiju 
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procesā, samazinoties nervozitātei un uztraukumam, studējošajiem paaugstinās izpratne par 

supervizora profesijai saistošiem likumiem, biedrībām un citiem ar profesiju saistītiem 

faktiem.   

Statistiski nozīmīgas atšķirības netika konstatētas, un saskaņā ar vidējiem ranga 

rādītājiem šajās izlasēs var spriest, ka RISEBA supervīziju studējošajiem pozitīvā 

mācīšanās motivācija un iesaiste ir augstāka nekā citu augstskolu studentiem. Savukārt 

negatīva motivācija un iesaiste vairāk izteikta supervīziju studējošajiem citās augstskolās 

nekā RISEBA studentiem. Tas varētu norādīt uz to, ka RISEBA studējošie ir pārliecinātāki 

par izvēles izdarīšanu, pieņemot lēmumu par konkrētās studiju programmas uzsākšanu, 

tāpat arī pozitīvā mācīšanās motivācija un iesaiste studiju procesā liecina par to, ka RISEBA 

augstskolas studentiem studiju process liekas saistošs, rada gandarījumu un pārliecību, ka 

iegūtās zināšanas augstskolā būs noderīgas nākotnē un atbilst augstākajiem studiju 

kritērijiem. 

Pētījuma autore uzskata, ka nepieciešams turpināt uzsākto pētījumu, paplašinot 

empīriskā pētījuma bāzi, aptverot gan supervīziju studējošos Latvijā, gan citu valstu 

supervīzijas studentus (piemēram, Baltijas valstu līmenī), jo, kā rāda dati, kopējais 

supervīziju studējošo skaits Latvijā ir tikai 77, no kuriem pētījumā piedalījās 54. Tāpat arī 

ir nepieciešams papildus noskaidrot, kādi iekšējie (personīgie) vai ārējie faktori veicina 

mācīšanās motivācijas un iesaistes studiju procesā, supervizora profesionālās identitātes 

apzināšanos, attīstību un paaugstināšanu.  

 

Priekšlikumi augstskolām 

Lai paaugstinātu mācīšanās motivāciju un iesaisti studiju procesā, kā arī veicinātu 

supervizora  profesionālās identitātes apzināšanos un attīstību, būtu ieteicams/vēlams: 

Būtu vēlams, lai studējošie pēc iespējas vairāk apzināti sasaistītu pašreizējo 

mācīšanos un turpmāko profesionālo darbību ne tikai ar personisko (profesionālo un 

personības) attīstību, bet arī ar iespējām palīdzēt citiem (paaugstināt praktiskās iemaņas 

supervīzijā), dodot ieguldījumu sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanā. Šajā saistībā 

augstskolas mācībspēki, sadarbojoties ar studējošajiem, varētu organizēt nodarbības, 

informatīvās lekcijas, pieredzes apmaiņas pasākumus ar supervīzijas profesionālo virzienu 

(speciālā joma, biznesa joma, individuālais un grupu/ komandu darbs privātajā 

nodarbinātībā) pārstāvjiem, iespējams, pat organizācijām, kurās tiek izmantota supervīzija, 

ar mērķi radīt lielāku izpratni un pietuvoties realitātei par supervīziju kā profesiju. 

Lai veicinātu studentu vispārējo izpratni un apzināšanos, kas ir ļoti būtiskas 

pamatiemaņas un prasmes supervizora profesionālajā darbībā, ka profesionālā un 

personības attīstība var notikt ne tikai akadēmiskā, bet arī komunikācijas un sadarbības 

prasmju attīstīšanas ceļā, būtu ieteicams pēc iespējas biežāk veikt pārrunas ar kolēģiem, 

supervizoriem-praktiķiem un pasniedzējiem, iesaistoties supervīzijas pasākumos 

(konferences, semināri, projekti) un sadarbojoties ar dažādām profesionālajām asociācijām. 

Lai studējošajiem veicinātu tālredzīgāku izpratni par esošajām studijām un kā tās 

palīdzētu nākotnē, lietderīgi būtu organizēt tikšanās ar augstskolu absolventiem, kuri 

ieguvuši supervizora kvalifikāciju un praktisku pieredzi, kā arī guvuši panākumus 
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profesionālajā darbībā. Šis varētu kalpot kā sava veida mentorings, savstarpēja 

iedvesmošana un atbalstīšana, apzinoties, ka studiju process ir lietderīgs, un ļautu saskatīt, 

kā apgūtas prasmes un iemaņas tiek integrētas un izmantotas jau reālajā profesionālajā 

darbībā. 
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Learning motivation, involvement in the study process and the 
formation of the supervisor's professional identity for the supervision 
students in Latvia 

Anna Sevčenkova 
 

Abstract 

 

The research purpose was to study the formation of a supervisor’s professional identity in the 

context of study motivation and involvement in the learning process. In total, 54 students who were 

at that time acquiring supervisor profession were surveyed. The participants of the study took part in 

the surveys listed below: Questionnaire on demographic data (created by the author); Questionnaire 

on motivation types and involvement, MES-UC (Motivation Engagement Scale - University/College, 

Martin, 2016); Questionnaire for supervisors (adapted from Questionnaire for supervisors, Vaivade-

Kalnmeiere, 2010; modified after Professional Identity Scale in Counselling (PISC), Woo and 

Henfield, 2015). 

Summarising the results of the study, the author concludes that there is a statistically 

significant correlation between motivation, involvement in the learning process, and professional 

identity of supervisors. The results show that there is a statistically significant negative correlation 

between the negative motivation scale "Anxiety" and the supervisor's professional identity scale 

"Knowledge about the profession". Also, results show that the second-year students have a 

statistically significant correlation between the positive engagement scales "Task management", 

"Persistence" and the supervisors professional identity scale "Philosophy of the profession, 

supervisor competence and roles". In addition, the results show that there is correlation between the 

negative involvement scale "Disengagement" and the supervisor's professional identity scale 

"Engagement in professional societies and activities".  

Since the results of the obtained data from the study show a relatively unconvincing 

connection that motivation and involvement in the learning process is a determining factor in the 

identification and development of the supervisor's professional identity, the author recommends 

continuing the study with a larger sample size (for example, at the Baltic level), or to develop a 

continuous study on the basis of the existing study to identify the internal (personal) and external 

factors that influence the awareness and formation of the supervisor's professional identity during the 

study process at the university. 

 

Keywords: Motivation in Learning Process,  Involvement in Learning Process, Supervisor, 

Professional Identity, Supervision Education. 
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Ievads 

Ja organizācija nemācās ātrāk kā mainās apkārtējā pasaule, organizācija pārstās 

eksistēt – tas ir kā Darvina likums organizāciju izdzīvošanai, kā to norādījuši P.Havkins un 

R.Šohets (Hawkins et.al., 2012).  

Pēdējos gados, it īpaši kopš 2014.gada 8.marta, kad Latvijas Republikas Profesiju 

klasifikatorā (Ministru kabineta 2014.gada 4.marta noteikumi Nr.119) tika iekļauta jauna 

profesija “Supervizors/konsultants pārraugs”, supervīzijas pielietojums Latvijā paplašinās, 

un supervīzija kļūst par profesionālās kompetences pilnveides aktivitāti ne tikai pašvaldību 

sociālā darba speciālistiem, kam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā jau 

vairāk nekā 10 gadus ir obligāti noteikta supervīzija, bet arī citās jomās. Piemēram, kopš 

2013.gada, piesaistot projektu finansējumu, tiek nodrošināta supervīzija tiesu 

priekšsēdētājiem, kā arī jaunajiem tiesnešiem (Ministru kabineta 2015.gada 9.marta 

rīkojums Nr.115), un supervīzijas pielietojumu ir plānots paplašināt, to integrējot arī citās  

mācību programmās, piemēram, tiesas kanceleju vadītājiem un darbiniekiem (Avota, 

Featherstone, 2017). Vairākas pašvaldības izvēlējušās supervīziju, lai izpildītu no 

Bāriņtiesu likuma (2016, 5.panta sestā daļa) izrietošo pienākumu “nodrošināt mērķtiecīgi 

organizētu konsultatīvu, izglītojošu un psiholoģisku atbalstu bāriņtiesas priekšsēdētājam, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem, lai pilnveidotu viņu 

profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.” Saistībā ar ieslodzīto 

resocializācijas plānu (Ministru kabineta 2015.gada 24.septembra rīkojums Nr.581) līdz 

2020.gada 31.decembrim paredzēts izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, nostiprinot 

supervīzijas kā obligātu prasību Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta 

darbiniekiem utt. Kopumā supervīzija kā normatīvajos aktos minēts atbalsta un 

tālākizglītības mehānisms sāk iegūt arvien plašāku popularitāti, tai skaitā sociālās aprūpes, 

sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības jomā nodarbinātajiem, penitenciārās sistēmas 

darbiniekiem, īslaicīgās aizturēšanas vietās strādājošajiem darbiniekiem, tiesu varas un 

tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, grupu terapiju vardarbību veikušām personām 

(Ministru kabineta 2016.gada 16.maija rīkojums Nr.292), jauniešu atbalsta programmas 

vadītājiem, jauniešu mentoriem, pedagogiem (Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija 

noteikumi Nr.385), kā arī bērnu paliatīvajā aprūpē iesaistītajiem speciālistiem (Ministru 

kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr.766). 

Pieaugušo mācīšanās (adult learning) būtībai, ieskaitot supervīziju, būtu jāfokusējas 

uz identificētām mācīšanās vajadzībām (Hawkins, Shohet, Ryde & Wilmot, 2012), tomēr 
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organizācijās, veidojot supervīzijas pasūtījuma dokumentāciju, atbildīgie pārstāvji, tai 

skaitā iepirkumu speciālisti, ne vienmēr pārzina savu kolēģu (supervizējamo) atbalsta un 

tālākizglītības specifiskās vajadzības. Pakalpojumu sniedzēji bieži (it īpaši valsts un 

pašvaldību iestādēs, bet arī citās organizācijās) tiek izvēlēti iepirkumu ceļā, un supervīzijas 

pasūtījuma priekšmets un līgumprojekts jau ir iekļauti iepirkuma dokumentācijā bez 

iespējām to būtiski mainīt pirms pasūtījuma izpildes līguma noslēgšanas.  

Supervīzijas procesa teorētiskais tvērums Latvijas ārējos normatīvajos aktos minēts 

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijā (Ministru kabineta 2013.gada 

6.februāra rīkojums Nr.48 (spēkā līdz 24.11.2017.), informatīvā daļa, 1.4.3. un 

2.3.8.apakšpunkti), kur teikts, ka supervīzija palīdz speciālistiem atbalstīt iestādes un 

individuālos mērķus; bez izdegšanas riska tiekties uz izcilību savā darbībā; ikdienā pašiem 

vērtēt savu darbību; izprast savu un citu rīcību, tās kontekstus; aktīvi pēc savas iniciatīvas 

plānot savu attīstību; uzņemties atbildību par savu rīcību un tās sekām; operatīvi novērst 

profesionālās darbības problēmas. Savukārt supervīzijas funkcijas ir informatīvi izglītojošā 

(supervizors palīdz ieraudzīt un izprast); administratīvi organizatoriskā (supervizors palīdz 

plānot un vadīt) un psiholoģiski atbalstošā (supervizors palīdz mazināt stresu un izdegšanu), 

kas pēc raksturojuma atbilst teorijā bieži izmantotajam supervīzijas funkciju 

formulējumam, proti, supervīzijas procesā saskatāma vadības (administratīvā), izglītojošā 

un atbalsta funkcija (Kadušins, 1976, citēts no Āboltiņa, 2012). Pētījumos supervīzija tiek 

raksturota kā cilvēkresursu vadības nozīmīga dimensija, ietverot tādas funkcijas kā kolēģu 

skatījums uz situāciju, atbalsts iesācēju profesionāļu integrēšanai organizācijas kultūrā un 

vidē, kā arī tālākizglītībā pieredzējušiem profesionāļiem (Caras & Sandu, 2014), un, 

empīriski pētot vadītājus, kuriem bija nodrošināts supervīzijas pakalpojums, tiek ziņots par 

vispārēju pozitīvu ietekmi uz praksē izmantotajām tehnikām, sadarbību ar darbiniekiem, kā 

arī darbinieku darba izpildi un ietekmi uz klientiem (Collins-Camargo & Millar, 2010). 

Vajadzības savukārt, var raksturot kā „nepieciešamību pēc kaut kā, ko var saņemt vai 

iegūt mijiedarbībā ar fizisko vai sociālo vidi. Šo nepieciešamību ierosina deprivācija jeb 

kāda/objekta/apstākļu iztrūkums, un tā rada dziņu apmierināt šo iztrūkumu” (Mārtinsone 

u.c., 2015). Atbilstoši salīdzinoši inovatīvai, pēdējos gados empīriski veidotajai 

pašnoteikšanās teorijai trīs cilvēka psiholoģiskās pamatvajadzības (autonomija kā vajadzība 

pieredzēt brīvu un paša cilvēka izvēlētu uzvedību; kompetence kā vajadzība pieredzēt 

efektivitāti un meistarību svarīgās dzīves aktivitātēs; piederība kā vajadzība justies 

nozīmīgam un saistītam ar citiem sev svarīgiem cilvēkiem) ir nevis vienkārši kaut kam dot 

priekšroku, bet nepieciešamība pēc labklājības un psiholoģiskās izaugsmes, un vajadzību 

apmierināšana tiek vērtēta saskaņā ar cilvēka paša pieredzi (Deci, Ryan, 2000, cited in 

Chen, Vansteenkiste, Beyers, Boone, Deci, Kaap-Deeder, Verstuyf, 2015; DeHaan, Hirai 

& Ryan, 2016). 

 

Labām pieaugušo mācībām (tai skaitā supervīzijai) būtu jāietver šādas pieaugušo 

vajadzības (Hawkins et.al., 2012): 

1. izmantot lietderīgi visu dalībnieku pieredzi; 

2. fokusēties uz aktuālajām identificētajām dalībnieku mācību vajadzībām; 

3. atsaucīgi sadarboties, lai vienotos par mācību saturu, pārskatītu šo vienošanos 

un tās izpildi; 

4. atpazīt procesā iesaistīto dalībnieku dažādos mācīšanās stilus; 
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5. izmantot īstus izaicinājumus un problēmas, ar ko mācībās iesaistītie dalībnieki 

saskaras ikdienas darbā. 

Grupas vai organizācijas supervīzijas specifika, it īpaši obligātā supervīzijas 

gadījumā, noteic, ka supervīzijas sesijā vienlaikus var būt pieredzējuši darbinieki un iesācēji 

un supervizors nevar koncentrēties tikai uz vienu supervizējamo pieredzes līmeni un 

vajadzībām, neņemot vērā citus pieredzes līmeņus un vajadzības. Latvijā supervizējamā 

vajadzību izzināšanas pētījumi līdz šim nav veikti, bet Austrālijā, veicot pētījumu par 

supervīzijas nodrošināšanu publiskajā sektorā nodarbinātajiem fizioterapeitiem (Redpath, 

Gill, Finlay, Brennan, Hakkennes, 2015), tika atklāts, ka publiskajā sektorā nodarbinātie 

fizioterapeiti uzskata, ka personāla supervīzijai būtu jāapskata visi profesionālās darba 

pieredzes aspekti, un analizējot pētījuma dalībnieku viedokļus ar tematiskās analīzes 

metodi, pētījuma autori izveidoja trīs neatkarīgas kategorijas, proti: 

1. supervīzijas saturs (ietver visus darba vietas pieredzes un darbinieku snieguma 

aspektus, kā klīniskās prasmes, darba labizjūta, līderība, vadība un 

administrācija/organizācija, pakalpojuma attīstība un novērtēšana, 

interpersonālās prasmes un konfliktu risināšana, profesionālā un karjeras 

attīstība, atgriezeniskās saites saņemšana, mērķu noteikšana un atkārtota 

izvērtēšana; norādes, ka supervīzijai ir jābūt strukturētai, individualizētai un 

jāpamatojas uz supervizējamo darbinieku vajadzībām; supervizējamā 

izglītības vajadzību un sasniedzamo mērķu identificēšanai kopsadarbojas 

supervizors un supervizējamie); 

2. supervīzijas struktūra (ietver supervīzijas pakalpojuma laikā lietotās metodes, 

formātus, supervīziju veidus (plānotas-neplānotas), vides atbilstību 

supervīzijas pakalpojuma īstenošanai, biežumu u.c.); 

3. supervizējamā un supervizora lomas un raksturīgās īpatnības (supervizora-

supervizējamā lomas un īpašības un savstarpējās attiecības). 

 

Savukārt Kanādā H.Heiras (Hair, 2013) veiktais pētījums ar nolūku atklāt dažādās 

darba vidēs strādājošo sociālo darbinieku supervīzijas vajadzības pēc tam, kad iegūta 

augstākā izglītība, uzrādīja rezultātus saistībā ar supervīzijas saturu, un tie liecināja par 

supervīzijas nepieciešamību prasmju un zināšanu attīstībai, emocionālajam atbalstam, 

administratīvajiem uzdevumiem, ētikas jautājumu apspriešanai, prakses gadījumu 

risināšanai u.c. Pētījuma gaitā papildus tika iegūta arī informācija, kas tieši neskar 

supervīzijas saturu, bet var ietekmēt supervīzijas gaitu, piemēram, supervizora-

supervizējamā lomas (īpaši pievēršot uzmanību dažādiem dubulto lomu aspektiem (ētika, 

emocionālā drošība, varas dinamika), ja supervizors vienlaikus ir arī administratīvo (darba) 

uzdevumu kontrolētājs, supervīzijas ilgums, supervizora iegūtā profesionālā pieredze un 

zināšanas (speciāla mācība) saistībā ar supervizora profesiju. 

Supervizējamo aktuālo vajadzību neizzināšana un/vai neņemšana vērā supervīzijas 

iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas procesā var izveidot situāciju, kad supervizoriem 

iepriekš nav iespējams objektīvi izvērtēt savu kompetenci un piemērotību supervīzijas 

pasūtījuma izpildei, kas savukārt, saskaroties ar reālajām supervizējamo aktuālajām 

profesionālas kompetences pilnveides vajadzībām, varētu izraisīt supervizējamo vilšanos 

un pretestību pret turpmāku supervīzijas procesu, pasūtītāju neapmierinātību un bažas par 
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pasūtījuma izpildes kvalitāti. Savukārt supervizors var saskarties ar frustrāciju un 

pasūtījuma izpildes līgumā paredzētajām juridiskajām sekām līguma neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes gadījumā.  

Tādējādi pētījuma mērķis ir izpētīt supervizējamo vajadzības un to iespējamās 

atšķirības dažādās (tiesneši, bāriņtiesas, psihologi) profesionālajās grupās, izveidojot 

aptauju supervizējamo aktuālo profesionālo vajadzību izzināšanai. Pētījums fokusējas uz 

triju profesionālo grupu pārstāvjiem (tiesnešiem, bāriņtiesu amatpersonām un psihologiem), 

kuriem jau šobrīd supervīziju apmeklējumam ir (vai var būt) obligāts raksturs, lai izpildītu 

normatīvo aktu prasības un/ vai izvēloties darba devēju.  

Šī pētījuma ietvaros ar supervizējamo vajadzībām tiek saprastas tās prasības un 

aspekti, ko supervizējamie min kā svarīgus vai nepieciešamus supervīzijas satura kontekstā. 

Pētījuma gaitā izvirzīti divi jautājumi: Kādas ir supervizējamo vajadzības dažādās 

(tiesneši, bāriņtiesas, psihologi) profesionālajās grupās? Vai pastāv supervizējamo 

vajadzību atšķirības dažādās (tiesneši, bāriņtiesas, psihologi) profesionālajās grupās un, ja 

pastāv, - kādas tās ir?  

 

Metodoloģija 

Pētījumā  (Markova, Mihailova, 2018) pielietots secīgais izpētes jauktais pētījumu 

dizains, un tas veikts divos posmos. Dalībnieki abos pētījuma posmos tika iesaistīti, saņemot 

informēto piekrišanu; attiecībā uz anonimitāti vienošanās ar pētījuma dalībniekiem paredz, 

ka pētījuma dati publiski pieejami tiktāl, ciktāl tiek nodrošināta pētījuma dalībnieku 

anonimitāte.  

Pirmajā posmā daļēji strukturētām 30-45 minūšu garām individuālām 

telefonintervijām latviešu valodā mērķtiecīgi atlasīti supervīziju saņēmušie divi bāriņtiesu 

locekļi, divi tiesneši un divi psihologi, un kopējais informantu skaits ir seši (no tiem piecas 

sievietes un viens vīrietis) vecumā no 33 līdz 52 gadiem (vidējais vecums M=42, SD=6,23) 

ar kopējo darba pieredzi no 16 līdz 32 gadiem (vidējais kopējais darba pieredzes ilgums 

M=24,67, SD=5,85) un darba pieredzi pašreizējā amatā no 2 līdz 15 gadiem (vidējais darba 

pieredzes amatā ilgums M=8,5, SD=5,54). Pirms intervijām ar informantiem tika veiktas 

pilotintervijas, pēc kurām attiecīgi precizēti intervijas jautājumi, kā arī pieņemts lēmums 

par interviju veikšanu attālināti, izmantojot telefonsakarus. Interviju transkripti tika 

analizēti ar kvalitatīvās kontentanalīzes metodi induktīvi, informācija apkopota deviņās 

supervizējamo vajadzību apakškategorijās, trīs kategorijās un vienā galvenajā kategorijā. 

Pētījuma otrajā posmā pielietots kvantitatīvā pētījuma stratēģijas aprakstošais un 

salīdzinošais dizains, ar aptaujas palīdzību ievākti dati, lai, atbildot uz pētījuma otro 

jautājumu „Vai pastāv supervizējamo vajadzību atšķirības dažādās (tiesneši, bāriņtiesas, 

psihologi) profesionālajās grupās un, ja pastāv, - kādas tās ir?”, salīdzinātu supervizējamo 

vajadzības un to iespējamās atšķirības starp profesionālajām grupām. Veidojot aptauju, 

katrai kategorijas „Iespējamās supervīzijas jautājumu tēmas” 11 atvērtā kodu saraksta 

vienībai tika piemeklēti trīs atbilstoši apgalvojumi atbilstoši pētījuma pirmajā posmā 

atzīmētajiem kodiem (kopumā 33 panti), kas vērtējami 5 ballu Likerta (1 – nav nozīmīgi 

vispār; 5 – ir ļoti nozīmīgi) skalā. Aptauja papildināta ar sociāli demogrāfisko daļu un ar 

supervīzijas pieredzi saistīto jautājumu daļu. Pirms aptaujas publiskošanas tika veikta 
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aptaujas pārbaude ar pilotaptaujas palīdzību, kurā piedalījās trīs dalībnieki, un pēc 

atgriezeniskās saites saņemšanas aptauja tika precizēta. Aptauja veikta laikā no 2018.gada 

12.aprīļa līdz 2018.gada 11.maijam, ievietojot to tiešsaistē aptauju portālā www.visdati.lv 

un izsūtot saiti uz aptauju elektroniski. Aptaujas respondenti, veicot nevarbūtīgo izlasi 

ērtuma izlasi un „sniega pikas” izlasi, veido trīs savstarpēji neatkarīgas izlases. Aptauju 

aizpildījuši 102 respondenti, pētījuma ietvaros atbilstošo izlasi veido 90 dalībnieki vecumā 

no 30 līdz 64 gadiem (vidējais vecums M=47,04, SD=7,9). Izlasē ir 5 (5,6%) vīrieši (visi 

piederīgi tiesas profesionālajai grupai) un 85 (94,4%) sievietes. Respondentu kopējā darba 

pieredze ir no 6 līdz 44 gadiem (vidējais kopējais darba pieredzes ilgums M=26,0, SD=8,6); 

darba pieredze pašreizējā amatā ir no 1 līdz 31 gadam (vidējais darba pieredzes amatā 

ilgums M=13,0, SD=6,8). Dalījums profesionālajās grupās  uzrāda 41 (45,6% no pētījumam 

atbilstošajiem 90 respondentiem) bāriņtiesu locekli vecumā no 30 līdz 64 gadiem (vidējais 

vecums M=49,2, SD=8,4) ar kopējo darba pieredzi no 6 līdz 44 gadiem (vidējais kopējais 

darba pieredzes ilgums M=28,0, SD=9,5) un darba pieredzi pašreizējā amatā no 1 līdz 25 

gadiem (vidējais darba pieredzes amatā ilgums M=12,7, SD=6,5); 38 (42,2%) tiesnešus 

vecumā no 33 līdz 60 gadiem (vidējais vecums M=45,3, SD=7,2) ar kopējo darba pieredzi 

no 13 līdz 41 gadiem (vidējais kopējais darba pieredzes ilgums M=19,33, SD=4,812) un 

darba pieredzi pašreizējā amatā no 2 līdz 31 gadiem (vidējais darba pieredzes amatā ilgums 

M=12,9, SD=7,5); 11 (12,2%) psihologus vecumā no 35 līdz 57 gadiem (vidējais vecums 

M=45,1, SD=7,0) ar kopējo darba pieredzi no 11 līdz 36 gadiem (vidējais kopējais darba 

pieredzes ilgums M=23,6, SD=7,2) un darba pieredzi pašreizējā amatā no 4 līdz 24 gadiem 

(vidējais darba pieredzes amatā ilgums M=14,3, SD=6,4).  

Otrajā posmā veikta arī kvalitatīvās kontentanalīzes rezultātu triangulācija ar 

hierarhiskās klāsteranalīzes metodi. Pārējo rezultātu analīzei izmantotas aprakstošās un 

secinošās statistikas datu analīzes metodes (Kolmogorova-Smirnova tests, vienfaktora 

dispersiju analīze ANOVA, Scheffe Post-Hoc tests, hierarhiskā klāsteranalīze, 

diskriminācijas indekss, reakcijas indekss, Kronbaha alfa, izmantojot IBM SPSS statistisko 

datu apstrādes programmatūru. 

 

Rezultāti 

Lai atbildētu uz pētījuma jautājumu "Kādas ir supervizējamo vajadzības dažādās 

(tiesneši, bāriņtiesas, psihologi) profesionālajās grupās?", pirmā posma interviju transkripti 

tika analizēti ar  kvalitatīvās kontentanalīzes metodi induktīvi, tika atlasīti atbilstoši teksta 

fragmenti, kopumā veidojot 296 transkripta kodu vienības. Pēc ceturtās intervijas 

transkripta izanalizēšanas vairs neuzrādījās jaunas atvērtā kodējuma vienības, līdz ar to var 

uzskatīt, ka ir sasniegts atbilstošs datu piesātinājuma līmenis. Veicot kodu apstrādi un tos 

kategorizējot, tika izveidots atvērtā kodējuma saraksts ar 25 vienībām – sadarbība ar 

kolēģiem; vadītāja funkcijas, padotie; darba organizācijas jautājumi; sadarbība ar 

uzraugiem un citām personām un organizācijām ar ietekmi uz darba organizāciju; publiska 

uzstāšanās; publiskais tēls; profesionālās aktualitātes; teorētiskie koncepti; drošības izjūta; 

supervīzija kā atbalsts, emocionāls fons, supervīzijas jautājuma personiskais nozīmīgums, 

citu kolēģu viedoklis par supervīzijas jautājumu; refleksija par sevi, savu attieksmi; sava 

viedokļa paplašināšana; sadarbība ar supervizoru; supervizora vadības stils. No atvērtā 

kodējuma saraksta vienībām tika izveidotas 9 apakškategorijas, kuras savukārt tika 

http://www.visdati.lv/
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apvienotas trīs vispārējās kategorijas vienībās, īpašu uzmanību pievērošot kategorijai, kura 

attiecas uz iespējamo supervīzijas pasūtījumu identificēšanu, un visas trīs vispārējo 

kategoriju vienības tika apvienotas galvenajā kategorijā – supervizējamo vajadzības 

(sk.1.tab.). 

1.tabula 

Supervizējamo vajadzību matrica 

 

Kategorijā „Iespējamās supervīzijas jautājumu tēmas” tika apvienotas 

apakškategorijas „Personālvadības un darba organizācijas jautājumi”, Publiskums”, 

„Izglītošanās” un „Drošība un atbalsts” (sk. 2.tab.).  

 

 

 

Atvērtā kodējuma saraksts Apakškategorijas 
Vispārējās 

kategorijas 

Galvenā 

kategorija 

Sadarbība ar kolēģiem 

Vadītāja funkcijas, padotie 

Darba organizācijas jautājumi 

Sadarbība ar pārraugiem u.c. ar ietekmi uz 

darba organizāciju 

Personālvadības 

un darba 

organizācijas 

jautājumi Iespējamās 

supervīzijas 

jautājumu 

tēmas 

 

Supervi- 

zējamo 

vajadzības 

Publiska uzstāšanās 

Publiskais tēls 
Publiskums 

Profesionālās aktualitātes Teorētiskie 

koncepti 
Izglītošanās 

Drošības izjūta 

Supervīzija kā atbalsts 

Emocionāls fons 

Drošība un 

atbalsts 

Supervīzijas jautājuma personīgais 

nozīmīgums 

Citu kolēģu viedoklis par supervīzijas 

jautājumu 

Refleksija par sevi, savu attieksmi 

Sava viedokļa paplašināšana 

Supervīzijas 

procesā 

notiekošais un 

personīgais 

rezultāts 

Tiek 

formulēts 

supervīzijas 

procesa gaitā 

Sadarbība ar supervizoru 

Supervizora vadības stils 

Saikne ar 

supervizoru 

Supervizora klātbūtnes nozīme 

Uz supervīziju neattiecināms jautājums 

Pieļaujamās izpausmes supervīzijas laikā 

Supervizora 

vadības 

(„fasilitēšanas”) 

nozīme 

Plašāks 

supervīzijas 

konteksts 

Supervi- 

zējamo 

vajadzības 

Supervīzijas vides, laika un telpas nozīme Supervīzijas 

vides, laika un 

telpas nozīme 

Vairāk supervīzijas sesiju  

Papildu individuālā supervīzija  

Papildu intervīzija/kovīzija 

Supervīzijas pieejamība tuvumā 

Vajadzība pēc 

papildu/cita veida 

supervīzijas 



 

 

 

135  

2.tabula  

Pārskats par kategorijas „Iespējamās supervīzijas jautājumu tēmas” 

veidošanu 

Transkripts Apakškategorija 

1.9.Supervizēja psihologs, kurš varot sniegt personībai atbalstu, bet par 

profesionāliem jautājumiem diskutēt nevar, jo nav zināšanu. 

2.5.Veids, kā izrauties no ikdienas darbiem, parunāt ar līdzīgiem cilvēkiem, lai 

gan no dažādām specialitātēm, par līdzīgām situācijām. 

3.6.Supervīzijas laikā varam risināt klientu lietas, par savstarpējām attiecībām 

kolektīvā. 

4.7.Reizēm izrunā par sadarbību ar kolēģiem un ar iestādēm. 

Personālvadības 

un 

 darba 

organizācijas 

jautājumi 

2.16. Grūtības ir viss, kas saistās ar publisku sevis prezentēšanu gan darba 

kontekstā, gan attiecībās ar presi, gan kolēģu priekšā. 

4.8.Bāriņtiesas saprot, vienīgie, kas nesaprot un cenšas izmantot psihologus, ir 

advokāti. Viņi ķeras pie katra vārda un izgriež katru vārdu kā viņiem izdevīgi un 

vajag. Es izvairos no viņiem. Ja zinu, ka būs darbs ar tiesu vai advokātu 

iesaistīšanu, atsakos no tā darba.  

Publiskums 

 

2.17.Pieredzes apmaiņa, sevis bagātināšana, citu pieredzes iegūšana, inteliģenti 

un profesionālās izglītības paaugstināšana, nozares aktualitāšu uzzināšana. 

6.21.Supervīzijās ir zināšanas vairāk par traucējumu vai problēmu, plašāks 

redzējums un kā varētu risināt dažādos veidos. 

Izglītošanās 

3.26.Bērnus izņemt no ģimenes ir emocionāli grūti, pēc tam ir pārdzīvojumi. 

5.13.Supervīzija ir labs un pozitīvs pasākums, palīdz pārvarēt problēmas, gan 

psiholoģiskās, gan organizatoriskās. 

6.23.Svarīgi, ka supervīzijas grupā izveidojas ciešas attiecības, notiek grupas 

attīstība un grupā nebaidāmies runāt par grūtībām un parādīt, ka mēs augam un 

ka mums ir grūtības, kuras atzīstam un ar kurām esam gatavi strādāt. 

Drošība 

un 

atbalsts 

 

 

 

Šādi rezultāti pēc būtības saskan ar rezultātiem, kas izriet no iepriekš minētajiem 

Austrālijā un Kanādā veiktajiem pētījumiem par supervizējamo – sociālo darbinieku un 

fizioterapeitu – vajadzībām (sk. Hair, 2013; Redpath et al., 2015), un ļauj izvirzīt turpmākā 

pētījumā pārbaudāmu hipotēzi, ka supervizējamo vajadzības pārsvarā nav saistītas ar 

konkrētu profesiju, bet drīzāk ar supervīzijas procesa īpatnībām.  

Otrajā posmā, pārbaudot 33 aptaujas jautājumu normālsadalījumu ar Kolmogorova-

Smirnova testu, secināms, ka rezultāti neatbilst normālam empīriskam sadalījumam. Tomēr, 

ņemot vērā to, ka atsevišķi katrā izlasē respondentu skaits ir mazāks par 50 (n<50), 

turpmākai datu analīzei izmantojamas parametriskās statistikas metodes (Krastiņš un 

Ciemiņa, 2003, citēts no Kamerāde un Kristapsone, 2016). Izmantojot vienfaktora 

dispersiju analīzi ANOVA un pārbaudot uzrādītos rezultātus ar Scheffe Post-Hoc testu, tika 

noskaidrots, ka statistiski nozīmīgas atšķirības (p<0,05) starp bāriņtiesu locekļu, tiesnešu 

un psihologu profesionālajām grupām konstatējamas piecos apgalvojumos (sk. 3.tab.). 
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3.tabula 

Aptaujas apgalvojumu ar uzrādītu statistiski nozīmīgu atšķirību vērtējuma 

aprakstošās un secinošās statistikas rādītāji dažādās profesionālajās grupās 

Apgalvojums 

Tiesa Bāriņtiesa Psihologs 

F 

Diskr

iminā

-cijas 

in-

dekss 

Reakc

ijas 

in-

dekss M SD M SD M SD 

22) Man ir 

sarežģīts 

profesionāls 

gadījums/situācija/ 

lieta, par ko 

noderētu 

konsultācija 

3,13 

a,b 
1,12 

2,73 

a 
1,03 

3,82 

b 

1,3

3 
4,46* ,5 3,0 

23) Vēlos panākt 

līdzsvaru starp 

profesionālo un 

privāto dzīvi 

3,26 

a,b 
1,11 

2,73 

a 
1,03 

3,73 

b 

1,3

5 
4,47* ,5 3,1 

35) Es neatklāju 

savu 

darbavietu/profesij

u, jo tā nav 

prestiža 

1,68 

a,b 
0,90 

2,12 

a 
1,25 

1,18 

b 

0,6

0 
4,03* ,4 1,8 

36) Jūtos nomākti, 

jo profesionālajā 

darbībā saskāros ar 

traģisku situāciju 

1,87a 1,26 
2,93 

b 
1,35 

2,45 

a,b 

1,1

3 
6,68*** ,5 2,4 

44) Man ir svarīgi 

izprast 

mehānismu, kas 

darbojas 

konkrētajā 

profesionālajā 

gadījumā/situācijā/ 

lietā 

3,55a 1,25 
3,85 

a,b 
1,01 

4,64 

b 

0,6

7 
4,26* ,5 3,8 

Piezīme. N=90, ntiesa=38, nbāriņtiesa=41, npsihologs=11, M - vidējais aritmētiskais rādītājs, SD – standartnovirze, F – 

tabulu robežvērtība. Katrā rindā tie aritmētiskie vidējie, kam ir kopīgs burts, saskaņā ar Scheffe Post-Hoc testa 

rezultātiem statistiski nozīmīgi neatšķiras (p>0,05). *p<0,05, **p<0,01, df=2 visiem apgalvojumiem. 

Pārbaudot ar Scheffe Post-Hoc testu statistiski nozīmīgās atšķirības starp grupām, 

uzrādījās, ka: 

1. apgalvojums „Man ir sarežģīts profesionāls gadījums/situācija/ lieta, par ko 

noderētu konsultācija” šobrīd ir svarīgāks psihologiem nekā bāriņtiesu 

locekļiem (F(df=2)= 4,46, p=,02); 

2. apgalvojums „Vēlos panākt līdzsvaru starp profesionālo un privāto dzīvi” 

šobrīd ir svarīgāks psihologiem nekā bāriņtiesu locekļiem (F(df=2)= 4,47, 

p=,03); 
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3. apgalvojums „Es neatklāju savu darbavietu/profesiju, jo tā nav prestiža” 

šobrīd ir svarīgāks bāriņtiesu locekļiem nekā psihologiem (F(df=2)= 4,03, 

p=,04); 

4. apgalvojums „Jūtos nomākti, jo profesionālajā darbībā saskāros ar traģisku 

situāciju” šobrīd ir svarīgāks bāriņtiesu locekļiem nekā tiesnešiem 

(F(df=2)=6,68, p=,002); 

5. apgalvojums „Man ir svarīgi izprast mehānismu, kas darbojas konkrētajā 

profesionālajā gadījumā/situācijā/ lietā” šobrīd ir svarīgāks psihologiem nekā 

tiesnešiem (F(df=2)= 4,26, p=,02). 

Attiecībā uz iespējamām supervizējamo vajadzību atšķirībām starp dažādām 

(tiesneši, bāriņtiesas, psihologi) profesionālajām grupām norādāms, ka statistiski nozīmīgas 

atšķirības pie p<0,05 starp profesionālajām grupām uzrādījās apgalvojumos, kur četros no 

pieciem gadījumiem viena profesionālā grupa ir psihologi. Tomēr nelielā respondentu skaita 

un neproporcionālās attiecības pret abu pārējo profesionālo grupu izlasēm šīs atšķirības 

varētu interpretentēt tikai kā tendences, ka apgalvojumi „Man ir sarežģīts profesionāls 

gadījums/situācija/ lieta, par ko noderētu konsultācija” un „Vēlos panākt līdzsvaru starp 

profesionālo un privāto dzīvi” šobrīd ir svarīgāki psihologiem nekā bāriņtiesu locekļiem. 

Savukārt apgalvojums „Es neatklāju savu darbavietu/profesiju, jo tā nav prestiža”, tieši 

otrādi, šobrīd ir svarīgāks bāriņtiesu locekļiem nekā psihologiem. Savukārt apgalvojums 

„Man ir svarīgi izprast mehānismu, kas darbojas konkrētajā profesionālajā 

gadījumā/situācijā/ lietā” uzrādās kā šobrīd svarīgāks psihologiem nekā tiesnešiem. 

Statistiski nozīmīgas atšķirības pie p<0,01 uzrādās saistībā ar apgalvojumu „Jūtos 

nomākti, jo profesionālajā darbībā saskāros ar traģisku situāciju”, kas šobrīd ir svarīgāks 

bāriņtiesu locekļiem nekā tiesnešiem. 

Pantu iekšējās saskaņotības rādītājs – Kronbaha alfas koeficients – visai aptaujai ir 

0,922, izslēdzot apgalvojumu „Vēlos kontaktēties ar kolēģiem, lai uzzinātu nozares 

jaunumus”, Kronbaha alfas koeficientu iespējams paaugstināt līdz 0,923. 

Veicot hierarhisko klāsteranalīzi un triangulējot kvalitatīvās kontentanalīzes 

rezultātus, aptaujas 33 jautājumi tiek sakārtoti pēc to savstarpējās saistības, un 

dendrogrammā redzams, ka visi apgalvojumi ir savstarpēji saistīti (sk.1.att.). 
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1.attēls. Hierarhiskās klāsteranalīzes dendrogramma ar supervizējamo aktuālo 

vajadzību aptaujas jautājumu savstarpējo sasaisti 

Trīs no pirmajā posmā iegūtajām apakškategorijām („Personālvadības un darba 

organizācijas jautājumi”, „Izglītošanās” un „Drošība un atbalsts”) ir līdzīgas teorijā 

atzīmētajām supervīzijas funkcijām (sal. A.Kadušina administratīvā, izglītojošā un 

atbalstošā funkcija (Kadušins, 1976, citēts no Āboltiņa, 2012)). Ceturto apakškategoriju 

„Publiskums” bija grūtības pieskaitīt kādai no trim minētajām kategorijām, jo, lai arī dažos 

transkripta fragmentos informants šķietami runājis par praktiskām lietām, tomēr konteksts 

un dažkārt arī informanta tonis vai balss izmaiņas (kas netika transkribētas, tomēr atsevišķās 

situācijās bija zīmīgas) neļāva to viennozīmīgi pievienot darba organizācijas jautājumiem. 

No klāsteranalīzes rezultātiem kļūst redzams, ka apakškategorija „Publiskums” vairāk ir 

saistīta ar apakškategoriju „Drošība un atbalsts” nekā ar apakškategoriju „Personālvadības 

un darba organizācijas jautājumi”, un tas varētu būt skaidrojams ar sociāli vēlamas atbildes 

sniegšanu, dziļāka trauksmes par publiskumu cēloņa neapzināšanos vai arī grūtībām runāt 

par tēmām, kas sagādā neērtības. Tāpat rezultāti uzrādīja, ka vispārējā kodu kategorija 

„Izglītošanās” neapstiprinās kā atsevišķa kategorija, vēl vairāk – neapstiprinās pat kā 

vienota kategorija, bet saistība sadalās starp apakškategoriju „Drošība un atbalsts” un 

apakškategoriju „Personālvadības un darba organizācijas jautājumi”. Iespējams, tas varētu 

būt skaidrojams ar to, ka koda „Profesionālās aktualitātes” saturs ir cieši saistīts ar 

mijiedarbību ar citiem kolēģiem, savukārt kods „Teorētiskie koncepti” liecina par 

padziļinātu kāda individuāli interesējoša jautājuma, situācijas vai gadījuma risināšanu, tai 

skaitā izglītojoties un pētot arī teorētisko pamatojumu, līdz ar to acīmredzot būtiskāk par 

jaunas informācijas iegūšanas faktu varētu būt tas, kā un kādam mērķim šo informāciju 

iegūst.  

Tādējādi pēc klāsteranalīzes rādītājiem visi apgalvojumi iedalāmi divos lielos 

klāsteros jeb skalās, kuras var apzīmēt kā skalas „1.Fokuss uz citiem” (9 apgalvojumi) un 

„2.Fokuss uz sevi” (24 apgalvojumi), savukārt skalu "Fokuss uz sevi” var sadalīt 
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apakšskalās „2a.Fokuss uz sevi: konkrēts profesionālais gadījums/situācija/lieta” (11 

apgalvojumi) un  „2b. Fokuss uz sevi: emocionāls atbalsts” (13 apgalvojumi). 

 

Secinājumi 

Kopumā supervizējamo aktuālās vajadzības var iedalīt trīs vispārīgās kategorijās – 

„Iespējamās supervīzijas jautājumu tēmas”, „Tiek formulēts supervīzijas procesa gaitā” un 

„Plašāks supervīzijas konteksts”. Pirms supervīzijas uzsākšanas var noteikt iespējamās 

supervīzijas jautājumu tēmas, ko nosacīti var iedalīt kā vajadzību supervīzijā risināt 

konkrētu profesionālo gadījumu/situāciju/lietu un vajadzību supervīzijā mijiedarboties ar 

citiem un saņemt atbalstu. Supervizējamā vajadzības var raksturot arī kā vajadzību pēc 

fokusa uz citiem un vajadzību pēc fokusa uz sevi.  

Statistiski nozīmīgas un ticamas atšķirības pastāv starp bāriņtiesu locekļu un tiesnešu 

profesionālajām grupām attiecībā uz apgalvojumu „Jūtos nomākti, jo profesionālajā 

darbībā saskāros ar traģisku situāciju”, kas šobrīd ir svarīgāks bāriņtiesu locekļiem nekā 

tiesnešiem. 

Veiktā metožu triangulācija un aptaujas psihometriskie rādītāji ļauj secināt par darba 

kopējo un aptaujas pantu iekšējo savstarpējo saskaņu, kas liecina par darba autoru iegūto 

datu ticamību. 

Apstiprinot izveidoto aptauju un izmantojot to pirms iepirkuma procedūras 

uzsākšanas, iegūtie rezultāti supervīzijas iepirkuma organizatoram atvieglos iepirkuma 

līguma priekšmeta definēšanu (kas bieži organizācijā nav pats supervizējamais), kas 

savukārt dotu iespēju konkrētajai profesionālajai grupai atbilstošāk savām vajadzībām 

saņemt supervīzijas pakalpojumus. Tāpat izveidoto aptauju varētu izmantot supervīzijas 

procesā, noskaidrojot supervizējamo aktuālās vajadzības situācijās, kad supervizējamie 

nevēlas runāt paši pēc savas iniciatīvas vai viņiem ir grūti noformulēt aktuālo jautājumu. 

Aptaujas pantu iekšējās saskaņotības rādītājs visai aptaujai ir pietiekams, tomēr 

šobrīd uzrādītās aptaujas skalas var izmantot, tikai papildus rēķinot vidējos rādītājus 

konkrētā skalā, kas ir ne visai ērti un intuitīvi saprotami cilvēkiem, kas nav speciālisti 

aptauju lietošanā. Tādēļ, iespējams, būtu noderīgi aptauju modificēt un izveidot kā īsāku 

instrumentu, piemēram, ar divām skaidri izteiktām skalām (piemēram, atbilstoši šī pētījuma 

rezultātiem "fokuss uz konkrētu profesionālo gadījumu/situāciju/lietu" un "fokuss uz 

emocionālo atbalstu un mijiedarbību ar citiem"), no kurām vienas skalas rezultātu pārākums 

pār otru ļautu skaidrāk noteikt supervīzijas pakalpojuma iepirkuma priekšmetu – vai nu 

supervizējamo aktuālās profesionālās vajadzības ir vairāk vērstas uz emocionālo jautājumu 

risināšanu, savstarpējo atbalstu un mijiedarbību vienam ar otru, vai fokusētas uz konkrēto 

gadījumu/situācijas/lietu risināšanu, attiecīgi arī izvērtējot supervizora kvalifikāciju un 

potenciālo spēju vadīt supervīziju atbilstošāk supervizējamo aktuālajām vajadzībām.  

Turpinot darbu un attīstot, un pārbaudot izveidoto aptauju plašākā populācijā, būtu 

vēlams novērst šī pētījuma ierobežojumus (neliela izlase, visas apakšizlases nav savstarpēji 

samērīgas), un tad, iespējams, varētu tikt iegūti precīzāki dati par supervizējamo 

vajadzībām, to hierarhiju, supervizējamo subjektīvajiem uzskatiem par to, kuras vajadzības 

un kādā mērā iespējams apmierināt ar supervīzijas palīdzību; arī ar lielāku ticamību būtu 
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pārbaudītas minēto elementu atšķirības dažādās profesionālajās grupās, un aprobēts 

lietošanā vienkāršs un ērts supervizējamo aktuālo profesionālo vajadzību noteikšanas 

instruments. Tāpat viens no turpmākiem pētījumu virzieniem ir iespējams, pārbaudot 

radušos hipotēzi, ka supervizējamo vajadzības pārsvarā nav saistītas ar konkrētu profesiju, 

bet drīzāk ir universālas un saistās ar supervīzijas procesa būtību kā tādu. Kā vēl viens 

iespējamais pētījuma virziens varētu būt izpēte, vai, iesaistot supervizējamos supervīzijas 

procesa organizēšanā un viņu vajadzību apzināšanā, paaugstinātos supervizējamo gatavība 

un vēlme aktīvi iesaistīties supervīzijās, vai tas palielinātu supervīziju efektivitāti un 

paaugstinātu supervizējamo subjektīvo apmierinātību ar saņemto supervīzijas pakalpojumu.  
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Differences in needs of supervisees in different professional groups 
(judges, custody courts, psychologists) 

Indra Markova  
Sandra Mihailova  

 

Abstract 

 

Some professionals and employees are obliged to have a supervision service due to 

requirements according to the law or due to the choice of their employer. When organisations 

purchase supervision services, organisation representatives involved in procurement process might 

not be aware of colleagues (supervisees) needs, but a good adult learning (including supervision) 

should focus on identified participant’s learning needs (Hawkins, Shohet, Ryde & Wilmot, 2012). An 

inaccurate procurement subject without an option to specify the main supervision target before 

signing a contract may lead to the situation, when supervisors are not able to assess correctly their 

qualification and competency to execute the contract. It may result in  disappointment and resistance 

from supervisee’s perspective, dissatisfaction with received services, and quality concerns from 

organisation’s perspective, as well as frustration and legal consequences from supervisor’s prospect. 

The purpose of the research was to explore (1) supervisees’ needs and (2) possible divergence 

within different professional groups – judges, members of child welfare organisations (the Orphan's 

and Custody Courts), and psychologists in order to construct a survey regarding actual professional 

needs of supervisees related to the supervision content. The research included 6 informants (2 judges, 

2 court (child welfare) members, 2 psychologists) with supervision experience in the first phase, and 

103 participants (the total of 90 included 41 from the court (child welfare), 38 judges, and 11 

psychologists) in the second phase. 

During the first phase of the research, the inductive content analysis was used to analyse 

transcriptions of semi-structured interviews with informants, and a survey regarding actual needs of 

supervisees was constructed, based on the results of the first phase. Hierarchical clustering was used 

to determine linkage between needs’ groups, and Cronbach's alpha was used to measure the internal 

consistency of the survey. 

The obtained results demonstrate that possible supervision content topics cover human 

resources management and organisational situations, publicity, education and safety and support, and 

two needs categories might be specified – either there is a more distinct need (1) to approach and 

handle specific situation or case related-topics, or (2) to interact with others and receive support. This 

tendency can be reflected in the procurement documentation in order to improve supervision services. 

 

Keywords: Supervisee Needs, Adult Learning, Judges, Child Welfare.  
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2.4. Klientu grūti pārvaramas emocijas un jūtas supervīzijā: 
kvalitatīva pētījuma rezultāti 

Anete Hofmane 

 

 

 

Ievads 

Mūsdienās supervīzija ir kļuvusi vairāku profesiju nozīmīga profesionālās darbības 

sastāvdaļa, jo īpaši tajās, kas vērstas uz palīdzību. Virknē profesiju, piemēram, 

psihoterapeitiem, psihologiem un mākslas terapeitiem, tā ir kļuvusi par neatņemamu daļu 

profesionālā statusa iegūšanā un saglabāšanā (Mārtinsone, Mihailovs, Ļevina, 2017). 

Dažādu palīdzošo profesiju ikdienas darbs saistīts ar klientu problēmu risināšanu, t.sk. 

stāvokļa novērtēšanu, kas nereti ietver emociju un jūtu atpazīšanu, nosaukšanu, palīdzot 

atrast klientam pieņemamas emociju un jūtu pārvarēšanas stratēģijas. 

Daudzi pētījumi un publikācijas pierāda arī to, ka ne tikai palīdzošām profesijām 

darbā ar klientiem un viņu emocijām ir būtiska nozīme. Pētījumos arvien vairāk tiek 

uzsvērta emociju un jūtu nozīmība uzņēmējdarbībā un darbā ar dažādām klientu grupām, 

kā, piemēram, ir pētīta emociju ietekme uz lēmuma pieņemšanu un vadīšanas prasmju 

efektivitāte uzņēmējdarbībā un vadībā (Ohlsson, Larsson, 2017; Prezerakos, 2018), emociju 

saistība ar klientu lojalitāti un vēlmi iegādāties preces/ produktus mārketingā un pārdošanā 

(Lewinski, Fransen and Tan, 2016), emociju nozīmīgums klientu līdzestības, sadarbības un 

veselības veicināšanā fizioterapijā (Gard and Lundvik-Gyllensten, 2000), emociju saistība 

ar komunikācijas efektivitāti farmācijā (Lust and Moore, 2006). Kā jau minēts, emocijas un 

jūtas vienmēr ir bijušas nozīmīgas psihoterapijā, psihiatrijā, psiholoģijā u.c. profesionālajās 

darbībās jomās, kurās ir būtiskas konsultēšanas iemaņas un dažādi emocionālie un jūtu 

aspekti klientu un pacientu labbūtības veicināšanā (Finset and Ørnes, 2017). Tādējādi 

emociju un jūtu prasmīga pārvaldīšana ir daļa no klientu un arī speciālistu psihohigiēnas, 

taču konsultēšanas sākumā klientiem un arī vēl nepieredzējušiem speciālistiem ir noteikti 

priekšstati par to, kas ir emocijas, kā ar tām strādāt, ko drīkst, ko nedrīkst just un kas ir un 

nav pieņemamas emocijas un jūtas, it īpaši, ja tās ir izteikti intensīvas (Center for Substance 

Abuse Treatment, 2009; Londoño-McConnell and Matthews, 2013; Prasko et. al., 2010). 

Tāpēc ir būtiski aktualizēt teorijas par emocijām un jūtām, definēt grūti pārvaramās 

emocijas un jūtas, izmantot iegūtās zināšanas supervīzijās darbā ar klientiem individuāli un 

grupās. 

Sarunās ar dažādu nozaru pārstāvjiem nereti tiek lietoti apzīmējumi „grūti 

pārvaramas emocijas, jūtas”, vai arī „klientu/pacientu grūtās emocijas” un, lai gan 

speciālistu vidū, kovīzijās, supervīzijās un psihologu-pārraugu konsultāciju sniegtajā 

kontekstā ir skaidrs, ko šie vārdi izsaka, tomēr darba autorei nav izdevies atrast literatūru, 

kura skaidrotu šādu jēdzienu. Literatūrā tās tiek sauktas par intensīvām, negatīvām vai 

disfunkcionālām emocijām vai jūtām (Aldao, Nolen-Hoeksema and Schweizer, 2010), taču, 

kā neformālās sarunās uzsver speciālisti, ne vienmēr emocijām un jūtām ir jābūt ar augstu 
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intensitāti, lai tās klientiem būtu grūti pārvaramas, kā arī to apzīmēšana „negatīvajās” vai 

„disfunkcionālajās” var nebūt korekta, ņemot vērā to, ka tiek piešķirts pašu emociju un jūtu 

veselīguma novērtējums un tās var būt stigmatizējošas (Rowe, Fitness, 2018; Lindenbaum, 

Jordan, 2014; Akinola, Mendes, 2009). Ir pieejama literatūra par dažādām konsultēšanas 

metodēm un tehnikām darbā ar klientu emocijām un jūtām (Mārtinsone, 2010), kuras 

prasmīgi un pieredzējušāki speciālisti spēj adaptēt dažādām vajadzībām, tomēr, saskaroties 

ar klientu grūti pārvaramajām jūtām un emocijām, jaunajiem speciālistiem būtu 

nepieciešams uz pierādījumiem pamatots metožu saraksts, kuru var lietot, lai palīdzētu 

klientiem regulēt emocijas un jūtas.  

Pētījuma mērķis ir izpētīt ekspertu viedokli par grūti pārvaramām emocijām un 

jūtām, lai tās izprastu, raksturotu un definētu, kā rezultātā palīdzētu definēt supervīzijas 

mērķi. 

Pētījumā tika izvirzīti trīs pētījuma jautājumi: Kas ir grūti pārvaramas emocijas 

un jūtas? Kuras emocijas un jūtas supervizējamajiem/ klientiem ir grūti pārvaramas? Kādi 

var būt supervīzijas mērķi, palīdzot klientiem darbā ar grūti pārvaramām emocijām un 

jūtām? 

Pastāv uzskats, ka ne vienmēr supervizoram nepieciešams strādāt ar klientu 

emocijām un jūtām, jo tas var skart dziļākus personības līmeņus, tāpēc ne visiem 

supervizoriem un organizāciju konsultantiem ir nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

kompetences darbam ar klientu emocijām/jūtām (jo sevišķi ar grūti pārvaramām 

emocijām/jūtām), kas nosaka šī pētījuma aktualitāti. 

 

Metodoloģija 

Pētījumā lietota kvalitatīvā pētījuma stratēģija un pamatotās teorijas pētījuma dizains.  

Instrumentārijs. Dati iegūti ar padziļinātu, daļēji strukturizēto interviju, kura veikta 

individuāli ar katru ekspertu gan attālināti, gan klātienē. Intervija sastāv no 3 daļām 

(ekspertu profesionālās darbības pašraksturojums; profesionālais viedoklis par emocijām, 

jūtām un grūti pārvaramām emocijām, jūtām; metodes darbā ar grūti pārvaramām 

emocijām, jūtām). Intervijām veikta kontentanalīze, un šajā rakstā ir apkopoti tās rezultāti. 

Procedūra. Kopumā pamatotās teorijas izstrādē ir seši posmi, no kuriem pirmie divi 

ietver procedūras izstrādi un datu vākšanu, savukārt trešajā posmā tiek veikta datu analīze,  

un šajā pētījumā ietverta kvalitatīvā kontentanalīze. Kontentanalīzes veikšana izrietēja no 

trīs ekspertu (pētnieku) triangulācijā iegūtajiem secinājumiem. Ceturtajā posmā notika 

validizācija - iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar teorijā minēto, veidojās interpretatīvs 

skaidrojums, un piektajā posmā tika ietverts teorētiskais pamatojums. Beidzamais ir sestais 

posms, kurā tiek apkopoti rezultāti, to interpretācija, lai izdarītu secinājumus. Visi pētījuma 

posmi nav apkopoti šajā zinātniskajā rakstā ierobežotā apjoma dēļ. 

Respondenti. Pētījumā piedalījās 12 respondenti – nozares profesionāļi/eksperti, 

kuri atbilda šādiem kritērijiem: (1) ir iegūta formālā un/vai neformālā izglītība koučingā, 

supervīzijā, psihoterapijā, psiholoģijā, mākslas terapijā; (2) strādā individuāli ar klientiem, 

nodrošinot konsultēšanu un lietojot arī citas metodes; (3) ir ieinteresēti un piekrita sniegt 

interviju. 
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1.attēls. Pētījuma dalībnieku sadalījums pēc iegūtās formālās un un/vai 

neformālās izglītības  

 

Kopumā visi 12 respondenti pārstāvēja septiņas specialitātes un/vai profesijas, kurās 

tiek apgūtas konsultēšanas zināšanas, prasmes un kompetences. No 12 ekspertiem 11 bija 

ieguvuši vairākas izglītības un neizdalīja nevienu primāru darbības veidu, jo konsultēšanas 

procesā no savas izglītības integrē dažādas metodes. Būtiski pieminēt, ka kopumā piedalījās 

3 supervizori un 4 psihologi-pārraugi (no tiem viens dalībnieks pārstāvēja abus, kopumā 6 

eksperti jeb 50% pārstāv abas profesijas). Visiem ekspertiem ir maģistra grāds, trim ir 

doktora grāds un četri šobrīd ir doktora grāda pretendenti, taču būtiska ir ne tikai iegūtā 

izglītība, bet arī tas, cik ilgi eksperti strādā, konsultējot klientus profesionālajā vidē (sk. 

1.tab.) 

1. tabula 

Respondentu nostrādāto gadu skaits ar klientiem 

Eksperts 1.e

. 

2.e

. 

3.e

. 

4.e

. 

5.e

. 

6.e

. 

7.e

. 

8.e

. 

9.e

. 

10.e

. 

11.e

. 

12.e

. 

M 

Nostrādāt

ie gadi 

19 20 4 20 22 20 4 10 4 4 4 20 12,

5 

 

Vidēji visi eksperti ir strādājuši 12,5 gadus, kas ir ilgs laiks, taču, apskatot amplitūdu, 

tā svārstās no 4 līdz pat 22 darbības gadiem, kas nozīmē, ka vidējais rādītājs neraksturo 

izlasi, taču visi intervējamie ar klientiem strādā vismaz 3 reizes nedēļā un apmeklē regulāras 

supervīzijas vai atrodas psihologu/psihoterapeitu profesionālajā pārraudzībā. 

 

Rezultāti un diskusija 

Sākotnēji apkopojot zinātnisko literatūru, tika definēti emociju un jūtu jēdzieni. 

Emocijas ir normālas, konsekvantas, uzvedības un verbālas, kā arī ar subjektīvo pieredzi 

pamatotas reakcijas uz iekšējiem (domām, ķermeniskām sajūtām) procesiem/kairinātājiem, 
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kurus var pastiprināt apkārt notiekošā interpretācija, un kurām ir 

ķermenisks/neiroloģisks/fizisks pamats. Emocijas palīdz indivīdam saprast šobrīd 

notiekošo, lai orientētos, pasargātu, ieinteresētu, piepildītu ar enerģiju apkārtējo vidi un 

kopumā ļautu tai pielāgoties. 

Savukārt jūtas tiek definētas kā apzināts vai neapzināts, normāls, ar subjektīvo 

pieredzi pamatots ilgtermiņa daudzslāņu emocionālais fons ar iepriekšējo pieredzi iegūtu 

jēgu un nozīmi, kas var noteikt īstermiņa emocionālās reakcijas uz notikumiem un 

izpaužas attieksmē (kognitīvi, emocionāli un uzvedībā) pret sevi, citiem cilvēkiem, 

situāciju un objektiem. Izjūtas ir apzināts jūtu un emociju pārdzīvojums. 

 

Pētījumā iegūtie rezultāti no ekspertu intervijām 

Lai atbildētu uz pirmo pētījuma jautājumu “Kas ir grūti pārvaramas emocijas un 

jūtas?”, tika veikta ekspertu interviju atbilžu triangulācija un, apkopojot rezultātus, tika 

izdalīti grūti pārvaramu jūtu un emociju raksturojumi, kuri iedalīti 8 kategorijās (sk. 2.tab). 

2.tabula 

 Grūti pārvaramu emociju un jūtu 8 kategorijās raksturojumi (autores veidota) 

Nr. 

p.k. 
Grūti pārvaramas 

emocijas 

Grūti pārvaramas  

emocijas un jūtas 

Grūti pārvaramas  

jūtas 

1.  Situatīvi intensīvas: 

pārpludinošas, 

piesātinātas, 

neizturamas, rada 

spēcīgu fizioloģisku 

diskomfortu, no kā 

klients pats  nobīstas 

Subjektīvs novērtējums: kuras 

pats klients par tādām uzskata 

(jebkuras jūtas un emocija var 

potenciāli būt grūti pārvaramas) 

Sabiedrībā nepieņemamas: 

grūti pieņemamas, jo valda 

tabu priekšstats par tām, 

pārprotamas, rada ciešanas 

un traucē dzīvot, ievērojot 

pilnvērtīgu prosociālu 

dzīvesveidu, audzināšanas 

aizliegums kaut ko just, 

izolējošas (tikai man tā ir) 

2.   Destruktīvas domas: tādas, 

kuras aizskar cilvēka pamata 

pārliecības par sevi, izraisa zems 

pašvērtējums 

Nomācošas, bloķējošas:  

nav enerģijas vai tās ir maz, 

fona efekts, kuru ir grūti 

transformēt, traucējošas 

sasniegumiem 

3.   Kombinācijas: emociju un jūtu 

kopums, mezgli, loks (dusmas, 

kas mijas ar bezspēcību un 

bailēm), senas un dziļas jūtas, 

kurām ir pakārtota dzīve, lai tās 

uzturētu  

 

 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 
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2.tabulas turpinājums 

Nr. 

p.k. 

Grūti pārvaramas 

emocijas 

Grūti pārvaramas emocijas un 

jūtas 

Grūti pārvaramas jūtas 

4.   Pretrunīgas: iekšējs konflikts, 

ko es jūtu un ko drīkstu un 

nedrīkstu just, emociju un jūtu 

kontrasts (skumjas, kas mijas ar 

atvieglojumu). 

 

5.   Trūkst pārvaldīšanas iemaņu: 

nav iemaņu reaģēt, paust, trūkst 

pašefektivitātes 

 

 

Eksperti uzsver, ka jebkura izjūta var potenciāli būt grūti pārvarama, ja cilvēks to 

tādā veidā uztver un pret to tā izturas apzināti vai neapzināti, respektīvi, to uztver 

subjektīvi. Otrais eksperts īpaši uzsvēra, ka “arī pozitīvas emocijas un jūtas, piemēram, 

gandarījums, var būt grūts, piemēram, cilvēks sev neļauj priecāties, jo tas var būt kā grēks, 

kā aizliegums pašam sev – nu ko tad es tagad sevi slavēšu.”  

Triangulācijas rezultātā eksperti norādīja, ka emocijas un jūtas kļūst grūti 

pārvaramas, ja pastāv to kombinācijas jeb mezgli, kas ir cieši savijušies cits ar citu, un 

klienti sākotnēji neredz izeju, risinājumu, saviem pārdzīvojumiem “galu un malu”. Reizēm 

šīs kombinācijas var būt tik intensīvas, ka klienti no tām bēg, izvairās un vispār pārstāj just, 

t.sk. disasociējas. Tas jo īpaši novērojams, ja pastāv pretrunīgas izjūtas un to 

kombinācijas. Piemēram, intervijā trešais eksperts norāda šādi: „sēru gadījumā, kad cilvēks 

var justies skumji un atviegloti vienlaikus”. Triangulācijas rezultātā sākotnēji šīs abas 

kategorijas bija kopā, taču diskusijas laikā eksperti nonāca pie secinājuma šo kombināciju 

sadalīt, pamatojoties uz to, ka visbiežāk pretrunīgas emocijas ir pozitīvas un negatīvas 

vienlaikus, taču ar vārdu “kombinācijas” var norādīt to, ka izjūtas pārstāv dalījuma 

“pozitīvs/negatīvs” vienu spektru, piemēram, tikai negatīvas emocijas – dusmas un skumjas 

vienlaikus. 

Visbeidzot eksperti nonāca pie triangulācijas rezultāta, ka grūti pārvaramām jūtām 

un emocijām cilvēkam trūkst to pārvaldīšanas prasmes un tādējādi rodas bailes, 

izvairīšanās no savām izjūtām, jo nav pārliecības par savu spēju tikt ar tām galā vai arī trūkst 

tieši spējas tikt ar šīm jūtām un emocijām galā. Saskaņā ar teoriju ir sasaiste, ka izjūtas var 

būt grūti paužamas gan verbāli, gan neverbāli jau iepriekš minēto iemeslu dēļ, un tā var arī 

būt personības īpašību līmenī, kā arī var pastāvēt stereotipi par emociju paušanu vai 

nepaušanu (Tukcapar, 2009; Suma et. al., 2019; Burns, 1989). 

Pēc ekspertu domām, kā arī saskaņā ar teoriju jūtas indivīdam var būt grūti paužamas 

vai pieņemamas tādēļ, ka sabiedrībā ir noteikti principi un noteikumi, kuri nosaka, kas ir 

pieņemamas jūtas, nosaka to izpaušanu, izjušanu un vēlamību. Tas attiecīgi noved pie tā, ka 

cilvēki ne tikai ārēji nepauž, bet arī iekšēji nespēj šīs jūtas pieņemt, nosoda sevi par to jušanu 

un rezultātā izolējas, par tām nerunā; rodas domas, ka viņi ir vienīgie ar šādām jūtām un 

emocijām. Cēlonis var būt audzināšana - cilvēks nespēj pieņemt noteiktas jūtas, jo tā ir 

audzināts. Intervētie eksperti norāda, ka šis ir dziļš līmenis, kas prasa ilgtermiņa 

transformāciju, kas sākas ar ventilēšanu un beidzas ar jēgas un nozīmes piešķiršanu šīm 

jūtām, sasaistot ar iepriekšējo pieredzi.  
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Eksperti atzina, ka grūti pārvaramas jūtas ir nomācošas, jo tajās ir maz enerģijas. 

Šādās jūtās trūkst resursu un iedvesmas rīcībai, transformācijai un mērķu sasniegšanai, tās 

cilvēku it kā bloķē, nenotiek transformācija, un rezultātā vēl vairāk pazeminās pašvērtējums 

un pašefektivitāte, jo trūkst pieredzes jūtu pārvarēšanai. 

Savukārt, kā atzina eksperti, emocijas par grūti pārvaramām var uzskatīt ne tik lielā 

mērā sabiedrības uzskatu dēļ, bet gan tādēļ, ka cilvēkam konkrētajā brīdī trūkst prasmju 

tās pārvaldīt.  Emocijas visbiežāk ir grūti pārvaramas pēkšņās, cilvēkam subjektīvi 

nozīmīgās un negaidītās situācijās, kurās emocijas rodas ātri un tās ir ļoti intensīvas vai 

pietiekoši intensīvas; rodoties fiziskam diskomfortam, nepietiek resursu loģiskās 

domāšanas pieslēgšanai un uzvedības pašregulācijai. Tādos gadījumos ir ļoti grūti 

nomierināties, un cilvēki var nobīties paši no sevis un turpmāk emocionāli “nobloķēties”.  

Lai atbildētu uz otro pētījuma jautājumu “Kuras emocijas un jūtas 

supervizējamajiem/ klientiem ir grūti pārvaramas?”, ekspertiem intervijās tika lūgts 

nosaukt un īsi raksturot šīs izjūtas no profesionālās pieredzes darbā ar klientiem, kā arī 

izzināts mērķis, ar kādu katrā gadījumā būtu jāstrādā. Kopumā eksperti intervijā nosauca 

dažādas grūti pārvaramas jūtas un emocijas, kuras triangulācijas rezultātā atpazina kā 

spektru (sk. 2.attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls. Grūti pārvaramu emociju spektrs (autores veidots) 

 

Vadoties no intervijā minētā, eksperti, apkopojot datus, norādīja, ka grūti pārvaramas 

izjūtas ir tādas, kurās ir ļoti maz enerģijas (traucē sasniegumiem, nomāc rīcību un vairāk 

attiecas uz jūtām, taču neizslēdz emocijas) vai, tieši otrādi, tādas, kurām dažādu iemeslu dēļ 

ir ļoti liela  intensitāte (vairāk attiecas uz emocijām, taču neizslēdz jūtas). 

Pētījuma rezultātā kopumā tika izdalītas 11 grūti pārvaramas izjūtas, no kurām trīs ir 

grūti pārvaramas ar augstu intensitāti (sk. 3.tab.) un 9 - ar zemu intensitāti (sk. 4.tab.), kur 

trauksme/panika ietilpst abās kategorijās, jo spēj pārmērīgi aktivizēt vai, tieši otrādi, pilnībā 

nomākt. No intervēto ekspertu pieredzes apkopojuma var izdalīt vēl trīs aspektus visām 

grūti pārvaramajām izjūtām:  

1. Klients pats nesaprot, kas ar viņu notiek, kāpēc tas tā ir, kāpēc tieši viņam tā 

ir, izjūta, ka tikai viņam tā ir un citiem nav. 

2. Klients pat neapzinās savas izjūtas un to ietekmi uz viņa labbūtību, kā arī 

neapzinās savu uzvedību izjūtu ietekmē, kuras var būt pakārtotas šīs uzvedības 

izpaušanai, un ka tā traucē sasniegt mērķus, iekļauties sabiedrībā. 

3. Klientam grūti pārvaramas izjūtas ir tās, kuras radušās vardarbības, 

traumatiskas un neapstrādātas pieredzes rezultātā. 

4.  

Grūti pārvaramas 

emocijas un jūtas 
Grūti pārvaramas  

emocijas un jūtas 

 

Viegli pārvaramas  

emocijas un jūtas 

Mērena 

intensitāte 

Maz enerģijas / 

zema intensitāte 
Augsta intensitāte/ 

daudz enerģijas 
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3.tabula 

  

Grūti pārvaramas jūtas un emocijas ar augstu intensitātes spektru (autores veidots) 

Emocija/jūtas 
Norādīšanas 

reižu skaits 
Raksturojums (kontentanalīzes rezultāti) 

Dusmas 10 Spēcīgas, intensīvas, neprasmīgi pārvaldītas, nesaprastas un 

“jēlas” dusmas, kā arī tādas, kuras ir uzslāņojušās uz citām jūtām 

– skumjām, vilšanos, izmisumu, bezpalīdzību, tādām emocijām, 

kuras nomāc enerģiju; dusmas iedod enerģiju cīnīties, bet 

pamats paliek neapstrādāts un neintegrēts. Dusmām, kurām ir 

augsta intensitāte un jauda, ir tendence uztvert situācijas 

bīstamākas nekā tās ir reāli, lai dusmas varētu pasargāt un 

sagatavot briesmām. Grūti izturamas dusmas var būt līdztekus 

ar intensīvām fiziskām sajūtām – galva sprāgst pušu no dusmām, 

sirdsdarbība paātrinās u.c. Dusmas, kas traucē iekļauties 

sabiedrībā un savaldīties, rada apdraudējumu citiem, tās ir 

visurejošas. Intensīvas dusmas var radīt spēcīgu vēlmi 

norobežoties no citiem un no pašu domām, un uz dusmām 

ilgtermiņā uzslāņojas kauns un vainas sajūta. Dusmas par 

netaisnību, par dzīvi, par kritiku, dusmas par zaudējumu, 

aizvainojums kopā ar riebumu, ko apvieno ar citām domām, 

pārliecību, un rezultātā cilvēks sevi izolē. Dusmas kā fona jūtas 

no bērnības par pāridarījumu, kas izpaužas dažādās situācijās un 

nāk no traumas. Nicinājums un niknums ir augstā intensitātē. 

Sievietēm dusmas ir grūtāk pieņemt, pārdzīvot un izpaust. 

 

Prieks 7 Grūti pārvarams ir tad, kad cilvēks neprot priecāties, neatļauj 

sev just gandarījumu. Tas nereti nāk no bērnības, kad pieaugušie 

ir teikuši: „Nu, ko tu tagad sapriecājies, te tak nav par ko 

priecāties!”. Ir priekšstats, ka prieks ir grēcīga emocija un tas ir 

jānopelna („Es neesmu pelnījis būt laimīgs.”). Kā arī prieku un 

gandarījumu just ir grēks, jo tad esi iedomīgs vai neesi 

pazemīgs. Prieku cilvēki nemēdz paust, jo ir bailes no 

nosodījuma un skaudības, bailes, ka kāds viņa prieku devalvēs. 

Nereti cilvēkam ir priekšstats, ka, ja ir noticis kas tāds, par ko ir 

vērts priecāties, tad uzreiz jānotiek kam sliktam, jo prieks ilgi 

nevar būt.  

 

 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 
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3.tabulas turpinājums  

Emocija/jūtas 
Norādīšanas 

reižu skaits 
Raksturojums (kontentanalīzes rezultāti) 

Trauksme, 

panika 

5 Trauksme kļūst par grūtu tad, ja zem tās slēpjas cita izjūta (kas 

ir ilgtermiņā nepanesama) un situatīvi grūti pārvarēt intensitātes 

un ķermenisko sajūtu dēļ (sirdsdarbības paātrināšanās, svīšana, 

ķermeņa temperatūras paaugstināšanās un pazemināšanās, 

drebuļi u.c.), ir daudz domu, kas šaudās pa galvu. Trauksmē viss 

minētais savijas kopā, un trauksmi ir grūti pārvaldīt. Trauksmes 

pamatā ir daudz negatīvu domu un neticības saviem spēkiem to 

pārvarēt, kā arī trūkst prasmju to pārvarēt; satraukums un 

trauksme (jo sevišķi cilvēkiem, kuri jau pēc personības rakstura 

ir emocionāli) rada īpašas grūtības, tā rezultātā var rasties 

izvairīšanās, prokrastinācija u.c. Trauksmes signalizē par 

briesmām, un no briesmām ir jāturas pa gabalu, ja izvairīšanās 

netrenē prasmes trauksmi pārvarēt; rodas trauksme no 

trauksmes līdzīgi kā bailes no bailēm, un neatrisinātie jautājumi 

var rezultēties absolūtā panikā. 

 

4.tabula 

 

Grūti pārvaramas jūtas un emocijas ar zemu intensitātes spektru 

Emocija/ 

jūtas 

Norādīšana

s reižu 

skaits 

Raksturojums (kontentanalīzes rezultāti) 

Kauns 9 Izpaužas kā kautrēšanās. Internalizēts kauns izpaužas kā 

attieksme pret savu ķermeni un sevi, un tas prasa drosmi pateikt 

“man ir kauns”. Kauns aizskar pamatpārliecību par sevi ("esmu 

slikts"), kauns ir iedragājoša emocija, kas traucē izturēt dzīves 

grūtības. Kaunu raksturo nodurtas acis un galva, centieni slēpties, 

neadekvāti smiekli un noteikti ķermeņa signāli. Kauns un 

kautrēšanās no citiem, “kauna kultūra”, kas nošķir pieņemamo no 

nepieņemamā, cilvēks kaunu internalizē un reizēm vēl vairāk 

paspilgtina. Šausmīgs kauns narcistiskām personībām ir tabu, 

taču tā ir viņu vadošā emocija, no kuras nāk neadekvāti 

paaugstināts pašvērtējums, lai izvairītos no kauna. Konsultācijās 

līdz kaunam ir jānonāk pakāpeniski, ar to nekad nevajag sākt. 

Skumjas 9 Bēdas, skumjas par zaudējumu – reālu vai iedomātu, neizsērotas 

sēras. Visaptverošas un spēcīgas, tās apņem ķermeni un prātu. 

Skumjas, kad ir jāšķiras no kaut kā un kāda, cilvēks pat neapjauš, 

jo tās ir kaut kur fonā. Skumjas kļūst īpaši nepārvaramas, kad ir 

piedzīvota vardarbība, jo tā ir traumatiska pieredze, kad ir 

sašūpota cilvēka pamatpārliecība par sevi, par pasauli un ir jātiek 

galā ar skumjām par zudušajiem priekšstatiem par pasauli un par 

reālo zaudējumu (cilvēka, dzīvnieka, priekšmetu u.c.). Skumjas 

ir arī kā pret sevi vērstas dusmas, ka dusmoties nav iespējams, jo 

tad ir asaras, cilvēks it kā skumst, bet patiesībā ir ļoti dusmīgs. 

Skumjas grūtāk ir pieņemt, pārdzīvot un izpaust vīriešiem. 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 
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4.tabulas turpinājums 
Emocija/ 

jūtas 

Norādīšanas 

reižu skaits 
Raksturojums (kontentanalīzes rezultāti) 

Bailes 9 Eksistenciālas bailes, bailes no bailēm un no nosodījuma rodas 

traumatisku pieredžu rezultātā, ka pasaule ir nedroša, nākotne ir 

biedējoša. Trūkst prasmju un atbalsta bailes pārvarēt, un tad 

cilvēks izolējas. Bailes zaudēt kontroli pār notiekošo, bailes, ka 

viss sabruks, ja cilvēks nebūs noteicējs, un tas sasaucas ar 

cilvēka pašvērtējumu – kas es būšu bez šīs kontroles, varas. 

Bailes pazaudēt arī kontroli pār sevi. Rodas, ja nav resursu - 

iekšēju un ārēju - tās pārvarēt; nav atbalsta no citiem, nav 

pieredzes pārvarēt bailes, nav spēka. Bailes no nosodījuma, ko 

citi padomās, un tas bloķē un liek cilvēkam domāt „labāk vispār 

nedarīšu, jo kas gan no tā iznāks, ko citi padomās." Bailes 

uzslāņojas uz citām emocijām un arī uz bailēm. Cilvēks saka, 

ka bailes ir par kaut ko vienu, bet faktiski zem tām ir vēl citas 

bailes, veidojas kā tīklojums, fobijas.  

Vaina 9 Vaina sašūpo cilvēka pamatpārliecību par sevi („es esmu 

vainīgs, es esmu slikts, nemīlams”). Pašpārmetumi, nespēja 

piedot sev, nožēla. Nespēja uzņemties atbildību par notikušo, 

kas ir pretstats vainai, vaina kā upura lomas daļa, no kuras ir 

grūti izkāpt, jo tad mainīsies visa dzīve. Vainas kultūra, kurā 

vaina kalpo par kontroles elementu un pazemības iedvesmotāju. 

Vaina kā internalizētas dusmas - ka cilvēks nedrīkst dusmoties, 

viņš sāk justies vainīgs. No vainas atvasinās apvainošanās un 

aizvainojums, kas nāk no citu cilvēku novērtējuma un 

spriedumiem. Pēc tam parādās dusmas, riebums pret citiem vai 

sevi. 

Trauksme, 

panika 

5 Sk. 3.tab. 

Bezpalīdzība 

/ bezspēcība 

4 Ļoti maz enerģijas, kad cilvēks jūtas bezpalīdzīgs, ļoti dziļa 

izjūta, jo parasti tai uzslāņojas kas cits, kur ir emocija – dusmas. 

Tas ir kā iekšējais bērns, kurš ir bijis bezpalīdzīgs. Rodas 

traumu, vardarbības rezultātā, kad cilvēks neko nav varējis 

izdarīt un viņam sašūpojas priekšstati par sevi, savām spējām 

un nozīmību. Bezspēcība un bezpalīdzība traucē sasniegt 

mērķus, jo cilvēkam šķiet, ka viņš neko nespēj ietekmēt, izdarīt, 

tas var būt pamats zemam pašvērtējumam. 

Atstumtība / 

izolētība 

2 Sociāla izjūta, kad cilvēks jūtas viens, vientuļš ar to, kas viņam 

ir (pat ar labām lietām, piemēram, sasniegumiem). Cilvēks pats 

norobežojas vai viņu norobežo. Šī izjūta arī rodas traumas un 

vardarbības rezultātā, tā parasti ir kompleksa, jo to pavada 

kauns vai vainas sajūta. Cilvēkam šķiet, ka viņš neko labu nav 

pelnījis – draugus, ģimeni, tāpēc nereti, pašam to nemanot, 

norobežojas no citiem. Valda arī uzskats, ka "labāk es vispār 

neko nedarīšu, man jau tāpat nesanāks. Citi ir normāli, es nē." 

Nekompeten

ces izjūta 

2 Maz enerģijas. Traucē sasniegt mērķus, un tā piemīt vadītājiem, 

ja viņi neapzinās savu potenciālu, tad dara kaut ko virspusēji, 

ārēji, ķeksīša pēc, bet ne augstākā līmenī. 
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Lai atbildētu uz trešo un beidzamo pētījuma jautājumu “Kādi var būt supervīzijas 

mērķi, palīdzot klientiem darbā ar grūti pārvaramām emocijām un jūtām?”, intervējamo 

ekspertu atbildes triangulācijas rezultātā tika iedalītas piecās kategorijās, sasaistot ar 

teorētiskajām pieejām: 

1. Emociju un jūtu apzināšanās. Visi 12 eksperti norādīja, ka supervīzijā 

emociju un jūtu apzināšanās ir ļoti svarīga un ka darbs ar emocijām un jūtām 

nevar notikt bez to apzināšanās. Tas saskan ar kognitīvi-biheiviorālo nostādni 

(McMain, Korman & Dimeff, 2001) un psihoizgītošanu konsultācijas procesā 

(Srivastava & Pranday, 2016), ka klientus sākotnēji var un vajag izglītot par 

emocijām, iemācīt tās nosaukt, atpazīt, nodalīt no uzvedības, domām un 

situācijas. Lai klienti apzinātos emocijas un jūtas, 

supervizoriem/konsultantiem palīdz nedirektīvās konsultēšanas prasmes 

(aktīvā klausīšanās, jūtu un emociju atspoguļošana, parafrāzēšana, neverbālā 

pieskaņošanās) un ar mākslu pamatota pieeja (Fancourt, et.al., 2019). Šo mērķi 

var palīdzēt sasniegt arī ar apzinātību pamatota pieeja, kuras pirmais posms ir 

emociju un jūtu apzināšanās, kā arī atpazīt vēlmi izvairīties no noteiktiem 

stimuliem un emocijām (Farchione et. al., 2012). 

2. Resursu apzināšanās. Pētījumā iesaistītie eksperti norādīja, ka, lai pārvarētu 

un pieņemtu intensīvas izjūtas, sākotnēji ir būtiski, ka klients pats apzinās 

savus resursus, kas dod viņam spēku izturēt diskomfortu un spriedzi, kas 

saistīta ar emociju atbrīvošanu. Tas savukārt sasaucas ar traumterapijas un 

krīzes intervences pieeju, kad notiek klienta stabilizēšana, spējināšana un 

pašefektivitātes veicināšana (Fisher,1999). Tas ir īpaši svarīgi, ja klienti ir 

nedroši, nepārliecināti, viņu biogrāfijā ir traumatiskas pieredzes, vai ja vēlāk 

būs nepieciešama traumu pārstrāde. Resursu apzināšanās klientiem būtiska ir 

arī supervīzijā.  

3. Emociju  un jūtu atbrīvošana un vēdināšana. Kā nākamo kategoriju no 

pētījuma rezultātiem var izdalīt nepieciešamību emocijas un jūtas atbrīvot, it 

īpaši, ja klientam nav iespēju tās paust citur. 10 no 12 ekspertiem uzsvēra, ka 

darbā ar grūti pārvaramām emocijām un jūtām ir ļoti būtiski ļaut klientam tās 

paust un tām izreaģēt drošā vidē, nekur nesteidzoties, bez apkārtējiem 

traucēkļiem, kā arī šajā situācijā ar klientu nevajag speciāli kaut ko darīt, bet 

īpaši svarīgi ir 3 pamatpostulāti: supervizora klātesamība; nedirektīvās 

konsultēšanas prasmes; apzināšanās, ka grūti pārvaramas emocijas un jūtas ir 

klientam piederoši, normāli procesi un tam ir kāds noteikts pamatojums. Arī 

šie principi sasaucas ar krīzes intervencē notiekošo (Fisher,1999), kur būtiski, 

ka supervizējamajam ir telpa un laiks savu emociju izreaģēšanai. Šeit parādās 

arī ar apzinātību pamatota pieeja, kas nosaka, ka konsultanta pieņemošas un 

nevērtējošas attieksmes rezultātā klients mācās izpaust un risināt efektīvā veidā 

(introjecēt) grūti pārvaramas emocijas un arī saskatīt resursus savā dzīvē, kas 

veicina jūtu un emociju pārvarēšanas prasmes (Knox et. al., 1999). Supervizors 

ļauj paust emocijas/jūtas un rada drošu vidi, un “konteinerē”, veidojot klientam 

pozitīvu pieredzi. 

4. Emociju un jūtu atdalīšana un pieņemšana. Kā nākamo kategoriju no 

pētījuma rezultātiem var izdalīt metodes, kas palīdz emocijas apzināties, atdalīt 

citu no citas, izprast to nozīmīgumu klienta dzīvē un visbeidzot tās pieņemt un 

integrēt, kas saskan ar vispārējiem konsultēšanas principiem (Beck, 2011) un 
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ar mākslu pamatotu pieeju, kur darbā ar grūti pārvaramām emocijām un jūtām 

tiek veidotas attiecības ar savu emocionālo pasauli caur mākslu (Fancourt, 

et.al., 2019). Jāpiebilst, ka konsultantam ir jābūt emocionāli inteliģentam, lai 

varētu palīdzēt klientam sasniegt šo mērķi (Kaplowitz, Safran & Muran, 2011). 

Kā jau tika minēts, emocijas un jūtas ir grūti pārvaramas tādēļ, ka to ir daudz 

un tās ir kombinācijās, pretrunīgas, tām pamatā ir destruktīvas domas, kā arī 

trūkst prasmes tās pārvaldīt, vai arī tādēļ, ka pastāv aizspriedumi par to, ko 

klients jūt un ko viņš sev atļauj just. Supervizoram ir jāpalīdz klientam 

apzināties šīs emocijas, atdalīt citu no citas un izprast to nozīmīgumu. 

5. Pēkšņu, intensīvu emociju pārvarēšana. Kā beidzamo kategoriju pētījuma 

eksperti izdalīja pēkšņas, negaidītas un intensīvas emocijas, kuras ir 

neatņemama dzīves sastāvdaļa, un to pārvarēšanai nepieciešamas dažādas 

emociju regulācijas prasmes, kuras klients var lietot uzreiz. Tas saskan ar krīžu 

pārvarēšanas principiem, kas nosaka, ka šādos gadījumos ir jāattīsta tieši 

rīcības prasmes, kuras klients var lietot uzreiz, un jāliek klientam tās trenēt 

(Beck, 2011). Supervīzijā supervizoram ir jāpalīdz atrast piemērotas 

emociju/jūtu pārvarēšanas stratēģijas, lai atvieglotu sarežģītas dzīves situācijas 

un veidotu pozitīvu pieredzi grūti regulējamu emociju/jūtu pārvarēšanā. 

 

Secinājumi 

Grūti pārvaramas jūtas (kā emocionāls fons) klientiem rodas no dažādām domāšanas 

kļūdām, it īpaši “jābūtību” dēļ – kā klients jūtas un kā pēc viņa priekšstatiem viņam 

vajadzētu justies. Pastāv neatbilstība starp to, kas notiek klienta izjūtās, un viņa pārliecībā 

par to, kam būtu jānotiek izjūtās, kas rezultējas no audzināšanas un sabiedrībā pastāvošā 

viedokļa (un klientu interpretācijas par sabiedrības viedokli) par to, ko drīkst un ko nedrīkst 

just, cik ātri ir jāpārvar noteiktas jūtas (piemēram., skumjas pēc darba zaudēšanas). 

Supervīzija palīdz klientiem apzināties, ka emocijas kļūst grūti pārvaramas, ja 

negaidītas situācijas klientiem izsauc emocijas, kuru pārvarēšanā klientam trūkst prasmju 

tikt galā ar notikumiem un/vai trūkst resursu tos pārvarēt (laiks, pārslodze), un/vai viņi 

neprot palūgt atbalstu, vai arī atbalsta ir ļoti maz. Tādā gadījumā supervizora mērķis ir 

palīdzēt klientam izprast, kā reaģēt un trenēt prasmes pārvarēt negaidītas situācijas. 

Klientu grūti pārvaramām jūtām pamatā ir noteiktas pārliecības un domas, kuras var 

viņus pavadīt visas dzīves garumā (pamatpārliecības), savukārt grūti pārvaramu emociju 

pamatā ir situatīvas (automātiskās) domas, kā arī cilvēkam var pastāvēt negatīvi priekšstati, 

pārliecības un attieksme pret pašām emocijām un jūtām un afektīvo pasauli kopumā. 

Supervīzija, risinot ar darbu saistītas situācijas, palīdz atklāt klientam paša domas un 

pārliecību par sevi un tās restrukturizēt, tādējādi ļaujot tām kļūt adaptīvām. 

Klienta novērtējums “pozitīvs/negatīvs” pats par sevi padara emocijas un jūtas grūti 

pārvaramas, tādēļ būtisks supervizora uzdevums ir normalizēt šīs emocijas un jūtas, lietojot 

nedirektīvās konsultēšanas metodes. 

Klientu grūti pārvaramas emocijas un jūtas ir tādas, kurās ir ļoti maz enerģijas, kuras 

ir rīcību nomācošas un traucē sasniegumiem, vai, tieši otrādi, tādas, kurās dažādu iemeslu 

dēļ ir ļoti daudz intensitātes. Biežāk minētās grūti pārvaramas emocijas/jūtas, kas parādās 
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supervīzijas gaitā, ir dusmas, prieks, kauns, vaina, trauksme/panika, skumjas, bailes, 

bezpalīdzība/bezspēcība, atstumtība, izolētība un nekompetences izjūta.  

Supervīzijā darbs ar klientu grūti pārvaramām jūtām un emocijām sākas ar emociju 

un jūtu apzināšanos, atpazīšanu, nosaukšanu un sasaistīšanu ar konkrētu situāciju.  

Supervīzijas gaitā ne mazāk nozīmīgu lomu ieņem emociju ventilēšana drošā vidē un 

resursu stiprināšana, lai paaugstinātu klienta pašefektivitāti. Supervizors palīdz atdalīt 

emocijas citu no citas, piešķir tām jēgu un nozīmi, tādējādi ļaujot klientam pieņemt 

situācijas un rast risinājumu. 

 

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

1. Akinola, M., Mendes, W.B., 2009. The dark side of creativity: biological vulnerability and 

negative emotions lead to greater artistic creativity. Personality & social psychology 

bulletin. Vol. 34, Issue 12, pp. 1677–1686.  

2. Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., Schweizer, S., 2010. Emotion-regulation strategies across 

psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review. Vol. 30, Issue 2, 

pp. 217-37. 

3. Beck, J., 2011. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond 2nd Ed. The Guilford 

Press. 

4. Burns, D., 1989. Patterns of Cognitive distortions. The Pennsylvania Child Welfare 

Resource Center. [online]. Available from: 

http://www.pacwrc.pitt.edu/curriculum/313_MngngImp 

ctTrmtcStrssChldWlfrPrfssnl/hndts/HO15_ThnkngAbtThnkng.pdf . 

5. Center for Substance Abuse Treatment., 2009. Clinical Supervision and Professional 

Development of the Substance Abuse Counselor. A Treatment Improvement Protocol Tip 

52. USA: Rockville. 

6. Fancourt, D., Garnett., C., Spiro, N., West, R., Mullensiefen, D., 2019. How do artistic 

creative activities regulate our emotions? Validation of the Emotion Regulation Strategies 

for Artistic Creative Activities Scale (ERS-ACA). PloS one [e-ournal]. Vol. 14, Issue 2. 

[online]. Available from: PLOS ONE https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 

6363280/ . 

7. Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C.L., Thompson-Hollands, J., Carl, 

J.R., Barlow, D.H., 2012. Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional 

disorders: a randomized controlled trial. Behavior therapy. [online]. Vol. 43, Issue 3, pp. 

666–678. [online]. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3383087/.  

8. Finset, A., Ørnes, K., 2017. Empathy in the Clinician-Patient Relationship: The Role of 

Reciprocal Adjustments and Processes of Synchrony. Journal of patient experience. Vol. 4, 

Issue 2, pp. 64–68.   

9. Fisher, J., 1999. The work of stabilization in trauma treatment. USA: Boston, MA. [online]. 

Available from: https://janinafisher.com/pdfs/stabilize.pdf .  

10. Gard, G., Lundvik-Gyllensten, A.L., 2000. The Importance of Emotions in 

Physiotherapeutic Practice. The Importance of Emotions in Physiotherapeutic Practice. 

Physical Therapy Reviews. Vol. 5, Issue 3, pp. 155-160.  

11. Kaplowitz, M.J., Safran, J.D., Muran, C.J., 2011. Impact of therapist emotional intelligence 

on psychotherapy. The Journal of Mental and Nervous Disease. [online]. Vol. 199, Issue 2, 

pp. 74-84. [online]. Available from: PubMed https://www.ncbi.nlm.nih 

.gov/pubmed/21278535 [Accessed 08.04.2019]. 

12. Knox, S., Goldberg, J.L., Woodhouse, S.S., Hill, C.E., 1999. Clients' Internal 

Representations of Their Therapists. Journal of Counseling Psychology. [online]. Vol. 46, 

http://www.pacwrc.pitt.edu/curriculum/313_MngngImp%20ctTrmtcStrssChldWlfrPrfssnl/hndts/HO15_ThnkngAbtThnkng.pdf
http://www.pacwrc.pitt.edu/curriculum/313_MngngImp%20ctTrmtcStrssChldWlfrPrfssnl/hndts/HO15_ThnkngAbtThnkng.pdf


 

 

 

155  

Issue 2, pp. 244-256. [online]. Available from: https://pdfs.semanticscholar.org/1739/ 

64f9a18d67c1a25d6a4fdea12d6643acf053.pdf . 

13. Lewinski, P., Fransen, M.L., Tan, E. S., 2016. Embodied Resistance to Persuasion in 

Advertising. Frontiers in psychology. Vol. 7, pp. 1202.  

14. Lindebaum, D., Jordan, P.J., 2014. When it can be good to feel bad and bad to feel good: 

Exploring asymmetries in workplace emotional outcomes. Human relations; studies towards 

the integration of the social sciences. Vol. 67, Issue 9, pp. 1037–1050. 

15. Londoño-McConnell, A., Matthews, J.K., 2013. Seasons of a counselor’s life: career 

development of professional staff in counseling centers. The College and University 

Counseling Manual. Springer Publishing Comapny. [online]. Available from: 

http://www.myacpa.org/sites/default/files/ccapsSeasons%20of%20a%20Counselors%20Life

.pdf  

16. Lust, E., Moore, F.C., 2006. Emotional intelligence instruction in a pharmacy 

communications course. American journal of pharmaceutical education. Vol.70, Issue 1.  

17. Mārtinsone, K. (sast.), 2010. Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Rīga: 

RaKa. 

18. Mārtinsone K., Mihailovs I.J., Ļevina J.,  2017. Supervīzija un supervizors. Supervīzija: 

teorija un prakse.  K. Mārtinsones (red.), Rīga: RSU. 

19. McMain, S., Korman, L.M., Dimeff, L., 2001. Dialectical behavior therapy and the 

treatment of emotion dysregulation. Journal of Clinical Psychology. Vol. 57, Issue 2, pp. 

183-96. [online]. Available from: PubMed 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11180146.  

20. Ohlsson, A., Larsson, G., 2017. Emotions in strategic leadership: A Literature review and 

theoretical modelling for future research directions. International Journal of Organization 

Theory and Behavior. Vol. 20, Issue 3, pp. 311-340. 

21. Prasko, J., Diveky, T., Grambal., A., Kamaradova, D., Mozny, P., Sigmundova, Z., 

Slepecky, M., Vyskocilova, J., 2010. Transference and countertransference in cognitive 

behavioral therapy. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, 

Olomouc, Czechoslovakia. Vol. 154, Issue 3, pp. 189-198. 

22. Prezerakos P.E., 2018. Nurse Managers' Emotional Intelligence and Effective Leadership: A 

Review of the Current Evidence. The open nursing journal. Vol. 12, pp.  86–92. 

23. Rowe, A.D., Fitness, J., 2018. Understanding the Role of Negative Emotions in Adult 

Learning and Achievement: A Social Functional Perspective. Behavioral sciences, [e-

journal]. Vol. 8, Issue 2, pp. 27. 

24. Srivastava, P., and Pranday, R., 2016. Psychoeducation an Effective Tool as Treatment 

Modality in Mental Health. The International Journal of Indian Psychology. Vol. 1, pp. 123-

130. [pnline]. Available from: ResearchGate 

https://www.researchgate.net/profile/Rishi_Panday/publication/318461551_Psychoeducatio

n_an_Effective_Tool_as_Treatment_Modality_in_Mental_Health/links/596c6c32458515e9

afb1da95/Psychoeducationan-Effective-Tool-as-Treatment Modality-in-Mental-Health.pdf . 

25. Suma, P.C., Kuckel, D.P., Huecker, M.R., 2019. Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

StatPearls Publishing. [online]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

books/NBK470241/ . 

26. Tukcapar, M.H., 2009. Klinik Uygulamada Bilissel Davranıscı Terapi: Depresyon. Ankara: 

Hekimler Yayın Birlig. 

https://pdfs.semanticscholar.org/1739/
http://www.myacpa.org/sites/default/files/ccapsSeasons%20of%20a%20Counselors%20Life.pdf
http://www.myacpa.org/sites/default/files/ccapsSeasons%20of%20a%20Counselors%20Life.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20books/NBK470241/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20books/NBK470241/


 

156 

Difficult to overcome emotions and feelings for clients during 
supervision: results of qualitative research 

Anete Hofmane 

 

Abstract 

 

In recent years, emotions and feelings are gaining a growing amount of attention not only in 

psychology, but also in their place in business, management, and sales with regard to their impact on 

decision making, communication, leadership, loyalty, marketing etc., especially when it comes to the 

so-called difficult emotions and feelings. Up until now there has been limited scientific research on 

what exactly is understood by “difficult emotions”, thus the aim of the research was to study experts 

opinion about emotions and feelings, which are difficult to overcome in order to define and describe 

the aims of supervision to help clients overcome difficult emotions and feelings. The research uses 

qualitative research strategy and grounded theory design. In-depth, semi-structured, and individual 

interviews were conducted with 12 experts, both remotely and in person. The data was analysed 

based on the stages of the development of the grounded theory, including qualitative content analysis, 

which results from the conclusions of the triangulation of 3 other experts (researchers). The results 

show that emotions and feelings that are described as difficult to overcome can be the ones which 

fall into certain categories: a client’s belief that these are of such a type (“subjective assessment”), 

and / or, if based on irrational beliefs (“destructive thoughts”), and / or a set of undivided emotions 

(“combinations”), and / or their simultaneous existence (“contradictory”), as well as /or lack of skills 

to respond (“lack of management skills”), and/or emotionally intense emotions that are considered 

“unacceptable in society”. 

Emotions can be considered difficult to overcome if they fall within the category of 

“situationally intense”, that is, at a given moment, they are so intense that even physical discomfort 

may occur. Feelings described as difficult to overcome, can be the ones in case when the client’s 

perception is distorted in the process of upbringing and socialising - what is and is not allowed to 

feel within category “unacceptable in society” and / or feelings of low intensity, hard to transform, 

and fall under the category of “depressing and blocking”.  

 

Keywords: Difficult feelings, difficult emotions, feelings, emotions, supervision. 
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Ievads 

Pasaules prakse organizāciju un uzņēmumu mērķu efektīvā sasniegšanā un attīstībā 

ienāk arī Latvijā, šis process notiek pakāpeniski, un dažādās vidēs informētība un zināšanas 

par izaugsmi un apzinātību veicinošām profesijām nav viennozīmīgi uztvertas. 

2014.gada pilotpētījumā ir noskaidrots, ka, lai arī supervīzija ir vairāk nekā 20 gadu 

pazīstama arī Latvijā, izpratne par tās saturu, procesu un supervizora darbu dažādās 

profesionālās vidēs joprojām ir atšķirīga (Mārtinsone, Mihailova, Mihailovs, 2014). Tas 

rada bažas par to, ka supervīzijas pakalpojums nav pietiekami pieprasīts Latvijas tirgū, tāpēc 

nepieciešams noskaidrot, kāda ir patērētāju vajadzība pēc tā.  

Mazliet labāka situācija ir ar koučinga pakalpojumu. 2011.gadā TNS Latvia veiktajā 

pētījumā “Izpratne par koučingu – mīti un realitāte” (Kaņejeva, 2011), kura ietvaros 

augstākā līmeņa vadītājiem uzdeva dažādus jautājumus par koučingu, kopumā puse (49%) 

uzņēmuma augstākā līmeņa vadītāju norādīja, ka ir dzirdējuši par koučingu, tomēr gandrīz 

divas trešdaļas (63%) no aptaujātajiem (31% no visiem) bija tikai kaut ko dzirdējuši, bet 

neko sīkāk par to nezināja. Pēdējo 5 gadu laikā koučinga virzīšana tirgū notikusi visai aktīvi, 

tāpēc, iespējams, uzņēmējdarbības un patērētāju vidū informētība un izpratne par šo 

pakalpojumu kopumā ir izmainījusies. 

Koučinga pirmsākumi ir rodami pagājušā gadsimta 80-tajos gados, kad F.Fornis  

(1987) apskatīja koučingu no biheiviorālās pieejas skatpunkta; autors rakstīja par uzvedības 

izmaiņām, ko var stimulēt koučings, un autora skatījumā  koučings ir kā process, kas uzlabo 

darba rezultātus. F. Fornis koučingu uztvēra  kā līdzekli pret sliktu darba veikumu. 

Koučings ir kā ikdienas process, kas palīdz darbiniekiem atpazīt iespējas, kā uzlabot 

sniegumu un spējas  (Orth, Wilkinson, Benfari, 1987) un kā process, kurā viena persona - 

koučs - rada tādas attiecības arī citiem, stimulējot vēlmi mācīties (Mink, Owen, Mink, 

1993). Savukārt M. Grants un A. Stobere (Grant, Stober, 2001) piedāvā šādu koučinga 

definīciju: sadarbība starp kouču, kas nav konkrētās jomas speciālists, un klientu, lai 

sasniegtu mērķus. Tās ir vienlīdzīgas (neautoritatīvas) attiecības starp kouču un klientu. 

Koučings ietver sistemātisku procesu, un šī procesa mērķis ir klienta personīgā izaugsme. 

No E.Koksas (Cox, Bachkirova, Clutterbuck, 2014) definīcijas izriet, ka koučings ir 

fokusēts un interaktīvs attīstības process, kurā koučs lieto instrumentus un tehnikas, lai 

veicinātu noturīgas pārmaiņas. Klīniskās psiholoģijas doktors R.Kilburgs (Kilburg, 2000), 

kas pētīja organizācijas attīstību un augstākā līmeņa vadītāju koučingu, akcentē koučinga 

ieguvumus vadītājam gan individuālā, gan organizācijas kontekstā. Autors norāda, ka koučs 

attiecībās ar klientu – organizācijas vadītāju - izmanto daudzveidīgas biheiviorālās tehnikas 
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un metodes un palīdz sasniegt viņa mērķus, un uzlabot viņa sniegumu, tādējādi palielinot 

organizācijā vadītāja efektivitāti. Kā norāda autors, organizācijas attīstības un koučinga 

prakses mūsdienu pieejas galvenokārt balstās uz vispārējo sistēmu teorijas konceptuālajiem 

pamatiem, tās ietver organizācijas diagnostiku, procesa konsultāciju, sociālas un 

strukturālas izmaiņas, komandas veidošanu, mācības un mācību tehnoloģijas. 

Vadības un augstākā līmeņa vadītāju koučings ietver vairākas funkcijas (Grant, 

2001): vadītāju stratēģiskās plānošanas un prezentācijas prasmju attīstīšanu; dusmu un 

stresa vadību; vadītāju menedžmentu; komandas veidošanu un līderības attīstību. 

Sākotnējais supervīzijas apzīmējums „kontrole" kā pārbaude vai inspekcija vēl 

joprojām ir saglabājies profesionālās darbības vidē vairākās valstīs, kamēr citā vidē ir 

nepiemērots, un šis vārds netiek lietots. Saturiski supervīzija nozīmē profesionālu kontroli, 

pārraudzību un atbalstu noteiktas jomas profesionālim emocionālo, praktisko, teorētisko, 

ētisku u.c. jautājumu risināšanai. Supervizoram jāspēj vienlaikus nodrošināt  abu 

supervīzijas pamatmērķu īstenošana – klienta labklājības nodrošināšana saistībā ar 

iespējamām supervizējamā kļūmēm un supervizējamā personības un profesionālo iemaņu 

attīstība (Mihailova, 2017). 

Supervīzija ir arī uz cilvēku orientēta konsultēšanas forma, kuras mērķis ir refleksija 

par darbu un profesionālo un psihosociālo kompetenču attīstība. Supervīzijas galvenais 

uzdevums ir darba un komandas procesu uzlabošana (Stankus-Viša, 2017).  

Atšķirībā no koučinga supervīzija ir vairāk pētīta, aprakstīta un definēta. Tā ir 

reflektīva mācīšanās un mūžizglītība - neatņemamas profesionālas prakses sastāvdaļa, kas 

palīdz reflektēt par savu praksi supervizora vadībā, lai personiski un profesionāli attīstītos, 

veicinot nepārtrauktu mācīšanos. Supervīzija ir vide, kas var sniegt iespēju eksperimentēt, 

mācīties labāk saprast sevi, savu rīcību un palīdzēt formulēt jaunus darbības veidus 

(Stankus-Viša, 2017). Supervīzijas galvenās funkcijas ir izglītojošā, atbalstošā / 

konsultatīvā un vadības (kontroles / administratīvā). Tiek minēta arī novērtēšanas funkcija, 

kas saistās ar supervizējamā darba kvalitātes un efektivitātes uzturēšanu un nosaka 

supervizora pienākumu strukturēt un attīstīt supervizējamā profesionālās zināšanas un 

izaugsmi. To nereti apvieno ar vadības funkciju (Mārtinsone, 2010). 

Pēdējos gados maz veikti pētījumi par koučinga popularitāti un atpazīstamību, taču 

daudz vairāk ir pētīta supervīzijas popularitāte, atpazīstamība un patērētāju attieksme pret 

supervīziju (Zakrizevska, 2016, 2017). Šis pētījums palīdzēs saprast supervīzijas un 

koučinga atpzīstamību un to ieguvumu atšķirības dažādu patērētāju vidū.  

Pētījuma mērķis ir izpētīt supervīzijas un koučinga pakalpojumu atpazīstamību 

(informētību) un ieguvumus no šiem pakalpojumiem. 

Pētījuma veikšanai tika izvirzīti četri pētījuma jautājumi: Kāda ir koučinga un 

supervīzijas atpazīstamība Latvijā? Kādas ir asociācijas ar supervīziju un koučingu? Kādi 

ir galvenie ieguvumi no supervīzijas? Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp 

ieguvumiem no koučinga un supervīzijas? 
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Metodoloģija  

Tika izmantotas divas datu vākšanas metodes: asociācijas metodes analīze un aptauja 

“Supervīzijas un koučinga atpazīstamība” (autoru aptauja) dažādām respondentu grupām, 

kas tika vērtētas pēc Likerta skalas ar četrām vērtībām. Kopumā pētījumā piedalījās 194 

respondenti vecumā no 20 līdz 74 gadiem. Aptaujās piedalījās 149 sievietes, kas ir 77% 

aptaujas respondentu, un 45 vīrieši - 23,2% respondentu. Saskaņā ar dzīvesvietas datiem 

104 respondenti jeb 55% respondentu ir no Rīgas, savukārt 88 jeb 45% respondentu dzīvo 

ārpus Rīgas. Visvairāk respondentu - 130 respondenti (67%) - pārstāvēja uzņēmējdarbību 

(25 nozares), 25 (13%) strādāja valsts pārvaldē, 16 (8%) darbojās personāla vadībā un 15 

(8%) pārstāvēja izglītības jomu, 4 respondenti (2%) sniedza psihoterapijas un psiholoģijas 

pakalpojumus un 4 respondenti (2%) pārstāvēja pašvaldības organizācijas. 

 

Rezultāti 

Asociāciju ar vārdiem „koučings” un „supervīzija” kontentanalīze 

Lai noskaidrotu, ko respondenti zina par koučingu un supervīziju, pētījumā par vārdu 

„koučings” un „supervīzija” asociācijām tika izmantota projektīvā metode. Lai uzzinātu, 

kādas ir patērētāju zināšanas par koučingu un supervīziju, kāda ir izpratne par koučingu un 

supervīziju, respondentiem bija jāatbild uz šiem jautājumiem: Kādas ir pirmās asociācijas, 

dzirdot vārdu koučings? Kādas ir pirmās asociācijas, dzirdot vārdu supervīzija?  

 

Asociācijas ar vārdu „koučings”  

Lai arī aptaujas dalībnieki, raksturojot koučingu, lietojuši daudz un dažādus vārdus, 

var izdalīt galvenās asociāciju kategorijas: 1) Mērķa noteikšana un tā sasniegšana. 2) 

Izaugsmes veicināšana. 3)  Domāšanas un prasmju attīstības treniņš un treneris. 4) Noteiktu 

prasmju izmantošana no kouča puses un prasmju attīstība no klienta puses. 5) Noteiktu 

metožu izmantošana, lai sasniegtu mērķi, arī koučings kā metode. 6) Mērķtiecīga saruna un 

jautājumi. 7) Mācīšanās un mācības. 8) Atbalsts u.tml. (skat. 1. att). 
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1.attēls. Visbiežāk pieminēto vārdu kategorijas, raksturojot koučingu 

 

Visbiežāk minētais vārds aptaujā par koučinga asociāciju ir mērķis. Koučings 

asociējas ar mērķa izvirzīšanu, noteikšanu, formulēšanu, ar virzību uz mērķi, ar tā 

realizāciju un ar atbalstu mērķu sasniegšanā. Ar koučingu saprot gan procesu, ar kura 

palīdzību notiek mērķa noteikšana, citējot, “saruna, kas palīdz izprast sevi, atrast savus 

mērķus”, gan atbalstu mērķu sasniegšanā personīgā dzīvē un biznesā, citējot, „atbalsts 

uzņēmējiem mērķu sasniegšanā.” 

Analizējot attieksmi pret koučingu, var secināt, ka tā vairāk ir pozitīva. Iedziļinoties 

kontekstā, redzams, ka negatīva attieksme var rasties, ja svešvārda nozīme nav skaidri 

saprotama vai ja ir negatīva iepriekšēja pieredze darbā ar kādu konkrētu kouču, kur nav bijis 

saprotams sadarbības rezultāts. Kā raksta viens respondents: “Lieki izmesta nauda un laiks.” 

Absolūtais vairākums asociāciju ir ar neitrālu nozīmi, raksturojot pašu procesu un tā 

rezultātu. Vairāk nekā 20 respondentu koučings asociējas ar izaugsmi un attīstību. 

Liela daļa respondentu kā pirmo asociāciju norāda treneri vai treniņu. Zināms, ka 

LZA Terminoloģijas komisija (LZA TK, 2013) jau ir apstiprinājusi latviešu valodā divus 

variantus: izaugsmes veicināšana, koučings; izaugsmes veicinātājs, koučs; tāpat tiek atzīts, 

ka tie nav labākie varianti un labāka termina meklējumi vēl jāturpina. 

 

Asociācijas ar vārdu „supervīzija” 

Par supervīziju vārdu grupu ir mazāk nekā par koučingu. To var iedalīt šādās 

kategorijās: atbalsts; ar darbu un profesionālo darbību saistīti jēdzieni; pārraudzība, 

uzraudzība; skatījums no malas. 

Raksturojot supervīziju, visbiežāk lieto vārdu „atbalsts”. Respondentiem supervīzija 

visvairāk saistās ar tās atbalstošo funkciju: profesionāls atbalsts; atbalsts profesionālai 

izaugsmei; atbalsta saņemšana sarežģītās darba situācijās (skat. 2.att). 
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2.attēls. Visbiežāk pieminēto vārdu kategorijas, raksturojot supervīziju 

 

Tā kā supervīzija ir atbalsts darba situācijās (ar darbu saistītos gadījumos), daudzi 

aptaujas dalībnieki (27 respondenti) ir minējuši  vārdu “darbs”, piemēram, ar darbu saistītu 

problēmu un situāciju izrunāšana; dilemmas darbā. Respondenti visai konkrēti nosauc, kāda 

veida atbalsts ir supervīzija, piemēram, atbalsts profesionālās izdegšanas novēršanai vai 

atbalsts profesionālajai izaugsmei. Viena no supervīzijas funkcijām ir administratīvā 

funkcija, un respondenti ir minējuši vārdus "uzraudzība" vai "pārraudzība"; viens 

respondents minēja pat vārdu “revidents”. Tā kā starp respondentiem bija arī psihologi un 

psihoterapeiti, anketā norādīts, ka psihoterapeitiem jāapmeklē konsultācija supervīzijā, kas 

ir atbalsts pieredzējuša kolēģa vadībā jebkura gadījuma izskatīšanā. Vismaz 2 reizes ir 

pieminēts mentorings, asociācija ar darbaudzinātāju, kas palīdz ievadīt darbā jaunos 

speciālistus.  

Lai arī supervīzija ir refleksija par profesionālām darba situācijām, vārdu 

‘”refleksija” piemin tikai 2 respondenti.  Kopumā atbildēs par supervīziju ir lielāka 

raksturojošo vārdu līdzība, salīdzinot ar koučingu, piemēram, vārds “atbalsts” tiek minēts 

vismaz 37 atbildēs. Aptaujātie nosauca arī vārdus "problēma" (15 reizes) un "risinājums" 

(13 reizes). Respondenti pieminējuši arī tādu svarīgu ieguvumu supervīzijā kā skats no 

malas uz problēmu un skats no malas uz sevi. Ja supervīzija attiecas arī uz emociju 

atpazīšanu, tad par emocijām aptaujas dalībnieki praktiski neraksta - vārds “emocijas” ir 

pieminēts vien 2 reizes. 

Ieguvumi no koučinga un supervīzijas 

Aptaujas dalībnieki, kuri zināja par koučinga sesijām un ir tajās piedalījušies, 

skaitliski vairāk piekrīt apgalvojumiem, ka koučings palīdz sasniegt mērķus (pilnībā piekrīt 

56%, daļēji piekrīt 38% no aptaujas dalībniekiem); palīdz noteikt prioritātes (pilnībā piekrīt 

56%, daļēji piekrīt 36% no aptaujas dalībniekiem); iedvesmo ieraudzīt jaunas iespējas 
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(pilnībā piekrīt 55%, daļēji piekrīt 38% no aptaujas dalībniekiem); atraisa potenciālu, 

uzlabojot sniegumu (pilnībā piekrīt 51%, daļēji piekrīt 40% no aptaujas dalībniekiem); 

veicina efektivitāti un pašefektivitāti (pilnībā piekrīt 51%, daļēji piekrīt 41% no aptaujas 

dalībniekiem). 

Aptaujas dalībniekiem, kuri zināja par supervīziju, bija norādīti tādi paši apgalvojumi 

kā par koučingu, un tika noskaidrots, ka visvairāk aptaujas dalībnieku piekrīt 

apgalvojumiem, ka supervīzija samazina profesionālo izdegšanu 46% pilnībā piekrīt un 

35% daļēji piekrīt tie respondenti, kas izmantojuši supervīziju; palīdz apzināties savas 

emocijas - 43% pilnībā piekrīt un 37% respondentu daļēji piekrīt; palīdz apzināties 

profesionālas lomas un robežas – 41% pilnībā piekrīt un 43% respondentu daļēji piekrīt; 

iedvesmo ieraudzīt jaunas iespējas – 41% pilnībā piekrīt un 40% respondentu daļēji piekrīt; 

mazina trauksmi – 38% pilnībā piekrīt un 40% respondentu daļēji piekrīt; attīsta refleksijas 

spējas 37% pilnībā piekrīt un 39% respondentu daļēji piekrīt apgalvojumam. 

 

Atšķirības starp ieguvumiem no koučinga un supervīzijas 

Tā kā aptaujas dati atbilst normālsadalījumam, atšķirību noteikšanai izmanto 

secinošās statistikas parametrisko metodi - T testu. 

Var redzēt, ka statistiski nozīmīgas atšķirības pastāv apgalvojumā par to, kas palīdz 

sasniegt mērķus – koučings vai supervīzija. No vidējiem aritmētiskiem redzams, ka lielāka 

vidējā aritmētiskā vērtība ir apgalvojumam, ka koučings palīdz sasniegt mērķus 3,6, 

savukārt supervīzijā vidējā aritmētiskā vērtība ir tikai 2,8. No tā var secināt, ka respondenti 

vairāk piekrīt apgalvojumam, ka tieši koučings palīdz sasniegt mērķus. Arī apgalvojumā 

par potenciāla uzlabošanu respondenti piekrīt, ka vairāk palīdz koučings, jo statistiskais 

nozīmīgums šeit ir mazāks par 0,05, kas norāda uz statistiski nozīmīgu  atšķirību, un vidējais 

aritmētiskais ir augstāks koučingam 3,57 nekā supervīzijai 3,15 (skat. 1.tab). 

1.tabula  

T testa rezultāti par ieguvumiem no koučinga un supervīzijas 

Ieguvumi Pakalpojums t Sig. 
Vidējie 

aritmētiskie 

Palīdz sasniegt mērķus 
Koučings 6,935 0,000 3,6486 

supervīzija 6,535 0,000 2,8333 

Atraisa potenciālu, 

uzlabojot sniegumu 

Koučings 3,214 0,002 3,5676 

supervīzija 3,088 0,003 3,1481 

Veicina efektivitāti, 

pašefektivitāti 

Koučings 3,984 0,000 3,5811 

supervīzija 3,78 0,000 3,0741 

Palīdz apzināties vērtības 
Koučings 1,302 0,195 3,5000 

supervīzija 1,247 0,215 3,3333 

Tabulas turpinājums nākamajā lapā 
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1.tabulas turpinājums  

Ieguvumi Pakalpojums t Sig. 
Vidējie 

aritmētiskie 

Iedvesmo ieraudzīt jaunas 

iespējas 

Koučings 1,982 0,05 3,6216 

supervīzija 1,915 0,058 3,3889 

Palīdz noteikt prioritātes 
Koučings 3,783 0,000 3,6216 

supervīzija 3,592 0,001 3,1667 

Attīsta refleksijas spējas 
Koučings -1,242 0,216 3,1351 

supervīzija -1,237 0,219 3,3148 

Palīdz apzināties savas 

emocijas 

Koučings -2,728 0,007 3,0405 

supervīzija -2,788 0,006 3,463 

Mazina   trauksmi 
Koučings -3,66 0,000 2,7568 

supervīzija -3,673 0,000 3,3333 

Samazina profesionālo 

izdegšanu 

Koučings -4,599 0,000 2,8378 

supervīzija -4,768 0,000 3,5000 

Veicina apzinātību 
Koučings -1,141 0,256 3,2973 

supervīzija -1,166 0,246 3,463 

Palīdz apzināties 

profesionālas lomas un 

robežas 

Koučings -1,161 0,248 3,2297 

supervīzija -1,173 0,243 3,3889 

 

Arī apgalvojumā par potenciāla uzlabošanu respondenti vairāk piekrīt, ka to koučings 

palīdz, jo statistiskais nozīmīgums šeit mazāks par 0,05, kas norāda uz statistiski nozīmīgu 

atšķirību, un vidējais aritmētiskais ir augstāks koučingam 3,57 nekā supervīzijai 3,15.  

Statistiski nozīmīgas atšķirības ir apgalvojumā par efektivitāti - arī šeit statistiskais 

nozīmīgums ir mazāks par 0,05,  un vidējie aritmētiskie rāda, ka respondenti vairāk piekrīt, 

ka koučings veicina efektivitāti un pašefektivitāti: koučingam vidējais aritmētiskais ir 3,5 

salīdzinājumā ar supervīziju 3,07.  Vēl redzams, ka pastāv atšķirības apgalvojumā par 

prioritāšu noteikšanu - šeit arī statistiskais nozīmīgums ir mazāks par 0,05, un vidējais 

aritmētiskais ir augstāks koučingam, kas nozīmē to, ka respondenti vairāk piekrīt par 

koučingu - tas palīdz noteikt prioritātes. Redzams, ka datos statistiski nozīmīgas atšķirības 

ir par to, kas palīdz apzināt emocijas, mazina trauksmi un palīdz samazināt profesionālo 

izdegšanu. Šajos 3 apgalvojumos statistiskais nozīmīgums ir mazāks par 0,05, un vidējie 

aritmētiskie augstāki ir supervīzijai, kas nozīmē, ka respondenti vairāk piekrīt 

apgalvojumam, ka tieši supervīzija palīdz apzināties emocijas, mazina trauksmi un 

samazina profesionālo izdegšanu. Interesanti respondentu atbilžu rādītāji ir arī 

apgalvojumam, vai supervīzija, vai koučings iedvesmo ieraudzīt jaunas iespējas. Redzams, 

ka koučinga statistiskais nozīmīgums ir 0,05, bet apgalvojumā par supervīziju statistiskais 

nozīmīgums ir 0,058, norādot tendenci uz atšķirību. No vidējiem aritmētiskiem redzams, ka 

respondenti vairāk piekrīt, ka koučings iedvesmo ieraudzīt  jaunas iespējas, taču tas nav tik 
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viennozīmīgi, uz ko norāda supervīzijas statistiskais nozīmīgums 0,058, kas ir nedaudz 

lielāks par 0,05.  

Pērējos apgalvojumos par supervīziju un koučingu T testa rezultāti neuzrāda 

statistiski nozīmīgas atšķirības (skat. 1.tab). 

 

Supervīzijas un koučinga atpazīstamība 

Lai noskaidrotu respondentu pieredzi un supervīzijas un koučinga pielietošanu, tika 

uzdots jautājums "Vai jūs esat izmantojis kādu pakalpojumu?" (skat. 3.att.) 

 

 

3.attēls. Supervīzijas un koučinga pakalpojumu izmantošana 

 

Skaitliski novērtējot aptaujas dalībniekus cik ir izmantojuši pakalpojumus, var 

secināt, ka no visiem aptaujas dalībniekiem gandrīz puse (49%) nav izmantojusi nevienu 

pakalpojumu, proti, ne supervīziju, ne koučingu; visvairāk ir izmantojuši koučingu (38% 

jeb 74 respondenti no kopējo respondentu skaita), savukārt supervīziju izmantojuši 29% jeb 

56 respondenti. Aptaujas anketa elektroniski tika sūtīta uz dažādu nozaru uzņēmumiem un 

valsts un pašvaldību iestādēm, attiecīgi šī situācija, ka supervīzijas vai koučinga 

pakalpojumus nav izmantojusi puse respondentu, raksturo kopējo tirgus situāciju. 

Interesants ir fakts, ka daži aptaujas dalībnieki, kas nav apmeklējuši koučinga sesijas, tomēr 

atbild, ka zina par koučingu. Tā kā koučings ir praktisks risinājums, izpratne par to var 

rasties, apmeklējot koučinga sesijas. 118 respondenti jeb 61% ir atbildējuši, ka viņi zina, 

kas ir koučings, un no tiem 74 respondenti ir apmeklējuši koučinga sesijas (38%), tātad 

aptaujas dalībnieku vidū konstatējama tendence pārvērtēt zināšanas par koučingu vai arī 

iespēju, ka zināt par šādu pakalpojumu vēl nenozīmē to izmantot. Līdzīga situācija ir ar 

supervīziju, jo 29% no visiem aptaujas dalībniekiem jeb 56 respondenti ir izmantojuši 

supervīziju, un 80 respondenti jeb 41%  no aptaujāto skaita ir norādījuši, ka zina par 

supervīziju. 

Lai noskaidru respondentu attieksmi, aptaujā tika uzdots jautājums "Kāda ir jūsu 

attieksme pret supervīziju, koučingu un astroloģiju?" (skat. 4.att.). 
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4.attēls. Attieksme pret koučingu un supervīziju (arī astroloģiju) 

 

Neatkarīgi no tā, ka informācija par supervīziju nav pietiekama, patērētājiem ir 

pozitīva attieksme pret to, jo 69% respondentu atzīmējuši, ka kopumā patīk supervīzija, bet 

14% no visiem respondentiem atzīmējuši, ka tā ļoti patīk. Par koučingu aptaujas dalībnieki 

atzīmējuši, ka tas ļoti patīk (21% respondentu), mazāks ir to dalībnieku īpatsvars, kas 

norādījuši, ka kopumā koučings patīk. 

Apkopojot rezultātus, var secināt, ka kopumā ir pozitīva attieksme pret koučingu un 

supervīziju, pieņemot, ka vairāk informējot sabiedrību par ieguvumiem no supervīzijas un 

koučinga, pozitīva attieksme pret tiem var palielināties.  

 

Secinājumi 

Praktiskā koučinga un supervīzijas pakalpojuma izmantošana ir ievērojami mazāka, 

salīdzinot ar patērētāju atbildēm par konkrētajām zināšanām par šiem pakalpojumiem, jo 

pētījuma rezultāti rāda, ka praktiski izmantojuši koučingu ir 38% no aptaujas dalībniekiem, 

savukārt supervīziju izmantojuši 29% no visiem aptaujas dalībniekiem. Tas rāda, ka zināt 

par pakalpojumu vēl  nenozīmē to pirkt un izmantot. Tomēr viennozīmīgi pozitīva attieksme 

ir to patērētāju vidū, kas ir izmantojuši supervīziju vai koučingu, vai abus pakalpojumus.  

Pētījums arī rāda, ko patērētāji zina par koučingu un supervīziju un redz atšķirības 

starp ieguvumiem no koučinga un supervīzijas. Koučings vairāk palīdz sasniegt mērķus, 

atraisa potenciālu, uzlabojot sniegumu, veicina efektivitāti un pašefektivitāti, palīdz noteikt 

prioritātes, savukārt supervīzija vairāk palīdz apzināties savas emocijas, mazina trauksmi 

un samazina profesionālo izdegšanu.  To var secināt  no patērētāju aptaujas datu analīzes, 
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jo apgalvojumos par minētajiem ieguvumiem aptaujas dalībnieku datos  uzrādījās statistiski 

nozīmīgas atšķirības.  

Nozīmīgas atšķirības atpazīstamībā un zināšanās par koučingu un supervīziju 

uzrādīja asociācijas ar koučingu un supervīziju - visvairāk vārds “koučings” patērētājiem 

asociējas ar mērķi, tā noteikšanu, izvirzīšanu, sasniegšanu, jo mērķis aptaujā tika minēts 

visbiežāk. Supervīzija visvairāk asociējas ar atbalstu grūtās darba situācijās un atbalstu 

profesionālajā darbībā un profesionālajā izaugsmē, profesionālās izdegšanas novēršanā 

u.tml. 

Kopumā respondentu atbildēs ir lielāka raksturojošo vārdu līdzība ar supervīziju nekā 

par koučingu. Piemēram, vārds “atbalsts” tiek minēts vismaz 37 atbildēs. Aptaujātie arī 

nosauc vārdus "problēma" (15 reizes) un "risinājums" (13 reizes). 

Dalībnieki, kas nezina, kas ir koučings vai supervīzija, veido asociācijas saskaņā ar 

angļu valodas vārda "coach" nozīmi. Koučingam attiecīgi ir daudz vārdu "treneris" un 

"treniņš", savukārt supervīziju raksturo tādi vārdi kā "pārraudzība" un "uzraudzība". 

No vārdu asociāciju analīzes var secināt, ka pētījuma dalībnieku atbilžu vairākums 

visai precīzi raksturo gan koučingu, gan supervīziju, un tas nozīmē, ka zināšanas par šiem 

pakalpojumiem pārsvarā ir adekvātas un atbilst saturam. 

Galvenie ieguvumi no koučinga ir šādi: palīdz sasniegt mērķus; palīdz noteikt 

prioritātes; iedvesmo ieraudzīt jaunas iespējas; atraisa potenciālu, uzlabojot sniegumu; 

veicina efektivitāti un pašefektivitāti. 

Galvenie ieguvumi no ir supervīzijas ir šādi: samazina profesionālo izdegšanu; palīdz 

apzināties savas emocijas; palīdz apzināties profesionālas lomas un robežas; iedvesmo 

ieraudzīt jaunas iespējas; mazina trauksmi; attīsta refleksijas spējas. 
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Awareness and benefits of supervision and coaching 

Maija Zakriževska-Belogrudova 
Solvita Kronberga 

 

Abstract 

 

Students of  the University of Business, Arts and Technology "RISEBA" when starting 

supervisory practice, faced a problem that in the business environment, there is a lack of awareness 

and understanding of supervisor's work. This raises the concern that the requested service is not 

required sufficiently on the Latvian market. The situation is a little better with coaching services, 

because for the past 5 years, coaching promotion was quite active, therefore awareness and 

understanding of this service has improved. 

The aim of this study is to find out what is the visibility of supervision and couching in Latvia 

and what are the benefits of these services. 

In total, 194 respondents aged 20-74 years, participated in the research. The research used 

survey “The Consumer Awareness about Supervision and Coaching” among different groups of 

respondents and a method of association for the words "coaching" and "supervision". 

During the study, it was concluded that, in general, people are more familiar with coaching 

than supervision. The use of supervision and coaching services in general is significantly lower than 

the consumer awareness or knowledge about these services. The results of the research show that 

there is not enough information about supervision on the consumer market. 

 

Keywords: Supervision, Coaching, Method of Association. 
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2.6. Supervīzijas atpazīstamība Latvijā un patērētāju 
pieprasījums pēc supervīzijas pakalpojuma 

Liene Bleidele 

 

 

 

Ievads 

Šī pētījuma tēmas aktualitāte ir saistīta ar supervīzijas atpazīstamību Latvijas 

sabiedrībā ar vēmi pievērst uzņēmumu vadītāju, personāla vadītāju un uzņēmumu īpašnieku 

uzmanību supervīzijas pakalpojumam Latvijā. Latvijā nav izveidojies objektīvs priekšstats 

par supervīzijas nozīmīgumu uzņēmējdarbības vidē, lai gan šobrīd Latvijas Republikā 

supervīzijas pakalpojuma nodrošināšana ir noteikta un regulēta vairākos normatīvajos 

aktos. Šobrīd saskaņā ar Profesiju klasifikatorā noteikto supervīzija ir obligāta vairāku 

profesiju pārstāvjiem: sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, arī supervizoriem. Kopš 

2014. gada profesija supervizors/konsultants pārraugs ir arī iekļauta Profesiju klasifikatorā, 

un tas ir vērtējams kā nozīmīgs pagrieziena punkts šīs profesijas attīstībā Latvijā. 2019. gada 

jūnijā ir apstiprināts un saskaņots jaunais supervizora profesijas standarts, pamatojot un 

atzīstot supervīziju kā profesiju (Profesijas standarts, 2019). 

Lai gan supervīzijas nepieciešamība dažādos likumos, tiesību aktos un projektos, 

piemēram, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atzīta arī publiskajā sektorā, 

, ne visi patērētāji ir informēti par šo pakalpojumu, un ne visi patērētāji uzreiz atzīst jaunus 

pakalpojumus, kas ienāk pakalpojumu tirgū. Daži tos cenšas iegādāties uzreiz, daži nogaida, 

līdz šo pakalpojumu izmēģinās citi, jo nevēlas riskēt ar savu naudu, tādēļ jaunā pakalpojuma 

izplatīšanās patērētāju vidū nenoris ātri; daļēji šis process atkarīgs no patērētāja, daļēji - no 

jaunieveduma (Blaits, 2005). Šī iemesla dēļ patērētāji Latvijā supervīziju uztver kā jaunu 

pakalpojumu, un šeit ir svarīga patērētāja adaptācija - kā un vai tiks uzņemts jaunais 

pakalpojums. 

Kā atzīst J.Ē.Niedrītis (Niedrītis, 2005), pircējs pasūta un pērk nevis pakalpojumu, 

bet gan iegādājas kādu derīgu labumu savu vajadzību apmierināšanai. Ja nepieciešams, lai 

patērētāji pirktu pakalpojumu, tad pēc tā ir jāveido interese un vajadzība. Pērkot 

pakalpojumu, patērētājs vēlas apmierināt konkrētu vajadzību jeb atrisināt kādu problēmu. 

Principiālā shēma problēmas risināšanā ir šāda: problēmas, kuru izraisa vēlmes, vajadzības 

apzināšana un kura pamatbāzi veido individuālie motīvi; problēmas atrisināšanas ceļu 

meklēšana, izmantojot jau esošo pieredzi un zināšanas; variantu novērtēšana, meklējot 

informāciju un atlasot sev vislabāko alternatīvu; pirkšana, ņemot vērā vērtību orientāciju, 

ieradumus un ierobežojošos faktorus; pirkuma mērķtiecīguma novērtēšana un jaunu 

zināšanu pievienošana jau esošajām, lai tās izmantotu nākotnē (Niedrītis, 2005). 

Arī V.Praude un J.Šalkovska piedāvā līdzīgu pirkšanas procesa modeli (skat. 1.att.).  
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1.attēls. Pirkšanas procesa posmi (Praude, Šalkovska, 2015) 

 

Ja Rietumvalstīs supervīzijas pakalpojums vairs nav tikai palīdzošo profesiju 

monopols, bet tā ir ienākusi gan pedagoģijā, gan pakalpojumu jomās, sabiedriskajā sektorā 

un biznesā, tad Latvijā šis pakalpojums ir salīdzinoši jauns (Mārtinsone, Mihailovs, 2010). 

Supervīzija mūsdienās ir kļuvusi par kompleksu un elastīgu konsultatīvo iespēju, jo tās 

darbības loks ir ļoti plašs: no darba ar gadījumu un komandas supervīzijas līdz organizācijas 

konsultēšanai (Horšers, 2007). Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" 

(RISEBA) profesionālās maģistra studiju programmas “Vadības psiholoģija un 

supervīzija”’ direktore M. Zakriževska-Belogrudova uzskata, ka šīs tendences aktualitāte 

Latvijā drīzumā pieaugs un arvien vairāk supervīzija tiks izmantota arī ar uzņēmējdarbību 

saistītās profesijās  (Zakriževska-Belogrudova, 2018). Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 

docents K.Circenis uzskata, ka supervīzijas darbības robežas tuvākajā nākotnē būtiski 

paplašināsies, vienlaikus atzīstot, ka pagaidām Latvijas sabiedrībai vēl ir nepietiekama 

izpratne par supervīziju. Kā ārējais cēlonis tiek uzsvērts nepietiekams valsts atbalsts, 

nelabvēlīga sociāli ekonomiskā situācija kopumā (Circenis, 2016), savukārt Latvijas 

Supervizoru apvienības (LSA) priekšsēdētājas I.Dreifeldes redzējumā šobrīd supervizora 

profesija ir pašorganizēta un pašfinansēta, taču nav piemērota tiem, kuri vēlas tikt 

apstiprināti konkrētā amatā pie kāda konkrēta darba dēvēja. Supervizori kā pašnodarbinātie 

vai SIA veido savas privātprakses vai kopprakses. Lai supervizors varētu sevi realizēt 

profesijā, ir jāattīsta prasme pašorganizēties. Katra speciālista izvēle ir pašreklāmas 

paņēmieni - sociālie tīkli, reklāmas, citu klientu atsauksmes vai rekomendācijas (Dreifelde, 

2019). 

Tā kā supervīzija ir salīdzinoši jauns pakalpojums un pagaidām par to nav pieteikami 

daudz informācijas, patērētājiem nepieciešams adaptācijas process. Adaptācijas process ir 

patērētāja rīcība no pirmreizējās informācijas par produktu līdz tā pilnīgai atzīšanai (Praude, 

Šalkovska, 2015). Šis process ietver piecus posmus: iepriekšējās zināšanas, kur patērētājam 

jau ir zināšanas par jauno pakalpojumu, taču trūkst informācijas; ieinteresētība, kur 

patērētājs ir ieinteresēts iegūt informāciju par jauno pakalpojumu; vērtējums, kur patērētājs 

nolemj pirkt jauno pakalpojumu; izmēģināšana, kur patērētājs nopērk jauno pakalpojumu 

un salīdzina tā efektivitāti un cenu ar citiem līdzīgiem pakalpojumiem, piemēram, koučingu, 

psihologu, un adaptācija, kur patērētājs nolemj regulāri izmantot jauno pakalpojumu (De 

Pelsmacker, Genens, Van den Bergh, 2007). Katra posma ilgums ir atkarīgs no pakalpojuma 

veida, taču svarīgas ir arī patērētāju personiskās īpašības. Vienādos apstākļos ar to saprot 

piederību pie sociālā slāņa, ienākumu līmeni un citus sociāli ekonomiskos faktorus (Praude, 

Šalkovska, 2015). 

Patērētāju adaptācija ir ilustrēta 2.attēlā kā grafisks laika sadalījums (Rogers, 1983). 
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2.attēls. Patērētāju iedalījums atkarībā no adaptācijas (Rogers,1983) 

 

Augstākminētās patērētāju grupas var raksturot šādi: novatori - indivīdi, kas mīl risku 

un jaunas idejas (2,5%); indivīdi ar ātru adaptāciju - respektabli indivīdi, sabiedriskās 

domas līderi savās aprindās, pie jaunievedumiem pierod pietiekami ātri, taču ir piesardzīgi 

(13,5%); apdomīgie - piesardzīgi indivīdi, kas paraduši rūpīgi izvērtēt visu jauno, adaptējas 

tikai pēc tam, kad vairākums klientu jau iegādājušies jauno produktu; viņus ietekmē indivīdi 

ar spēju ātri adaptēties, vai arī speciālistu konsultācija (34%); indivīdi ar vēlu (34%) un lēnu 

(16%) adaptāciju - indivīdi, kuri nav noskaņoti uz pārmaiņām un kuri jaunievedumam 

piemērojas tikai tad, ja tas nav pretrunā ar viņu tradīcijām (Rogers, 1983). Socioloģisko 

aptauju rezultāti liecina, ka lielāko īpatsvaru veido apdomīgie patērētāji un tie, kuri vēlu 

adaptējas (aptuveni 70%) (Garleja, 2001). Samērā ātri adaptējas gados jauni cilvēki, indivīdi 

ar augstu sociālo statusu, arī indivīdi bez finansiālām grūtībām, garīgi attīstīti un kuri 

izmanto dažādus informācijas avotus (Bawa, Sholmaker, 1987).   

Supervīziju kā jaunu pakalpojumu efektīvāk būtu veicināt tajā sabiedrības daļā, kuru 

pārstāv novatori (jo dod priekšroku novitātēm), bet, tā kā tā šis iespējamais virzītājspēks ir 

salīdzinoši maza patērētāju daļa, svarīgi būtu vērst uzmanību uz sabiedriskās domas 

līderiem, jo tie, iespējams, būtu lēmuma pieņēmēji uzņēmumos, kuros būtu aktuāls 

supervīzijas pakalpojums. Vislaikietilpīgākais darbs būtu jāveic ar apdomīgajiem 

patērētājiem, vismazākais potenciāls būtu gaidāms no patērētājiem ar vēlu un lēnu 

adaptāciju. 

Pētījuma ietvaros supervīzijas atpazīstamības veicināšanai tika izvērtēti piemērotākie 

komunikācijas kanāli, un kā piemērotākā tika novērtēta digitālā mārketinga vide. Kā 

atzinusi Lavijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja B.Liepiņa, attīstoties un 

paplašinoties iespējām digitālā mārketinga vidē, kā arī mainoties patērētāju mediju patēriņa 

un ikdienas dzīves ieradumiem, pakalpojumu sniedzēji īsteno jaunas komunikācijas un 

mediju stratēģijas, kas spēj nodrošināt efektīvu uzstādīto biznesa mērķu sasniegšanu. Notiek 

reklāmas investīciju pārdale par labu digitālās vides spēlētājiem, un mobilā interneta 

pieejamība un viedtālruņa lietošanas paradumi ir galvenie faktori, kas izmainījuši patērētāju 

ikdienu un dzīves stilu. Samazinās pieprasījums pēc tradicionāli izmantotiem mediju 

kanāliem - laikrakstu un žurnālu iekļaušanas reklāmdevēju stratēģijās (Liepiņa, 2016). 
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Kopš nesenas pagātnes redzams, ka sociālie tīkli ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa 

lielākajai daļai sociāli un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. SIA “Gemius Latvia” apkopotie 

2017.gada dati liecina, ka Latvijā tīmeklī ir sasniedzami 82% iedzīvotāju un dažādus 

sociālos tīklus ikdienā lieto 57,1% iedzīvotāju; sociālie tīkli ļauj ikdienā veidot veiksmīgu 

uzņēmuma tēlu un ciešākas attiecības ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, stāstot par 

produktiem vai pakalpojumiem. Pētījumi liecina, ka sekošana zīmolam sociālajos tīklos 

veicina šī zīmola preču vai pakalpojumu iegādi (Business Network, 2018), kā arī pirkšanas 

lēmumu ietekmē personiskie faktori jeb patērētāja individualitāte, psiholoģiskie faktori jeb 

patērētāja garīgo procesu elementi un sociālie faktori - draugu, kolēģu, ģimenes locekļu 

ietekme (Blaits, 2005). Liela nozīme jauna pakalpojuma veicināšanai ir personiskajiem 

kontaktiem, saskarsmei ar vietējām organizācijām un uzņēmumiem, organizējot neformālas 

tikšanās, tomēr bieži ar to nepietiek, lai profesionāli izplatītu informāciju un sekmētu 

pakalpojuma atpazīstamību. 

Viss iepriekš norādītais radīja svarīgus apsvērumus, lai veiktu pētījumu par 

supervīzijas atpazīstamību, kas atspoguļoja patērētāju gatavību iepazīt un gūt pieredzi par 

supervīziju. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt supervīzijas atpazīstamību dažādās vidēs, noskaidrot 

vajadzību pēc supervīzijas pakalpojuma, kā arī apkopot piemērotākos mārketinga 

komunikācijas kanālus. 

Pētījuma mērķu sasniegšanai tika izvirzīti šādi jautājumi: Vai supervīzija ir 

atpazīstama? Kāda ir patērētāju vajadzība pēc supervīzijas? Kuri komunikācijas kanāli būtu 

atbilstošākie supervīzijas pakalpojuma virzīšanai? 

 

Metodoloģija 

Kā datu ieguves metodes tika izmantotas pētnieciskā darba autores izstrādātas 

aptaujas, kuras tika izveidotas Webropolsurveys platformā: 1) Aptauja patērētājiem 

"Supervīzijas atpazīstamība, vajadzība pēc supervīzijas un piemērotākie komunikācijas 

kanāli supervīzijas popularizēšanai"; 2) Aptauja Latvijas supervizoriem "Supervizoru 

pieredze jaunu klientu piesaistīšanā", lai noskaidrotu jaunu klientu piesaistes iespējas. 

Tika aptaujāti nejauši izvēlēti respondenti Rīgā un Latvijas reģionos, dažādu nozaru 

pārstāvji ar un bez supervīzijas pieredzes darbspējīgā vecumā no 18 līdz 65 gadiem. 

Pētījumā tika izmantotas 225 patērētāju aptaujas anketas un 28 Latvijas supervizoru 

anketas. Lielākā daļa aptaujāto patērētāju bija nodarbinātas sievietes vecumā no 31 līdz 40 

gadiem ar augstāko izglītību un bez supervīzijas pieredzes. Analizējot pētījumā iegūtos 

rezultātus, iegūtie dati rāda, ka visvairāk respondentu ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem 

(43,56%), līdzīgi ir ar respondentu grupu vecumā līdz 30 gadiem un no 41 līdz 50 gadiem 

(24,44% no visiem respondentiem),savukārt 4,89% no aptaujātajiem ir vecumā no 51līdz 

55 gadiem, bet 2,67% respondentiem ir 56 gadi un vairāk. Analizējot aptaujātos pēc 

izglītības, aptaujā iegūtie dati rāda, ka visvairāk respondentu ir ar augstāko izglītību – 

81,78%, savukārt 17,33%  respondentu ir ar vidējo izglītību. Kā liecina iegūtie dati, ļoti maz 

respondentu ir ar pamatskolas izglītību - 0,89%. No iegūtajiem datiem var secināt, ka 

visvairāk respondentu ir ar augstāko izglītību. Pētījumā piedalījās 80% sieviešu un 20% 

vīriešu, un lielākā daļa aptaujāto - 59,56%  - nav vadītāji. 30,22% ir vadītāji, 10,22% nav 

nodarbināti, savukārt 55,56% respondentu strādā uzņēmumos, 27,11% - valsts un 
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pašvaldību iestādēs, bet 17,34% nav nodarbināti vispār. Lielākā daļa aptaujāto patērētāju 

bija nodarbinātas sievietes ar augstāko izglītību un bez supervīzijas pieredzes vecumā no 

31līdz 40 gadiem. 

Dati tika analizēti, izmantojot standartizētās datu apstrādes metodes programmatūrā: 

Kronbaha alfa koeficients datu ticamības noteikšanai, Kolmogorova-Smirnova tests 

normālā sadalījuma noteikšanai, T tests un Manna-Vitneja U tests atšķirību statistiskā 

nozīmīguma noteikšanai. Izmantojot Likerta skalu, tika apzinātas problēmas, ar kurām 

respondenti saskaras darbavietā, kā arī jomas, kurās ir nepieciešama profesionālā izaugsme. 

Lai izpētītu to, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp dažādām izlasēm, 

Likerta skalā apgalvojumi par vajadzību pēc supervīzijas pakalpojuma un supervīzijas 

lietderīgumu tika sadalīti trīs skalās, t.i., 1) Personīgā nepieciešamība pēc supervīzijas (PS) 

– apgalvojumi, kas saistīti ar problēmām, kas ir vērstas uz sevi un liecina par individuālo 

vajadzību pēc supervīzijas. 2) Organizācijas nepieciešamība pēc supervīzijas (OS) – 

apgalvojumi, kas raksturo problēmas, kas vērstas uz darba kolektīvu un liecina par kolektīva 

vajadzību pēc supervīzijas. 3) Vispārējā vajadzība pēc supervīzijas (VS) – apgalvojumi, kas 

liecina par respondentu vispārējo vajadzību pēc supervīzijas.  

Aptaujā iegūtie dati analizēti, izmantojot kvantitatīvās statistiskās pētījuma metodes,  

aprēķinot datu ticamību, veicot Kolmogorova-Smirnova testu datu atbilstības 

normālsadalījuma noteikšanai, kā arī veicot atšķirību pētījumu, izmantojot T testu tajos 

gadījumos, kad dati atbilst normālajam sadalījumam, un izpildot Manna-Vitneja U testu, 

kad dati neatbilst normālajam sadalījumam. 

Aptaujas satura ticamības noteikšanai tika veikts Kronbaha alfa tests.  

1.tabula  

Kronbaha alfa koeficients vajadzības pēc supervīzijas skalās 

Skala Kronbaha alfa Apgalvojumu skaits skalā 

Individuālā vajadzība pēc supervīzijas (IS) 0,739 5 

Organizācijas vajadzība pēc supervīzijas 

(OS) 
0,690 4 

Vispārējā vajadzība pēc supervīzijas (VS) 0,845 9 

 

Veiktie aprēķini liecina, ka Kronbaha alfa koeficients visās trīs skalās ir lielāks par 

0,6 - tas nozīmē, ka datu ticamības līmenis ir labs un visi skalās ietvertie apgalvojumi ir 

atbilstoši izmantošanai turpmākajā datu apstrādē (skat. 1.tab.).  

 

Rezultāti 

Patērētāju aptaujā iegūtie rezultāti  

Lai izpētītu to, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp dažādām izlasēm, 

Likerta skalā par vajadzību pēc supervīzijas pakalpojuma un supervīzijas lietderīgumu 

apgalvojumi tika sadalīti trīs izlasēs: 
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1. Individuālā (nepieciešamība pēc supervīzijas (IS)) – šajā skalā iekļautie 

apgalvojumi saistīti ar problēmām, kas vērstas uz sevi, un liecina par 

individuālo vajadzību pēc supervīzijas. 

2. Organizācijas vajadzība pēc supervīzijas (OS) – apgalvojumi raksturo 

problēmas, kas vērstas uz darba kolektīvu, un liecina par organizācijas 

vajadzību pēc supervīzijas. 

3. Vispārējā vajadzība pēc supervīzijas (VS) – iekļaujot apgalvojumus, kas 

liecina par respondentu vispārējo vajadzību pēc supervīzijas. 

Pētījuma gaitā tika noskaidrots, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp 

respondentiem ar supervīzijas pieredzi un bez tās. Izmantojot Likerta skalu, tika apzinātas 

problēmas, ar kurām respondenti saskaras darbavietā, kā arī jomās, kurās ir nepieciešama 

profesionālā izaugsme.  

Lai noskaidrotu, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp dažādām izlasēm,  

tika veikts atšķirību pētījums par respondentiem ar un bez supervīzijas pieredzes šādos 

blokos: PS - personiskā vajadzība pēc supervīzijas; OS - organizācijas vajadzība pēc 

supervīzijas; VS - vispārējā vajadzība pēc supervīzijas; SL - supervīzijas lietderīgums un 

SS - gatavība nākotnē saņemt supervīziju. 

Lai noteiktu, vai dati atbilst normālsadalījumam, tika veikts Kolmogorova-Smirnova 

Z kritērija aprēķins, nosakot šīs skalas statistisko nozīmīgumu. 2.tabulā veikts aprēķins 

izlasei respondenti ar supervīzijas pieredzi. Pēc aprēķina var secināt, ka empīriskais 

rezultātu sadalījums atbilst normālsadalījumam, jo statistiskais nozīmīgums ir lielāks par 

0,05. 

2.tabula  

Respondenti ar supervīzijas pieredzi 

Izlases PS OS VS SL SS 

Ar supervīzijas pieredzi (N) 32 32 32 32 32 

 Aritmētiskais 

vidējais 

2,743 2,882 2,806 4,093 3,281 

Standartnovirze  ,678 ,683 ,654 3,135 1,023 

Kolmogorova-Smirnova tests ,763 ,802 ,585 1,302 1,332 

Sig. ,606 ,540 ,884 ,067 ,058 

 

Respondentu bez supervīzijas pieredzes rezultāti rāda, ka lielākajā daļā izlašu nav 

atbilstības normālsadalījumam, jo statistiskais nozīmīgums ir zemāks par 0,05. Tas savukārt 

norāda, ka izlase ir pārāk atšķirīga (skat. 3.tab.). 
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3.tabula  

Respondenti bez supervīzijas pieredzes 

Izlases PS OS VS SL SS 

Bez supervīzijas pieredzes (N) 162 162 162 162 162 

 Aritmētiskais 

vidējais 

2,922 3,063 2,989 4,074 2,561 

Standartnovirze  ,680 ,697 ,643 2,384 ,695 

Kolmogorova-Smirnova tests 1,703 1,570 1,308 1,886 3,707 

 Sig. ,006 ,014 ,065 ,002 ,000 

 

Tā kā lielākajā daļā skalu dati neatbilst normālsadalījumam, tika aprēķināts T kritērijs 

kā parametriskās statistikas metode tikai vienai no skalām - vispārējā vajadzība saņemt 

supervīzijas pakalpojumu (VS skala), no kā var secināt, ka nepastāv būtiskas atšķirības starp 

respondentiem ar supervīzijas pieredzi un respondentiem bez šīs pieredzes, jo T kritērija 

statistiskais nozīmīgums ir augstāks par 0,05 (skat. 4.tab.). 

 

4.tabula  

T kritērijs vispārējai vajadzībai pēc supervīzijas (VS) 

 t Sig. 

VS -1,468 ,144 

 
Skalās, kurās nav atbilstības normālsadalījumam, tika veikts Manna-Vitneja U tests, 

lai noskaidrotu, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp iepriekš minētajām izlasēm 

(skat. 5.tab.). 

 

5.tabula  

Manna-Vitneja U tests atšķirību noteikšanai starp izlasēm 

 PS OS SL SS 

Manna-Witneja U tests 2164,000 2178,500 2389,500 1448,500 

Sig. ,139 ,151 ,481 ,000 

 

Analizējot datus, vērojama statistiski nozīmīga atšķirība - gatavība saņemt 

supervīziju skalā (SS), secinot, ka nākotnē respondenti ar supervīzijas pieredzi ir gatavi 

saņemt supervīzijas pakalpojumu salīdzinājumā ar respondentiem bez supervīzijas 

pieredzes, un tas var liecināt par pozitīvu supervīzijas pieredzi. 
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Aptaujas rezultāti liecina, ka 83,56% aptaujāto respondentu nekad nav izmantojuši 

supervīziju, savukārt supervīziju izmantojuši tikai 16,44% no visiem respondentiem (skat.3. 

att.). 

 

 
3.attēls. Responentu pieredze supervīzijā 

 

Lielākā daļa aptaujāto - 43,56% - nezināja, kas ir supervīzija, 31,56% bija kaut ko 

dzirdējuši, bet tomēr nezināja, kas ir supervīzija, un tikai 24,89% apgalvoja, ka zina par 

supervīziju. Analizējot iegūtās atbildes par asociācijām saistībā ar jēdzienu "supervīzija", 

lielākā daļa respondentu norādīja uz koučingu, un tikai nelielai daļai - 9% atbilžu - 

supervīzija saistījās ar koučingu; ar supervīziju nesaistītos apgalvojumos respondenti 

norādīja, ka jēdziens supervīzija saistās ar būvniecību vai mūzikas konkursu. To varētu 

pamatot ar asociāciju angļu valodā (angliski supervision latviski ir uzraudzība), kas 

savukārt būvniecībā nozīmē būvuzraudzība (skat. 4.att.). 

 
4.attēls. Asociācijas ar terminu "supervīzija" 

 

Nē; 83,56%

Jā; 16,44%

Vai Jūs jebkad esat izmantojis supervīziju ?
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Lai noskaidrotu respondentu vizuālās asociācijas ar jēdzienu "supervīzija", tika 

izmantoti asociatīvie attēli, un respondenti drīkstēja norādīt vairākus atbilžu variantus. 

Vispopulārākā bija D atbilde (52,89%), kurā tika atpoguļota grupas supervīzija, tai sekoja 

B atbilde, kas atspoguļoja individuālo supervīziju (43,56%), pēc tam sekoja E atbilde, kurā 

attēlots koučinga process un ko norādīja 90 reizes (40% no visiem atbilžu variantiem). 24 

gadījumos respondenti atzīmēja F atbildi, kur skaidri bija saprotama psihoterapija, jo attēlā 

bija redzams Freids ar kušeti. Mazāk, tomēr pietiekami daudz, tika atzīmētas atbildes, kas 

pēc būtības nav saistītas ar supervīziju - 19 gadījumos A atbilde, kas atspoguļoja Eirovīzijas 

konkursu, un 13 gadījumos C atbilde, kas attēloja būvniecības procesu. Asociatīvo attēlu 

izmantošana apstiprināja to, ka liela daļa respondentu saskata supervīzijā koučingu un 

salīdzinoši lielai daļai nav skaidrs, kas ir supervīzija (skat. 5.att.). 

 
5.attēls. Asociatīvie attēli supervīzijas atpazīstamības noskaidrošanai 

 

Lai noskaidrotu informācijas kanālus, kur respondenti kaut ko ir dzirdējuši vai 

redzējuši par supervīziju, tika uzdots jautājums ar iekļautu apgalvojumu "Esmu ieguvis 

informāciju par supervīziju ...". Lielākā procentuālā daļa (44%) izvēlējās atbildi ar 

apgalvojumu "Es nekad neko neesmu dzirdējis par supervīziju" , kas tika norādīta 99 reizes, 

atbildi par supervīzijas informāciju no draugiem un paziņām sniedza 52 reizes (23,11%). 

Semināri un konferences ir nākamā populārākā vieta, kur ir dzirdēts par supervīziju - 

21,78% atbilžu (48 reizes). Arī mācību un darbavietās ir saņemta informācija par 

supervīziju - pavisam šāda atbilde tika sniegta 81 reizes, nedaudz arī sociālajos tīklos 

(13,3%), izmantojot meklētājprogrammu Google.com - 28 reizes (12,44%). Vismazāk 

informācijas par supervīziju iegūts laikrakstos, žurnālos, TV un radio; pasta sūtījumos un 

uz ielas informācijas praktiski nav vispār. 

 Pētījumā bija svarīgi noskaidrot, vai potenciālajiem patērētājiem ir vajadzība pēc 

supervīzijas, bet paredzot, ka supervīzijas atpazīstamība būs zema, jautājumi supervīzijas 

vajadzības noskaidrošanai tika uzdoti netieši, koncentrējoties uz problēmu definēšanu, 

kuras, ņemot vērā zinātnisko pamatojumu par supervīzijas ieguvumiem un funkcijām, 

varētu atrisināt ar supervīzijas palīdzību. Tika sagatavoti jautājumi, kuru uzdevums bija 

konstatēt jomas, kurās būtu nepieciešama uzlabošana un attīstība. Jautājumā "Man būtu 
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svarīgi uzlabot zināšanas un prasmes" 225 respondenti atzīmēja 898 atbilžu variantus, kas 

nozīmē, ka ir aktuāli uzlabot zināšanas un prasmes vairāku kompetenču attīstībai. 

Vispopulārākā kompetence bija sevis motivēšana, ko norādīja 104 reizes. Tai sekoja 

konfliktu risināšana ar 100 reizēm, profesionālās izdegšanas novēršana bija atzīmēta 98 

reizes, otra cilvēka rīcības izpratne bija norādīta 86 reizes, laika plānošana - 85 reizes, mērķu 

izvirzīšana - 82 reizes, komandas darba vadība - 74 reizes, attiecību uzlabošana darba vidē 

- 72 reizes, savas rīcības izpratne - 66 reizes, padoto motivēšana - 44 reizes, deleģēšana - 

42 reizes un sanāksmju vadība - 39 reizes. Tikai 6 respondenti atbildēja, ka nav svarīgi 

uzlabot attiecīgās zināšanas un prasmes (skat. 6.att.). 

 

6.attēls. Vajadzība pēc supervīzijas 

 

Lai noskaidrotu, vai patērētāji ir gatavi saņemt supervīzijas pakalpojumu, un 

informācijas ieguves veidus par supervīziju, vispirms tika noskaidroti iemesli, kāpēc 

supervīzija nav izmantota līdz šim. Aptaujas datu analīze liecina, ka neviens respondents 

nav dzirdējis sliktas atsauksmes par supervīziju, un iemesli, kāpēc līdz šim nav izmantota 

supervīzija, galvenokārt ir informācijas trūkums. 68 atbildēs tika minēts, ka pietrūkst 

46.22%

44.44%

43.56%

38.22%

37.78%

36.44%

32.89%

32%

29.33%

19.56%

18.67%

17.33%

2.67%

sevis motivēšanā

konfliktu risināšanā

profesionālās izdegšanas novēršanā

otra cilvēka izpratnē

laika plānošanā

mērķu izvirzīšanā

komandas darba vadībā

attiecību uzlabošanā darba vidē

savas rīcības izpratnē

padoto motivēšanā

deleģēšanā

sapulču vadībā

man nav svarīgi uzlabot augstākminētās…

Axis Title

Man būtu svarīgi uzlabot zināšanas un prasmes...
Atzīmējiet vienu vai vairākus variantus !
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informācijas par ieguvumiem no supervīzijas pakalpojuma, 64 gadījumos respondenti 

nezināja, kur saņemt šādu pakalpojumu. 61 respondents apgalvojis, ka nav izmantojis 

supervīziju, jo darbavieta šādu iespēju nepiedāvā. 40 respondenti apgalvoja, ka supervīzija 

viņiem nav bijusi nepieciešama, bet šis apgalvojums varētu būt subjektīvs, ņemot vērā to, 

ka respondenti, iespējams, nezina, ka supervīzija viņiem ir nepieciešama. 39 respondenti 

uzskatīja, ka nav izmantojuši supervīziju, jo nav skaidrs, kāpēc tā viņiem būtu 

nepieciešama. Šis apgalvojums būtu līdzvērtīgs tam, ka respondenentiem nav informācijas 

par supervīzijas sniegtajiem ieguvumiem. 16 respondenti uzskatīja, ka supervīzijas 

pakalpojums ir dārgs, bet, tā kā informācija par supervīzijas pakalpojumu ir nepietiekama, 

varētu uzskatīt, ka šis apgalvojums ir nepamatots un subjektīvs (skat. 7.att.). 

 

 

7.attēls. Iemesli, kāpēc līdz šim nav izmantota supervīzija 

 

Respondenti tika aptaujāti par komunikācijas kanāliem, kur labprāt saņemtu 

informāciju par supervīziju. Populārākie kanāli ir semināri, mācības un konferences - tika 

saņemtas 76 šādas atbildes. Liela daļa respondentu vēlētos saņemt informāciju par 

supervīziju darbavietā (70 atbildes), daudzi vēlētos saņemt speciālistu ieteikumus (49 

atbildes). 46 respondenti norādīja, ka vēlētos informāciju saņemt interneta portālos, 34 

precizēja, ka labprāt to saņemtu www.facebook.lv, 39 respondenti dotu priekšroku draugu 

un paziņu ieteikumiem, 31 respondents labprāt par to uzzinātu mācību iestādēs, elektroniski 

informāciju bija gatavi saņemt 24 respondenti, savukārt presē un žurnālos informāciju par 

supervīziju lasītu 21 respondents. Vismazāk respondentu vēlētos redzēt un dzirdēt 

informāciju par supervīziju TV un radio, kā arī izstādēs un portālā www.draugiem.lv. 21 

respondents norādīja, ka nevēlas saņemt nekādu informāciju par supervīziju (skat. 8.att.). 
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8.attēls. Kanāli, kur patērētāji vēlētos saņemt informāciju par supervīziju 

 

Visbeidzot tika noskaidrots, vai pēc iegūtās informācijas respondenti būtu gatavi 

saņemt supervīzijas pakalpojumu. Gandrīz puse respondentu (48%)  atzina, ka drīzāk būtu 

ieinteresēti saņemt supervīzijas pakalpojumu, 35% uzskatīja, ka drīzāk nav ieinteresēti to 

saņemt, 5% pilnībā nav gatavi saņemt supervīzijas pakalpojumu, bet 12% pilnībā ir gatavi 

saņemt supervīzijas pakalpojumu. 

 

Iegūtie rezultāti no supervizoru aptaujas 

Lai noskaidrotu, kādus mārketinga kanālus jaunu klientu piesaistei izmanto Latvijā 

strādājoši supervizori ar atbilstošu kvalifikāciju, aptaujā tika noskaidroti 28 Latvijas 

supervizoru viedokļi. Vispopulārākā sniegtā atbilde bija "Klienti paši mani atrod", un tā 

atbildēja 46% respondentu. Par publiskajiem iepirkumiem bija 43% atbildes, 39% norādīja, 

ka popularizē supervīziju un atrod klientus konferencēs, semināros un apmācībās, par 

privātajiem kontaktiem atbildēja 28%, par biznesa kontaktu izmantošanu - 25%, par sociālo 

mediju izmantošanu - 14%, par e-pasta mārketingu bija divu supervizoru atbildes (7%), 

savukārt Google AdWords izmantojis tikai viens supervizors. Aptaujas rezultāti rāda, ka 

supervizori praktiski nemaz neizmanto maksas reklāmu TV, radio, presē, vides reklāmu un 

reklāmu internetā. Atbildot ar "cits" supervizori norāda, ka neizmanto nekādus kanālus - 

viņus atrod klienti un supervizori par to ir pateicīgi; klienti atrod supervizorus, izmantojot 

LSAA mājas lapā pieejamo informāciju.  
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Secinājumi un ieteikumi 

No pētījuma var secināt, ka respondenti pārsvarā nezina, kas ir supervīzija un ka tā 

nav atpazīstama. Supervīzija tiek jaukta ar koučingu, psihoterapiju, mentoringu un ar pilnīgi 

nesaistītiem terminiem, piemēram, Eirovīzija un būvuzraudzība. Respondenti norādījuši, ka 

nav informācijas par ieguvumiem no supervīzijas un viņi nezina, kur šādu pakalpojumu var 

saņemt, kā arī norādījuši, ka šādu pakalpojumu darbavieta nepiedāvā; tomēr patērētāji atzīst, 

ka profesionāla palīdzība būtu nepieciešama sevis motivēšanā, konfliktu risināšanā, 

profesionālās izdegšanas novēršanā, un, tā kā supervīzijas būtība atbilst iepriekšminēto 

problēmu risināšanā, var uzskatīt, ka pastāv vajadzība pēc supervīzijas. Patērētāji atzīst, ka 

būtu gatavi saņemt informāciju par supervīziju semināros, apmācībās, konferencēs, savā 

darbavietā, saņemot speciālistu ieteikumus un vismazāk viņi vēlētos uzzināt par supervīziju 

tradicionālas reklāmas formās - TV, radio un presē.  

 Līdz šim supervīzijas atpazīstamības veicināšanai netika izmantota reklāma, bet gan 

personiskie un biznesa kontakti, dalība publiskajos iepirkumos, kā arī klienti paši vērsās pie 

supervizoriem, tāpēc supervīzijas pakalpojuma sniedzējiem būtu svarīgi zināt par patērētāju 

interesi saņemt supervīzijas pakalpojumu. Supervīzijai Latvijā ir potenciāls sekmēt 

atpazīstamību, bet pašlaik galvenais traucējošais faktors ir mijiedarbības trūkums starp 

organizācijām un organizācijas informējošām institūcijām, kā arī atpazīstamības 

veicināšanas aktivitāšu trūkums, izmantojot atbilstošus mārketinga kanālus.  

Noskaidrojot iemeslus, kāpēc līdz šim nav izmantota supervīzija, neviens 

respondents kā iemeslu nav minējis sliktas atsauksmes par supervīziju, un no tā var secināt, 

ka supervīzijas atpazīstamības veicināšana neradītu noraidošu attieksmi patērētāju vidū. Arī 

supervizori sabiedrībā plaši nepopularizē supervīziju, strādājot ar klientiem, pakalpojumus 

īpaši nereklamējot. Šobrīd, kad supervīzija joprojām ir samērā jauns pakalpojums Latvijas 

tirgū, ir jāveicina sadarbība starp organizācijām un supervizoriem, jārunā par profesionālās 

veselības profilaksi, jo supervīzijas nozīme ir cieši saistīta ar sabiedrības veselību. 

Lai supervīzijas pakalpojuma sniedzēju komunikācija ar iespējamajiem klientiem 

informācijas nodrošināšanai Latvijas tirgū būtu efektīva, uzņēmumam ir jānodrošina 

kvalitatīvs digitālais saturs digitālajos medijos, un tās ir klientu atsauksmes, video apskati 

par pakalpojumu, emuāra raksti utt., kas ietver vairāk informācijas par supervīziju. 

Ieteicamie mārketinga veidi, kuri supervīzijas pakalpojuma sniedzējam jāiekļauj digitālajā 

komunikācijā, ir sociālo mediju mārketings, meklētājsistēmu mārketings, maksas digitālā 

reklāma, satura mārketings un e-pastu mārketings. 

Popularizēt supervīzijas jēdzienu un pakalpojumu ne tikai sociālos tīklos, kā 

Facebook, Twitter, Instagram u.c., bet arī tādās platformās kā blogi, forumi, kopienas un 

dažādi mediju resursi, kas piedāvā aktīvu savstarpēju komunikāciju starp lietotājiem.  

Rosināt supervizorus un LSA sociālo tīklu vietnēs izmantot ne tikai izglītojošu un 

informatīvu saturu, bet arī FUN saturu – mīmi jeb angliski meme, izmantojot asprātīgu 

aktuālo tēmu formulējumu, GIF jeb failu formātu, kas atbalsta animētos un statiskos attēlus, 

situāciju bildes un video ar humoristisku pieeju supervīzijas jēdziena popularizēšanai.  

Veicināt informācijas par supervīziju izplatīšanu publiskā telpā, izmantojot preses 

relīzes, panākt, ka vēstījums par supervīziju nonāk organizāciju redzeslokā, piemēram, 
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populāros biznesa portālos www.leta.lv (LETA), www.nozare.lv, (Nozare.lv), www.db.lv 

(Dienas Bizness).  

Supervīzijas pakalpojuma sniedzējiem turpināt sadarbības attīstību ar darba 

devējiem, uzsverot supervīzijas nozīmi darbinieku profesionālajā izaugsmē un izdegšanas 

risku profilaksē. Organizēt informatīvus pasākumus, iepazīšanās nodarbības, ļaut 

darbiniekiem gūt pieredzi supervīzijā.  

Organizēt mācību seminārus sadarbībā ar biedrību Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameru (LTRK), lai informētu organizāciju pārstāvjus par supervīzijas 

ieguvumiem profesionālajā attīstībā. 

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijai (LPVA), organizējot mācību pasākumus, 

rosināt organizāciju personāla vadītājus iekļaut supervīziju kā mācību formu profesionālās 

attīstības veicināšanai un izdegšanas risku mazināšanai. 

Iesaistīt supervīzijas popularizēšanas pasākumos ne tikai praktizējošus supervizorus, 

bet arī surpervīzijas studiju pēdējā kursa studējošos. 

Latvijas Supervizoru apvienībai (LSA), pamatojoties uz apvienības būtiskākajiem 

uzdevumiem, organizēt un atbalstīt pasākumus, kas vērsti uz supervīzijas atpazīstamības 

sekmēšanu, supervīzijas būtības un lomas skaidrošanu, izveidot tīmekļvietnē 

www.supervizija.lv  bloga sadaļu, kurā regulāri vismaz vienu reizi mēnesī publicēt rakstus 

par supervīzijas nozīmīgumu problēmu risināšanā darba vidē. Iesaistīt biedrības biedrus 

rakstu veidošanā, tādējādi veicinot to popularitāti supervizoru aprindās. 
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Recognisability of supervision in various environments and consumer 
demand for the service of supervision 

Liene Bleidele 

 

Abstract 

 

The topicality of the study topic is related to the increasing popularity and recognition of 

supervision among the inhabitants of Latvia. Therefore, the aim of the study is to find out the 

recognition of supervision in various environments in Latvia. 

225 respondents participated in the study, including 28 Latvian supervisors. In the empirical 

part, a survey was conducted on the recognition of supervision, as well as the respondents’ habits as 

to when they would prefer to receive information about the services of their interest and how they 

would prefer to receive information on supervision. As a part of the survey, the Latvian supervisors 

were addressed to find out what communication channels they use to attract new clients. 

The study has a conclusion that on the whole, supervision is of poor recognition in Latvia, 

and respondents’ perceptions thereof do not correspond to the essentials of supervision. Most of those 

surveyed lacked experience in and knowledge of supervision, while those who had never used the 

supervision were ready to receive the service of supervision. No advertising is used to promote 

supervision, and new clients find supervisors themselves, or supervisors find them through personal, 

business contacts, or through public procurement. 

 

Keywords: Supervision, Communication channels, Consumer demand. 
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2.7. Sociālie priekšstati un attieksme pret supervīziju 

Maija Zakriževska-Belogrudova 

 

 

 

Ievads 

Mūsu gadsimta sākumā psiholoģijā neiedomājami intensīvi sāk attīstīties sociālās 

domāšanas, sociālās izziņas un mentalitātes problēmu izpēte. Ikkatrs noteiktas sabiedrības 

indivīds uztver sociālo realitāti kopumā un vienlaikus paplašina savu apziņas sfēru, kurā 

sevi realizē, dibinot kontaktus ar pārējiem sabiedrības locekļiem, izejot sava dzīves ceļa 

etapus. Katra cilvēka apziņa nodrošina priekšstata par realitāti (visplašākajā mērā) 

noteiktību, kas izpaužas kā sakarības un pretrunas ar to vispārīgo nozīmi un jēgu. Personības 

domāšanas veids ir sociāls, un to nosaka vēsturiskās sociokulturālās realitātes objektīvā 

pozīcija. Tādējādi viens no sabiedrības domāšanas veidiem ir sociālo priekšstatu veidošana. 

Franču sociālpsihologs S.Moskoviči (Moscovici, 1993, 1994) ir izstrādājis sociālo 

priekšstatu teoriju, kurš, pamatojoties uz E.Dirkheima individuālo un kognitīvo priekšstatu 

teoriju, ir pierādījis, ka cilvēks, izvēloties darbības veidu, pamatojas nevis uz objektīvās 

realitātes stimuliem, bet gan uz to, kā tos iedomājas. S.Moskoviči (Moscovici, 1981), kas ir 

sociālo priekšstatu teorijas pamatlicējs, definējis sociālos priekšstatus kā jēdzienu, 

apgalvojumu un skaidrojumu kopumu, kas rodas ikdienas dzīvē starppersonu komunikācijā. 

Tie ir sava veida atskaites punkti, kas nodrošina perspektīvu, no kuras indivīds vai grupa 

var vērot un interpretēt notikumus, situācijas utt., un šie atskaites punkti balstās uz 

jēdzieniem, ko cilvēks izmanto komunikācijā ar citiem indivīdiem. Sociālie priekšstati tiek 

radīti un veidoti ar noenkurošanas un objektivācijas palīdzību. 

Savukārt attieksmes jēdziens ir populārs, plaši pētīts un aprakstīts zinātniskajā 

literatūrā, tam ir dažādi skaidrojumi un definējumi. Attieksme tiek pētīta ne tikai sociālajā 

psiholoģija, bet arī mārketingā, kā, piemēram, pasākumu mārketingā (Nufer, 2016), Latvijas 

patērētāju attieksmē pret ģenētiski modificētiem organismiem (Aleksejeva, 2016), kā arī ir 

attieksmes pētījumi uzņēmējdarbībā, piemēram, situācijas ietekme uz patērētāju attieksmi 

un uzvedību (Foxall, Yani-de-Soriano, 2005); ir pētījums par patērētāju attieksmi pret 

plastikāta naudu (Jain, 2016). 

Attieksme ir relatīvi noturīga, pozitīvi vai negatīvi vērtējoša reakcija, kura ietekmē 

un motivē ar to saistīto uzvedību (Reņģe, 2002), tā var būt vērsta pret konkrētu cilvēku vai 

notikumu, pret dažādām lietām, kā arī pret abstraktu objektu, tā palīdz indivīdam veikt 

objekta vai notikuma novērtēšanu, pielāgoties apkārtējai videi un paust savas izjūtas vai 

pārliecības citiem. Attieksmei ir vērtējoša tendence, un tieši šis vērtējošais elements atšķir 

attieksmi no pārliecības (Davey, 2006), kas ir mērāma ar kontrastu pazīmēm "labs – slikts", 

"patīkams – nepatīkams" (Ajzen 2001). Attieksmei ir trīs dimensijas, tās plašā spektrā 

parāda to, kā cilvēkam var izpausties attieksme (Rosenberg, Hovland, 1960). Attieksmes 

trīs dimensijas veido kognitīvā (zināšanas par vides objektu), emocionālā (objekta 

emocionālais novērtējums) un uzvedības reakcija uz objektu (mērķtiecīga rīcība attiecībā 
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pret šo objektu) (Chaiken, Pomerantz, Giner-Sorolla, 1995), kas mūsdienas mārketinga 

teorijās tiek saukts par ABC modeli (Solomon, 2009). Tādā veidā attieksme tiek definēta kā 

priekšstats par noteiktu mērķu sasniegšanu, iekļaujot to izpratni, novērtēšanu un gatavību 

rīkoties (Schwarz, Bohner, 2001). Emocionālā attieksme stipri atšķiras no, piemēram, 

kognitīvās, jo tā bieži var nebūt loģiska un faktiem pamatota. Uzvedības reakcija savukārt 

var mainīties atkarībā no apkārtējo indivīdu rīcības, jo indivīds var pakļauties vairākumam, 

rīkoties tāpat, lai arī viņa zināšanas un emocijas ir pretstatā uzvedībai. Var  pieņemt to, ka 

attieksmi var radīt arī nepatiesas zināšanas par kādu objektu. 

Ņemot vērā pieaugošo interesi pret supervīzijas pakalpojumu, attieksmes pret 

supervīzijas pētījumu aizsākumi Latvijā ir rodami jau 2015.gadā, sākotnēji pētot studējošo 

un darba devēju attieksmi pret supervīziju (Zakriževska, 2016). Lai gan patērētāju 

emocionāli vērtējošā attieksme kopumā ir pozitīva, ir zināšanas par supervīziju un gatavība 

izmantot supervīzijas pakalpojumu, taču patērētāji nav gatavi par to maksāt, kā arī nezina, 

kā organizēt supervīzijas sesiju, ja tas būtu nepieciešams, un tas radīja nepieciešamību 

turpināt pētījumus - nākamais attieksmes pētījums tika veikts par patērētāju emocionāli 

vērtējošo attieksmi pret supervīziju. Jāatzīst, ka atsevišķās profesionālās darbības jomās 

supervīzija ir normatīvi nostiprināts obligāts priekšnoteikums profesionālās darbības 

veikšanai un pastāv prasība par regulāru supervīziju apmeklēšanu, un tas attiecas uz 

sociālajiem darbiniekiem, mākslas terapeitiem, psihoterapeitiem (arī supervizoriem) u.c. 

Savukārt tas nosaka pētījuma aktualitāti, izpētot attieksmi pret supervīziju visās trīs 

dimensijās: emocionālajā, izziņas un uzvedības, kā arī ataino sociālos priekšstatus par 

supervīziju.  

Pētījuma mērķis ir izpētīt patērētāju sociālos priekšstatus par supervīziju un 

attieksmi pret supervīziju. 

Pētījuma veikšanai tika izvirzīti četri pētījuma jautājumi: Kādi ir patērētāju 

sociālie priekšstati pret supervīziju? Kāda ir patērētāju attieksme pret supervīziju? Vai 

pastāv statistiski nozīmīgas saistības attieksmes pret supervīziju skalās? Vai pastāv 

statistiski nozīmīgas atšķirības attieksmē pret supervīziju starp patērētājiem, kuri pārstāv 

dažādas grupas (vadītāji; patērētāji ar pieredzi supervīzijā un bez; valsts/pašvaldības 

iestādēs un privātajā sektorā strādājošie)? 

Šobrīd pieprasījums pēc supervīzijas pasaulē un Latvijā ir strauji attīstījies, tomēr 

vairāki iepriekš veiktie pētījumi  (Zakrizevska, 2016) ir parādījuši to, ka patērētājiem nav 

viennozīmīgas attieksmes pret supervīzijas pakalpojumu un nav zināšanas par supervīziju, 

tādēļ ir dažādi un neviennozīmīgi sociālie priekšstati par supervīziju, kas nosaka šī pētījuma 

aktualitāti. 

 

Metodoloģija 

Tika izmantotas divas datu ievākšanas metodes: asociāciju analīzes metode (kas ir 

izmantota iepriekš, pētot sociālos priekšstatus (Doise, Clémence, Lorenzi – Cioldi, 1993; 

Reņģe, Austers, 2004; Zakrizevska, 2012), kur anketā tika iekļauti 23 apgalvojumi, kas tika 

vērtēti pēc Likerta skalas ar četrām vērtībām (Likert-type scale). Pētījuma ietvaros tika 

meklētas saistības visās trīs attieksmes dimensijās par supervīziju (emocionālajā, 

kognitīvajā un uzvedības). Tādējādi tika izpētīta attieksme pret supervīziju, zināšanas par 

supervīziju, vienlaikus noskaidrojot, vai pastāv atšķirības starp divu respondentu grupu 
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rezultātiem. Kopumā tika saņemtas 207 anketas, no kurām 173 anketas bija piemērotas datu 

apstrādei. Aptaujā 32 % respondentu bija vadītāji (n = 55), un 68% respondentu, kuri nebija 

vadītāji (n = 118). 

 

Rezultāti 

I Sociālo priekšstatu rezultātu analīze 

Lai noskaidrotu, kādi ir patērētāju sociālie priekšstati par supervīziju, tika izmantota 

asociāciju analīzes metode, tika analizētas patērētāju asociācijas ar supervīziju. Saskaņā ar 

S.Moskoviči (1984) sociālo priekšstatu aptauja veidota pēc „noenkurošanās” jeb 

"apzīmēšanas" principa, noskaidrojot ne tikai asociācijas, bet arī patērētāju sociālās 

zināšanas.  

Respondentiem, aizpildot anketu, tika lūgts norādīt trīs vārdus, ar ko asociējas 

supervīzija. Saskaņā ar pētījuma jautājumiem asociācijas analizētas visiem patērētājiem 

kopā un analizējot grupu rezultātus - patērētājus, kas ir vadošā amatā un pakļautībā esošā 

amatā. Pētījums veikts dažādās grupās, jo cilvēku rīcība un uzvedība veidojas un attīstās, 

pamatojoties uz grupas priekšstatiem par supervīziju kā pakalpojumu, kurus grupas 

dalībnieki izvirza par sociālajiem objektiem un ir specifiski šai grupai; tie ir perspektīvi un 

nosaka cilvēka kognitīvās darbības (Moscovici, 1994). 

 

1.tabula  

Patērētāju (N=173) sociālie priekšstati par supervīziju: asociāciju biežums 

Nr.p.k. Asociācija Biežums 

1. Atbalsts 44 

2. Palīdzība 20 

3. Darba 12 

4. Apmaiņa 10 

5. Izaugsme 10 

6. Konsultēšana 10 

7. Problēmu 10 

8. Darbs 8 

9. Kontrole 8 

10. Mērķi 8 

 

Minot asociācijas ar supervīziju, visbiežāk tā patērētajiem saistās ar vārdu atbalsts, 

kas kā asociācija šādā vārda locījumā kopumā pieminēts 44 reizes; nākamais ir palīdzība 

(20 reizes), savukārt trešais biežāk pieminētais vārds, kas saistās ar supervīziju, ir darbs (20 

reizes). Retāk pieminētas asociācijas apmaiņa, izaugsme, konsultēšana, problēmu, kontrole, 

mērķis un motivācija (skat. 1.tab.).  
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1.attēls. Patērētāju (N=173) sociālie priekšstati par supervīziju  

 

Uzskatāmākai asociāciju analīzei veikts asociāciju apkopojums vārdu „mākonī” 

(skat. 1.att.). Tas atspoguļo daudz vairāk minēto asociāciju, biežāk lietotās atzīmējot ar 

lielākiem burtiem, savukārt retāk pieminētās - ar proporcionāli mazākiem. Kopumā 

respondenti supervīziju asociē ar samērā dažādiem vārdiem, kā vienojošākais iezīmējas 

atbalsts, taču, papildinot 1.tabulā norādītos desmit, jāatzīmē arī profesionalitāte, redzējums, 

analīze, kas norāda uz patērētāju izpratni par supervīzijas sniegtajām iespējām. Līdzās šiem 

iezīmējas arī pārraudzība, uzraudzība un kontrole (skat. 1.att.).  

2.tabula  

Vadītāju (n=55) sociālie priekšstati par supervīziju: asociāciju biežums 

Nr.p.k. Asociācija Biežums 

1. Atbalsts 17 

2. Palīdzība 6 

3. Darbs 4 

4. Mērķi 4 

5. Motivācija 4 

6. Redzējums 4 

7. Supervīzija 4 

8. Darba 3 

9. Izaugsme 3 

10. Profesionalitāte 3 

 

Patērētājiem, kas ieņem vadošu amatu, tāpat kā respondentiem kopumā visbiežāk 

supervīzija asociējas ar vārdu atbalsts, kas minēts 17 reizes, un gandrīz trīs reizes retāk 

atzīmēts vārds palīdzība (6 reizes) (skat. 2.tab.).  
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2.attēls. Vadītāju (n=55) sociālie priekšstati par supervīziju 

 

Analizējot asociācijas, kuras vadītāji minējuši biežāk, jāsecina, ka tās ir ļoti dažādas, 

jo vieni un tie paši vārdi respondentu atbildēs atkārtojas reti, taču salīdzinājumā ar visiem 

aptaujātajiem respondentiem kopumā, vadītāji biežāk atzīmējuši vārdus mērķi, izaugsme 

(skat. 2.att.), kas norāda, ka vadītāji supervīziju asociē ar iespēju rast motivāciju, veicināt 

izaugsmi.  

3.tabula  

Pakaļautībā esošā amatā (n=118) strādājošo sociālie priekšstati par supervīziju 

Nr.p.k. Asociācija Biežums 

1. Atbalsts 23 

2. Apmaiņa 10 

3. Palīdzība 10 

4. Konsultēšana 8 

5. Pieredzes 7 

6. Problēmu 7 

7. Darba 6 

8. Kontrole 6 

9. Profesionālās 5 

10. Risināšana 5 

 

Analizējot respondentu asociācijas, kuri neieņem vadošus amatus jeb ir pakļautībā 

esošā amatā, viņi tāpat kā vadītāji visbiežāk pieminējuši vārdu atbalsts (23 reizes). Nākamie 

biežāk pieminētie vārdi ir apmaiņa (10 reizes), palīdzība (10 reizes), konsultēšana (8 

reizes), taču šiem līdzās ir arī šādas asociācijas: pieredze, problēmu, darbs, kontrole, 

profesionālās un risināšana (skat. 3.tab.).  
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3.attēls. Pakļautībā esošā amatā (n=118) strādājošo sociālie priekšstati par 

supervīziju 

 

Pētot šīs grupas respondentu asociācijas plašāk, parādās arī šādas: izaugsme, 

uzraudzība, pārraudzība, izdegšana, analīze, profesionalitāte (skat. 3.att.). Atšķirībā no 

vadītāju norādītajām asociācijām pakļautībā strādājošo darbinieku grupā mazāk uzsvērti ir 

mērķi, izaugsme, t.i., uz profesionālu attīstību vērstas asociācijas.  

 

II Attieksmes pret supervīziju rezultātu analīze 

Lai pārbaudītu izveidotās anketas par attieksmi pret supervīziju ticamību, tiek 

aprēķināts Kronbaha alfa jeb saskaņotības koeficients. Tā parāda, vai apgalvojumi ir 

atbilstoši un savā starpā saskaņoti gan katras konkrētās skalas ietvaros, gan arī visā aptaujā 

kopumā.  Visu dimensiju kopējais Kronbaha alfa koeficients vērtējams kā ļoti labs - tas ir 

virs 0.6 (emocionālajā dimensijā - 0,618, kognitīvajā dimensijā -0,754 un uzvedības 

dimensijā - 0,708), kas nozīmē, ka aptaujā iegūtie rezultāti ir ticami un var tikt izmantoti 

turpmākā datu analīzē un interpretācijā. 

Galvenās tendences rādītāji liecina par skalu atbilstību normālsadalījumam. Lai to 

noteiktu, veikts Kolmogorova-Smirnova Z kritērija aprēķins, nosakot šo skalu statistiskais 

nozīmīgums - tā norāda atbilstību normālsadalījumam un arī to, kādas būs statistiskais 

nozīmīgums turpmākajā datu apstrādē izmantojamās metodes. Saskaņā ar aprēķinu var 

secināt, ka emocionālās dimensijas un biheiviorālās dimensijas skalās statistiskais 

nozīmīgums ir mazāks par 0,05, līdz ar to šo skalu vērtības neatbilst normālsadalījumam, 

turpretī kognitīvās skalas statistiskā nozīmīguma vērtība ir 0,200, tā atbilst 

normālsadalījumam. 
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4.tabula  

Pīrsona korelācijas koeficienta rezultāti visās attieksmes skalās 

 

Lai noteiktu, vai pastāv statistiski nozīmīga korelācija starp attieksmes skalām, tika 

veikts Pīrsona korelācijas koeficienta aprēķins, jo, neraugoties uz to, ka dati neatbilst 

normālsadalījumam, visas trīs skalas, kurās tiek rēķināts korelācijas koeficients, ir intervālu 

skalā. Saskaņā ar Pīrsona korelācijas koeficientiem pastāv statistiski nozīmīgas korelācijas 

starp visām trim attieksmes skalām. Visspēcīgākā korelācija ir starp uzvedības un afektīvo 

skalu (0,713), kognitīvajā skalā ir vājāka korelācija: starp kognitīvo un afektīvo skalu 

Pīrsona korelācijas koeficients ir 0,355, savukārt starp kognitīvo un uzvedības skalu ir 0,482 

(skat. 4.tab.).  

Lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem par to, vai pastāv statistiski nozīmīgas 

atšķirības attieksmē pret supervīziju starp patērētājiem, kuri pārstāv dažādas grupas 

(vadītāji, patērētāji ar pieredzi supervīzijā u.c.), autore veica atšķirību pētījumu. Tā kā 

kopumā attieksmes skalas neatbilst normālsadalījumam, atšķirību noteikšanai izmantotas 

neparametriskās metodes, nosakot Manna-Vitneja U testa vērtības.  

 Patērētājiem, kas ir vadošā amatā, un patērētājiem, kas ieņem pakļautībā esošu 

amatu, statistiski nozīmīgas atšķirības pastāv tikai vienā no trim attieksmes skalām, t.i., 

kognitīvajā skalā, kur statistiskais nozīmīgums (ρ) ir mazāks vai vienāds ar 0,05 (skat. 

5.tab.). Citās skalās statistiski nozīmīgas atšķirības šīm divām izlasēm nepastāv.  

5.tabula  

Manna-Vitneja U testa vērtības patērētājiem, kas ir vadošā amatā, un patērētājiem, 

kas ieņem pakļautībā esošu amatu 

Attieksmes skala Manna-Vitneja U  Statistiskais nozīmīgums 

Kognitīvā skala 2645,00 0,050 

Afektīvā skala 2765,00 0,114 

Uzvedības skala 3015,00 0,449 

 

 
Kognitīvā  

skala 

Afektīvā  

skala 

Uzvedības  

skala 

 

Kognitīvā  

skala 

Korelācijas 

koeficients --- 
   0,355**    0,482** 

Sig. 0,000 0,000 

Afektīvā  

skala 

Korelācijas 

koeficients 
   0,355** 

--- 
   0,713** 

Sig. 0,000 0,000 

Uzvedības 

skala 

Korelācijas 

koeficients 
  0,482**   0,713** 

--- 

Sig. 0,000 0,000 
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Lai noskaidrotu, vai pastāv atšķirības attieksmē pret supervīziju atkarībā no tā, kādā 

sektorā (valsts/pašvaldības iestādē vai privātajā sektorā) patērētāji strādā, šīm grupām veikts 

neparametriskais atšķirību tests. Statistiski nozīmīgas atšķirības pēc Manna-Vitneja U testa 

uzrādās tikai kognitīvajā skalā, kur statistiskais nozīmīgums ir 0,00 (skat. 6.tab.). Saskaņā 

ar vidējiem ranga rādītājiem šajās izlasēs var spriest, ka valsts/pašvaldības iestādēs 

strādājošajiem attieksme pret supervīziju ir vairāk pamatota kognitīvajā skalā, t.i., 

zināšanās, salīdzinot ar privātajā sektorā strādājošajiem. Citās skalās statistiski nozīmīgas 

atšķirības šīm divām izlasēm nepastāv. 

 

6.tabula  

Manna-Vitneja U testa vērtības patērētājiem, kas strādā valsts/pašvaldības iestādēs, 

un privātajā sektorā 

Attieksmes skala Manna-Vitneja U Statistiskais nozīmīgums 

Kognitīvā skala 2138,50 0,000 

Afektīvā skala 3266,50 0,561 

Uzvedības skala 3122,50 0,294 

 

Nosakot atšķirības patērētājiem, kuriem ir pieredze supervīzijā, un tiem, kuriem nav 

pieredzes supervīzijā, saskaņā ar Manna-Vitneja U testa rezultātiem statistiski nozīmīgas 

atšķirības pastāv kognitīvajā skalā (statistiskais nozīmīgums = 0,000). Vidējie ranga rādītāji 

šajā testā rāda, ka patērētāji, kuriem ir pieredze supervīzijā, kognitīvajā skalā uzrāda 

augstākus rezultātus, t.i., attieksme atšķiras tieši pēc šīs skalas. Arī šīm izlasēm citās 

attieksmes skalās Manna-Vitneja U tests neuzrāda statistiski nozīmīgas atšķirības (skat. 

7.tab.).  

7.tabula  

Manna-Vitneja U testa vērtības patērētājiem, kuriem ir pieredze supervīzijā, un 

patērētājiem, kuriem nav pieredzes supervīzijā 

Attieksmes skala Manna-Vitneja U tests Statistiskais nozīmīgums 

Kognitīvā skala 2203,50 0,000 

Afektīvā skala 3622,50 0,820 

Uzvedības skala 3690,50 0,986 

 

Apkopojot atbildes uz apgalvojumu „Es pozitīvi attiecos pret supervīziju”, 

apstiprinoši atbildējuši 87% respondentu (skat. 4.att.). Lai gan apgalvojums ir tiešs, 

pārbaudot rezultātus nolieguma formā veidotos apgalvojumos respondenti atbildējuši 

līdzīgi, tātad atbildes var uzskatīt par ticamām.  
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4.attēls. Respondentu atbilžu apkopojums apgalvojumam "Es kopumā pozitīvi attiecos 

pret supervīziju" 

 

Kopumā, vērtējot attieksmes aptaujas rezultātus, jāsecina, ka patērētāju attieksme 

pret supervīziju veidojas, pamatojoties gan uz zināšanām (kognitīvā skala), gan emocijām 

(afektīvā skala), gan arī uz uzvedību. Visi iepriekš minētie attieksmi veidojošie elementi ir 

savstarpēji saistīti, taču visciešākā saikne attieksmes veidošanā pret supervīziju ir starp 

uzvedību un emocijām, mazliet mazāka starp zināšanām un emocijām un starp zināšanām 

un uzvedību.  

 Atšķirības attieksmē pret supervīziju dažādās patērētāju grupās (vadošus amatus 

ieņemoši patērētāji, valsts/pašvaldības iestādēs strādājošie, privātajā sektorā strādājošie, 

patērētāji ar pieredzi un bez pieredzes supervīzijā) iezīmējas kognitīvajā skalā, tātad 

attieksmi pret supervīziju šajās grupās nosaka tas, kādas ir zināšanas par supervīziju.  

 

Secinājumi 

Uzsākot pētījumu, tika izvirzīti četri pētījuma jautājumi, uz kuriem pētījuma gaitā 

tika rastas šādas atbildes: 

Kādi ir patērētāju sociālie priekšstati par supervīziju?  

Patērētāji supervīziju galvenokārt asociē ar atbalstu, palīdzību un darbu, t.i., atbalstu 

un palīdzību profesionālajos jautājumos. Aizvien aktuāls ir sociālais priekšstats par 

supervīziju kā uzraudzības formu, kas neatklāj supervīzijas būtību un ieguvumus. Kā pirmo 

asociāciju visas grupas nosauca atbalsta sniegšanu, kas nozīmē, ka sociālie priekšstati atbilst 

zināšanām par supervīziju kā par pakalpojumu. Arī pārējie sociālie priekšstati parāda 

pietiekami labas zināšanas visās respondentu grupās par supervīziju kā par pakalpojuma 

veidu.  

Kāda ir patērētāju attieksme pret supervīziju?  

Attieksme pret supervīziju vērtējama kā pozitīva. Lielākajai daļai respondentu ir 

pozitīva un emocionāli vērtējoša attieksme pret supervīziju un ar to saistītas pozitīvas 

67%
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Piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk
nepiekrītu
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emocijas. Attieksme ir saistīta ar iepriekš iegūto supervīzijas pieredzi, kas rada zināšanas 

un sociālos priekšstatus par supervīziju kā pakalpojumu. Tāpēc būtiski ir sniegt kvalitatīvu 

pakalpojumu, sagatavojot kvalificētus speciālistus – supervizorus, lai veidotos pozitīvas 

attieksmes un supervīzijas pakalpojuma attīstība Latvijā dažādās vidēs.  

Vai pastāv statistiski nozīmīgas saistības attieksmes pret supervīziju skalās?  

Pastāv statistiski nozīmīga korelācija visās attieksmes skalās, tātad attieksmes 

veidošanā savstarpēji cieši ir saistītas gan zināšanas, gan emocijas, gan arī uzvedība. Iegūtā 

korelācija varētu nozīmēt to, ka, jo labvēlīgāka emocionāli vērtējošā patērētāju attieksme, 

jo lielāka gatavība izmantot supervīzijas pakalpojumus. Piedevām labvēlīga attieksme pret 

supervīziju varētu liecināt arī par to, ka strādājošajiem dažādās jomās (gan tiem, kas ieņem 

vadošos amatus, gan tiem, kas tos neieņem) ir izpratne un zināšanas par supervīziju kā 

noderīgu pakalpojumu.  

Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības attieksmē pret supervīziju 

patērētājiem, kuriem ir pieredze supervīzijā, un patērētājiem, kuriem nav pieredzes 

supervīzijā?  

Statistiski nozīmīgas atšķirības pastāv tikai kognitīvajā jeb zināšanu skalā. Pieredze 

supervīzijā veicina izpratni un zināšanu attīstību par supervīziju. 

Attieksmē pret supervīziju starp valsts/pašvaldības iestāžu darbiniekiem un privātajā 

sektorā strādājošajiem pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības kognitīvajā skalā, kas var 

liecināt par to, ka valsts/pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir vairāk zināšanu par supervīzijas 

pakalpojumu, jo viņiem ir pieredze supervīzijā. 

Lai veicinātu informācijas par supervīziju izplatīšanu, tās procesu, metodēm, 

ieguvumiem utt., augstskolas, kurās var apgūt supervīziju, tīmekļa vietnēs varētu ievietot 

vairāk informācijas par supervīziju kā pakalpojumu. Ļoti svarīga ir informācija tieši tīmekļa 

vietnēs, jo tā nodrošinātu vairāk informācijas par supervīziju, kas mainītu attieksmi un 

papildinātu jau esošās zināšanas.  

Ņemot vērā to, ka daudziem respondentiem nav skaidrs, kur var iegūt zināšanas par 

supervīziju, augstskolām nepieciešams popularizēt supervīziju masu medijos un atbilstoša 

vecuma mērķauditorijai, piemēram, Radio Skonto vai Radio SWH, tādējādi ne tikai 

informējot, bet arī piesaistot interesentus studēt maģistra līmeņa studiju programmās. 

Supervīziju studējošie/maģistranti studiju ietvaros varētu piedāvāt bezmaksas 

supervīzijas pakalpojumus dažādām organizācijām, lai sniegtu priekšstatu par supervīziju 

un ieguvumiem no tās. 

Turpināt organizēt pasākumu “Supervīzijas dienas”, sadarbojoties ar psihologiem un 

psihoterapeitiem ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā, it īpaši reģionu centros.  
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Social representations and attitudes towards supervision 

Maija Zakriževska-Belogrudova 

 

Abstract 

 

The study has been done because in Latvia, supervision is used on a large scale among 

professions, recognised at national level, becoming an integral part of professional components. As 

there is an increasing demand for supervisors, the aim of this study is to find out attitudes towards 

the supervision service and consumer social preconceptions. The main tasks of the research paper 

are to analyse scientific literature on supervision, consumer social preconceptions, and attitude 

towards supervision, as well as to collect data by using the association method and survey, to interpret 

these data in order to establish social preconceptions and attitude towards supervision.  

In the empirical part of the research, the survey has been done and has compared the 

differences of social preconceptions and attitudes towards supervision of different samples. 

The conclusions indicate that in general, consumers associate supervision with support and 

help, and attitude towards supervision is positive. Most of the respondents have positive attitudes 

about supervision and respondents are interested in supervision and would like to try it.  

 

Keywords: Social Representations, Attitudes, Supervision.  
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2.8. Supervīzijas iespējas pārmaiņu vadības procesā 
uzņēmumā "X" 

Svetlana Ļahova 

 

 

 

Ievads 

Mūsdienu darba vidē ir noteikumu un uzdevumu nepārtrauktas pārmaiņas. Lai 

izdzīvotu un attīstītos, organizācijai īsā laikā ir nepieciešama veiksmīga lielu un sarežģītu 

pārmaiņu pārvaldība. Saistībā ar globalizāciju un ekonomiskajām pārmaiņām mūsdienu 

uzņēmumus dažādās situācijās skar pastāvīgas pārmaiņas, un no tā izriet, ka nepieciešamību 

pēc pārmaiņu pārvaldības un to īstenošanu iniciē bizness. Izmaiņas var izraisīt arī tirgus 

pārmaiņas, patērētāju vajadzības, ģeopolitiskie apstākļi un daudzi citi faktori. Bieži 

nepieciešamību pēc izmaiņām rada uzņēmumu apvienošanās, pārņemšana vai sadalīšana.  

Organizatorisko pārmaiņu pārvaldība aktuāla pārvaldības pētniecības darbos. 

F.Nikols (Nickols, 2016) apkopo termina pārmaiņu vadība vismaz četras pamata 

definīcijas: pārmaiņu pārvaldīšanas uzdevums, profesionālās prakses joma, zināšanu 

kopums un kontroles mehānisms. Veiksmīga organizatoriskā pārmaiņu vadība ir atkarīga 

no prasmīgas cilvēkresursu vadības (Bouckenooghe, 2010). Saistībā ar galveno lomu 

darbinieku projektos daudzi zinātnieki pārmaiņu analīzē aicina vairāk koncentrēties uz 

indivīdiem. Šī "personalizācijas tendence" kļūst arvien svarīgāka, jo vairāki autori (Fedor, 

et al., 2006) pēta darbinieku psiholoģisko reakciju, organizatorisko pārmaiņu īstenošanā 

nosakot panākumus un efektivitāti, tomēr pārmaiņu vadības efektivitāte ir ārkārtīgi zema - 

apmēram 70% plānoto organizāciju pārmaiņas cieš neveiksmi (Maurer, 2010). 

Neveiksmīgai pārmaiņu ieviešanai ir dažādi iemesli. Izmaiņas darba attiecībās un daudzi 

citi procesi pieprasa no darbiniekiem jaunas prasmes, lai pielāgotos pārmaiņām. Darbinieku 

attieksme un pārliecība ietekmē pielāgošanos pārmaiņām. Iniciatīva izmaiņu ieviešanai 

nerada vēlamos rezultātus, ja darbinieki bieži vien nav tām gatavi. Jauninājumu pārvaldībā 

cilvēciskais faktors sastopams organizācijas iekšienē, kura īsteno izmaiņas, un ir 

attiecināms uz visiem uzņēmuma vadības līmeņiem, tai skaitā gan izpilddirektoriem, gan 

vidējā un zemāka līmeņa vadītājiem. 

Supervīzijas atjaunojošo aspektu var izcelt un izmantot, ja pārmaiņu process ir grūts 

(Benefiel, 2010). Supervīzijai ar katru dienu ir nozīmīgāka loma, kas vairs nav palīdzoša 

profesija. Supervīzija vērsta uz individuālo un organizāciju pārmaiņu atvieglošanu vai arī 

uz to, lai ikdienas darbā novērstu spriedzi un konfliktus. Efektīvai sadarbībai nepieciešama 

profesionālā komunikācija. Ar pareizo pieeju pārmaiņu vadībai personāls jūtas iesaistīts 

procesā un strādā kā komanda, īstenojot kopīgu mērķi, izmantojot gan izmaiņas, gan labus 

sava darba rezultātus. Pārmaiņu ieviešanas veiksme ir atkarīga arī no tā, kā darbinieki saprot 

un pieņem šīs pārmaiņas. L. Kelčnere  (Kelchner, 2017) norāda, ka informēšana par 

pārmaiņu nepieciešamību, tostarp iesaistītās puses, kuras ietekmē plānotās organizatoriskās 

izmaiņas, var palīdzēt samazināt darbinieku pretestību. Ļaujot darbiniekiem piedalīties 
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organizatoriskajās pārmaiņās, tā var palīdzēt mazināt bailes un trauksmi; organizācijām 

bieži jānodrošina saziņa ar personālu visā pārmaiņu procesā. 

Latvijā supervīzija ir zināma jau vairāk nekā 20 gadus. Sākot ar 2013.gadu, supevīzijā 

izglītībā un pētniecībā bija būtisks pagrieziena punkts, kad tika risināti vairāki nozīmīgi 

supervīzijas organizatoriskie jautājumi (Mārtinsone & Mihailovs, 2017). Supervīzija 

veicina organizācijas efektīvu darbību, tiek fokusēta uz attiecību atspoguļošanu starp 

komandu un plašāku organizatorisko vidi, izskaidrojot varas pozīcijas, lomu un uzdevumu 

subjektīvo izpratni. Organizāciju supervīzijas metode veicina organizatorisko kultūru 

(Adjukovic, et al., 2015). Supervīzija galvenokārt kalpo indivīdu, komandu un organizāciju 

attīstībai, uzlabo indivīdu un komandu profesionālo dzīvi saistībā ar viņu lomu 

institucionālajā kontekstā, kā arī koncentrējas uz to, lai nodrošinātu un uzlabotu 

komunikācijas kvalitāti starp darbiniekiem un sadarbības metodes dažādos darba apstākļos 

(Adjukovic, et al., 2015). Organizācijas supervīzija tiek vadīta kā sistēma, kas sastāv no 

dažādām komponentēm (cilvēki, komandas, vadītāji, klienti, piegādātāji, struktūra, kultūra, 

formālas un neoficiālas attiecības). Papildus individuālās, grupas vai komandas supervīzijai 

supervizors ar savu kompetenci var vadīt pārmaiņu procesus organizāciju līmenī (Apine, 

2017). 

Kad uzņēmējdarbība un tās rezultāti ignorē organizācijas ideoloģiju, tad darbiniekiem 

var būt neapmierinātība ar darbu, darba jēgas trūkums, sliktas darba attiecības, 

stress/izdegšana/nogurums, iebiedēšana darbvietā, aizsardzības trūkums, pazemināti 

standarti, slikta darba prakse, slikti rezultāti un paaugstināta personāla mainība. M.Dviers 

(Dwyer, 2013) papildina, ka organizācijām ir vajadzīga gan biznesa pieeja, gan ideoloģija. 

Uz pārmaiņām vērsti panākumi ir iespējami, ja vienlaikus tiek pārvaldītas ar darbiniekiem 

saistītas pārmaiņas un projektu ieviešana (Prosci Inc, 2018). 

Supervīzijai ir potenciāls palīdzēt organizācijām reflektēt praksi, koncentrēties uz 

procesiem, kā arī uz saturu un būt par dinamiskām mācību organizācijām, kuras var 

attīstīties un augt, ļaujot indivīdiem būt radošiem un novērtētiem, kuri atbalsta 

organizatoriskos mērķus, misijas un vīziju. T.Tuvulla un J.Bjaruhanga ((Tuvulla & 

Byaruhanga, 2017) citējot (Jenkins, 1999)) atzīmēja, ka organizāciju konsultēšana darba 

vietās ir atzīta par svarīgu instrumentu, ko var lietot, lai palīdzētu indivīdiem un 

organizācijām izdzīvot strauji mainīgajā uzņēmējdarbības vidē. Supervīzija atbalsta 

augstāku organizācijas profesionālo efektivitāti un kalpo kā integrēta kvalitātes vadības 

daļa, kā arī pārmaiņu vadība (Adjukovic, et al., 2015). 

Ārējās vides nestabilitātes apstākļos šī resursa nozīme palielinās, paaugstinoties 

darbaspēka mobilitātei. Biznesa pasaulē arvien vairāk tiek atzīta vajadzība ieguldīt 

darbinieku fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā un garīgajā enerģijā, noskaidrot cilvēku 

pamatvērtības, noteikt, ko cilvēki dara vislabāk un bauda visvairāk, atvēlot laiku un enerģiju 

darbam, ģimenei, veselībai, pakalpojumiem utt. (Schwartz & McCarthy, 2007). Ir pierādīts, 

ka pretestības reakcija uz pārmaiņām ne vienmēr ir šķērslis veiksmīgai pārmaiņu 

īstenošanai. Savukārt darbinieku atbildes var būt vērtīgas attiecībā uz līdzdalību un 

pārmaiņu iespējām, tās var būt kā līdzeklis un resurss ieviešanas procesā un pārmaiņu 

veiksmīgā īstenošanā. Īpaši svarīgi ir nepārtraukti novērot darbinieku reakciju, jo pastāv 

pierādījumi, ka pārmaiņu iniciatīva neizdodas, ja ilgtermiņā netiek pievērsta uzmanība 

cilvēciskajiem faktoriem (Eilam & Shamir, 2005), citēts (Wittig, 2012), 27.lpp.). A.Alase 

(Alase, 2017) kopsavelkot norāda, ka darbinieki varētu pretoties organizatoriskām 
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pārmaiņām ne tādēļ, ka nevēlētos mainīties, bet gan tādēļ, ka tieši organizācijas pārmaiņas 

var būt neparedzami saspringtas un kaitīgas, it īpaši darbiniekiem, kas ir nodarbināti 

konkrētajā uzņēmumā. Faktori, kas spēcīgi ietekmē personāla reakciju uz pārmaiņām, ir 

šādi: darbinieku emocijas un zināšanas, komunikācija un dalība lēmumu pieņemšanā. Tiek 

uzskatīts, ka šie faktori ir darbinieku attieksmes vislielākā komponente, un pat 

vissvarīgākie, salīdzinot ar faktoriem, kas rodas organizatorisku pārmaiņu laikā. 

Šī pētījuma mērķis ir izpētīt būtiskākos faktorus pārmaiņu vadībā un supervīzijas 

pielietošanas iespējas struktūrvienības vadītājiem (turpmāk – vadītāji) efektīvai pārmaiņu 

vadībai uzņēmumā "X". 

Pētījumā ir ietverti četri jautājumi: Kāda ir vadītāju reakcija uz pārmaiņām? Vai 

pastāv statistiski nozīmīgas saistības starp vadītāju reakciju uz pārmaiņām un būtiskākiem 

faktoriem pārmaiņu vadībā? Kādi būtiskākie faktori izskaidro vadītāju reakciju uz 

pārmaiņām? Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības atkarībā no supervīzijas 

lietderīguma? 

 

Metodoloģija 

Pētījumā atkarīgais mainīgais ir reakcija uz pārmaiņām. Neatkarīgie mainīgie 

savukārt ir gatavība pārmaiņām, spēja mainīties, apmierinātība ar darbu, darba klimats, 

komunikācija, vadības atbalsts, mācības un iesaistīšanās darbā. Pētījumā iekļauts 

kvantitatīvais un kvalitatīvais pētījuma dizains. Aptaujas anketu veido 9 skalas, 167 

apgalvojumi, no tiem 12 ir apgrieztie panti, viens jautājums par gatavību apmeklēt 

supervīziju un vadītāju raksturojošie demogrāfiskie rādītāji – dzimums, vecums un darba 

stāžs. Piecas skalas (iesaistīšanās darbā, komunikācija, apmierinātība ar darbu, vadības 

atbalsts un mācības) vērtēti pēc Likerta piecu punktu skalas. Gatavība pārmaiņām, 

attieksme pret pārmaiņām un spēja mainīties skalas tiek vērtētas pēc Likerta sešu punktu 

skalas. Skala darba klimats tiek vērtēta pēc 7 punktu skalas.  Kvalitatīvajā pētījumā ir 

intervija ar personāla daļas ekspertu, un eksperts atbildēja uz 7 jautājumiem, sniedzot 

viedokli par supervīzijas mērķi un iespēju supervīziju organizēt uzņēmumā. 

Aptauja tika veikta laikā no 2018.gada marta līdz 2018.gada aprīlim, un kopumā tika 

saņemtas 40 aizpildītas anketas; vadītāju iesaiste aptaujā ir 90% no kopējā vadītāju skaita. 

Uzņēmums "X" nodrošina sadales inženierkomunikāciju infrastruktūras ekspluatāciju un 

attīstību. Izpildot Eiropas Savienības un valsts prasības, uzņēmums "X" tiek izveidots, lai 

garantētu, ka visi tirdzniecības uzņēmumi saņem ar sadales inženierkomunikāciju 

infrastruktūru saistītus pakalpojumus uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Lai gan uzņēmumā 

"X" ir paveikti lielie darbi, iekšējie un ārējie procesi un projekti joprojām ir realizācijas 

stadijā. Noteikto pienākumu un funkciju īstenošana uzņēmumam "X" rada izaicinājumus:  

 nepieciešams pārstrukturēt klientu apkalpošanu atbilstoši specifiskām sadales 

virziena vajadzībām;  

 lai spētu ievērot tirgus izvirzītās prasības attiecībā uz datu apstrādi, integrāciju 

un apmaiņu, nepieciešams veikt apjomīgas un sarežģītas IT izstrādes;  

 nepieciešams pārveidot iekšējos procesus, kā arī mācīt personālu.  
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Visas saņemtās atbildes ir izmantotas datu apstrādē un analīzē. Pētījumā piedalījās 

28 vīrieši un 12 sievietes, un visvairāk respondentu bija vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem, 

kas attiecīgi veidoja 33%. Nākamā respondentu grupa bija 31-40 gadi, un tā veidoja 27% 

no visiem aptaujātajiem. Trešā lielā grupa veidoja 25%, kur respondentu vecums bija 51-60 

gadi. Ņemot vērā to, ka uzņēmums "X" ir izveidots reorganizācijas rezultātā, visi vidējā 

līmeņa vadītāji tika pārcelti darbā no iepriekšējā uzņēmuma, tāpēc aptaujas jautājumā par 

darba stāžu bija jānorāda darbinieka kopējais darba stāžs. Vislielākais darba stāžs bija 16-

20 gadi, kas bija 33% no aptaujātiem, nākamais darba stāža līmenis bija virs 21 gada, kas 

attiecīgi veidoja 28%, un trešais darba stāža līmenis bija 22% un 11-15 gadi. Datu apstrāde 

un analīze tika veikta, izmantojot IBM SPSS statistisko datu apstrādes programmatūru. 

 

Rezultāti un diskusija 

Lai noskaidrotu vadītāju attieksmi pret supervīziju, tika uzdots jautājums Vai Jums 

būtu lietderīgi apmeklēt supervīziju?; 93% respondentu atbildēja apstiprinoši.  

Aptaujas iekšējā satura ticamība jeb iekšējo rezultātu saskaņotība tika mērīta ar 

Kronbaha alfa koeficienta aprēķinu.  

1.tabula  

Kronbaha alfa koeficientu aprēķins visām skalām 

Skalas nosaukums 
Skalas saīsinātais 

nosaukums 

Apgalvojumu skaits 

skalā 

Kronbaha 

alfa 

Iesaistīšanās darbā IES 12 0,788 

Darba klimats DKL 34 0,971 

Mācības M 12 0,745 

Komunikācija KOM 27 0,924 

Vadības atbalsts VAD 5 0,923 

Apmierinātība ar darbu AMRD 8 0,622 

Spēja mainīties SPM 35 0,794 

Attieksme pret 

pārmaiņām 
ATT 10 0,718 

Gatavība pārmaiņām GAT 18 0,854 

Reakcija uz pārmaiņām RUP 1 - 

Supervīzijas 

lietderīgums 
SLD 1 - 

 

Veiktie aprēķini liecina, ka Kronbaha alfa koeficients variē no 0,62 līdz 0,97 (skat. 

1.tab.). Tas liecina par vidēji augstu un augstu iekšējo saskaņotību, kas savukārt nozīmē to, 

ka viena respondenta atbildes savstarpēji ir saskaņotas visās skalās un ietvertie apgalvojumi 

ir atbilstoši turpmākai datu apstrādei un analīzei. 
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Vadītāju izlases rezultātu analīze 

Lai saprastu, kādas iegūto datu apstrādes un analīzes metodes izmantot, tika novērtēta 

datu atbilstība normālajam sadalījumam pēc Kolmogorova-Smirnova (K-S) Z testa. 

2.tabula  

Kolmogorova-Smirnova (K-S) Z tests 

N=40 GAT ATT SPM AMRD VD KM M DKL IES RUP SLD 

Kolmogo-

rova-

Smirnova  

Z 

.703 1.251 .983 .534 
.62

7 

.47

0 
.520 

.60

5 

.55

4 
1.236 3.380 

Statistis- 

kais 

nozīmī- 

gums,  

sig 

.706 .088 .289 .938 
.82

6 

.98

0 
.950 

.85

8 

.91

9 
.094 .000 

 

Kolmogorova-Smirnova Z kritērijs visās skalās, izņemot SLD (supervīzijas 

lietderīgums) (skat. 2.tab.), ir sig > 0,05, kas norāda, ka empīriskais sadalījums atbilst 

normālajam sadalījumam un var secināt, ka rezultāti ir reprezentatīvi, ka turpmāk tiks lietota 

parametriskā secinošā statistika. Statistiskais nozīmīgums SLD (supervīzijas lietderīgums) 

skalā ir sig=0,00, kas norāda, ka empīriskais sadalījums neatbilst normālsadalījumam un 

attiecībā uz šo jautājumu turpmākajos aprēķinos tiks lietota neparametriskā statistika.  

Aprakstošās statistikas rādītājus var izmantot, analizējot kvantitatīvos datus, 

apkopojot datus, grafisko attēlu izveidē un statistisko rādītāju aprēķināšanā. Svarīgākie 

centrālās tendences rādītāji ir aritmētiskais vidējais, mediāna un moda. Vairākām skalām 

aritmētiskais vidējais ir samērā tuvs mediānai un modai, vai tie ir pat vienādi, kas savukārt 

nozīmē, ka konkrētās izlases apjoms konkrētajam mērījumam ir pietiekams (skat. 3.tab.). 

Standartnovirze skalām RUP (reakcija uz pārmaiņām), VAD (vadības atbalsts) un DKL 

(darba klimats) ir augsta – virs 0,8, kas nozīmē to, ka respondentiem ir atšķirīgas atbildes. 

Pārējām skalām standartnovirzes rādītāji ir zemāki, kas nozīmē to, ka respondentu atbildes 

atrodas tuvāk vidējai aritmētiskajai vērtībai. 
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3.tabula  

Visu skalu aprakstošais statistikas aprēķins 

N=40 RUP GAT ATT SPM AMRD VAD KOM M DKL IES 

Aritmē-

tiskais 

vidējais 

3.68 4.308 4.220 4.220 3.628 3.760 3.841 3.983 4.635 3.420 

Mediāna 4.00 4.190 4.000 4.300 3.600 3.700 3.850 4.000 4.550 3.350 

Moda 3 4.70 4.0 4.3 3.5 3.6 3,59 4.25 4.2 2.9 

Standart

novirze 
1.023 0.541 0.580 0.394 0.501 0.836 0.550 0.488 0.823 

0.632

5 

Asimet-

rijas 

koefi-

cients 

-.350 -.144 .714 -.321 .025 -.732 -.150 -.147 .575 .136 

Ekscess 
-.272 .085 .356 -.595 -.834 1.027 -.649 -.304 .250 -.410 

 

Skalām ATT (attieksme pret pārmaiņām), AMRD (apmierinātība ar darbu), DKL 

(darba klimats) un IES (iesaistīšanās darbā) asimetrijas koeficients ir pozitīvs, kas nozīmē, 

ka biežāk ir novērotas zemākas vērtības par aritmētisko vidējo. Skalām RUP (reakcija un 

pārmaiņām), GAT (gatavība pārmainām), SPM (spēja mainīties), VAD (vadības atbalsts), 

KOM (komunikācija) un M (mācības) asimetrijas koeficients ir negatīvs, kas norāda 

tendenci uz augstākām vērtībām.  

Skalām RUP (reakcija un pārmaiņām), SPM (spēja mainīties), AMRD (apmierinātība 

ar darbu), KOM (komunikācija), M (mācības) un IES (iesaistīšanās darbā) ekscess ir 

negatīvs, kas liecina par lielu rezultātu dažādību. Skalām GAT (gatavība pārmainām), ATT 

(attieksme pret pārmaiņām), VAD (vadības atbalsts) un DKL (darba klimats) ekscess ir 

negatīvs, tas nozīmē, ka visiem respondentiem ir diezgan līdzīgs viedoklis. 

Visaugstākie rādītāji ir skalai DKL (darba klimats), kas liecina, ka visvairāk 

respondentu atbildējuši uz šīs skalas apgalvojumiem pozitīvi. Savukārt skalai IES 

(iesaistīšanās darbā) ir viszemākie rādītāji, kas liecina, ka respondenti uz šīs skalas 

apgalvojumiem lielākoties atbildējuši noraidoši. 

Lai noskaidrotu, vai pastāv statistiski nozīmīgas sakarības starp vadītāju reakciju uz 

pārmaiņām un būtiskākajiem faktoriem pārmaiņu vadībā, tika aprēķināts korelācijas 

koeficients. Tā kā gandrīz visu skalu empīriskais sadalījums atbilst normālsadalījumam, 

korelācijas aprēķinam tika izmantota parametriskā secinošā statistikas tehnika – Pīrsona 

korelācijas koeficients.  
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4.tabula  

Pīrsona korelācijas koeficienta aprēķins 

N=40 ATT GAT 

SP

M 

AMR

D VAD KOM M DKL IES 

r r r r r r r r r 

Gatavība 

pārmaiņām  
0,29 - - - - - - - - 

Spēja 

mainīties  
-0,16 -0,23 - - - - - - - 

Apmierinātīb

a ar darbu  
0,22 0,28 0,41 - - - - - - 

Vadības 

atbalsts  
0,13 

0,42*

* 
-0,09 0,26 - - - - - 

Komunikācija  

  

0,32

* 

0,41*

* 
0,03 0,53** 

0,68*

* 
- - - - 

Mācības  -0,04 0,15 0,04 0,28 
0,49*

* 

0,59*

* 
- - - 

Darba  

klimats  
0,09 0,22 -0,00 0,18 0,33* 0,33* 0,35* - - 

Iesaistīšanās 

darbā  
0,09 

0,49*

* 
-0,14 0,38* 

0,49*

* 

0,69*

* 

0,57*

* 

0,51*

* 
- 

Reakcija uz 

pārmaiņām  
-0,05 0,35* -0,08 0,25 0,06 0,07 0,15 0,13 

0,36

* 

* - Korelācija ir statistiski nozīmīga pie sig ≤ 0,05  

** - Korelācija ir statistiski nozīmīga pie sig ≤ 0,01 

 

4.tabulā attēlotie rezultāti liecina, ka skala RUP (reakcija uz pārmaiņām) ir statistiski 

nozīmīgi saistīta ar GAT (gatavība pārmaiņām) un IES (iesaistīšanās darbā). Pozitīva, vāja 

korelācija norāda, ka, ja gatavība pārmaiņām vai iesaistīšanās darbā pieaug, pieaug arī 

vadītāju reakcija uz pārmaiņām. Skala GAT (gatavība pārmaiņām) uzrāda statistiski 

nozīmīgu pozitīvu vidējo korelāciju ar VAD (vadības atbalsts), IES (iesaistīšanās darbā) un 

KOM (komunikācija). 

Statistiski nozīmīgus rādītājus uzrāda arī IES (iesaistīšanās darbā) bez jau iepriekš 

minēto KOM (komunikācija) un RUP (reakcija uz pārmaiņām) ar AMRD (apmierinātība ar 

darbu) – vāja korelācija, GAT (gatavība pārmaiņām), VAD (vadības atbalsts), M (mācības) 

un DKL (darba klimats) – vidēja korelācija. Vēl 4.tabulā attēlotie rezultāti rāda, ka visvairāk 

statistiski nozīmīgas saistības uzrāda KOM (komunikācija) - kopumā 7 vāja korelācija ATT 

(attieksme pret pārmaiņām) un DKL (darba klimats), vidēja korelācija GAT (gatavība 

pārmaiņām), AMRD (apmierinātība ar darbu) un M (mācības), stipra korelācija VAD 

(vadības atbalsts) – 0,68 un IES (iesaistīšanās darbā) – 0,69. Uzlabojoties vadītāju 

komunikācijai, uzlabosies vadības atbalsts un iesaistīšanās darbā. M (mācības) statistiski 

nozīmīgi korelē ar VAD (vadības atbalsts), IES (iesaistīšanās darbā), KOM (komunikācija) 

un DKL (darba klimats). Visas skalas, kurām ir statistiski nozīmīgas korelācijas, 4.tabulā 
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uzrāda pozitīvus korelācijas koeficientus robežās 0,32 – 0,69. Spēja mainīties neuzrāda 

nevienu statistiski nozīmīgu korelāciju.  

Lai aprēķinātu būtiskākos faktorus, kuri paskaidro vadītāju reakciju uz pārmaiņām, 

tika veikta lineārā regresijas analīze. Datiem, kuriem ir vairāki neatkarīgie mainīgie un viens 

vai vairāki atkarīgie mainīgie, var izmantot statistisko modelēšanu.  

5.tabula  

Lineārās regresijas modelis atkarīgajam mainīgajam reakcija uz pārmaiņām 

Neatkarīgie mainīgie B B SD β R2 ΔR² F izmaiņa 

1. modelis 1,42 2,03  0,425 0,320 4,06** 

Gatavība pārmaiņām 0,92 0,28 0,49**    

Spēja mainīties -0,67 0,39 -0,26    

Apmierinātība ar darbu 0,99 0,36 0,48*    

Komunikācija -1,14 0,38 -0,62**    

Mācības 0,79 0,35 0,38*    

Vecums -0,40 0,13 -0,42**    

 

Lineārās regresijas aprēķins norāda, ka galvenie mainīgie, kuri ietekmē reakciju uz 

pārmaiņām, ir lielāka gatavība pārmaiņām, zemāka spēja mainīties, augstāka apmierinātība 

ar darbu, zemāki komunikācijas rādītāji, vairāk mācību un jaunāka vecuma grupa (skat. 

5.tab.). Šie faktori kopumā, izņemot SPM (spēja mainīties), statistiski nozīmīgi prognozē 

reakciju uz pārmaiņām par 42% (R² =0,42; F=4,06, p<0,01). Pārējie 58% ir atkarīgi no 

citiem mainīgiem, kuri modelī nav iekļauti.  

 

Atšķirības matemātiskās statistikas analīzē 

Lai noskaidrotu to, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp divu izlašu 

aritmētiskiem vidējiem, tiek izmantots T tests. Skalas SLD (supervīzijas lietderīgums) 

empīriskais sadalījums neatbilst normālsadalījumam, un turpmākajos aprēķinos tika lietota 

neparametriskā statistika. T testam ir gan parametriskais, gan neparametriskais variants, 

kuru lieto, ja ir atbilstība normālsadalījumam un ja tādas nav. 

6.tabula  

Atšķirību aprēķins atkarībā no gatavības apmeklēt supervīziju 

Mainīgais 
 

t 
p 

Man būtu  

lietderīgi apmeklēt 

supervīziju 

Man nebūtu  

lietderīgi apmeklēt 

supervīziju 

n M SD n M SD 

Gatavība pārmaiņām -0,12 0,91 37 4,31 0,48 3 4,23 1,20 

Spēja mainīties 0,37 0,74 37 4,23 0,36 3 4,06 0,75 

Vadības atbalsts -3,02* 0,04 37 3,69 0,83 3 4,53 0,41 

Komunikācija -1,95 0,13 37 3,81 0,56 3 4,17 0,27 

Mācības -1,85 0,16 37 3,95 0,49 3 4,30 0,29 
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Statistisko nozīmīgumu sasniedz viena skala VAD (vadības atbalsts), kuras ietvaros 

respondenti, kuri ir atbildējuši, ka viņiem nebūtu lietderīgi apmeklēt supervīziju, norāda arī 

uz augstākiem vadības atbalsta rādītājiem (M=4,53, SD=0,41) (skat. 6.tab.). 

Tendence uz statistisko nozīmīgumu ir skalām KOM (komunikācija) un M (mācības). 

Skalā KOM (komunikācija) un M (mācības) respondenti, kuri norādījuši, ka viņiem nebūtu 

lietderīgi apmeklēt supervīziju, uzrāda arī augstākus komunikācijas (M=4,17, SD=0,27) un 

mācību rādītājus (M=4,30, SD=0,29). Interesanti, ka respondenti, kuri norāda, ka viņiem 

būtu lietderīgi apmeklēt supervīziju, arī uzrāda augstākus rādītājus skalās GAT (gatavība 

pārmaiņām) (M=4,31, SD=0,48) un SPM (spēja mainīties) (M=4,23, SD=0,36), bet tā ir 

tikai tendence, kura nesasniedz statistisko nozīmīgumu. 

 

7.tabula  

Atšķirību starp sievietēm un vīriešiem aprēķins atkarībā no gatavības 

apmeklēt supervīziju  

Mainīgais t p 
sievietes vīrieši 

n M SD n M SD 

Supervīzijas  

lietderīgums 
-1,80 0,08 12 1,00 0,00 18 1,11 0,31 

 

Interesanti, ka tendenci atzīt supervīziju par lietderīgu vairāk uzrāda vīrieši, nekā 

sievietes (skat. 7.tab.). 

 

Secinājumi 

Pētījuma kvantitatīvo datu analīzes rezultātā lielākajai daļai vadītāju reakcija uz 

pārmaiņām ir gatavība tās pieņemt vai atbalstīt, un tikai vismazākā daļa uzrāda aktīvu vai 

pasīvu pretestības reakciju uz pārmaiņām. Reakcija uz pārmaiņām ir statistiski nozīmīgi 

saistīta ar gatavību pārmaiņām un iesaistīšanos darbā, un tas savukārt nozīmē - ja vadītāji 

vairāk ir gatavi pārmaiņām un iesaistīti darbā, jo izteiktāka ir reakcija uz pārmaiņām, 

attiecīgi vairāk vadītāju atbalsta pārmaiņas. 

Komunikācija statistiski korelē ar vadības atbalstu un iesaistīšanos darbā. Vadītāju 

gatavība pārmaiņām vidēji statistiski nozīmīgi saistīta ar vadības atbalstu, iesaistīšanos 

darbā un komunikāciju. Vadītāju komunikācija atspoguļo gatavību pārmaiņām, un gatavība 

pārmaiņām veido komunikācijas saturu. Vadītāju gatavība pārmaiņām pagaidām 

atspoguļojas komunikācijā un, jo vairāk viņi komunicē par šo aspektu, jo vairāk viņi ir 

gatavi pārmaiņām, taču, iespējams, viņiem nepieciešams vadības atbalsts. Jo lielāks ir 

vadības atbalsts, jo vairāk ir gatavības pārmaiņām un iesaistīšanās darbā.  Iespējams, ar 

supervīzijas palīdzību var nodrošināt vidi, kur apspriestu idejas un pasākumus, izmantojot 

dažādas metodes. Izmantojot supervīziju, var uzlabot komunikācijas kvalitāti, kā arī 

paredzēt citas mācības, lai apgūtu efektīvas komunikācijas prasmi. Iesaistīšanās darbā ir 

statistiski nozīmīgi saistīta ar komunikāciju, mācībām un darba klimatu. Jo vairāk ir 
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efektīvas komunikācijas un mācību un jo labvēlīgāks ir darba klimats, jo aktīvāk notiek 

vadītāju iesaistīšanās darbā. 

No lineārās regresijas modeļa redzams, ka statistiski nozīmīgi būtiskākie faktori, kuri 

paskaidro reakciju uz pārmaiņām, ir lielāka gatavība pārmaiņām, augstāka apmierinātība ar 

darbu, vairāk mācību, jaunāka vecuma grupa un zemāki komunikācijas rādītāji. Paaugstinot 

vienu no faktoriem (izņemot komunikāciju), ja pārējie ir fiksēti esošā stāvoklī, reakcija uz 

pārmaiņām uzlabosies. Ņemot vērā to, ka lielas darba slodzes un stresa rezultātā 

komunikācijas paaugstināšana var novest pie vadītāju lielākas pretestības, sākumā 

jānoskaidro iespējas stresa un lielas darba slodzes samazināšanai. Kvalitatīvo datu analīzes 

rezultātā eksperts atzīmēja, ka struktūrvienības vadītāji ir visvairāk iesaistīti pārmaiņu 

procesā, viņu darba apjoms ir pieaudzis un dažreiz jārīkojas neskaidrās situācijās, kas rada 

nogurumu, stresa un izdegšanas pazīmes. Tieši viņiem ir aktuāla supervīzija ar mērķi 

samazināt profesionālo stresu un izdegšanu. 

Statistisko nozīmīgumu sasniedz vadības atbalsts, kur tiek iekļauti vadītāji ar 

atbildēm, ka supervīzija viņiem nebūtu lietderīga; tas norāda arī uz augstākiem vadības 

atbalsta rādītājiem, kas savukārt nozīmē, ka indivīdi ar lielāku atbalstu no vadības izjūt 

mazāku nepieciešamību pēc supervīzijas. Supervīzija varētu palīdzēt indivīdiem, kuriem 

rādītāji ir zemāki. Vadītāji ar norādi par supervīzijas noderīgumu arī uzrāda augstākus 

rādītājus gatavībai pārmaiņām un spējai mainīties, bet tā arī ir tendence, kura nesasniedz 

statistisko nozīmīgumu. Jo vairāk vadītāji ir gatavi pārmaiņām un spējīgi mainīties, jo 

vairāk viņi ir atvērti supervīzijai. 

Lai veicinātu vadības izpratni par supervīzijas ietekmes efektivitāti uz vadītāju 

reakciju uz pārmaiņām, ir priekšlikums turpmākiem pētījumiem atkārtoti pētīt vadītāju 

reakciju uz pārmaiņām pēc supervīzijas procesa, lai redzētu reakciju uz pārmaiņām - vai tā 

ir mainījusies un vai supervīzija ir palīdzējusi vadītāju profesionālā stresa un izdegšanas 

mazināšanā un vadītāju komunikācijas uzlabošanā. Pētījumu iespējams papildināt, veicot 

viena līmeņa vadītāju viedokļu izpēti vairākos uzņēmumos, lai noskaidrotu, kādi būtiski 

faktori pārmaiņu vadībā ietekmē reakciju uz pārmaiņām un vai ir gatavība iesaistīties 

supervīzijā.  
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Possibilities for Supervision in the Change Management Process at 
Company X 

Svetlana Ļahova 

 

Abstract  

 

The study is done because companies are in constant change as a result of globalisation and 

economic change. Changes in working relationships and many other processes require new skills 

from employees to adapt to change. Employee's attitudes and reactions affect adaptation to changes. 

Initiative changes do not produce the desired results, as employees are often not ready for them. 

Therefore, acquiring knowledge about the reasons for employee's resistance and applying their 

practical methods of coping with these are especially relevant. 

The purpose of this research is to investigate the main factors in the management of changes 

and the potentials of supervision for effective change management. 

The study included 40 managers of company X. To study the main factors in the management 

of changes, the author designed a survey with nine dimensions: readiness for change, ability to 

change, job satisfaction, working climate, communication, management support, training, 

engagement, and response to change. In order to investigate the differences among attitudes towards 

the supervision of managers, the T criterion was used. 

The study concluded that, overall, the manager's attitude towards supervision is positive. Half 

of the respondents have never experienced supervision, but 93% think it would be useful to use it in 

business. The research and its findings give a better understanding of the essential factors in the 

management of changes and the reasons for employee resistance. The study was designed to provide 

proposals for managing company X to implement practical changes in the company, as well as 

promoting the popularity of the supervisory service in the business environment. 

 

Keywords: Supervision, Change management, Employee resistance. 
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2.9. Emocionālais intelekts klientu apkalpošanā un 
supervīzijas pielietojuma iespējas 

Sandra Rudzīte 

 

Ievads 

 

Mūsdienu biznesa videi ir raksturīga svarīga spēja pielāgoties, ātri reaģēt uz 

pieprasījumu un būt elastīgai. Lai nodrošinātu konkurētspēju, biznesa vides prasības tiek 

ietvertas organizācijas uzvedības modelī. Ar to vien nepietiek, ka uzņēmumu vadītāji un 

darbinieki ātri uztver un apgūst jaunas kompetences, ātri pielāgojas apstākļiem. Bieži vien 

tiek runāts par to, ka gan vadītājam, gan darbiniekam klientu apkalpošanā ir jābūt 

emocionāli un intelektuāli attīstītam, un tas savukārt nozīmē to, ka ir jābūt spējīgiem izprast 

savas emocijas, vadīt tās, jābūt spējīgiem izprast citu cilvēku emocijas un apzināties, kā ar 

savu rīcību var vadīt otra cilvēka sajūtas. Pieejas klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanā 

ir daudz un dažādas, piemēram, tiek organizēti mācību semināri ar mērķi veicināt dažādu 

kompetenču attīstīšanu, bet arvien nozīmīgāka loma ir tā saukto soft skills (vispārējo 

prasmju un iemaņu) attīstīšanai un attiecīgi arī supervīzijai.  

Jau 2006.gadā vadības iemaņu pasniedzēja I.Apine raksta par tendenci drīzumā 

izmantot supervīzijas iespējas uzņēmējdarbībā - tā kļūst populāra, jo var palīdzēt risināt 

tādas biznesa vidē strādājošajiem aktuālas problēmas kā, piemēram, bieža darba vietu 

maiņa/lojalitāte pret organizāciju, neapmierinātība darbā vai motivācijas trūkums. Latvijā 

supervīzija ir kā konsultatīvs atbalsts, ko izmanto organizāciju darbā. Supervīzija 

uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt 

finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā (Apine, 2006). 

 Mūsdienās supervīziju uzņēmējdarbības vidē Latvijā uztver kā mācīšanās un 

pilnveidošanās procesu ar fokusu uz konkrētajām situācijām darbā, un viena supervīzijas 

definīcija, kura tiek izmantota uzņēmējdarbībā, ir šāda - supervīzija ir profesionāļu 

mijiedarbība grupā, kuras mērķis ir atspoguļot profesionālās darba situācijas, apzināties 

attīstības grūtības un radīt jaunus risinājumus un resursus tālākajam darbam (Dieviņa, 

2017). 

Supervīzijā ar mērķi veicināt darba jomas procesa vai situācijas vadības efektivitāti 

klientam - supervizējamajam tiek nodrošināta iespēja analizēt savu darbu, risināt problēmas, 

profesionāli iemācīties ko jaunu, novērst profesionālās izdegšanas risku vai tikt galā ar tās 

radītajām sekām (Mārtinsone, 2015). Savukārt emocionālais intelekts ir būtisks cilvēka 

uzvedības elements. Nav zināma sasaiste starp intelektuālās attīstības koeficientu IQ un 

emocionālo intelektu; emocionālo intelektu nevar prognozēt, pamatojoties uz cilvēka 

gudrību. Emocionālais intelekts ir elastīgs prasmju kopums, ko var iegūt un uzlabot dzīves 

laikā. Lai arī indivīdi ir dažādi, daži ir emocionāli “gudrāki” par citiem. Pastāv uzskats, ka 

augstu emocionālo intelektu ir iespējams attīstīt pat tad, ja indivīds ar to nav piedzimis 

(Barberry, 2017). Ir pieci emocionālo intelektu veidojošie komponenti – pašapziņa, 
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paškontrole, motivācija, empātija un sociālās iemaņas. Emocionālā intelekta izrādīšana 

darba vietā nenozīmē tikai prasmi apvaldīt dusmas vai saprasties ar cilvēkiem, drīzāk tas 

nozīmē izpratni par savu un citu cilvēku emocionālo stāvokli tik lielā mērā, lai spētu 

darbiniekus virzīt uz organizācijas mērķu sasniegšanu (Гоулман, 2018). Emocionālais 

intelekts (EI), kas zināms arī kā emocionālais koeficients (EQ) un emocionālā intelekta 

koeficients (EIQ), ir indivīda spēja atpazīt savas un citu emocijas, atšķirt dažādas sajūtas un 

tās atbilstoši marķēt, izmantot emocionālo informāciju, lai vadītu domāšanu un uzvedību, 

kā arī pārvaldīt un/vai pielāgot emocijas, lai pielāgotos videi vai sasniegtu mērķus (Beldoch, 

2018). Šobrīd ir skaidrs, ka nākotnē emocionālā intelekta ietekme nebūs uzskatāma par 

vispārēju pašsaprotamu vērtību, bet gan kā vērtības, par kuru esamību liecinās vadītāju  

augstais sasniegumu līmenis uzņēmējdarbības vidē.  Šie vadītāji labi izpratīs sevi, un viņu 

rīcība liecinās par attīstītām emocionālā intelekta spējām. Šobrīd pasaulē vismaz 2000 

organizācijās, pieņemot darbā vai izvērtējot potenciālos darbiniekus, tiek mērīts arī 

emocionālais intelekts, un šis mērījums ir īpaši svarīgs, izvēloties darbiniekus vadītāju 

amatiem  (Kerr, 2018). 

Runājot par emocionālo intelektu, būtu svarīgi pieminēt, ka pastāv divi prāta veidi - 

emocionālais un racionālais, kuri gandrīz vienmēr ir harmonijā, apvienojot pirmsākumus 

dažādos zināšanu veidos. Parasti tiek noteikts līdzsvars starp emocionālo un racionālo prātu: 

emocijas baro racionālu prātu un iedvesmo to darbībai, un racionālais prāts uzlabo emocijas 

un dažos gadījumos aizliedz to izpausmes, tomēr emocionālais un racionālais ir daļēji 

autonomi (Гоулман, 2018). Emocionālais intelekts saistībā ar racionālo prātu balstās uz 

pieciem stūrakmeņiem, kā sajūtu atpazīšana, emociju vadīšana, pašmotivācija, citu 

cilvēku emociju atpazīšana un attiecību uzturēšanas māksla. Cilvēki, kuri vairāk apzinās 

savas emocijas, bieži ir spējīgi pieņemt ne tikai uz emocijām balstītus, bet gan pietiekami 

racionālus lēmumus, un viņiem ir izteikti mazāk šaubu par pienemto lēmumu pareizību. 

Emociju vadīšana ir spēja vadīt sajūtas, spēja vai prasme atbrīvoties no nekontrolējamas 

trauksmes vai aizkaitināmības, tā ir arī spēja apzināties sekas, kuras var izraisīt dažādas 

rīcības. Bez norādītajām spējām pastāv arī nepārtraukta cīņa ar trauksmi. Pašmotivācija ir 

garīgs process, kas ietver kontroli pār darbības procesiem un kura jēga ir indivīda attīstība. 

Pašmotivācija balstās uz iekšējiem stimuliem, piemēram, ambīcijām, pašslavināšanu, 

izpratni par paveikta darba svarīgumu un notiekošā procesa tiešo nozīmi. Garīgo procesu 

raksturo atbildība, un tā savukārt ir iekšēja vajadzība sasniegt vēlamo, pārvarot sevi, kā arī 

ārējas stimulācijas nepieciešamības trūkums. Spēja panākt sev vajadzīgo iedvesmu 

nodrošina izcilu paveikta darba kvalitāti. Indivīdiem ar pašmotivāciju ir raksturīga lielāka 

produktivitāte, viņi ir veiksmīgāki visās jomās, kur ir viņu iesaiste. Spēja atpazīt emocijas 

ir vitāli svarīga, jo emocijas ir vienīgais indikators, kas palīdz novērtēt apkārtējās vides 

drošību, apmierināt vajadzības, atbilstību prasībām, kuras nepieciešamas pilnvērtīgai 

funkcionēšanai, un izjust tās, savukārt empātija ir galvenā „indivīda dāvana” - īpašība, kas 

piemīt tikai cilvēkam; empātija ir spēja ne tikai atklāt, ko jūt citi, bet arī indivīdam pašam 

izjust šīs emocijas. Cilvēki, kas spējīgi izteikt līdzjūtību, ir vairāk pielāgoti izsmalcinātiem 

sociālajiem signāliem, kas norāda citu indivīdu vēlmes un vajadzības. Attiecību 

uzturēšanas māksla lielākoties ir prasmīga izpratne par savu un citu indivīdu emocijām, 

nodrošinot spēju saglabāt veselīgas attiecības. Tā ir sociālā kompetence vai, tieši otrādi, 

nekompetence, ar ko saistās specifiskas prasmes un spējas. Šī kompetence ietver spēju 

veidot un uzturēt pozitīvas attiecības ar cilvēkiem, kas palīdz vai nākotnē varētu palīdzēt ar 

darbu saistīto mērķu sasniegšanai. Indivīdi ar šādu kompetenci spēj ilgstoši uzturēt un 
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attīstīt biznesa attiecības, ienes biznesa vidē cilvēciskas attiecības, kas kopumā ir ieguvums 

gan emocionālajā, gan racionālajā virzienā (Гоулман, 2018). 

Par emocionālo intelektu tika veikti vairāki pētījumi, un viens no tiem bija 2015. 

gadā. Ņemot vērā šī pētījuma rezultātus, tika secināts, ka pastāv ievērojama korelācija starp 

klientu apmierinātību un pakalpojumu kvalitāti. Citiem vārdiem sakot, uzlabojoties 

pakalpojumu kvalitātei telekomunikāciju nozarē Ganā, klientu apmierinātība paaugstinājās. 

Starp pakalpojumu kvalitāti un emocionālo intelektu pastāv arī pozitīva sasaiste, un tas arī 

nozīmē, ka pakalpojumu sniedzēji pakalpojumu nodrošināšanā demonstrē augstāku 

emocionālā intelekta līmeni, jo sniegto pakalpojumu kvalitāte ir augstāka. Emocionālais 

intelekts un klientu apmierinātība ir cieši saistītas, un, ja pakalpojumu sniegšanas procesā 

ir vērojama paaugstināta emocionālā intelekta klātbūtne, telekomunikāciju nozarē tiek 

uzlabota klientu apmierinātība. Respektīvi, emocionālais intelekts būtiski ietekmē 

pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību (Opuni, 2015). Savukārto otrs petījums, 

kurš tika veikts Singapūras augsto tehnoloģiju jomā 2016.gadā, apliecināja, ka  pētījuma 

rezultāti sniedza skaidrojumu par tehnoloģiju nozari - emocionālais intelekts korelē ar 

pakalpojumu kvalitāti. Šis pētījums var iedvesmot augsto tehnoloģiju nozares speciālistus 

īstenot apkalpojošajam personālam paredzētas mācību programmas, lai attīstītu emocionālo 

intelektu, kas savukārt varētu uzlabot pakalpojuma kvalitāti. Pētījums atklāj, ka 

apkalpojošais personāls slikti atpazina emocijas, attiecīgi slikta bija arī emociju vadīšana 

(Yew-Hock, 2016). Trešajam pētījumam par emocionālā intelekta sasaisti ar klientu 

apkalpošanu banku sektorā Indijā arī bija būtiska nozīme: pētījums parādīja skaidru sasaisti 

starp emocionālo intelektu, klientu apkalpošanas kvalitāti un klientu apmierinātību ar 

pakalpojuma kvalitāti. Piedevām pierādījās, ka emocionālajam intelektam ir sasaiste ar 

darbinieku profesionālajām attiecībām un tās savukārt ietekmē pakalpojumu sniegšanu 

(Karthikeyan, Lalwan, 2017). 

Iepriekš minētajos pētījumos ir norādes, ka pētījumu rezultātā tiek izstrādāti 

priekšlikumi darbinieku emocionālā intelekta attīstības sekmēsanai, kur pamatā būtu 

emociju atpazīšana un to vadīšanas pilnveide.   

Uzņēmējdarbībā, lai attīstītu supervīzijas pakalpojuma pieprasījumu, vissvarīgākais 

ir rezultāts vai, citiem vārdiem sakot, - ieguvumi, kurus supervīzija sniedz organizācijai un 

biznesam. Uzņēmējdarbības pamatmērķis ir gūt peļņu, tāpēc galvenais supervizora 

uzdevums, pārdodot supervīzijas pakalpojumu, ir spēt parādīt organizāciju īpašniekiem un 

vadītājiem iespējamos rezultātus un ieguvumus.    

Šī pētījuma mērķis ir izpētīt supervīzijas iespējas emocionālā intelekta 

paaugstināšanā, lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu. Pētījuma 

gaitā tika izvirzīti trīs pētījuma jautājumi: Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības 

starp klientu apkalpošanas speciālistiem, kam bija nodrošināts supervīzijas pakalpojums (ir 

pieredze supervīzijā), un klientu apkalpošanas speciālistiem bez šādas pieredzes? Vai ir 

atšķirības starp emocionālās inteliģences mērījumiem dažādām vecuma grupām? Vai ir 

statistiski nozīmīgas saistības starp klientu apkalpošanas kvalitāti, emocionālo intelektu un  

supervīziju?   

Ir būtiski pētīt šo jomu, lai noskaidrotu supervīzijas iespēju ietekmi uz klientu 

apkalpošanas kvalitāti, līdz ar to uzņēmumu vadītāji redzētu citu ieguvumu no supervīzijas 
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procesa, kas uzņēmējdarbības vidē varētu kopumā mainīt pieprasījumu pēc šāda 

pakalpojuma. 

Metodoloģija 

Pētījumā tiek salīdzināts emocionālais intelekts, klientu apkalpošanas kvalitāte un 

supervīzijas iespējas, vienlaikus noskaidrojot, vai un kādas ir atšķirības starp divu atšķirīgu 

pētījumu izlašu rezultātiem. Aptaujā tika izmantotas Bar - ON  “Emocionālās inteliģences” 

testa  daļa J. Rozes adaptācijas versijā, kur tiek uzsvērts, ka emocionālajam intelektam ir 

svarīga nozīme dažādos cilvēka dzīves aspektos – saskarsmē, veselībā un labsajūtā, kas 

vairāk atbilstu pētījuma mērķim. Emociju apzināšanās, elastība, spēja risināt problēmas, 

stresa noturība, laime un optimisms ir apvienoti vienā jautājumu grupā (Roze, 2017).  Vēl 

pētījumā tika izmantota autores veidota aptaujas anketa par supervīziju un klientu 

apkalpošanas kvalitāti, kas tika novērtēti Likerta skalā ar četrām vērtībām (Likert-type 

scales), un emocionālā intelekta mērījumu skala saskaņā ar San Diego koledžas adaptēto P. 

Mohapela testu  (Mohapel, 2017).  

Pētījumā piedalījās organizācijas X darbinieki, kuri nodarbojas ar tiešo un netiešo 

klientu apkalpošanu tūrisma pakalpojuma jomā. Kopumā klientu apkalpošanā ir iesaistīti 

23 darbinieki, pētījumā nepiedalījās 4 darbinieki, kuri aptaujas laikā bija atvaļinājumā vai 

arī slimoja. Kopumā tika saņemtas 19 anketas, visas bija noderīgas datu apstrādei - 

eksperimentālās grupas respondentiem (7) bija nodrošināts supervīzijas pakalpojums, un kā 

salīdzinošā kontroles grupa (12) tika aptaujāti darbinieki, kuriem ar supervīziju nav bijusi 

iepriekšēja pieredze. Visi pētījuma dalībnieki strādā vienas organizācijas divos 

departamentos.  

Anketa tika izveidota tiešsaistes aptauju platformā Webrpoolsurveys un elektroniski 

saites veidā izsūtīta nodaļu vadītajiem; vadītāji to nosūtīja klientu apkalpošanā 

strādājošajiem darbiniekiem. Respondenti aptaujā varēja iesaistīties no 2018.gada 12.aprīļa 

līdz 2018.gada 22.aprīlim. Lielāka daļa respondentu organizācijā ir sievietes (71%), kas 

raksturo arī uzņēmuma kopējo sieviešu-vīriešu īpatsvaru. 

Vērtējot pētījuma ierobežojumus, būtiskākais ir salīdzinoši nelielais pētījuma 

respondentu skaits, kas savukārt saistāms ar organizācijas darbinieku skaitu. 

 

Rezultāti un diskusija 

Pārbaudot izveidotās anketas ticamību, tika aprēķināts Kronbaha alfa - emocionālā 

intelekta skalas saskaņotības koeficients. Kopumā no 40 pantiem tika izmantoti 26, kur 

koeficienta vērtība atbilst normālai saskaņotībai (skat. 1.tab.). 

1.tabula  

Kronbaha alfa koeficients - emocionālā intelekta skala 

Aptaujas datu skalas Kronbaha alfa koeficients Pantu skaits 

Emociju apzināšanās ,751 5 

Elastība ,732 6 

Problēmu risināšana ,589 4 

Stresa noturība ,866 5 

Laime un optimisms ,694 6 
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Visu emocionālā intelekta skalu kopējais Kronbaha alfa koeficients vērtējams kā ļoti 

labs (skat. 1.tab.), kas nozīmē, ka aptaujā iegūtie rezultāti ir ticami un var tikt izmantoti 

turpmākā datu analīzē un interpretācijā. 

Otrā aptaujas daļa attiecas uz klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanu. Kopumā 

par klientu apkalpošanu tika uzdoti 22 jautājumi, un Kronbaha alfa koeficients bija 0,552, 

kas ir nedaudz zem nepieciešamā ticamības koeficienta robežas. Analizējot jautājumu 

vērtības, tika izņemti visi jautājumi, kuri bija ar - (mīnusa) zīmi, un tie bija 5., 10., 11., 13., 

20. jautājums, līdz ar to koeficienta vērtība paaugstinājās līdz 0,757, kas ir augsts datu 

ticamības koeficients. Kronbaha alfa koeficienta apkopojumu par aptaujām var skatīt tabulā 

zemāk (skat. 2.tab.). 

2.tabula  

Kronbaha alfa koeficients - klientu apkalpošanas skala 

Aptaujas datu skalas Kronbaha alfa koeficients Pantu skaits 

Klientu apkalpošanas kvalitāte ,757 17 

 

Trešā aptaujas sadaļa tika veidota, pamatojoties uz emocionālo intelekta mērījuma 

testu saskaņā ar San Diego koledžas izstrādātiem un apkopotiem jautājumiem (Mohapel, 

2017). Aptaujas jautājumi tika skatīti četrās skalās - emociju atpazīšana, emociju vadīšana, 

emociju atpazīšana citos un attiecību vadīšana. Kronbaha alfa koeficients atbilst ticamam 

un ļoti ticamam rezultātam (skat. 3.tab.). 

3.tabula 

Kronbaha alfa koeficients - emocionālā intelekta tests 

Aptaujas datu 

skalas 

Kronbaha alfa 

koeficients 

Pantu 

skaits 

Emociju atpazīšana ,804 10 

Emociju vadīšana ,761 10 

Emociju atpazīšana citos ,837 10 

Attiecību vadīšana ,939 10 

 

Ceturtā aptaujas daļa bija paredzēta respondentiem, kuriem bija pieredze ar 

supervīziju un ar izvēli aptauju pabeigt vai arī, ja iepriekš viņiem bija nodrošināts 

individuālais vai grupas supervīzijas pakalpojums; respondenti varēja atbildēt uz 19 

jautājumiem, kas saistīti ar supervīziju. Pārbaudot jautājumu ticamību, Konbaha alfa 

koeficients bija 0,866, kas ir ļoti ticams, un korekcija nebija nepieciešama, bet, pētot sasaisti 

ar klientu apkalpošanas kvalitāti, tika identificēti jautājumi, kas tiešā veidā ar klientu 

apkalpošanas kvalitāti nebija saistāmi. 
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Eksperimentālās un kontrolgrupas izlases rezultātu analīze 

Atbilstība normālsadalījumam tika pētīta, veicot Kolmogorova-Smirnova Z kritērija 

testu (skat. 4.tab.).  

4.tabula  

Eksperimentālās izlases rezultātu atbilstība normālsadalījumam 

  
Emociju 

apzināšanās 
Elastība 

Problēmu 

risināšana 

Stresa 

noturība 

Laime un 

optimisms 

N 7 7 7 7 7 

Normālsadalījums 

Vidējās 

vērtības 
2,342 1,998 3,178 3,714 3,142 

Standartnovirze ,596 ,407 ,449 ,397 ,495 

Kolmogorovs-Smirnovs Z ,844 ,583 ,597 ,887 ,867 

Statistiskais nozīmīgums ,474 ,885 ,868 ,491 ,470 

 

Apkopojot rezultātus, statistiskais nozīmīgums visās skalās un arī aptaujā pēc 

noapaļošanas ir virs 0,5, kas nozīmē, ka dati ir reprezentatīvi un tos var izmantot (skat. 

5.tab.).  

5.tabula  

Kontrolgrupas izlases rezultātu atbilstība normālsadalījumam 

  
Emociju 

apzināšanās 
Elastība 

Problēmu 

risināšana 

Stresa 

noturība 

Laime un 

optimisms 

N 12 12 12 12 12 

Normālsadalījums 
Vidējās vērtības 2,066 1,985 3,395 3,550 2,973 

Standart-novirze ,778 ,734 ,419 ,452 ,465 

Kolmogorovs-Smirnovs Z ,675 ,580 ,760 ,727 ,656 

Statistiskais nozīmīgums ,474 ,890 ,610 ,666 ,782 

 

Apkopojot rezultātus, secināms, ka arī kotrolgrupas rezultātus var uzskatīti par 

atbilstošiem un reprezentatīviem. 

 

Atšķirības matemātiskās statistikas analīzē 

Statistikas analīzes daļā tiek izmantots T tests, jo ar T testa palīdzību iespējams 

noteikt, vai starp divu izlašu aritmētiskajiem vidējiem pastāv statistiski nozīmīgas 

atšķirības. Tiek izmantota T testa modifikācija neatkarīgām izlasēm, kad ir divas 

neatkarīgas jeb divas dažādas izlases, un tas ir arī šajā gadījumā, salīdzinot klientu 

apkalpošanas speciālistus ar pieredzi supervīzijā vai bez tās. Šo testu var veikt tikai tad, ja 

anketas rezultāti atbilst normālsadalījumam, un tas šajā pētījumā ir novērojams. T testa 

rezultāti ir iegūti, izmantojot IBM SPSS programmatūru (skat. 6.tab.). 
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6.tabula  

T testa atšķirību rezultāti pa skalām starp eksperimentālo un kontroles grupu 

 T-kritērijs 
Nozīmības 

līmenis 
Ar supervīziju 

Bez 

supervīzijas 

Emociju apzināšanās 3,225 ,005 30,30 20,7 

Elastība 1,430 ,177 23,61 19,9 

Problēmu risināšana ,722 ,481 35,33 34,0 

Stresa noturība 1,001 ,332 37,84 35,5 

Laime un optimisms ,601 ,559 31,41 29,7 

Klientu apkalpošanas 

kvalitāte 
,551 ,589 33,10 32,0 

Emociju atpazīšana 2,753 ,001 33,00 26,75 

Emociju vadīšana ,793 ,440 31,00 29,17 

Emociju atpazīšana citos 2,121 ,050 34,00 29,08 

Attiecību vadīšana 1,597 ,130 34,71 28,92 

 

Apkopojot rezultātus, tabulā (skat. 6.tab.) redzami T testa rezultāti un statistiskais 

nozīmīgums, un īpaša uzmanība jāpievērš statistiskajam nozīmīgumam – ja tas ir vienāds 

vai mazāks par 0,05, tad pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp abām skalām; ja tas ir 

lielāks, tad statistiski nozīmīgas atšķirības nepastāv, un, iespējams, šādi rezultāti ir nejauši. 

Saistībā ar šo pētījumu jāaplūko emociju atpazīšanas dimensija, kurā nozīmīgums ir 0,005 

(skat. 6.tab.), kas nozīmē lielu atšķirību iespējamību emociju atpazīšanas dimensijai, jo tajā 

rezultāts ir 0,001, un tas savukārt nozīmē, ka pastāv atšķirības starp respondentiem ar 

pieredzi supervīzijā vai bez tās, kā arī emociju atpazīšana citos, jo tajā nozīmīgums ir 0,050, 

kas arī norāda uz būtiskām atšķirībām. 

1.attēls. Atšķirību rezultāti pa skalām starp eksperimentālo grupu un kontroles grupu 
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Atšķirības emociju apzināšanās dimensijā. Aplūkojot abu izlašu rādītājus, redzams, 

ka ar pieredzi supervīzijā izlases rādītājs ir augstāks par izlasi bez pieredzes supervīzijā, 

proti, 30,30 (skat. 1.att.), kas salīdzinājumā ar izlasi ar supervīzijas pieredzi (20,70) ir par 

32% augstāks. No tā izriet, ka supervīzijai lielā mērā ir bijusi saistība ar emociju 

apzināšanos, kur indivīdi bez iepriekšējas pieredzes supervīzijā savas emocijas apzinās 

daudz sliktāk. Analizējot respondentus kopumā, 42% zina, kā atrisināt viņus satraucošās 

problēmas, 53%  drīzāk to apzinās, 47% pilnībā apzinās savas emocijas, 53% spēj atpazīt 

brīdi, kad jāapstājas, un tikai 5,26% nekontrolē savas dusmas; 10,53% respondentu 

impulsivitāte rada problēmas, 10,53% ir grūti kontrolēt satraukumu, 30% apgalvo, ka drīzāk 

ir pacietīgi, 63,16% sarežģītās situācijās spēj saglabāt mieru. Emociju atpazīšanā saistībā ar 

klientu apkalpošanas kvalitāti 47,37% respondentu pašsajūtu saista ar klientu apkalpošanas 

kvalitāti un saprot, ka to var ietekmēt darbs, kas ar pilnīgi pārliecinātiem respondentiem 

(15,79%) ir 63,16%.  

Atšķirības emociju atpazīšanas dimensijā. Emociju atpazīšana ir ļoti svarīga, un 

atšķirību rezultāts ir nedaudz zemāks par rezultātu emociju apzināšanās dimensijā, proti, 

19%, un tas nozīmē, ka šo dimensiju supervīzija ir ietekmējusi mazāk; ticams, ka emocijas 

atpazīst arī indivīdi bez īpaša darba ar sevi un savām emocijām. Kopumā no analizētajiem 

respondentiem 26% emociju atpazīšanu vajadzētu attīstīt, jo vērtība atrodas skalā, kur 

emocijām jāpievērš uzmanība un ir jāattīsta spējas tās atpazīt; 52% respondentu emociju 

atpazīšana ir robežās, kur atpazīšana ir jāstiprina, savukārt 16% respondentu emociju 

atpazīšana ir ļoti attīstīta. 

Atšķirības emociju atpazīšanas citos dimensijā. Emociju atpazīšanā citos indivīdos 

atšķirības ir 13%, tās ir pietiekami būtiskas un nozīmē, ka supervīzijas procesā 

supervizējamais mācās atpazīt emocijas, kuras ir novērojamas citos. Klientu apkalpošanas 

jomā klientu agresivitāti atpazīst un to ir novērojuši 5,27% gadījumos; 73,68% cenšas 

noskaidrot iemeslu, kāpēc klients ir sliktā noskaņojumā, 36,84% drīzāk piekrīt un 21,05% 

pārliecinoši piekrīt, ka ir izjutuši klientu cenšanos ar viņiem manipulēt; 52,63% apgalvo, ka 

drīzāk apzinās, ko vēlas klients, 42,11% to apgalvo viennozīmīgi, 63,16% apgalvo, ka nevar 

izturēt, ja klients paceļ balsi, 15,79% klienta paceltā balss nesagādā problēmas, 57,89% 

respondentu apgalvo, ka klientiem dažkārt ir pamats būt dusmīgiem, vai arī tas varētu 

liecināt par pašu respondentu nepietiekami labo servisu. 73,68% apgalvo, ka ir gatavi darīt 

visu, lai klients būtu apmierināts, kas liecina par augstu atbildības sajūtu un par 

organizācijas darba rezultātu. Par klientiem ar neadekvāti augstu prasību līmeni atbildes nav 

viennozīmīgas - 57,95% šķiet, ka klienti liek justies neērti, 57,89% viennozīmīgi tiek galā 

ar klientu agresiju, ja tam ir gatavi, 42,11% nedaudz svārstās, bet arī norāda, ka tiek galā. 

Kopumā 52,63% domā, ka spēj izprast klientu vajadzības un atpazīt  klientu emocijas (skat. 

8.tab.). 
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8.tabula  

Emociju atpazīšana klientu apkalpošanā 

 Apgalvojums Nē 
Drīzāk 

nē 

Drīzāk 

jā 

Viennozīmīgi 

jā 

5 Mani kaitina neizlēmīgi klienti 
    

10,52% 10,53% 47,37% 31,58% 

6 Man klienti bieži vien šķiet agresīvi 
    

36,84% 36,84% 21,05% 5,27% 

7 
Es parasti cenšos noskaidrot iemeslu, ja 

klients ir sliktā noskaņojumā 

    

26,31% 47,37% 15,79% 10,53% 

8 
Es esmu jutusi, ka klienti cenšas ar mani 

manipulēt 

    

10,53% 31,58% 36,84% 21,05% 

9 Es apzinos, ko vēlas panākt klients 
    

0% 5,26% 52,63% 42,11% 

10 
Es ilgi nevaru izturēt, ja klients paceļ 

balsi 

    

15,79% 21,05% 26,32% 36,84% 

11 
Es domāju, ka dažkārt klientiem ir pamats 

būt dusmīgiem 

    

10,53% 10,53% 57,89% 21,05% 

12 
Es vienmēr izdaru visu, lai klienti ir 

apmierināti 

    

0% 0% 26,32% 73,68% 

13 
Klients ar neadekvāti augstu prasību 

līmeni liek man justies slikti 

    

36,84% 21,05% 31,58% 10,53% 

14 
Ja es esmu gatava klientu agresijai, es ar 

to tieku galā 

    

0% 0% 42,11% 57,89% 

15 
Klienti bieži prasa neiespējamus 

pakalpojumus 

    

10,53% 36,84% 21,05% 31,58% 

 

Lai arī pamatā emocionālā intelekta spējas tiek veidotas jau agrā bērnībā, tās tiek 

attīstītas, papildinātas un noslīpētas dzīves laikā (Гоулман, 2018). Analizējot iegūto 

mērījumu, konstatēts, ka emocionālā intelekta rādītājam vislabākie rezultāti ir vecuma 

grupā no 41līdz 45 gadiem, lai arī šajā grupā ir bijis tikai viens respondents, kas varbūt 

neļauj izdarīt būtiskus secinājumus, taču ir novērota tendence, ka ir saistība starp 

emocionālo intelektu un vecumu. No iegūtajiem rezultātiem var izdarīt pieņēmumu, ka, jo 

vecāks cilvēks jo labāk spēj atpazīt un vadīt emocijas, vadīt attiecības, kā arī atpazīt 

emocijas citos (skat. 2.att.). 
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2.attēls. Emocionālā intelekta testa rezultātu salīdzinājums dažādās vecuma grupās (%) 

 

Apkopojot iepriekšminēto, var izdarīt pieņēmumu, ka emocionālais intelekts ir vairāk 

attīstīts gados vecākiem respondentiem, proti, jo vecāki ir respondenti, jo emocionālā 

intelekta rādītājs dažās skalās ir augstāks. 

Pētījuma datu apstrādē tika izmantota arī korelācijas analīze – Pīrsona korelācijas 

koeficients. Koeficients izvēlēts, jo visām skalām pastāv atbilstība normālsadalījumam. Ar 

Pīrsona korelācijas koeficientu tiek noskaidrota neatkarīgā mainīgā – klientu apkalpošanas 

kvalitātes - savstarpējā sasaiste ar atkarīgajiem mainīgajiem - supervīziju un emocionālo 

intelektu. 

Pīrsona korelācijas koeficients norāda, ka supervīzija korelē ar emociju vadīšanu, 

emociju atpazīšanu citos indivīdos, laimi un optimismu, kas savukārt saistās ar klientu 

apkalpošanas kvalitāti (skat. 9.tab.).  
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9.tabula  

Pīrsona korelācijas koeficients - klientu apkalpošanas kvalitātes sasaiste ar 

supervīziju un emocionālo intelektu 
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Klientu  

apkalpošanas  

kvalitāte 

-,400 ,278 -,233 -,369 ,952  ,633  ,734  ,537  ,859 ,674 

Statistiskais 

nozīmīgums 
                    

Klientu  

apkalpošanas  

kvalitāte 

,466  ,273 ,308  ,208 ,000  ,064  ,030  ,107  ,007  ,048 

 

Pīrsona korelācijas koeficients parāda, ka pastāv nozīmīga saistība starp klientu un 

apkalpošanas kvalitāti un ka emocionālo intelektu var veicināt ar supervīziju, jo gan emociju 

vadīšana, gan emociju atpazīšana citos, gan laime un optimisms ir emocionālās inteliģences 

skalas.  

 

Secinājumi 

Pētījuma rezultāti atspoguļo to, ka pētījumam ir būtiska loma supervīzijas kā nozares 

attīstībā - saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem supervīzija spēj veicināt emocionālā intelekta 

attīstību.   

Atbildot uz pirmo pētījuma jautājumu, proti, vai ir statistiski nozīmīgas atšķirības 

starp klientu apkalpošanas speciālistiem, kuriem bija nodrošināts supervīzijas pakalpojums, 

un klientu apkalpošanas speciālistiem bez pieredzes supervīzijā, ir gūts apstiprinājums, ka 

pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp klientu apkalpošanas speciālistiem ar un bez 

pieredzes supervīzijā, un, salīdzinot abas izlases, nozīmīgākās atšķirības ir emociju 

atpazīšanas skalā, emociju apzināšanās skalā un emociju atpazīšanā citos indivīdos. Tas 

savukārt liek secināt, ka šie ir svarīgākie jautājumi, kurus iespējams atrisināt ar supervīzijas 

palīdzību. Kā bija redzams T kritērija salīdzinājumā, būtiskākā un nozīmīgākā atšķirība ir 

emociju apzināšanās skalā – 3,225, emociju atpazīšanā citos indivīdos – 2,121 un emociju 

apzināšanās skalā – 2,753; pārējās skalās arī ir redzamas atšķirības, tikai pēc T kritēriju 

analīzes tās nav uzskatāmas par būtiskām.  

Aptaujājot respondentus ar pieredzi supervīzijā, kā galveno ieguvumu respondenti 

norādīja supervīziju kā palīdzību izprast pašiem sevi, savas emocijas, ka arī izprast klientu 

uzvedību. Klientu uzvedības izprašana ir veicinājusi mierīgāku nostāju strīdos un 

neskaidrībās, kas savukārt ir bijis pamats pabeigt iesākto klientu apkalpošanas procesu, līdz 

ar to ir iegūts pozitīvs rezultāts.  
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Atbildot uz otro pētījuma jautājumu, respektīvi, vai ir nozīmīgas atšķirības starp 

emocionālā intelekta mērījumiem dažādas vecuma grupās, apkopojot informāciju, 

secināms, ka emocionālajam intelektam ir sasaiste ar respondentu vecumu. Proti, jo vecāki 

ir respondenti, jo emocionālā intelekta rādītāji ir augstāki. Analizējot iegūto mērījumu, 

varam konstatēt, ka emocionālās inteliģences rādītājam visaugstākie rezultāti ir vecuma 

grupā no 41 līdz 45 gadiem, bet var novērot tendenci, ka emocionālā inteliģence un vecums 

savstarpēji korelē - jo vecāks ir cilvēks, jo labāk spēj atpazīt un vadīt emocijas, vadīt 

attiecības, kā arī atpazīt emocijas citos indivīdos. 

Atbildot uz trešo pētījuma jautājumu, ir pierādīta sasaiste starp klientu apkalpošanas 

kvalitāti, kur supervīzija varētu būt veids, kā uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti. No 

pētījuma rezultātiem var secināt, ka pastāv sasaiste starp emocionālo inteliģenci, supervīziju 

un klientu apkalpošanu. Pīrsona korelācijas koeficients rāda, ka supervīzijai ir sasaiste ar 

emociju vadīšanu, emociju atpazīšanu citos, laimi un optimismu, kur savukārt emociju 

vadīšana, emociju atpazīšana citos, laime un optimisms pastāv saistībā ar klientu 

apkalpošanas kvalitāti. 

Aptaujātie respondenti ar pieredzi supervīzijā apgalvo, ka supervīzija ir vairāk 

palīdzējusi izprast pašiem sevi, savas emocijas un apzināt  klientu uzvedību, līdz ar to saredz 

sasaisti starp supervīzijas nozīmi un klientu apkalpošanas kvalitāti. Šie respondenti apgalvo, 

ka supervīzija ir vairāk palīdzējusi izprast agresīvus, kašķīgus klientus. 

  Pētījums atspoguļo supervīzijas izglītojošās funkcijas rezultātu - izmantojot 

supervīzijas pakalpojumu, var risināt ne tikai samilzušas problēmas un krīzes situācijas, bet 

tas ir arī darbinieku personīgās attīstības instruments. 
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Emotional intelligence in customer service and supervision capabilities 

Sandra Rudzīte 

  

Abstract 

 

Study "Emotional Intelligence in Customer Service Quality Assurance and Supervision 

Capability" is carried out as supervision in Latvia and is increasingly expanding thus strengthening 

its position among other professions recognised at national level, especially in areas where the focus 

is on a person, and a person is an integral part of an irreplaceable work environment, for example, 

business environment. As the demand for supervisors is growing, the purpose of this research is to 

explore the possibilities of supervisory service in the business environment for the achievement of 

strategic goals of organisations related to human factors such as customer service quality.  

The study concludes that there is a statistically significant relationship between supervisors, 

customer service quality, and emotional intelligence. The research found differences between 

respondents who received supervision and failed to supervise, as well as differences in emotional 

intelligence measurements for different age groups. Differences between respondents who received 

and failed to supervise and who were not in self-awareness (0,005), recognise and understand 

emotions of other people (0,050) and self-management in recognising of emotion (0.010). This 

finding can present a new way for supervision in business field.  

 

Keywords: Supervision, Supervisor, Supervision in business, Emotional intelligence. 
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Ievads 

Supervīzija kā profesionālās pilnveides atbalsta forma ietver organizētu aktivitāšu 

saturu, kam pamatā ir starppersonu mijiedarbības savstarpējās attiecības, uzlabojot indivīdu 

un komandu profesionālo dzīvi, ar mērķi attīstīt un padarīt efektīvāku organizāciju. 

Supervīzija fokusējas uz darbinieku un organizācijas klientu savstarpējo attiecību un 

sadarbības kvalitātes veicināšanu dažādās ar darbu saistītās situācijās. Savstarpējās 

attiecības ietver dažādus saskarsmi veidojošus elementus, kā piemēram, refleksiju un 

empātiju.  

Empātija ir svarīga, lai darbinieki varētu apgūt psihosociālo kompetenci (angl. soft 

skills), lai labāk sadarbotos visos līmeņos. Empātija ļauj darbiniekiem labāk izprast citu 

indivīdu perspektīvas un viedokļus, padarot darba vidi patīkamāku un produktīvāku (Voss, 

et al., 2010). Pētījumi liecina, ka empātija ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas veicina 

uzticību un var uzlabot organizāciju sniegumu (Feng, et al., 2004). 

Empātija joprojām ir būtiska tēma pētniecības jomās: psiholoģijā, izglītībā, kā arī 

medicīnā, komunikācijā, un pēdējos gados jo īpaši inženierzinātnē un dizaina nozarē. 

Empātijas jēdziena plašāks pielietojums uzņēmējdarbības vidē ir mazpazīstams un savā ziņā 

arī neapzināts kritērijs, un tas pats attiecināms uz izpratni par empātiju, jo nav pilnībā 

skaidrs, kā šo jēdzienu pielietot. Empātija biznesa vidē ir mērāma kā ilgtermiņa ieguvums - 

uzņēmums investē empātijas spējas praktizēšanā un galarezultātā sasniedz efektivitāti ar 

laimīgākiem un lojālākiem darbiniekiem, apmierinātākiem klientiem (Businessolver, 

2019). Empātija komunikācijā ir būtiska ikvienā organizācijā, kas saistīta ar pakalpojumu 

sniegšanu, jo cilvēku emocijas nav iespējams nošķirt no kopējiem organizācijā esošajiem 

procesiem (Miller, 2011). Microsoft uzņēmuma vadītājs S. Nadella uzsver: „Empātija ir viss 

pat biznesa kontekstā… nav iespējams  ieviest jauninājumus bez dziļākas izpratnes par 

empātiju.” (Bhali, 2017). T.Vords (Tom Ward) uzņēmējdarbībā apskata empātijas 

fenomenu kā atbalsta mehānismu, kas sniedz labāku pieredzi visiem iesaistītajiem - 

klientiem, darbiniekiem un vadībai; paaugstinās klientu lojalitāte, darbinieki jūtas novērtēti 

un strādā efektīvāk, stiprinot uzņēmumu un padarot to rentablāku. Empātiju var uzskatīt par 

pozitīvās reakcijas sākuma posmu, kur visiem ir ieguvums (Ward and Beaubien, 2005). 

Empātija ir spēja izprast citu indivīdu domas, nodomus, vēlmes un jūtas, reaģēt uz citas 

personas noskaņojumu ar atbilstošu emociju (Baron-Cohen and Wheelwright, 2004). Tai ir 

svarīga loma sociālajā mijiedarbībā, lai veicinātu gan citu cilvēku sajūtu izpratni, gan 
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reakciju uz uzvedību. Šo iemeslu dēļ empātija tiek uzskatīta par galveno prosociālās 

uzvedības, sociālās sadarbības un sociālās izziņas komponenti (Decety, et al., 2016). 

Arī dzimumu atšķirības empātijas izpausmēs ir ļoti nozīmīgs temats. Vairākos 

pētījumos pierādīts, ka pastāv atšķirības sieviešu un vīriešu komunikācijā, jo īpaši attiecībā 

uz empātisku komunikāciju (Rueckert, et al., 2011). Daži no šiem secinājumiem atklāj, ka 

sievietes reaģē izteiktāk un ir jūtīgākas pret pieķeršanos un atbilstošu uzvedību 

salīdzinājumā ar vīriešiem: sievietes vidēji iegūst augstākus rezultātu rādītājus dažādos 

empātijas mērījumos (Mestre, et al., 2009), un pētījumi liecina, ka sieviešu empātijas 

komunicēšanas priekšrocība palielinās, pieaugot (Connellan, et al., 2000). 

Jebkurai organizācijai, kam nepieciešami pakalpojumi, vienmēr būs jāapzinās, kā 

pārvaldīt un reaģēt uz darbinieku vajadzībām (Miller, et al., 1995), kas savukārt nozīmē, ka 

empātijas tēma organizācijas komunikācijā un, jo īpaši, vadītāja-padotā starppersonu 

komunikācijā organizācijas ietvaros ir ļoti nozīmīga veiksmīgas līderības, konfliktu 

vadības, mērķu un rezultātu sasniegšanas koncepcija, definējot empātiju kā spēju saprast, 

ko jūt citi, lai efektīvi darbotos (Sadri, et al., 2011). 

Šobrīd ar empātiju saistītie pētījumi biznesa vidē ir galvenokārt attiecināti uz 

Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas uzņēmumiem, tomēr iegūtie pētījuma rezultāti 

var tikt ņemti vērā kā tendence, ko var piemērot kā atskaites punktu arī Baltijā, it īpaši, ja 

aplūko uzņēmējdarbības vidi kā globālu iespēju biznesa attiecību veidošanā, un, kas vēl 

būtiskāk, darbaspēka piesaistīšana mūsdienās mazāk tiek saistīta ar ģeogrāfisko faktoru. 

Šī pētījuma mērķis ir izpētīt supervīzijas nozīmi empātijas kompetences 

veicināšanā organizācijā X, lai nākotnē, attīstot empātiju starppersonu attiecībās, 

organizācijai varētu piedāvāt supervīzijas pakalpojumus. 

Pētījuma jautājumi: Vai pastāv statistiski nozīmīgas saistības starp empātiju un 

starppersonu komunikāciju? Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības empātijas 

komunikācijas mērījumos starp vīriešiem un sievietēm? Vai pastāv statistiski nozīmīgas 

atšķirības empātijas komunikācijas mērījumos starp vadītājiem un darbiniekiem? Vai 

pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starppersonu komunikācijas mērījumos starp Baltijas 

valstīm? Vai ar supervīziju kā pakalpojumu var izkopt empātiju uzņēmējdarbībā?  

Lai sasniegtu darbā izvirzītos mērķus, piemērojot supervīziju kā konsultatīvo 

atbalstu, tiek veikts empīrisks pētījums – aptauja organizācijā X.  

 

Metodoloģija 

Pētījumā tika izmatotas divas kvantitatīvās metodes: 1) autoru veidota starptautiskas 

organizācijas darbinieku organizācijas empātijas novērtējums, kur aptaujas skalas ir 

komunikācija ar kolēģiem, komunikācija ar vadītāju, empātiskas komunikācijas izpausmes, 

organizācijas kultūra un vērtības un saziņas kanāli  (Anon, 2018 by Rae Shanahan); 2) 

autoru veidota supervīzijas novērtējuma aptauja darbiniekiem ar supervīzijas pieredzi - 

ieguvumu no supervīzijas novērtējums, kur aptaujas skalas ir pieredzes, emociju, refleksijas 

prasmju un komunikācijas prasmju pilnveide.  

Sākotnējo datu apstrādei tika izmantotas: 1) aptaujas izveides principu pārbaude ar 

Kronbaha alfa koeficientu; 2) aptaujas datu atbilstības normālsadalījumam pārbaude (K-S 
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test, Shapiro Wilk test); 3) saistību, atšķirību statistiskā nozīmīguma noteikšana – Spīrmena 

rangu korelāciju tests, lineārā regresija, Manna-Vitneja U tests un Kruskala-Valisa H-tests.  

Kopumā tika iegūtas 294 anketas, datu apstrādē bija derīgas visas. Pētījumā piedalījās 

organizācijas X darbinieki visās Baltijas valstīs - starptautiskas organizācijas darbinieki 

[n=294], no kuriem Latvijas filiāles darbinieki [n= 152], Igaunijas filiāles darbinieki [n=87] 

un Lietuvas filiāles darbinieki [n= 55]. Lielākā daļa respondentu ir vecuma grupā līdz 34 

gadiem (39%); kā nākamā lielākā grupa ir respondenti vecumā līdz 44 gadiem (32%), bet 

vismazāk respondentu ir vecuma grupā līdz 54 (12%) un 64 (6%) gadiem. Pēc dzimuma 

sievietes ir 60%, vīrieši - 40%. Sadalījumā pēc pozīcijas 'darbinieks/vadītājs' darbinieki ir 

81%, vadītāji - 19%. Dalījumā pēc nostrādātā laika organizācijā visvairāk ( 28%) 

respondentu ir ar darba pieredzi vairāk nekā 9 gadi; darbinieki, kuru darba stāžs ir no 1 līdz 

3 gadiem, ir 25%, 18% respondentu ir ar darba stāžu līdz 1 gadam, ieskaitot pārbaudes laiku. 

Vismazākais respondentu skaits pēc darba stāža ir grupā no 7 līdz 9 gadiem (4%), no 5 līdz 

7 gadiem (10%) un ar darba stāžu no 3 līdz 5 gadiem (15%). Pēc darba funkcijām lielākais 

respondentu skaits ir no IT nodaļas (31%); no pārdošanas nodaļas ir 27%, no atlīdzības 

nodaļas ir 11%, no administrācijas nodaļas ir 11%, no produktu attīstības nodaļas ir 6%, no  

pēcpārdošanas nodaļas ir 6, bet no  atbalsta funkcijas nodaļas ir  8% respondentu. 

Aptaujas dati tika analizēti, izmantojot kvantitatīvās datu vākšanas metodes,  

matemātiskās statistiskas metodes un IBM SPSS 22.0 statistisko datu apstrādes 

programmatūru. 

 

Rezultāti 

I Organizācijas empātijas novērtējums: korelācijas un atšķirības analīze 

dažādām grupām 

Iekšējā datu saskaņotība pētījuma aptaujai un iegūto datu ticamības pārbaudei ir 

veikts Kronbaha alfa koeficienta aprēķins visām aptaujas skalām, kas parāda, vai panti ir 

savā starpā saistīti un mēra vienu un to pašu un vai iekšēji korelē cits ar citu, un vai skalās 

ietvertie apgalvojumi ir ticami un atbilstoši izmantošanai turpmākā datu apstrādē. Kronbaha 

alfa koeficients trijās skalās no četrām ir lielāks par 0,6: komunikācija ar kolēģiem -0,753; 

komunikācija ar vadītāju - 0,863; empātija - 0,618. Lojalitātes un empātiskas organizācijas 

skalā Kronbaha alfa koeficients ir vērtējams kā “vāji” (0,588), pie noapaļošanas tas ir 0,6, 

kas jau ir apmierinošs rezultāts, un visu pantu iekšējā korelācija ir pozitīva. Tātad dati ir 

ticami, un ietvertie apgalvojumi var tikt izmantoti turpmākā datu apstrādē. 

Pēc galvenās tendences rādītājiem var secināt, ka ir iespējama skalu atbilstība 

normālsadalījumam, un, lai par to pārliecinātos, tika veikts Kolmogorova-Smirnova Z-tests 

un Shapiro - Wilk normālsadalījuma tests, nosakot šo skalu statistisko nozīmīgumu, lai 

izvēlētos atbilstošas metodes turpmākai datu apstrādei. Pēc aprēķina var secināt, ka visās 

skalās statistiskais nozīmīgums ir mazāks par 0,05 (sig<0,05), kas nozīmē to, ka skalu 

vērtības neatbilst normālsadalījumam un dati nav kvalitatīvi.  

Korelāciju analīze. Pētījumā korelāciju analīzei tika veikts Spīrmena ranga 

korelācijas tests, jo visām skalām nav atbilstības normālsadalījumam. Spīrmena ranga 

korelācijas koeficienta aprēķinā tika iegūts, ka statistiski nozīmīga un pozitīva vidēji cieša 
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korelācija ir empātijas komunicēšana un starppersonu komunikācija ar kolēģiem 

(korelācijas koeficients 0,427, sig. 0,000), un empātija komunikācijā ar vadītāju (korelācijas 

koeficients 0,274, sig. 0,000); tāpat arī pozitīva vidēja korelācija ir vērojama komunikācijā 

ar kolēģiem un vadītāju (korelācijas koeficients 0,386, sig. 0,000), savukārt starp empātijas 

komunicēšanu un empātiskas organizācijas faktoriem, kaut arī pastāv statistiski nozīmīga 

pozitīva korelācija (korelācijas koeficients 0,164, sig. 0,005), tomēr to savstarpējā saistība 

ir definējama kā vāja. Spīrmena korelācijas analīze (skat. 1.tab.) apstiprina apgalvojumu, 

ka empātijas izpausmēm ir  pozitīva vidēji cieša saistība ar starppersonu komunikāciju. 

 

1.tabula 

Korelācijas aprēķins organizācijas empātijas aptaujas skalām 

  Komunikācija 

ar kolēģiem 

Komunikācija 

ar vadītāju 

Empātija 

komunikācijā 

Empātiska 

organizācija 

Komunikācija 

ar kolēģiem 

Koef. 1,000    

Sig. .    

N 249    

Komunikācija 

ar vadītāju 

Koef.   ,386** 1,000   

Sig. ,000 .   

N 249 249   

Empātija 

komunikācijā 

Koef.   ,427**   ,274** 1,000  

Sig. ,000 ,000 .  

N 249 249 249  

Empātiska 

organizācija 

Koef.   ,227** ,038     ,164** 1,000 

Sig. ,000 ,514 ,005 . 

N 249 249 249 249 

 

Lineārās regresijas analīze. Lai noskaidrotu, vai un kādā līmenī komunikācija ar 

kolēģiem un komunikācija ar vadītāju ietekmē neatkarīgo mainīgo empātija komunikācijā, 

tika veikta lineārās regresijas analīze. Modelis ir statistiski nozīmīgs (sig.<0,01), un iegūtie 

rezultāti izskaidro, ka neatkarīgais mainīgais komunikācija ar kolēģiem veido 22% (R2 

=,224) unikālu vērtību atkarīgajā mainīgajā empātija komunikācijā, kas nozīmē, ka 22% no 

empātijas komunikācijā var paskaidrot ar neatkarīgo mainīgo faktoru kopu komunikācija ar 

kolēģiem (skat. 2.tab.). 

2.tabula 

Lineārās regresijas modelis organizācijas empātijas aptaujas skalām atkarīgajam 

mainīgajam empātija komunikācijā 

Mainīgais R2 B Sig. 

Modelis  

,224 

 

 

 

 ,000 

Komunikācija ar kolēģiem ,474 ,000 

Komunikācija ar vadītāju ,066 ,226 

Empātiska organizācija ,085 ,224 
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Atšķirību analīze. Lai noskaidrotu, vai vērojamas būtiskas atšķirības starp empātijas 

komunikācijas mērījumiem dažādās grupās, tika veikts Manna-Vitneja U tests dzimumu 

atšķirībām, tests amatu/pozīciju atšķirībām un atšķirību tests starp vairākām grupām – 

nodaļa, vecums, stāžs un valsts. Atšķirību analīzes kopsavilkums, uzrādot statistiski 

nozīmīgākās atšķirības, kur statistiskais nozīmīgums ir mazāks par 0.05, apkopots 3.tabulā. 

 

3.tabula 

Atšķirības mērījumi organizācijas empātijas aptaujas skalām 

Grupas 
Komunikācija 

ar kolēģiem 

Komunikācija 

ar vadītāju 

Empātija 

komunikācijā 

Empātiska 

organizācija, 

lojalitāte 

Dzimums 0,000 0,177 0,000 0,028 

Amats/pozīcija 0,014 0,698 0,430 0,967 

Nodaļas 0,018 0,514 0,118 0,636 

Vecums 0,833 0,022 0,919 0,519 

Stāžs 0,238 0,190 0,099 0,590 

Valsts 0,001 0,013 0,060 0,455 

 

No atšķirību kopsavilkuma tabulas var redzēt, ka statistiski nozīmīgas atšķirības 

(sig<0,05) ir komunikācija ar kolēģiem dimensijā šādās grupās: dzimums (vīrietis/sieviete), 

amats/pozīcijas (darbinieks/vadītājs), nodaļu un funkciju kategorijā, kā arī atšķirības 

vērojamas dalījumā pa valstīm. Savukārt dimensijā komunikācija ar vadītāju statistiski 

nozīmīgas atšķirības var novērot vecuma kategorijā un dalījumā pa valstīm. Skalā empātija 

komunikācijā ir statistiski nozīmīga atšķirība tikai dzimuma grupā, tāpat arī empātiska 

organizācija, lojalitāte dimensijā ir vērojamas dzimumu atšķirības šajā skalā. 

Turpmāk tiks detalizēti apskatītas katras grupas atšķirības katrā skalā, lai izpētītu 

galveno atšķirību mērījumu rezultātus. 

 

Dzimumu atšķirības organizācijas empātijas aptaujas dimensijās 

Lai atbildētu uz pētījuma jautājumu, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības 

empātijas un komunikācijas mērījumos starp sievietēm un vīriešiem, tika veikta atšķirību 

analīze sievietēm un vīriešiem, izmantojot neparametrisko analīzes metodi Manna-Vitneja 

U tests, tā kā iepriekš jau noskaidrots, ka aptaujas skalas neatbilst normālsadalījumam. 

Visās skalās, izņemot komunikācija ar vadītāju, statistiskais nozīmīgums ir mazāks par 0.05 

(skat. 4.tab.), tātad pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības dzimuma kategorijā pārējās 

dimensijās.  
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4.tabula 

Atšķirības starp dažādiem dzimumiem organizācijas empātijas aptaujas skalās 

Skalas U 
Statistiskais 

nozīmīgums 

Komunikācija ar kolēģiem 7535,000 ,000 

Komunikācija ar vadītāju 9424,000 ,177 

Empātija komunikācijā 7882,500 ,000 

Empātiska organizācija 8834,500 ,028 

 

Lai padziļināti noskaidrotu atšķirību starp respondentiem vīriešiem un sievietēm 

skalā empātija komunikācijā, autori veica vidējo rādītāju vērtību salīdzinājumu pēc 

respondentu sniegtajām atbildēm (skat. 1.att). 

 

 
1.attēls. Vidējo rādītāju vērtību salīdzinājums skalā empātija komunikācijā dažādu 

dzimumu respondentiem 

Atšķirību analīze 'sieviete/vīrietis' grupā empātijas piemērošanā komunikācijā 

liecina, ka šajā dimensijā sievietēm ir augstāki vidējie rādītāji nekā vīriešiem. 

Organizācijas empātijas aptaujas dimensijas komunikācija ar kolēģiem 

atšķirības dažādās grupās 

Lai atbildētu uz pētījuma jautājumu, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības 

empātijas un komunikācijas mērījumos starp dažādām darbinieku grupām, tika veikta 

atšķirību analīze komunikācija ar kolēģiem dimensijā, apskatot darbinieku grupas, kur 

vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības.  

Statistiski nozīmīgas atšķirības vērojamas skalā komunikācija ar kolēģiem, sig <0,05 

dalījumā darbinieks/vadītājs grupā, tāpat arī nodaļu/funkciju un valsts grupās (skat. 5. tab.). 

5.tabula 

Atšķirības dažādās grupās organizācijas empātijas aptaujas dimensijā komunikācija 

ar kolēģiem 

Grupas U 
Kruskal-

Wallis H 

Statistiskais 

nozīmīgums 

Darbinieks/vadītājs 5352,000 . ,014 

Valsts (Lietuva, Latvija, Igaunija) 9424,000 14,500 ,001 

Nodaļa/funkcijas 7882,500 15,258 ,018 

 



 

 

 

229  

Turpmāk tiks apskatītas katrā grupā novērotās atšķirības, veicot analīzi par katru 

grupu atsevišķi dimensijā komunikācija ar kolēģiem. 

 

Atšķirības starp darbinieku un vadītāju organizācijas empātijas aptaujas 

dimensijā komunikācija ar kolēģiem 

Apskatot apkopotos datus, var secināt, ka saskaņā ar apgalvojumu vidējo mērījumu 

rezultātiem augstākas vidējās vērtības 'vadītājs/darbinieks' grupā ir jautājumā par kolēģu 

profesionālo sasniegumu novērtēšanu, priecājoties par to panākumiem (vidējās vērtības 

'vadītājs': 3.68, 'darbinieks': 3,47) un kolēģa atbalstīšanu problēmsituācijās, veltot kolēģim 

savu laiku (vidējās vērtības 'vadītājs': 3.07; 'darbinieks': 2.92), tāpat arī par izpratni un 

respektu kolēģu nepieciešamībai pēc elastīga darba laika, kur augstāks vērtējums šim 

jautājumam ir tieši darbinieku izteiktajā viedoklī (skat. 2.att.). 

 

 
2.attēls. Atšķirības starp darbiniekiem un vadītājiem vidējie rādītāji dimensijā 

komunikācija ar kolēģiem 

 

Apskatot datus vadītāju un darbinieku sniegtajām atbildēm, var novērot šos aspektus: 

 Visos jautājumos vadītāju vidējo rezultātu vērtības ir augstākas par darbinieku 

vērtējumiem, izņemot atbildi “Es respektēju kolēģu nepieciešamību pēc 

elastīga darba laika”, kur darbinieku vidējie rādītāji ir augstāki (vidējās 

vērtības 'darbinieks': 3.50; 'vadītājs': 3.37); 

 Vislielākā atšķirība starp vadītāju un darbinieku vērtējumiem ir saistībā ar 

motivācijas faktoru apzināšanos, kas motivē respondentus kolēģus, kur vadītāji 

šo kritēriju ir vērtējuši augstāk par darbiniekiem, no kā var secināt, ka vadītāji 

pievērš uzmanību motivācijas aspekta izzināšanai, savukārt darbinieki 

nesaskata nepieciešamību zināt un interesēties par kolēģu motivācijas 

faktoriem profesionālo pienākumu veikšanā; 

 Vismazākā atšķirība vidējiem rādītājiem abās grupās ir par kolēģu ārpusdarba 

aktivitāšu intereses izrādīšanu un interesēšanos par kolēģu privāto dzīvi, kas 
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liecina, ka gan vadītāji, gan darbinieki neizrāda interesi šī faktora izzināšanai 

starppersonu komunikācijā (skat. 2.att.). 

Pēc veikto datu atšķirību analīzes 'darbinieks/vadītājs' grupā var novērot tendenci, ka 

vadītājiem ir augstāki rādītāji gandrīz visos starppersonu komunikācijas apgalvojumos, kas 

liecina par vadītāju iesaisti un interesi par saviem padotajiem, turpretī darbinieku paustajā 

viedoklī vērojama salīdzinoši mazāka interese par kolēģu privātās dzīves vai ārpusdarba 

aktivitātēm, kas novērots ar vismazākajām vidējām vērtībām šīs skalas apgalvojumos. 

Empātijas pilnveides elementiem (būt ieinteresētam un interesēties, būt ziņkārīgam par 

kolēģa notikumiem, kas nav saistīti ar darbu) ir būtiska nozīme starppersonu komunikācijā, 

un  ilgtermiņā šo var uzskatīt par kolēģu/komandas vienu no sadarbības un komunikācijas 

pilnveides pasākumu kritēriju. 

Atšķirības dalījumā pa valstīm organizācijas empātijas aptaujas dimensijā 

komunikācija ar kolēģiem 

Kopumā starppersonu komunikācijas faktoros dalījumā pa valstīm Igaunijā ir 

augstākas vidējās vērtības (3.13) pēc respondentu sniegtajām atbildēm, bet viszemākais 

vērtējums ir no Latvijas respondentu viedokļa (2.92) (skat. 3.att.). 

 
3.attēls. Dimensijas komunikācija ar kolēģiem atšķirības dalījumā pa valstīm 

(vidējās vērtības) 

 

II Supervīzijas piemērojamība empātijas un komunikācijas prasmju 

veicināšanā 

Respondentiem tika elektroniski nosūtīta aptauja par supervīzijas pakalpojuma 

kopējo novērtējumu un tā piemērojamību empātijas un komunikācijas prasmju veicināšanai, 

kā arī bija nepieciešams noskaidrot, kā supervīzija, pēc respondentu domām, ir ietekmējusi 

komunikācijas prasmes pilnveidi un empātiju, sevis un citu iepazīšanu. Aptauja tika sūtīta 

tikai respondentiem ar supervīzijas pieredzi. 

Pārbaudot aptaujas ticamību, Kronbaha alfa koeficients ir 0,849, kas ir uzskatāms par 

augsti ticamu. 
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Supervīzijas novērtējuma aptaujā iegūtie rezultāti: supervīzija profesionālai 

attīstībai, sevis izpratnei, atbalstam 

Izvērtējot aptaujā sniegtās atbildes par supervīzijas nozīmi, kur jautājumi ir vairāk 

saistīti ar sevis izpratni, atbalstu un profesionālo attīstību, varam secināt, ka 70% no 

respondentiem drīzāk piekrīt un 20% pilnībā piekrīt tam, ka supervīzija ir palīdzējusi 

problēmu ieraudzīt “ar skatu no malas”; viens respondents šādu ieguvumu nesaskata; 

gandrīz visi respondenti (90%) uzskata, ka ar supervīziju ir paplašinājies viņu redzējums 

par svarīgajām lietām profesionālajā darbībā; iekšējo resursu apzināšanu pozitīvi vērtē 

vairums respondentu (80%); 30% respondentu drīzāk nepiekrīt tam, ka supervīzija 

palīdzējusi nonākt pie skaidra lēmuma grūtās situācijās un nav sniegusi atbalstu, taču 70% 

apgalvo tieši pretēji; stresa un trauksmes mazināšanos pēc supervīzijas pozitīvi vērtē 70% 

respondentu, savukārt 30% pēc supervīzijas pakalpojumiem neizjuta supervīzijas ietekmi 

uz stresa mazināšanos; visi respondenti atzinīgi novērtēja, ka supervīzija palīdz pieņemt 

savas kļūdas; tāpat arī gandrīz visi respondenti (90%) pozitīvi saskata emociju labāku 

atpazīšanu pēc supervīzijas pakalpojumiem. 

Supervīzija un komunikācijas prasmes. Pēc respondentu sniegto atbilžu 

vērtējumiem var secināt, ka 70% respondentu uzskata, ka supervīzija ir palīdzējusi veidot 

labāku dialogu ar kolēģiem, savukārt 30% nesaskata tiešu saistību starpdialoga un attiecību 

prasmju attīstībā ar kolēģiem, pateicoties supervīzijai; tāpat arī 40% respondentu uzskata, 

ka nav uzlabojušās komunikācijas prasmes pēc supervīzijas pakalpojumiem, pārējie 

respondenti pozitīvi vērtē supervīzijas saistību ar komunikācijas prasmju pilnveidi; tāpat arī 

40% respondentu neizjūt pozitīvas izmaiņas sadarbības stilā ar kolēģiem, attiecīgi 60% 

respondentu apgalvo pretējo; 60% respondentu uzskata, ka supervīzija ir veicinājusi labāku 

izpratni par kolēģu uzvedību, savukārt 40% no sniegtajām atbildēm vērtē negatīvi izpratnes 

attīstību par kolēģa uzvedību. 

Lai arī pozitīvie vērtējumi par komunikācijas prasmju attīstību ir augstāki par 

negatīviem, tomēr var secināt, ka komunikācijas prasmju sasaisti ar supervīzijas procesu 

nevar viennozīmīgi attiecināt kā faktoru, kas pilnveidotu respondentu komunikācijas 

prasmes, pateicoties tieši supervīzijai. 

Supervīzija un empātija. Pēc apkopotajiem rezultātiem par empātijas attīstību pēc 

supervīzijas pakalpojuma var secināt, ka puse respondentu drīzāk nepiekrīt (50%), ka pēc 

supervīzijas kolēģim veiksmīgāk sniegts atbalsts, otra puse respondentu atbildējusi pozitīvi, 

uzskatot, ka supervīzija ir pilnveidojusi respondentu spējas sniegt atbalstu kolēģim; 70% 

respondentu uzskata, ka, pateicoties supervīzijai viņi vairāk uzmanības pievērš kolēģu 

emocijām, un tikai 30% apgalvo pretējo; visbūtiskākais ieguvums ar pozitīvu vērtējumu 

(90%), ko gandrīz visi respondenti minējuši, pēc supervīzijā gūtās pieredzes ir kolēģa 

nenosodīšana konfliktsituācijās; vienādi domājoši ir tie respondenti, kas uzskata, ka 

supervīzija palīdzējusi attīstīt spējas uzklausīt kolēģus un ieklausīties viņos (70%), attiecīgi 

30% ir negatīvs vērtējums par šo prasmju apguvi. 

Kopumā var secināt, ka visos jautājumos, lai arī ir sniegts pozitīvs vērtējums 

empātijas attīstībai, tomēr tas nav viennozīmīgi attiecināms, tā kā ir arī augsti negatīvie 

vērtējumi visās skalās ar visaugstāko negatīvo vērtējumu - atbalsta sniegšanu kolēģim kā 

attīstītu prasmi pēc supervīzijas pakalpojumiem.  
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4. attēls. Supervīzijas vērtējums personīgai attīstībai un komunikācijas prasmes un 

empātijas pilnveidei 

 

Apkopojot rezultātus dalījumā ieguvumi no supervīzijas profesionālai un personīgai 

attīstībai salīdzinājumā ar komunikācijas prasmes un empātiju veicinošiem ieguvumiem, 

vērojams pozitīvi un negatīvi vērtējošais viedoklis abām dimensijām (skat. 4.att.). 

 

Secinājumi 

Sākotnēji pētījumā tika uzdoti pieci jautājumi, uz kuriem pētījuma rezultātā tika 

rastas šādas atbildes: 

Vai pastāv statistiski nozīmīgas saistības starp empātiju un starppersonu 

komunikāciju?  

Apstrādājot datus, tika pētītas sakarības starp dimensijām empātija komunikācijā, 

komunikācija ar kolēģiem, komunikācija ar vadītāju un empātiska komunikācija. Pētījuma 

rezultātā Spīrmena rangu korelāciju analīzes tests apstiprina saistību starp empātijas 

izpausmēm un attiecībām ar kolēģiem dimensijā, uzrādot vidēji ciešu, pozitīvu un statistiski 

nozīmīgu saistību (rho =, 427; sig <0,01), kas varētu nozīmēt - jo vairāk un biežāk tiek 

piemērota empātija komunikācijā ar kolēģiem, jo veiksmīgāka ir komunikācija darbinieku 

starpā. Abas pārējās dimensijas, lai gan tās ir statistiski nozīmīgas sakarības saskaņā ar to 

koeficientiem uzskatāmas par vāji un ļoti vāji korelējošām. 

Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības empātijas komunikācijas mērījumos 

starp vīriešiem un sievietēm? 

Pastāv statistiski nozīmīgas dzimumu atšķirības empātijas piemērošanā starp 

sievietēm un vīriešiem, ko apstiprina pētījumos pierādītais apgalvojums, ka pastāv atšķirība 

sievietes un vīrieša komunikācijā, jo īpaši attiecībā uz empātisku komunikāciju. Iegūto 

rezultātu analīzē sieviešu dzimuma pārstāves vairāk interesējas par kolēģu privātās dzīves 

notikumiem un ārpusdarba aktivitātēm, kā arī izrāda prieku par kolēģu profesionālās dzīves 

sasniegumiem, piemēro neverbālās empātijas izpausmes vairāk nekā vīrieši. 
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Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības empātijas komunikācijas mērījumos 

starp vadītājiem un darbiniekiem? 

Pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības dimensijā komunikācijā ar kolēģiem pozīcijā 

vadītājs/darbinieks, kur vērojami augstāki rādītāji vadītāju respondentu vērtējumos visos 

apgalvojumos, izņemot jautājumā par elastīga darba laika respektēšanu. Vislielākā atšķirība 

šajā grupā saistīta ar motivācijas faktoru apzināšanos vadītāju grupā, proti, zināt, kas motivē 

kolēģus, un izrādot prieku par kolēģu sasniegumiem, no kā var secināt, ka darbinieki 

nesaskata nepieciešamību zināt un interesēties par kolēģu motivācijas faktoriem 

profesionālo pienākumu veikšanā un izrādīt prieku par citu sasniegumiem. Analizējot 

iegūtās atšķirības 'vadītājs/darbinieks' pozīcijā, vienādi zemi rādītāji saistīti ar interesi par 

kolēģa ārpusdarba dzīvi un kolēģa interesēm, tomēr vadītājiem vērojami augstāki rezultāti 

arī šajos jautājumos. Empātijas pilnveides komponentēm būt ieinteresētam un interesēties, 

izrādīt ziņkāri par notikumiem, kas saistīti ar kolēģi, kas nav saistīti ar darbu, ir būtiska 

nozīme starppersonu komunikācijā, un ilgtermiņā šo var uzskatīt par kolēģu/komandas 

vienu no sadarbības un komunikācijas pilnveides pasākumu kritērijiem. 

Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starppersonu komunikācijas 

mērījumos starp Baltijas valstīm?  

Pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp Baltijas valstīm komunikācijas un 

empātijas piemērošanā, kur Igaunijas filiālē darbinieki uzrāda augstākus rādītājus 

starppersonu komunikācijā, savukārt Latvijas respondenti uzrāda viszemākos, no kā var 

secināt, ka starppersonu komunikācijas un empātijas piemērošana ir saistīta ar katras valsts 

kultūras un organizācijas filiāles tieši ietekmējošiem faktoriem. Pētījuma rezultāti parāda, 

ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp nodaļām/funkcijām starpvalstu kontekstā, 

viszemākie rezultāti ir administrācijas, IT un produkta attīstības funkcijās Lietuvas filiālē, 

Latvijas filiālē - atbalsta un IT nodaļās, Igaunijas filiālē - pārdošanas nodaļā. Iegūtie 

rezultāti empātijas piemērošana komunikācijā nodaļu dalījumā liecina par IT, atlīdzības un 

atbalsta funkciju respondentu zemākajiem rezultātiem saistībā ar klausīšanās un neverbālām 

empātijas izpausmēm, kas var liecināt par darba un profesijas specifiku atšķirībā no 

pārdošanas, produktu attīstības nodaļu respondentu viedokļa un vidējiem rādītājiem, kas ir 

ievērojami augstāki. Šim jautājumam nepieciešama padziļināta izpēte, lai apskatītu funkciju 

un valstu mijiedarbību un starpkultūru komunikācijas faktorus un to ietekmi komunikācija 

ar kolēģiem kontekstā. 

Vai ar supervīziju kā pakalpojumu var izkopt empātiju uzņēmējdarbībā? 

Pēc pētījuma rezultātiem ir svarīgi nodalīt padziļinātās empātijas un bāzes empātijas 

līmeni veiksmīgas sadarbības un komunikācijas kontekstā, jo uzņēmējdarbības vidē 

svarīgāk ir runāt par impulsu kontroli, emociju noturēšanas prasmēm, runājot par 

pašregulāciju, pašdisciplīnu, personīgo veselības higiēnu un sava laika organizēšanu, tiešā 

veidā nepieminot empātiju. Empātijas attīstība uzņēmējdarbībā ir iespējama ilgtermiņa 

supervīzijas kontekstā ar galveno uzsvaru uz refleksijas prasmju attīstību komunikācijas 

kontekstā, ņemot vērā dabisko konkurējošās uzņēmējdarbības vides kritēriju, nenodalot 

empātiju kā atsevišķu elementu, bet attiecinot supervīziju kā pārmaiņu veicināšanas 

instrumentu, sekmējot sevis iepazīšanu, izpratni, attīstot spēju reflektēt un nonākt pie 

atziņām par sevis un otra indivīda redzējumu. 



 

234 

 

Efektīvākā empātijas izkopšana ir caur grupas un komandas supervīzijas 

pakalpojumiem, kur ir dalībnieku savstarpēja mijiedarbība, jo ir lielāks resurss empātijas 

pilnveidē, caur gadījumu izskatīšanu, refleksiju, grupas dinamiku, caur “svešinieka” 

iepazīšanu ieraudzīt/izprast arī sevi, mazāk ar individuālo supervīziju, kas caur refleksiju 

vērtējama kā savu reakciju pētniecības process. Būtiski ir plānot supervīziju kā izglītojošo 

funkciju empātijas jēdziena padziļinātas un teorētiskas izpratnes veidošanai, piemērot 

supervīzijas sesijās intervences, kas veicina dalībnieku iepazīšanu un refleksijas padziļinātu 

apguvi. 

Apskatot apkopoto informāciju par ieguvumiem no supervīzijas personīgās attīstības 

un komunikācijas, empātijas attīstības dimensijās pēc supervīzijas sesijām, respondenti 

personīgo ieguvumu pašu attīstībā izjūt un novērtē augstāk (86%) nekā prasmes un iemaņas, 

kas pilnveidotas starppersonu komunikācijas un empātijas pilnveidei saskaņā ar 66% 

respondentu apgalvojumu. Tas savukārt apstiprina, ka empātijas izkopšanā būtiska ir sevis 

apzināšana, kas sekmē izpratni par citiem. 

Visos jautājumos, lai arī ir sniegts pozitīvs vērtējums par ieguvumiem no supervīzijas 

empātijas veicināšanā, ar visaugstāko pozitīvo vērtējumu 90% ir spēja uzreiz nenosodīt otru 

indivīdu konfliktsituācijā, tomēr to nevar viennozīmīgi attiecināt uz kopējiem ieguvumiem, 

tā kā ir arī augsti negatīvie vērtējumi visās skalās un ar visaugstāko negatīvo vērtējumu 50% 

- atbalsta sniegšanu kolēģim pēc supervīzijas pakalpojumiem kā attīstītu prasmi -, kas var 

liecināt par supervīzijas pakalpojuma nepieciešamību piemērot empātijas izkopšanu kā 

ilgtermiņa ieguvumu, pievēršot vairāk uzmanības šī jautājuma padziļinātai izpētei. 
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The role of supervision promoting empathy to strengthen 
communication among the employees of the international organization 
X 
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Maija Zakriževska-Belogrudova 

 

Abstract 

 

Supervision focuses on promoting the relationship and quality of collaboration between 

employees and clients of the organisation in a variety of work-related situations. Interrelationships 

include various elements of communication, such as reflection and empathy. 

The aim of the study is to investigate the role of supervision in promoting empathy 

competence in organisation X so that in the future, the development of empathy in interpersonal 

relationships can be subject to supervision services. 

Two quantitative methods were used in this study: 1) author's assessment of the empathy level 

in international organisation X, with the survey scales communication with colleagues, 

communication with the manager, forms of empathetic communication, organisation culture and 

values, communication channels (Businessolver, 2018); 2) author's-formed supervision assessment 

survey for employees with supervision experience - supervision benefit assessment: developing 

experiences, emotions, reflection, and communication skills.  

294 employees of organisation X from Latvia, Lithuania and Estonia participated in this study. 

Research questions: Are there statistically significant relationships between empathy and 

interpersonal communication? Are there statistically significant differences between men and women 

in empathy communication measurements? Are there statistically significant differences in empathy 

communication measurements between managers and employees? Are there statistically significant 

differences in the measurement of interpersonal communication among countries? Can the 

supervision service develop empathy skills in business? 

The study concludes that there are statistically significant links between empathy skills and 

interpersonal relationships, and there are differences between gender and functions in multicultural 

environment applying empathy skills in interpersonal communication. Similarly, the study concludes 

that the opportunities of supervision in promoting empathy skills are possible, but only through a 

precise definition of the sequence and strengthening reflection process. 

 

Key words: Supervision, Communication, Empathy, Multicultural Environment. 
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2.11. Supervīzijas nozīme darbinieku iesaistē veselības 
aprūpes iestādē "X" 

Inita Stūre-Stūriņa 
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Cilvēkresursu faktors darba tirgū ir viens no vērtīgākajiem resursiem, it īpaši 

veselības aprūpes nozarē. 2017.gads veselības aprūpes nozarē iezīmējas ar darbinieku 

darba tiesisko attiecību izbeigšanu un finanšu līdzekļu trūkumu. Saskaņā ar statistikas 

datiem katru gadu uz 10 000 iedzīvotājiem samazinās ārstu un aprūpes personāla 

skaits. Ministru kabineta sagatavotajā konceptuālajā ziņojumā "Par veselības aprūpes 

sistēmas reformu" tiek uzsvērtas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 

nepieciešamo cilvēkresursu problēmas, kas saistītas ar nepietiekamu māsu skaitu, 

ārstu un māsu disproporciju, nepietiekamo atalgojuma līmeni, personāla novecošanos 

un neefektīvu paaudžu nomaiņu (MK rīkojums Nr.394, 2017). Saskaņā ar Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem 2016.gadā Latvijā 6% (jeb 53,6 tūkstoši) no visiem 

nodarbinātajiem strādāja veselības un sociālās aprūpes jomā (SPKC, 2018). Vienlaikus 

veselības un sociālās aprūpes nozare ir to nozaru vidū, kur lielākais nodarbināto īpatsvars ir 

vecumā virs 50 gadiem, kas ir 34–47% no veselības aprūpes jomas profesiju apakšgrupās 

nodarbinātajiem (salīdzinoši vidējais līmenis tautsaimniecībā ir 29%). Ziņojumā teikts, 

ka, salīdzinot jaunākos OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) 

apkopotos starptautiskos rādītājus, secināms, ka ārstu skaits Latvijā ir zemāks nekā ES 

vidējiem rādītājiem. Latvijā ir 3,2 praktizējoši ārsti uz 1000 iedzīvotāju, savukārt ES 

valstīs vidēji ir 3,5 praktizējoši ārsti uz 1000 iedzīvotāju. Latvijā ir arī zems māsu 

īpatsvars - 4,8 praktizējošas māsas uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt ES valstīs vidēji 

ir 8,4 praktizējošas māsas uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir divas reizes vairāk nekā 

Latvijā (SPKC, 2018).  Māsu un ārstu disproporcija liedz pilnvērtīgi izmantot ārsta 

zināšanas un pieredzi, jo ārstam jāuzņemas māsas loma, kas rada intelektuālos 

zudumus sistēmā, kā arī tiek apgrūtināts pilnvērtīgs pacientu aprūpes process (Ministru 

kabineta rīkojums Nr.394, 2017).  

Šajā sarežģītajā situācijā darbinieku iesaiste veselības aprūpē ir kļuvusi par 

galveno stratēģisko instrumentu. Ir pierādīts, ka darbinieku iesaistei ir nozīmīga pozitīva 

ietekme uz organizāciju attīstību, nodrošinot augstāku kvalitāti par zemākām izmaksām. 

Augsts darbinieku iesaistes rādītājs organizācijās uzlabo darbinieku apmierinātību un 

samazina darbinieku mainību (Berry, Moriss, 2008). Šīs pozitīvās iezīmes ir būtiskas arī 

veselības aprūpes iestādēs, tās saistītas ar kvalitatīvu pacientu aprūpi un drošību, tās 

attiecināmas uz pacientu ārstēšanās ilgumu un mirstības rādītājiem. Ņemot vērā kritisko 

situāciju gan finansējuma jomā, gan cilvēkresursu piesaistē, darbinieku iesaistes 

koncepcijai vajadzētu kļūt par veselības aprūpē strādājošo darba devēju 
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uzņēmējdarbības obligāto prasību, lai pilnveidotu gan darba vidi, darba atalgojumu un 

citus faktorus, gan kļūtu par pievilcīgu darba vietu ilgtermiņā. 

Darbinieku iesaiste (“employee engagement”) ir uz mērķi vērsts darbinieka 

psiholoģisks stāvoklis, kura laikā cilvēks pilnībā koncentrējas uz konkrēta uzdevuma izpildi 

(Bridger, 2014). Darbinieku iesaiste darbā ir gan darbinieku snieguma, gan klientu 

apmierinātības uzlabošanas avots (Albrecht, 2012).  

Darbinieku iesaiste kopīgās aktivitātēs ir nozīmīga ar to, ka tā ļauj sasniegt 

uzņēmuma stratēģiskos mērķus, radot apstākļus cilvēkresursu attīstībai, kur katrs darbinieks 

un vadītājs ir pilnībā iesaistījies darba uzdevumu izpildē. Tāds darbinieks strādā ar lielāku 

atdevi, un līdz ar to ir sagaidāmi augstāki darba ražīguma un klientu apmierinātības rādītāji; 

darbinieki ne tikai strādā, bet arī pilnībā pieņem darba lomas (Kahn, 1992). Ieinteresēti 

un motivēti darbinieki ir neatlaidīgāki, rīkojas proaktīvi attiecībā uz gaidāmajiem 

draudiem un izaicinājumiem, paplašina darba lomas, kā arī vieglāk pielāgojas pārmaiņām 

(Macey, Schneider, 2008). Tā rezultātā darbinieku iesaiste ir viens no galvenajiem 

faktoriem organizācijas mērķu sasniegšanā (Gaile, 2017). Katra atsevišķa darbinieka rīcība 

un ieguldījums ikdienas darbā veido organizācijas kopīgo sniegumu un rezultātus. 

Apmierinātība ar darbu ir viena no sarežģītākajām jomām, ar kurām mūsdienu 

apstākļos  saskaras vadītāji, kad tiek akcentēta darbinieku vadība. Daudzi pētījumi ir 

parādījuši saistību starp apmierinātību ar darbu un darba ņēmēju motivāciju, bet 

motivācijas līmenis ietekmē produktivitāti un līdz ar to arī organizāciju sniegumu 

(Magarelli, 2014). Tas, kā darbinieks jūtas darba vidē, būtiski ietekmē darba izpildi un 

vispārējo apmierinātību ar darbu. Darbinieku pamatvajadzību nodrošināšanai un 

finansiālajam aspektam ir liela ietekme darbinieku apmierinātībā ar darbu kopumā (Aziri, 

2011). 

Apmierinātība ar darbu nav labākais organizācijas darbības prognozētājs - darbinieku 

apmierinātība norāda tikai to, cik apmierināti ir darbinieki organizācijā, savukārt iesaiste 

dažādās aktivitātēs ir galvenais faktors, kas ietekmē organizācijas sniegumu (Willems, 

2005). 

Slimnīcas un veselības aprūpes sistēmā kopumā šobrīd notiek pāreja uz 

kvalitatīvu pacientu aprūpi un vērtību definēšanu, un darbinieku iesaiste šajā pārmaiņu 

procesā ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Lai gūtu panākumus, nodrošinot uz vērtībām 

fokusētu veselības aprūpi, veselības aprūpes organizācijām ir nepieciešams ieviest 

kultūru, kurā darbinieki ir aktīvi iesaistījušies, ieinteresēti un orientēti uz šādas 

veselības aprūpes kultūras radīšanu. Veselības aprūpes organizācijas ar teicamu 

sniegumu izmanto darbinieku iesaisti veicinošas stratēģijas, lai pārveidotu organizāciju 

un gūtu labumu no pilnveidota snieguma, finanšu stabilitātes un pozitīvas pacientu 

pieredzes rezultātiem (Studeret al., 2014). 

Veselības aprūpes organizāciju prioritāte ir uzlabot klīnisko sniegumu un nodrošināt 

pozitīvu pacientu pieredzi, un tas ir atkarīgs no iedzīvotāju uzticēšanās veselības aprūpes 

sistēmai un sniegto pakalpojumu kvalitātes. Veselības aprūpes sistēma mūsdienās saskaras 

ar problēmām, kas saistītas ar nepietiekamo finansējumu, un tādējādi tiek radīts 

izaicinājums šādos apstākļos paaugstināt pakalpojumu kvalitāti. Minētie aspekti savukārt 

nosaka to, ka pieaug prasības veselības aprūpes darbiniekiem. Veselības aprūpes 

darbinieku psiholoģiskās drošības sajūtai ir noteicoša loma pacientiem nodrošinātās 
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aprūpes kvalitātē (Edmondson, Lei, 2014), un darbinieka loma ir ļoti svarīga, lai pacients 

būtu apmierināts ar sniegtās aprūpes kvalitāti. Ieinteresētie veselības aprūpes darbinieki 

veicina pozitīvu pacientu pieredzi, rezultatīvu klīnisko sniegumu, kvalitātes standartu 

nodrošināšanu un pacientiem drošas vides kultūras radīšanu (Edmondson et al., 2016). 

Veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējiem – ārstiem, māsām un atbalsta personām 

ir liela nozīme organizācijas snieguma īstenošanā. Pastāv korelācija starp iesaistītiem 

darbiniekiem un organizācijas mērķiem. Augsts darbinieku iesaistes līmenis veicina 

darbinieku resursu noturēšanu (Berry, Moriss, 2008), kā arī pozitīvi ietekmē pacientu 

aprūpes kvalitāti un veicina pacientu drošības kultūru. Turklāt tādi veselības aprūpes 

darbinieki izrāda augstāku personīgās iniciatīvas līmeni, un labais piemērs rezonē 

darbavietā, radot pozitīvu vidi. Šī personīgā un darbinieku komandas iniciatīva samazina 

pacientu mirstības rādītājus, uzlabo pacientu aprūpes kvalitāti, samazina pacientu 

ārstēšanās ilgumu un pacientu atkārtotas stacionēšanas gadījumu skaitu, uzlabo higiēnas 

prasību ievērošanu, samazina ar veselības aprūpi saistīto infekciju izplatību, kā arī 

samazina nevēlamo notikumu skaitu un veicina pacientu drošības kultūru (Vinje, 

Mittelmark, 2008). No cilvēkresursu viedokļa raugoties, samazinās izdevumi, kas 

saistīti ar darbinieku neplānotu prombūtni slimību un traumu dēļ, kas savukārt, 

ietekmē virsstundu rašanos un samaksu. No pacientu aprūpes viedokļa, samazinoties ar 

veselības aprūpi saistīto infekciju skaitam, samazinās gultas dienas izmaksas, saīsinoties 

uzturēšanās ilgumam stacionārā un samazinoties izmaksām par izlietotajiem 

medikamentiem un medicīnas precēm. Rezultātā darbinieku ieinteresētībai un iesaistei 

ir nozīme veselības aprūpes iestāžu finansiālā snieguma stabilitātē (Vinje, Mittelmark, 

2008). 

Supervīzija ir process, kas motivē, atbalsta un ļauj attīstīt labu praksi. 

Supervīzija veicina darbinieku aktīvu iesaisti darbā, jo tās galvenais mērķis ir indivīdu, 

komandu un organizāciju attīstība. Veselības aprūpē supervīzija darba ņēmējiem nozīmē 

vadīšanas, uzraudzības un mācību procesu, lai veicinātu atbilstību standartiem praksē 

un nodrošinātu kvalitatīvas aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Veselības aprūpes 

speciālisti ikdienā ir atbildīgi par sarežģītiem profesionāliem lēmumiem, tas rada lielu 

emocionālu spriedzi un atbildības sajūtu. Atbildības rezultātā uzlabojas organizācijas 

sniegto pakalpojumu kvalitāte. Supervīzija uzlabo pacientu drošību, tā ietekmē 

veselības aprūpes speciālistu sniegto aprūpes efektivitāti un pacientu pieredzi 

(Esfahani et al., 2016). Supervīzija ir uz cilvēku orientēta konsultēšanas forma, kuras 

mērķis ir refleksija par darbu un profesionālo un psihosociālo kompetenču attīstība. 

Supervīzija fokusējas uz cilvēku, profesionālo uzdevumu un organizāciju savstarpējo 

mijiedarbību (Mārtinsone, Mihailova, 2017).  

Supervīzija veselības aprūpes speciālistiem ir ieviesta ar mērķi veicināt 

kvalitatīvu aprūpes nodrošināšanu. Supervīzijas process rada iespēju darbiniekiem 

strādāt komandā un sasniegt kopīgus mērķus un vislabāko ārstniecības rezultātu 

(Crigleret al., 2014). Veselības aprūpē galvenokārt uzsvars tiek likts uz klīnisko 

supervīziju (Evans, Marcroft, 2015). 

Klīniskā supervīzija ir atbalsta un mācību process. Klīniskajā supervīzijā 

galvenais ir refleksija, kas rosina pārdomāt klīnisko pieredzi un to pārrunāt supervīzijas 

laikā (Subramaniam et al., 2015). Klīniskās supervīzijas laikā ārstniecības speciālistiem 
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ir iespēja apspriest vispārējos jautājumus attiecībā uz pacientu aprūpi, un tas paver 

iespēju veidot vienotu pieeju pacientiem un viņu ģimenēm. Šajā izpratnē klīniskā 

supervīzija sniedz ārstniecības un aprūpes personālam iespēju uzlabot ārstēšanu un aprūpi 

konkrētam pacientam, un tā kopumā ir vērsta uz ārstniecības standartu ievērošanu. 

Supervīzija ir ne mazāk svarīga arī dažādu līmeņu vadītājiem veselības aprūpes 

sistēmā - to veido daudzas profesionālas grupas, nozares un specialitātes ar sarežģītu, 

nelineāru mijiedarbību starp tām. Vadītājam veselības aprūpes nozarē ir jāvada, jākoordinē 

aprūpes process, darbinieku kompetenču attīstība, jāīsteno veselības aprūpes procesa 

pārmaiņu vadīšana, jārisina dažādi konflikti, jāatbalsta profesionāļu komanda un 

jārūpējas par racionālu resursu izlietojumu. Vadītāji ir pakļauti lielai emocionālai spriedzei. 

Vadītājam ir tiesības uz drošu un veselīgu darba vidi un labklājību darbā, un to var palīdzēt 

nodrošināt supervīzija (Hyrkas et al., 2005). Vadītāja un padoto, kā arī kolēģu savstarpējās 

attiecības, saskarsmes prasmju uzlabošana un uzticības līmeņa paaugstināšana, 

atgriezeniskās saiknes sniegšana un konfliktu situāciju risināšana ir priekšnoteikumi 

darbinieku psiholoģiskās labizjūtas radīšanai kolektīvā. Būtiski ir veikt pētījumu par 

darbinieku aktīvu iesaisti organizācijas aktivitātēs un supervīzijas nozīmi šādas iesaistes 

veicināšanā, tas var palīdzēt noskaidrot gan darbinieku viedokli par apmierinātību ar darbu, 

gan to, vai supervīzijai ir nozīme darbinieku iesaistes veicināšanā. 

Šī pētījuma mērķis ir izpētīt veselības aprūpes iestādes "X" darbinieku aktīvu 

iesaisti darbā un noskaidrot supervīzijas nozīmi darbinieku iesaistē un apmierinātībā 

ar darbu. 

Pētījumā tiek izvirzīti jautājumi: Vai veselības aprūpes iestādes  "X" darbinieki jūtas 

iesaistīti darbā? Vai pastāv statistiski nozīmīga sakarība starp darba vidi un darbinieku 

apmierinātību ar slimnīcu kā darba vietu? Vai pastāv statistiski nozīmīga sakarība starp 

tiešo vadītāju un komandu?  Kā supervīzija veicina darbinieku apmierinātību un iesaisti 

veselības aprūpē? 

 

Metodoloģija 

Pētījumā tika analizēti dati no respondentu atbildēm uz darbinieku iesaistes 

aptaujas jautājumiem, un papildu informācijas ieguvei tika apkopoti un analizēti f okusa 

grupu interviju laikā iegūtie dati. 

Pētījuma stratēģija ir jaukta: kvantitatīvā (iegūtie dati tiek statistiski salīdzināti) un 

kvalitatīvā (interpretējošais pētījums, fenomena nozīmes skaidrošana), kas ļauj dziļāk 

izprast situāciju un izzināt cēloņsakarības. 

Darbinieku iesaistes aptauja norisinājās no 2018.gada 12.novembra līdz 2018. 

gada 12.decembrim. Anketēšana tika veikta gan elektroniski, gan (saimniecības 

personālam) papīra formātā, kā arī tā tika tulkota krievu valodā, lai nodrošinātu, ka 

darbinieki izprot anketas jautājumus pēc iespējas labāk. Autores veidotajā aptaujā 

“ Darbinieku iesaiste darbā” ir septiņas skalas  ("Mans darbs un darba vide", "Slimnīcas 

tēls", "Izaugsme", "Kolēģi un komanda", "Tiešais vadītājs", "Slimnīcas vadība" un  

"Atlīdzība").  Skalas tiek vērtētas pēc Likerta skalas ar septiņām vērtībām. 

Anketu dati tika apkopoti elektroniskajā " Webropol Survey" sistēmā un eksportēti 

uz MS Excel, pēc tam apstrādāti SPSS 22. 
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Divu fokusa grupu izlasi veido darbinieki ar supervīzijas pieredzi un darbinieki bez 

pieredzes supervīzijā, katrā fokusa grupā ir astoņi dalībnieki, grupas ir heterogēnas, un tās 

veido darbinieki no dažādām amatu grupām. Strukturētas fokusa grupas intervijas jautājumi 

tika veidoti tā, lai iegūtu padziļinātu izpratni par darbinieku iesaistes faktoriem un 

noskaidrotu, kā darbinieki vērtē konsultatīvo atbalstu ar darbu saistītu jautājumu risināšanā, 

un vai darbinieki, kuriem ir bijusi supervīzijas pieredze, ir aktīvāk iesaistīti. Fokusa grupu 

intervijas notika 2019.gada 4.aprīlī un 9.aprīlī, un fokusa grupas intervijas ilgums bija 1,5 

stundas. Intervijas tika ierakstītas, un pēc tam tika veikts satura transkripts un satura 

kontentanalīze. 

 

Rezultāti 

Aptaujā piedalījās 718 respondenti, no tiem 604 sievietes (84%) un 114 vīrieši 

(16%). Pētījumā piedalījās dalībnieki no visām amatu grupām atbilstoši slimnīcas 

struktūrshēmai. Visaktīvākie bija ā rsti - 230 dalībnieki (32%) un aprūpes darbinieki 

-  219 dalībnieki (30%), lai gan proporcionāli darbinieku skaitam aprūpes 

darbiniekiem slimnīcā ir vislielākais īpatsvars, taču atsaucība līdzdalībai pētījumā nebija 

liela. Aptaujā piedalījās arī funkcionālie atbalsta dienesti - 94 aptaujas dalībnieki (13%), 

infrastruktūras uzturēšanas dienests - 84 dalībnieki (12%) un administrācija - 42 dalībnieki 

(6%). 

Aptaujas ticamības pārbaude tika veikta, izmantojot Kronbaha alfa koeficientu (skat. 

1.tab). 

1.tabula  

Kronbaha alfa koeficieta aprēķins visām skalām 

 
Kronbaha  

alfa 

Jautājumu  

skaits 

Mans darbs un darba vide 0,72 6 

Slimnīcas tēls 0,85 5 

Izaugsme (karjera, profesionālās prasmes 

un personības attīstība) 
0,71 5 

Kolēģi un komanda 0,89 6 

Tiešais vadītājs 0,94 8 

Slimnīcas vadība (valde un administrācija) 0,91 6 

Atlīdzība 0,83 7 

 

Kronbaha alfa koeficients piecās skalās ir > 0.8, kas norāda uz skalu augsto ticamību 

un to, ka nepieciešams aptaujas datus koriģēt. Izskatot 1.tabulu, var secināt, ka skalām 

"Mans darbs un darba vide" un "Izaugsme" Kronbaha alfa koeficients ir pieņemams > 

0.7, un tas ļauj secināt, ka arī šeit izmaiņas nav nepieciešamas. 

Ar Kolmogorova-Smirnova testa palīdzību iespējams noteikt, vai eksperimentālajos 

pētījumos iegūtie empīriskie dati atbilst normālajam sadalījumam. Pēc rezultātiem tika 

secināts, ka empīriskie dati neatbilst normālajam sadalījumam, un turpmākai datu 

analīzei tika izmantota neparametriskā metode – Manna-Witneja U kritēriju koeficients.  
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Aritmētiskā vidējā vērtība tika izmantota, lai noteiktu centrālās tendences vidējo 

vērtību katrā amata grupā (skat. 2.tabulu). 

 

2.tabula  

Vidējo vērtību salīdzinājums dažādās amatu grupās 

Amatu grupa 
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Mans darbs un darba vide 4,86 4,47 4,45 4,95 4,73 4,62 4,68 

Slimnīcas tēls 4,99 4,39 4,59 4,79 4,64 4,91 4,72 

Izaugsme (karjera, 

profesionālās prasmes un 

personības attīstība) 

4,21 4,48 4,31 4,20 4,08 4,34 4,27 

Kolēģi un komanda 4,88 4,43 4,68 4,80 4,81 4,93 4,75 

Tiešais vadītājs 4,59 4,32 4,43 4,53 4,18 5,02 4,51 

Šīs nedēļas laikā no sava tiešā 

vadītāja es esmu saņēmis 

uzslavu par labi paveiktu darbu 

0,79 0,76 0,67 0,59 0,70 0,94 0,74 

Slimnīcas vadība (valde un 

administrācija) 
3,99 3,45 3,69 3,89 4,02 4,17 3,87 

Es kā darbinieks esmu vērtība 

slimnīcai 
70,52 62,77 64,10 71,67 69,60 61,71 66,73 

 

Lai noskaidrotu, vai pastāv statistiski nozīmīgas saistības starp  skalām, tika veikts 

korelācijas koeficienta aprēķins (skat. 3.tabulu).  
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3.tabula  

Pīrsona korelācijas koeficients 

 
Mans 

darbs un 

darba vide 

Slimnīcas 

tēls 
Izaugsme 

Kolēģi un 

komanda 

Tiešais 

vadītājs 

Slimnīcas 

vadība 
Atlīdzība 

Mans darbs un darba 

vide 

 

1 
 

,414** 

 

,407** 

 

,362** 

 

,377** 

 

,397** 

 

,445** 

Slimnīcas tēls  1 ,459** ,353** ,378** ,469** ,455** 

Izaugsme   1 ,343** ,423** ,310** ,416** 

Kolēģi un komanda    1 ,491** ,329** ,313** 

Tiešais vadītājs     1 ,326** ,361** 

Slimnīcas vadība      1 ,582** 

Atlīdzība       1 

 718 718 718 718 718 718 718 
* - Korelācija ir statistiski nozīmīga pie sig ≤ 0,05  

** - Korelācija ir statistiski nozīmīga pie sig ≤ 0,01 

 

Pīrsona korelācijas koeficientus līdzās to statistiskajai nozīmībai vērtē pēc aprēķinātā 

koeficienta vērtības. 3.tabulā redzams, ka ir novērojama vidēji cieša sakarība starp 

skalām " Mans darbs" un " Darba vide", un "Slimnīcas tēls" (0.414), "Mans darbs" un 

"Darba vide", un "Izaugsme" (0.407), "Mans darbs" un "Darba vide", un "Atlīdzība" 

(0.445). 

Ja darbinieks ir apmierināts ar darbu un darba vidi, viņš leposies ar savu darba 

vietu un rūpēsies par slimnīcas tēlu, darbinieks izpratīs slimnīcas vīziju, misiju, un slimnīcas 

vērtības viņam būs tuvas un saprotamas. Ja darbinieks ir apmierināts ar darbu darba vidi, 

viņam būs vēlme izglītoties un attīstieties, kā arī viņš būs pārliecināts, ka viņa darbs ir 

svarīgs. Vidēji cieša sakarība vērojama starp skalām "Slimnīcas tēls" un "Izaugsme" 

(0.459), "Slimnīcas tēls" un "Slimnīcas vadība" (0.469), un "Slimnīcas tēls" un 

"Atlīdzība" (0.455). Ja darbinieks pieņems slimnīcas misiju un vīziju, vērtības, ja tās 

izpratīs, tiks iesaistīts lēmumu pieņemšanā, kas skar viņa darbu,  darbinieks būs 

apmierinātāks ar slimnīcas vadību un atlīdzību. Pastāv vidēji cieša sakarība starp skalām 

" Izaugsme" un " Tiešais vadītājs" (0.423), " Izaugsme" un "Atlīdzība" (0.416). Ja 

darbiniekam savā darba vietā būs nodrošināta iespēja izglītoties un attīstīties pastāv 

iespēja, ka viņš tiks iesaistīts lēmumu pieņemšanā, būs apmierināts ar savu tiešo vadītāju 

un atlīdzību. Vidēji cieša sakarība pastāv arī starp skalām "Kolēģi", "Komanda" un 

"Tiešais vadītājs" (0. 491). Ja darbinieks jūtas apmierināts savā darba kolektīvā, izjūt 

komandas atbalstu, viņš būs apmierināts arī ar savu tiešo vadītāju. Vidēji cieša sakarība 

pastāv arī skalās "Slimnīcas vadība" un "Atlīdzība" (0.582) - ja darbinieku apmierina viņa 

atalgojums, viņš būs mazāk neapmierināts ar slimnīcas vadības darbu. 

Atšķirību pētījuma analīze tika veikta, lai noskaidrotu, vai pastāv statistiski 

nozīmīgas atšķirības vērtējumā skalās "Mans darbs" un "Darba vide", un "Slimnīcas tēls" 

starp dažādām amatu grupām, un tika izvēlēta neparametriskā metode Manna-Witneja U 

tests. 
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Ir statistiski nozīmīgas atšķirības starp a dministrāciju un a prūpi vērtējumos 

"Mans darbs" un "Darba vide" - abpusējās alternatīvās vērtības p-vērtība=0,001<0,01, un 

ar varbūtību 99% var pieņemt, ka skalas "Mans darbs" un "Darba vide", un "Slimnīcas 

tēls" būtiski atšķiras starp administrāciju un aprūpi (skat. 4.tab.). 

4.tabula 

Atšķirību pētījums kritērijos "Mans darbs" un "Darba vide" un 

"Slimnīcas tēls", izmantojot Manna-Vitneja U testu 

 Mans darbs 

un darba 

vide 

Slimnīcas 

tēls 

Administrācija/aprūpe 0,001 0,001 

Administrācija/ārsti 0,001 0,011 

Administrācija/ārstniecības atbalsta dienesti 0,668 0,166 

Administrācija/funkcionālie atbalsta dienesti 0,298 0,030 

Administrācija/infrastruktūras uzturēšana 0,103 0,623 

Aprūpe/ārsti 0,966 0,078 

Aprūpe/ārstniecības atbalsta dienesti 0,000 0,039 

Aprūpe/funkcionālie atbalsta dienesti 0,002 0,100 

Aprūpe/infrastruktūras uzturēšana 0,079 0,001 

Ārsti/ārstniecības atbalsta dienesti 0,000 0,259 

Ārsti/funkcionālie atbalsta dienesti 0,002 0,721 

Ārsti/infrastruktūras uzturēšana 0,076 0,017 

Ārstniecības atbalsta dienesti/funkcionālie atbalsta 

dienesti 
0,121 0,436 

Ārstniecības atbalsta dienesti/infrastruktūras 

uzturēšana 
0,022 0,390 

Funkcionālie atbalsta dienesti/infrastruktūras 

uzturēšana 
0,339 0,075 

 

 Pētījuma rezultāts parāda, ka slimnīcas darbiniekiem dažādās amatu grupās ir 

atšķirīgs viedoklis par darba apstākļiem un izpratne par saviem tiešajiem darba 

pienākumiem un izpildi. 

Ir statistiski nozīmīgas atšķirības vērtējumā skalās "Mans darbs" un "Darba vide", 

un "Slimnīcas tēls" šādās amatu grupās: abpusējās alternatīvās vērtības p-

vērtība=0,001<0,01, tad ar varbūtību 99% var pieņemt, ka vērtējumā "Mans darbs" un 

" Darba vide", un "Slimnīcas tēls" ir būtiska atšķirība starp administrāciju un aprūpi, 

ārstiem, ārstniecības atbalsta dienestiem, funkcionālā atbalsta dienestiem un infrastruktūras 

uzturēšanu. 

 Pētījuma rezultāti parāda, ka slimnīcas tēla izpratne dažādās amatu grupās 

ir atšķirīga. Tas liecina par respondentu nepietiekamu informētību vai atbalsta 

trūkumu saistībā ar slimnīcas misiju, mērķiem un vērtībām. 

Ja darbinieki ir apmierināti ar darba vietu, viņi ir gatavi to ieteikt arī citiem, 

piesaista jaunus darbiniekus un klientus. Jautājumā, cik ļoti jūs ieteiktu slimnīcu kā savu 

darba vietu, vērtējums ir skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē "neieteiktu vispār" un 10 
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nozīmē "noteikti ieteiktu kā darba vietu". Respondentu atbildes tika analizētas, 

izmantojot Uzņēmuma rekomendēšanas indeksu (NPS) (Net Promoter Score). Šo 

metodoloģiju var izmantot, lai izmērītu, novērtētu un analizētu darbinieku lojalitāti. 

Darbinieku atgriezeniskā saite (līdzīgā veidā kā klientu atsauksmes) var sniegt slimnīcai 

iespēju turpināt uzlabot sniegumu, lai veicinātu darbinieku apmierinātību un iesaisti. NPS 

ir indekss, kas mēra iespēju, ka darbinieks piesaistīs uzņēmumam jaunus darbiniekus vai 

klientus (skat. 5.tab.) (Cushard, 2016). 

5.tabula 

NPS indekss 

Cik ļoti jūs ieteiktu slimnīcu kā darba vietu? (atzīmējiet no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē 

"neieteiktu vispār" un 10 - "noteikti ieteiktu kā darba vietu") 

 

Vērtējums 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Kopā 

 

NPS 

 

Administrācija 
   

 

1.00 

 

6.00 

 

7.00 

 

4.00 

 

12.00 

 

5.00 

 

7.00 

 

42.00 

 

-5.00 

 

Aprūpe 
 

1.00 

 

5.00 

 

27.00 

 

14.00 

 

41.00 

 

22.00 

 

34.00 

 

32.00 

 

26.00 

 

17.00 

 

219.00 

 

-31.00 

 

Ārsti 
 

4.00 

 

6.00 

 

10.00 

 

18.00 

 

21.00 

 

20.00 

 

62.00 

 

37.00 

 

28.00 

 

24.00 

 

230.00 

 

-12.00 

Ārstniecība 

atbalsta dienesti 
   

 

3.00 

 

4.00 

 

6.00 

 

11.00 

 

11.00 

 

6.00 

 

8.00 

 

49.00 

 

2.00 

Funkcionālie 

atbalsta dienesti 
 

1.00 

 

2.00 

 

5.00 

 

9.00 

 

15.00 

 

13.00 

 

22.00 

 

9.00 

 

9.00 

 

9.00 

 

94.00 

 

-29.00 

Infrastruktūras 

uzturēšana 
 

3.00 

 

1.00 

 

4.00 

 

2.00 

 

14.00 

 

8.00 

 

8.00 

 

18.00 

 

9.00 

 

17.00 

 

84.00 

 

-7.00 

 

Kopā 

 

9.00 

 

14.00 

 

46.00 

 

47.00 

 

101.00 

 

76.00 

 

141.00 

 

119.00 

 

83.00 

 

82.00 

 

718.00 

 

-19.00 

 

Pētījuma rezultāti parāda, ka viszemākais NPS rādītājs amatu grupās ir aprūpes 

darbiniekiem -31 un funkcionālā atbalsta dienesta darbiniekiem -29, ārstiem -12, un 

tas nozīmē, ka esošie darbinieki nav iesaistīti, apmierināti ar darbu un nevērtē 

slimnīcu kā labu darba vietu. 

Lai padziļinātu izpratni par darbinieku iesaisti veicinošiem faktoriem, autore 

intervēja divas darbinieku grupas. Fokusa grupa A - darbinieki, kuriem ir bijusi supervīzijas 

pieredze, un fokusa grupa B - darbinieki bez supervīzijas pieredzes. Ar jautājumu “Kāds ir 

jūsu viedoklis par konsultatīvo atbalstu - supervīziju veselības aprūpes darbiniekiem 

saistībā ar darba jautājumiem?” (10.jautājums) autore vēlējās noskaidrot, vai slimnīcas 

darbinieki izprot supervīzijas nozīmi, vai vēlas to izmantot, un kādas varētu būt tēmas, 

kurās ir nepieciešams atbalsts darbiniekiem (skat. 6.tabulu). 
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6.tabula  

Atslēgas vārdi par konsultatīvo atbalstu – supervīziju veselības aprūpes 

darbiniekiem 

10.jautājums 
Fokusa  

grupa A 

Respondentu 

skaits 

Fokusa  

grupa B 

Respondentu 

skaits 

Atslēgas 

vārdi 

Refleksija 

Atgriezeniskā saikne 

Situācijas izpratne 

Stresa noturība 

Izdegšanas 

profilakse 

Komunikācijas 

uzlabošana 

 

4 

2 

2 

4 

2 

 

4 

Refleksija 

Izdegšanas 

profilakse 

Komunikācijas 

uzlabošana  

Nav nepieciešams 

4 

1 

 

1 

 

4 

 

Fokusa grupu dalībniekiem bija vienots viedoklis par to, ka supervīzija palīdz 

uzlabot savstarpējo komunikāciju un sniedz atgriezenisko saikni saistībā ar darba 

jautājumiem.  

Apkopojot interviju datus, var redzēt, ka veselības aprūpes darbiniekiem ir 

nepieciešami divu veidu supervīzijas pakalpojumi – klīniskā supervīzija un supervīzija 

saistībā ar darba jautājumiem. Klīniskajā supervīzijā ir iespējama refleksija par 

jautājumiem, kas saistīti ar pacientu aprūpi, arī atgriezeniskā saikne gadījumos, kad 

bijusi neveiksme darba procesā, un tas palīdz izprast  situāciju un veicina stresa 

noturību, mazina izdegšanas risku. Supervīzijas laikā veselības aprūpes darbiniekam ir 

iespēja drošā vidē reflektēt par jautājumiem, kas saistīti ar pacientu aprūpi un ārstēšanu, 

mācīties no kļūdām un diskutēt par iespējamajiem uzlabojumiem darba procesā.  Pēc fokusa 

grupu dalībnieku teiktā, supervīzija palīdz uzlabot un iedzīvināt pacientu drošības kultūru 

ārstniecības iestādē.  

Veselības aprūpes sistēmu veido daudzas profesionālas grupas, nozares un 

specialitātes ar sarežģītu, nelineāru mijiedarbību starp tām. Tas rada lielu spriedzi un 

atbildību par kopīgiem lēmumiem, lai nodrošinātu pacientam ārstēšanu un aprūpi, un 

veicinātu pacientu apmierinātību ar saņemtā pakalpojuma kvalitāti. Supervīzijā saistībā ar 

darba jautājumiem darbinieki gan individuāli, gan grupā var risināt jautājumus, kas skar 

vadītāju un padoto, kā arī var risināt kolēģu savstarpējo attiecību jautājumus, sniegt 

atgriezenisko saiti un risināt konflikta situācijas. Dažāda līmeņa vadītājiem nodrošina 

supervīzijas pakalpojumus par vadītprasmju iemaņu paaugstināšanu, lēmumu pieņemšanu, 

vērtībām un darbinieku iesaistes veicināšanu. 

 

Secinājumi 

Pētījuma rezultāti parāda, ka pastāv atšķirība starp darbinieku apmierinātību ar 

darbu, darba vidi un slimnīcas tēlu dažādās amatu grupās. Pat ja darbinieks ir apmierināts 

ar darba vidi un uzskata darba slodzi par samērīgu, vērtējums par slimnīcas tēlu – 

vīziju, misiju un mērķiem - nemainīsies. 
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Pastāv atšķirība starp izaugsmes iespējām dažādās amatu grupās. Ārstiem un 

aprūpei ir iespēja izglītoties un veicināt izaugsmi gan saistībā ar karjeras iespējām, gan 

apgūstot citas specifiskas prasmes un kompetences. Citās amatu grupās slimnīcā izaugsmes 

iespējas nav. Savukārt darbinieku iesaistes uzņēmumā veicināšanai, izaugsmes un attīstības 

iespējām ir būtiska nozīme.  

Tiešajam vadītājam ir nozīme darbinieku izaugsmes veicināšanā un 

apmierinātībā ar kolēģiem un komandu. Ir jāveicina vadītāju izaugsme un vadītāja 

kompetenču pilnveidošana, lai panāktu katra individuālā darbinieka iesaisti komandas 

sniegumā. Tam ir liela nozīme veselības aprūpē, jo tikai savstarpējās uzticēšanās 

gaisotne rada vidi, kur var veidoties un attīstīties pacientu drošības kultūra. Katra 

darbinieka individuālajam sniegumam ir nozīme pacientu apmierinātībā ar slimnīcu. 

Darbinieki aptaujā atzīmē, ka nav saņēmuši pateicību no tiešā vadītāja pēdējās nedēļas 

laikā. Vadītājiem būtu jāapgūst prasmes novērtēt ikdienas darbus un par to pateikties 

darbiniekam.  

Sakārtota darba vide, atbilstošs darba apjoms un skaidri darba pienākumi 

veicina darbinieku apmierinātību ar darbu un izjūtu, ka viņš ir slimnīcas vērtība.  Ja 

darbinieks ir apmierināts ar darba vidi, tad potenciālajiem darbiniekiem ieteiks slimnīcu 

kā labu darba vietu.  

Veselības aprūpes darbinieki ir palīdzošā profesija, kas ikdienā komunicē ar 

cilvēkiem, nereti apspiežot savas emocijas, viņi strādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, 

kā arī strādā nakts darbu,  un tas veicina stresu, nogurumu un  izdegšanu. Supervīzija 

veselības aprūpes darbiniekiem ir darba higiēnas jautājums. Darbiniekiem ir 

jārada iespēja reflektēt par jautājumiem, kas saistīti ar darbu un pacientu, un tas var 

mazināt stresu, novērst un mazināt profesionālo  izdegšanu.  

Supervīzijā veselības aprūpes darbiniekiem, reflektējot par gadījumiem, kas saistīti 

ar pacientu aprūpi, tiek saskatīta jauna perspektīva un plānoti turpmākie praktiskie soļi, tas 

savukārt uzlabo pacientu drošību un apmierinātību ar saņemtajiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem. 

Supervīziju dažādu līmeņu vadītājiem gan individuāli, gan grupā var izmantot kā 

mācīšanās un pilnveidošanās procesu ar mērķi atspoguļot daudzveidīgās darba situācijas, 

meklēt risinājumus un resursus, uzlabot komunikāciju un prasmi sniegt darbiniekiem 

konstruktīvu atgriezenisko saikni.  

Fokusa grupās identificētās tēmas supervīzijas pakalpojumiem: refleksija, 

atgriezeniskā saikne, stresa noturība, izdegšana, komunikācijas uzlabošana un pacienta 

situācijas izpratne. Pētījuma rezultāti parāda, ka supervīzija varētu veicināt darbinieku 

iesaisti uzņēmuma aktivitātēs. 
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Supervision importance of staff engagement in a health establishment X 

Inita Stūre-Stūriņa 

 

Abstract 

 

This study is focused on the human resources factor on the labour market, especially in the 

healthcare industry. Employee engagement has become the most important strategic instrument in 

the healthcare industry and it is related to the quality of patient care and patient safety, which in turn 

are attributable to the duration of patient treatment and mortality rates. 

The goal of this study is to explore employee engagement and to specify the meaning of 

supervision in employee engagement and satisfaction in organisation "X". 

To explore the employee engagement, the author created a survey, during which altogether 

718 respondents were polled about the following issues: work and working environment, job duties, 

the image of the hospital, opportunities for growth and development, support from colleagues, team, 

direct manager and hospital management, satisfaction with salary. To study the differences between 

employees who have had supervision experience and employees who have not, the author conducted 

focus group interviews. 

 

Keywords: Employee Engagement, Work Satisfaction, Supervision, Healthcare. 
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2.12. Ārstu rezidentu darba stress, tā pārvarēšanas 
stratēģijas, izdegšana un supervīzijas iespējas  

Ilona Madesova 

Solveiga Blumberga 

 

Ievads 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras dati (EU-OSHA, 2017)  

liecina, ka darbinieka efektivitātes kritums stresa un izdegšanas dēļ izmaksā darba devējam 

divreiz vairāk nekā darbinieka slimošana; savukārt darbinieks darba stresa dēļ slimo par 

40% ilgāk nekā muskuļu vai skeleta problēmu dēļ. Tas viss vājina organizācijas 

konkurētspēju un, ņemot vērā mūsdienu uzņēmējdarbības vides dinamiku, negatīvi ietekmē 

organizācijas ilgtspēju.  

 Mūsdienās darba stress ir praktiski jebkuras profesionālās vides neatņemama 

sastāvdaļa, jo līdz ar jaunu zināšanu un tehnoloģiju ieviešanu darba prasības pieaug straujāk 

nekā indivīda darba spējas. Pētījumu rezultāti liecina, ka stress darba vietā ir masveida 

parādība. Tā saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. 

gadā veiktā pētījuma rezultātiem puse Eiropas nodarbināto atzina, ka darba stresu izjūt kā 

biežu parādību. Sūdzību skaitam par darba stresu ir tendence pieaugt, un pieaug arī izmaksas 

- darba stresa dēļ ES valstīs ik gadu tiek zaudēti 9,6% no nacionālā kopprodukta (Cartwrigh, 

Cooper, 1996). Latvijā stresu kā bieži sastopamu parādību darba vietā norādīja 43% 

nodarbināto, un visaugstākie rādītāji ir veselības aprūpes darbinieku vidū – 60% (Eiropas 

Darba Drošības un Veselības aizsardzības aģentūra, 2017). Pētnieki (Hawkins, Shohet, 

2006) prognozē, ka nākotnē paaugstināts darba stresa līmenis visās profesionālajās jomās 

strauji un nenovēršami pieaugs. 

Darbinieka izdegšana notiek vairāku faktoru kombinācijas rezultātā – daļa faktoru ir 

saistīta ar organizāciju (tās kultūru un darba procesa vadīšanu), daļa - ar paša darbinieka 

personību, daļa – ar konkrētās profesijas specifiku un darba apstākļiem (Rutka, 2012). 

Ir pierādīts, ka stresam un izdegšanai jo sevišķi tiek pakļauti palīdzošo profesiju 

pārstāvji, pirmkārt, ārsti. Daudzi pētījumi  (Stoligvo, 2007; Freimane, Lapsa, 2017; Vahere, 

2014; Keris, 2011) ir iezīmējuši vairākus papildu stresorus, kas ir raksturīgi tieši ārsta 

darbam: garas darba stundas; nakts dežūras; vairākas darba vietas; zvani naktīs un 

brīvdienās; bieža emocionāli smagu situāciju piedzīvošana; saskaršanās ar sāpēm un nāvi; 

liela atbildība par pieļautām kļūdām; nepieciešamība radīt maksimāli pozitīvu psiholoģisko 

klimatu, kas vienlaikus nozīmē apspiest paša jūtas un emocijas. Svarīgi atzīmēt, ka ārsti nav 

mācīti regulēt ne savas, ne pacientu emocijas. 28,6% ārstu un 26,3% māsu slimnīcās strādā 

ilgāk par normālo darba laiku, kas paaugstina gan profesionālo kļūdu, gan pašsavainošanās 

riska iespēju  (Keris, 2011). Ārstiem ir zems sociālais statuss pacienta acīs, vienlaikus 

augstas gaidas attiecībā uz viņu darbu un liels emocionālais spiediens no sabiedrības puses. 

Situāciju būtiski sarežģī arī tas, ka ārsti ir tendēti noliegt problēmas, kas ir saistītas ar viņu 

pašu veselību. Līdz ar to jautājumi, kas ir saistīti ar ārstu veselību un labsajūtu, tiek apskatīti 
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un objektīvi pētīti nepietiekami, iejaukšanās bieži vien notiek novēloti (Schaufeli,  

Enzmann, Girault, 1993). 

Ārstiem rezidentiem papildu stresu rada faktori, kas izriet no ārsta rezidenta statusa 

un objektīvā resursu trūkuma, ir rezidenta neskaidrais statuss; nedefinētais nepieciešamo 

zināšanu, prasmju un kompetences līmenis; īsie rotācijas cikli; slimnīcās trūkst vietu, kur 

strādāt ar literatūru, internetu, vienkārši atpūsties, nolikt malā mantas, kas rada ”otrās šķiras 

sajūtu”; objektīvs praktisko iemaņu trūkums; mācīttiesīgo ārstu un cita slimnīcas personāla 

motivācijas trūkums iesaistīties rezidenta apmācības procesā -  ne vienmēr vēlas nodod 

zināšanas, neuzticas, neļauj darboties (Ričika, 2008). Zemā atalgojuma dēļ ir 

nepieciešamība strādāt vairākās darba vietās, kā rezultātā veidojas ilgstoša, nepārtraukta un 

pārāk liela slodze. 

2015.gadā veiktajā pētījumā (Avota, Millere, 2015) tika konstatēts, ka vidēji katram 

trešajam ārstam emocionālā izsīkuma un depersonalizācijas rādītāji ir augstāki nekā skalu 

vidējā vērtība, savukārt personisko sasniegumu redukcijas rādītāji ir zemi, kas liecina par 

izdegšanas sindromu. Izteiktāks emocionālais izsīkums un depersonalizācija vērojama 

respondentiem ar darba pieredzes ilgumu no 0 līdz 5 gadiem – tie ir rezidenti un jaunie ārsti.  

 2018.gadā O.Sidorova un J.Vrubļevska veica pētījumu "Depresijas, trauksmes un 

distresa izplatība Latvijas ārstu rezidentu vidū" (citēts no Krūvēvere, 2019), kurā piedalījās 

409 Latvijas rezidenti. Pētījumā tika secināts, ka depresijas līmenis ārstu rezidentu vidū ir 

35,45% (vidējais Latvijas populācijā – 6,7%), trauksmes - 24,94% un distresa līmenis – 

53,3%.  Kā galvenais riska faktors šo stāvokļu attīstībā ir atzīta lielā darba slodze. 

 Pēdējo gadu pētījumi par darba stresu un izdegšanu – to iemesliem un profilakses 

iespējām – pierāda, ka viens no efektīvākajiem šo problēmu risināšanas instrumentiem ir 

supervīzija. Organizācijas supervīzija veicina stresu izraisošo faktoru mazināšanu, savukārt 

individuālās un grupas supervīzija, kurā tiek izmantotas uz personu orientētās metodes, 

mazina darba stresa simptomus un darbinieku izdegšanas risku (Circenis, 2015; Wallbank, 

2010; Kadushin, Harness, 2014; Apine, 2016). Piedalīšanās izdegšanas preventīvajās 

programmās (ieskaitot supervīzijas iespējas) 80% gadījumos samazina izdegšanas 

simptomus, pozitīvi rezultāti saglabājas 6 mēnešus (Awa, Plaumann, Walter, 2010). Eiropā 

ārstu izdegšanai tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, jo ārsta psihoemocionālais stāvoklis  

noved pie nopietnām sekām ārstēšanas procesā un pacientu veselībā – veidojas problēmas 

komunikācijā starp ārstu un pacientu, kā arī ārstu starpā; tiek pieļautas kļūdas diagnostikā 

un ārstēšanas procesā; samazinās diagnosticējamo un ārstējamo pacientu skaits laika 

vienībā; pasliktinās sabiedrības veselības rādītāji (Apinis, 2017). Ņemot vērā darba stresa 

nopietno un negatīvo ietekmi ne tikai uz indivīdu, bet arī uz organizāciju – tās efektivitāti 

un ilgtspēju, ES valstis 2004.gadā parakstīja īpašu sadarbības līgumu par psihosociālo risku 

pārvaldīšanu darba stresa profilakses nolūkos (Eurofound, EU-OSHA, 2014). Ar mērķi 

novērst potenciālos riskus ārstu izdegšana kļuva par nopietnu uztraukuma objektu gan 

ārstniecības iestāžu, gan veselības aizsardzības nozares vadībai vairumā ES valstīs, tādēļ 

tiek noteikti strikti ārsta darba laika un noslodzes ierobežojumi un veikti dažādi 

psiholoģiskā atbalsta pasākumi. Latvijā izdegšanas sindromu klasificē kā „kopējās fiziskās 

pārslodzes izraisītu arodslimību”, darba devējiem ir uzlikta juridiska atbildība – rūpēties par 

savu darbinieku veselības stāvokli (Ministru kabineta noteikumi Nr. 908, 2006), taču par 

konkrētiem pasākumiem, kas būtu vērsti uz izdegšanas riska mazināšanu ārstiem, nav 
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zināms. Nevienā Latvijas slimnīcā, kur tiek organizēta rezidentūra, nav pieejami psihologa 

vai supervizora pakalpojumi.  

Darba stresu veicinošu faktoru vājināšana ir viens no organizācijas supervīzijas 

uzdevumiem (Judy, Knopf, 2015). Eiropas supervīzijas un koučinga terminu glosārija 

autoru grupa norāda, ka supervīzijas laikā iegūtā skaidrība par katra indivīda funkcijām un 

lomām nodrošina labāku profesionālo sniegumu, darbinieku spēju efektīvi vadīt spriedzi, 

tikt galā ar pretrunām, pārdzīvot pārmaiņas un pasargāt sevi no stresa un izdegšanas (Judy, 

Knopf, 2015). Tieši supervizors palīdz supervizējamajam ieraudzīt problēmsituāciju 

plašākā kontekstā, palīdz saskatīt uztveres un rīcības alternatīvas (Kadushin, Harness, 

2014). Horšers akcentē supervizora lomu supervizējamā paša resursu atjaunošanas un 

attīstīšanas procesā (Horšers, 2007). Neskatoties uz to, ka viena no supervīzijas 

pamatfunkcijām ir administratīvā jeb normatīvā, supervizors neveic darbības vai 

uzdevumus, kurus viņš varētu veikt, ja būtu konkrētās organizācijas darbinieks (Apine, 

2017). 

Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas ārstu rezidentu darba stresorus, izdegšanas 

izteiktības līmeni un izmantotās stresa pārvarēšanas stratēģijas; sagatavot priekšlikumus 

Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rezidentūras nodaļu 

vadībai par darba stresa mazināšanas iespējām ārstiem rezidentiem, izmantojot supevīziju.  

Pētījuma jautājumi: Kādi ir lielākie stresori ārstu rezidentu darbā? Kāda ir 

nozīmīgākā  stresoru grupa ārstu rezidentu darbā? Kāds ir ārstu rezidentu izdegšanas 

izteiktības līmenis? Kādas stresa pārvarēšanas stratēģijas izmanto ārsti rezidenti? Vai pastāv 

statistiski nozīmīga saistība starp ārstu rezidentu darba stresoriem, izdegšanas izteiktības 

līmeni un izmantotām pārvarēšanas stratēģijām? 

 

Metodoloģija 

Pētījuma veids – šķērsgriezuma (pētījuma dati tika iegūti triju nedēļu laikā no 

konkrētas profesionālās grupas pārstāvjiem). Neatkarīgais mainīgais – darba stresori. 

Atkarīgais mainīgais – darba stress, izdegšana un stresa pārvarēšana. Pētījuma stratēģija – 

kvantitatīvā (iegūtie dati tiek statistiski salīdzināti); sakarību pētījums. 

Darba stresoru izpētei tika izmantota darba autores izveidotā aptauja, un tā sastāv no 

32 pantiem (apgalvojumiem), kas pēta četru darba stresoru grupu - darba vietas specifikas, 

darba procesa organizācijas, komunikācijas faktoru un iekšējo  faktoru (personisko 

uzstādījumu) - ietekmi. Autore veica pilotpētījumu, kurā izmantoja darba stresa aptauju, un 

pilotpētījumā piedalījās 17 pirmā gada rezidenti. Kronbaha alfa koeficients visās skalās bija 

no 0,7 līdz 0,9, tas nozīmē, ka iegūtie dati ir ticami. Darba stresa aptaujas pilotpētījumā 

Kolmogorova-Smirnova Z kritērija statistiskais nozīmīgums (divpusējs nozīmības līmenis) 

ir lielāks par 0,05, kas nozīmē, ka šo jautājumu atbilžu empīriskais sadalījums atbilst 

normālsadalījumam un skalu rezultāti ir reprezentatīvi. Izdegšanas izteiktības izpētei tika 

izmantota standartizēta K.Maslaha aptauja (Maslach Burnout Inventory – MBI) (Maslach, 

Jackson, 1986). Aptaujas mērķis – novērtēt izdegšanas trīs komponentes – emocionālo 

izsīkumu, depersonalizāciju un personisko sasniegumu redukciju. Katra minētā 

komponente veido vienu no 3 aptaujas skalām (apakšskalām). Pavisam „Maslaha 

izdegšanas aptaujā” ir 22 apgalvojumi. Pārvarēšanas stratēģiju izpētei tika izmantota 

S.Hobfola “Stresa pārvarēšanas aptauja” (Strategic Approach to Coping Scale - SACS) 

(Hobfoll, 1998). Aptauja palīdz noteikt, kādu stresa pārvarēšanas stratēģiju respondenti 
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visbiežāk izmanto stresa situācijās. 9 pārvarēšanas stratēģijas – droša uzstājīga rīcība, 

sociālā apvienošanās, sociālā atbalsta meklēšana, piesardzīga rīcība, instinktīva rīcība, 

izvairīšanās, netieša darbība, antisociāla rīcība un agresīva rīcība – veido 9 skalas. Aptauja 

sastāv no 52 pantiem (apgalvojumiem). 

 Ārstu rezidentu darba stresa, izdegšanas un pārvarēšanas stratēģiju pētījums tika 

veikts no 2019.gada 4.marta līdz 24.martam. Aptaujas anketa tika izveidota elektroniski 

vietnē Google Forms. Saite uz aptauju tika nosūtīta Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdei, 

kā arī LU un RSU rezidentūras nodaļas vadītājiem ar lūgumu palīdzēt izplatīt aptaujas saiti 

ārstiem rezidentiem, izmantojot minēto institūciju interneta resursus. 

 Aptaujas anketas aizpildīja 87 respondenti – 78 sievietes (90%) un 9 vīrieši (10%) 

vecumā no 26 līdz 41 gadam. Respondentu vidējais vecums – 29 gadi. 17 respondenti (19%) 

ir pirmā gada rezidenti, 7 respondenti (8%) - otrā gada rezidenti, 39 respondenti (45%) - 

trešā gada rezidenti, 18 respondenti (21%) - ceturtā gada rezidenti, 6 respondenti (7%) - 

piektā gada rezident. 

 Datu analīzei tika izmantotas aprakstošās statistikas metodes: Kronbaha alfa 

koeficients (ticamības analīze); Kolmogorova-Smirnova Z kritērijs (iegūto datu atbilstība 

normālsadalījumam); Pīrsona korelācijas koeficients un Spīrmena rangu korelācijas 

koeficients (korelācija). Visu pantu ticamība tika pierādīta (Kronbaha alfa koeficients visās 

aptaujās attiecīgi skalās ir no 0,6 līdz 0,80). Datu apstrāde un analīze tika veikta, izmantojot 

IBM SPSS statistisko datu apstrādes programmatūru. 

 

Rezultāti 

72 respondenti (83%) atzīmēja, ka paralēli rezidentūras noslodzei viņiem ir arī 

papildu darbs, 15 respondentiem (17%) papildu darba nav. No 72 respondentiem, kas 

atzīmēja, ka viņiem ir papildu darbs, 31 respondentam (43%) ir viena papildu darba vieta, 

31 respondentam (43%) ir divas papildu darba vietas, 3 respondentiem (4%) ir trīs papildu 

darba vietas, 4 respondentiem (6%) ir četras papildu darba vietas, un 3 respondenti (4%) 

paralēli rezidentūrai ir nodarbināti vēl piecās darba vietās. 

3 respondenti (4%) norādīja, ka viņi strādā līdz 40 stundām nedēļā, 8 respondenti 

(9%) strādā vidēji 40-50 stundas nedēļā, 28 respondenti (32%) strādā vidēji 45-50 stundas 

nedēļā, 21 respondents (24%) strādā vidēji 50-55 stundas nedēļā, 9 respondentu (10%) 

darba nedēļa ir vidēji 55-60 stundas gara, 6 respondentiem (7%) ir vidēji 60-65 darba 

stundas nedēļā, 12 respondenti (14%) noradīja, ka viņu darba nedēļa ir vidēji 65-70 stundas 

gara.  Kopumā 83 respondenti (97%) iknedēļu regulāri strādā vairāk par 40 stundām. 

Ārstu rezidentu darba stress. Iegūtie rezultāti liecina, ka no četrām darba stresoru 

grupām – darba saturs, darba procesa organizācija, komunikācija un iekšējie faktori – 

lielāka nozīme ārstu rezidentu vērtējumā ir darba satura un iekšējo faktoru grupām (kur 1 – 

„nav svarīgs”, 2 – „drīzāk mazsvarīgs”, 3 – „drīzāk svarīgs” un 4 – „ļoti svarīgs”). Darba 

specifikas faktoru grupā augstākā nozīme ir lielai atbildībai, pieņemot lēmumus, un 

nopietnām pieļauto kļūdu sekām (katra faktora vidējais vērtējums – 3,7). Darba procesa 

organizācijas faktoru grupā lielāka ietekme uz darba stresa veidošanos ir lielai birokrātijai 

(vidējais vērtējums -  3,2). Komunikācijas faktoru grupā vislielākā nozīme ir nepieņemamai 
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citu kolēģu uzvedībai (vidējais vērtējums – 2,6). Savukārt iekšējo faktoru grupā 

visaugstākais vērtējums ir neatbilstošajai samaksai par ieguldīto darbu– 3,7. 

Kopumā var konstatēt, ka lielāko darba stresu ārstiem rezidentiem veido lielas 

atbildības nasta par pieņemamajiem lēmumiem, nopietnas pieļauto kļūdu sekas un 

neatbilstoša samaksa par ieguldīto darbu, kā arī augsta darba intensitāte un bieža 

saskaršanās ar nāvi un ciešanām. Mazāk nozīmīgākie darba stresa faktori ārstiem 

rezidentiem ir atbalsta trūkums ģimenē (vidējais vērtējums – 2,1) un nesaskaņas ar 

macīttiesīgo ārstu (vidējais vērtējums – 2,3). Rezumējot, var teikt, ka ārstu rezidentu darba 

stresu izraisa ārsta darba specifika un personiskā attieksme pret tās izpausmēm (skat. 1.att.).  

 

1. attēls. Ārstu rezidentu nozīmīgāko darba stresoru vērtējums 

 

Ārstu rezidentu izdegšanas izteiktības līmenis. Iegūtie rezultāti liecina par ārstu 

rezidentu izdegšanas izteiktības augsto līmeni visās skalās. Tā emocionālā izsīkuma skalā 

(to raksturo tukšuma un apātijas sajūta, emocionālo resursu trūkums, arī emocionāla 

pārslodze; cilvēks var kļūt raudulīgs un flegmatisks vai, tieši pretēji, - kašķīgs un agresīvs) 

tikai 3 respondenti (3%) uzrādīja zemu izteiktības līmeni, 18 respondenti (21%) – vidēju 

izteiktības līmeni un 66 respondenti (76%) – augstu izteiktības līmeni. 

Depersonalizācijas (tā apzīmē bezjūtīgu, vienaldzīgu, bezpersonisku, formālu vai arī 

naidīgu, uzbrūkošu, arī cinisku attieksmi pret citiem cilvēkiem - kolēģiem, vadītājiem, 

pacientiem, pacientu tuviniekiem) skalā 6 respondenti (7%) uzrādīja zemu izteiktības 

līmeni, 38 respondenti (44%) – vidēju izteiktības līmeni un 43 respondenti (49%) – augstu 

izteiktības līmeni. 

Personisko sasniegumu redukcijas (izpaužas kā neapmierinātība ar sevi un savu 

kompetenci, niecības izjūta, savu iespēju ierobežotības apziņa, negatīva sevis uztveršana; 

cilvēks uzskata - kā profesionāls ir kļuvis nekompetentāks, ka citi veic savu darbu labāk 

nekā viņš) skalā 6 respondenti (7%) uzrādīja zemu izteiktības līmeni, 29 respondenti (33%) 

uzrādīja vidēju līmeni un 52 respondenti (60%) uzrādīja augstu līmeni. 
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Rezumējot, var konstatēt, ka 76% respondentu ir augsts emocionālā izsīkuma 

izteiktības līmenis, 49% respondentu ir augsts depersonalizācijas izteiktības līmenis, 60% 

respondentu ir augsts personisko sasniegumu redukcijas izteiktības līmenis. Tas nozīmē, ka 

lielākajai daļai ārstu rezidentu ir konstatējamas profesionālās izdegšanas izpausmes, un tas 

izpaužas viņu veselībā, uzvedībā, emocionālajā un kognitīvajā stāvoklī, arī saskarsmē ar 

citiem cilvēkiem. Rezultātā ārstiem veidojas negatīvi uzstādījumi attiecībā pret sevi un 

apkārtējiem, arī pret saviem pacientiem. Mēģinot šo izsīkumu pārvarēt, ārsts ar saviem 

pacientiem veido emocionālo distanci, paralēli veidojas negatīvi uzstādījumi attiecībā pret 

paša panākumiem. 

Ārstu rezidentu lietotās pārvarēšanas stratēģijas. Pētījumā iegūtie rezultāti 

liecina, ka ārstu rezidentu visaktīvāk lietotā pārvarēšanas stratēģija ir droša rīcība. Drošas 

rīcības skalas vidējais vērtējums ir 3,56 (kur 1 – „es tā nerīkojos”, 2 – „dažreiz tā 

rīkojos”, 3 – „diezgan bieži tā rīkojos”, 4 – „bieži tā rīkojos” un 5 – „parasti tā rīkojos”). 

Sociālās apvienošanas  skalas vidējais vērtējums ir 3,11; piesardzīgas rīcības skalas vidējais 

vērtējums ir 3,06; sociālā atbalsta meklēšanas skalas vidējais vērtējums ir 3,02; 

instinktīvas rīcības  skalas vidējais vērtējums ir 2,89; agresīvas rīcības  skalas vidējais 

vērtējums ir 2,64; netiešas darbības skalas vidējais vērtējums ir 2,17; izvairīšanās skalas 

vidējais vērtējums ir 2,03. Mazāk kā pārvarēšanas stratēģija tiek izmantota antisociāla rīcība 

- šīs skalas vidējais vērtējums ir 1,84.  

Kopumā var konstatēt, ka ārsti rezidenti pārsvarā izmanto konstruktīvas (tiešas un 

prosociālas) stresa pārvarēšanas stratēģijas – drošu rīcību (prasme aizstāvēt savas tiesības 

bez agresivitātes, cienot citu cilvēku tiesības), sociālo apvienošanos (koalīcijas 

veidošana, stabilitātes meklējums apvienojoties), piesardzīgu rīcību (tieksme izvairīties no 

neveiksmes riska un pārapdrošināšanas tieksme, arī iespējamu risinājumu rūpīga analīze) 

un sociāla atbalsta meklēšanu (paļaušanās uz citiem, emocionāla un instrumentāla 

atbalsta un padoma meklēšana).  Vienlaikus ir jāatzīmē, ka šo skalu vidējais vērtējums ir 

tikai nedaudz augstāks par 3, proti, 3,17 (kur 3 ir „diezgan bieži tā rīkojos”). Līdz ar to var 

secināt, ka konstruktīvas pārvarēšanas stratēģijas tiek izmantotas biežāk nekā 

nekonstruktīvas, taču nevar secināt, ka tās tiek izmantotas diezgan aktīvi.  

No nekonstruktīvām (netiešām un antisociālām) pārvarēšanas stratēģijām visbiežāk 

tiek izmantota agresīva rīcība (spiediens, konfrontācija, konkurence, atteikšanās no 

alternatīva risinājuma meklēšanas) un netieša darbība (manipulatīvi centieni sasniegt mērķi 

ar liekuļošanas vai glaimošanas palīdzību), visretāk – izvairīšanās (centieni mazināt 

psihoemocionālu spriedzi, nemainot pašu problēmas situāciju) un antisociāla rīcība (stipras 

dusmas, pašizolācijas tendence un tieksme atstumt citus cilvēkus). Nekonstruktīvu 

pārvarēšanas stratēģiju vidējais vērtējums ir 2,17 (kur 2 ir „dažreiz tā rīkojos”). Instinktīva 

rīcība (ātra, bieži neapdomāta lēmumu pieņemšana,  sekošana intuitīviem impulsiem), ko 

daži pētnieki vērtē kā konstruktīvu, daži kā nekonstruktīvu pārvarēšanas stratēģiju, ārstu 

rezidentu atbilžu rezultātos ieņem vidus pozīciju starp konstruktīvām un nekonstruktīvām 

stratēģijām. 

Starp darba stresoru, izdegšanas izteiktības un pārvarēšanas stratēģiju aptauju 

rezultātiem pastāv statistiski nozīmīga sakarība (skat. 1., 2., 3.tab.). Skalām, kur ir atbilstība 

normālsadalījumam, tika pielietota parametriskās statistikas metode Pīrsona korelācijas 
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koeficients. Skalām, kur nav atbilstības normālsadalījumam, tika piemērota neparametriskās 

statistikas metode Spīrmena rangu korelācijas koeficients. 

Pastāv statistiski nozīmīga (divpusējs nozīmības līmenis ir zemāks par 0,05) pozitīva 

korelācija starp komunikācijas faktoriem kā stresoru grupu un emocionālo izsīkumu kā 

izdegšanas sindroma komponenti (r = ,347; p = ,001): jo lielāka ir komunikācijas faktoru 

nozīme, jo augstāki ir emocionālā izsīkuma radītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva 

korelācija starp iekšējiem faktoriem kā stresoru grupu un emocionālo izsīkumu kā 

izdegšanas sindroma komponenti (r = ,466; p = ,000): jo lielāka nozīme ir iekšējiem 

faktoriem, jo  augstāki ir emocionālā izsīkuma radītāji. Pastāv arī statistiski nozīmīga 

negatīva korelācija starp iekšējiem faktoriem kā stresoru grupu un personisko sasniegumu 

redukciju kā izdegšanas sindroma komponenti (r =  -,225; p = ,036): jo lielāka nozīme ir 

iekšējiem faktoriem, jo mazāki ir personisko sasniegumu redukcijas rādītāji. Un otrādi: jo 

mazāka nozīme ir iekšējiem faktoriem, jo lielāki ir personisko sasniegumu redukcijas 

rādītāji (skat. 2.tab.). Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp darba saturu kā 

stresoru grupu un emocionālo izsīkumu kā izdegšanas sindroma komponenti (r =  ,270; p = 

,012): jo lielāka ir darba satura faktoru nozīme, jo augstāki ir emocionālā izsīkuma radītāji. 

Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp darba procesa organizāciju kā stresoru 

grupu un emocionālo izsīkumu kā izdegšanas sindroma komponenti (r = ,317; p = ,003): jo 

lielāka ir darba procesa organizācijas faktoru nozīme, jo augstāki ir emocionālā izsīkuma 

radītāji (skat. 2.tab.). Pastāv arī statistiski nozīmīga pozitīva korelācija  starp darba procesa 

organizāciju kā stresoru grupu un depersonalizāciju kā izdegšanas sindroma komponenti (r 

= ,301; p = ,005): jo lielāka ir darba procesa organizācijas faktoru nozīme, jo augstāki ir 

depersonalizācijas rādītāji (skat. 1.tab.). 

1.tabula 

Ārstu rezidentu atbilžu rezultātu saistība jautājumos par darba stresoriem un 

izdegšanas izteiktības līmeni 

Skalas  Komunikācija 
Iekšējie 

faktori 

Emocionālais 

izsīkums 

Pīrsona korelācijas koeficients   ,347**    ,466** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,001 ,000 

Personisko 

sasniegumu 

redukcija 

Pīrsona korelācijas koeficients ,031 -,225* 

Divpusējs nozīmības līmenis ,772 ,036 

Skalas  Darba saturs 
Darba procesa 

organizācija 

Emocionālais 

izsīkums 

Spīrmena rangu korelācijas koeficients  ,270*    ,317** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,012 ,003 

Depersonalizācija 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients ,085    ,301** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,433 ,005 

Personisko 

sasniegumu 

redukcija 

Spīrmena rangu korelācijas koeficients ,058 ,173 

Divpusējs nozīmības līmenis ,593 ,108 

 



 

 

 

257 
 

Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp komunikācijas faktoriem kā 

stresoru grupu un sociālā atbalsta meklēšanu kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r =  ,309; 

p = ,004): jo lielāka nozīme ir komunikācijas faktoriem, jo augstāki ir sociālā atbalsta 

meklēšanas rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp komunikācijas 

faktoriem kā stresoru grupu un netiešu darbību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = 

,269; p = ,012): jo lielāka nozīme ir komunikācijas faktoriem, jo augstāki ir netiešas darbības 

rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp komunikācijas faktoriem kā 

stresoru grupu un antisociālu rīcību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = ,394; p =,000): 

jo lielāka nozīme ir komunikācijas faktoriem, jo augstāki ir antisociālas rīcības rādītāji (skat. 

3.tab.). Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija  starp iekšējiem faktoriem kā stresoru 

grupu un sociālā atbalsta meklēšanu kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r =,215; p = 

,045): jo lielāka nozīme ir iekšējiem faktoriem, jo augstāki ir sociālā atbalsta meklēšanas 

rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija  starp iekšējiem faktoriem kā stresoru 

grupu un antisociālu rīcību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = ,218; p = ,043): jo 

lielāka nozīme ir iekšējiem faktoriem, jo augstāki ir antisociālas rīcības rādītāji. Pastāv 

statistiski nozīmīga negatīva korelācija  starp iekšējiem faktoriem kā stresoru grupu un 

sociālu apvienošanos  kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r =-,261; p = ,015): jo lielāka 

nozīme ir iekšējiem faktoriem, jo zemāki ir sociālās apvienošanās rādītāji. Un otrādi: jo 

mazāka nozīme ir iekšējiem faktoriem, jo augstāki ir sociālās apvienošanās rādītāji  (skat. 

2.tab.).  

Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija  starp darba satura faktoriem kā 

stresoru grupu un sociāla atbalsta meklēšanu kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = ,363; 

p = ,001): jo lielāka nozīme ir darba satura faktoriem, jo augstāki ir sociālā atbalsta 

meklēšanas rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija  starp darba satura 

faktoriem kā stresoru grupu un netiešu darbību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = 

,261; p = ,015): jo lielāka nozīme ir darba satura faktoriem, jo augstāki ir netiešas darbības 

rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp darba satura faktoriem kā 

stresoru grupu un antisociālu rīcību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = ,227; p = ,035): 

jo lielāka nozīme ir darba satura faktoriem, jo augstāki ir antisociālas rīcības rādītāji.  

Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp darba procesa organizācijas 

faktoriem kā stresoru grupu un piesardzīgu rīcību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = 

,377; p = ,000): jo lielāka nozīme ir darba procesa organizācijas faktoriem, jo augstāki ir 

piesardzīgas rīcības rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp darba 

procesa organizācijas faktoriem kā stresoru grupu un instinktīvu rīcību kā izmantoto 

pārvarēšanas stratēģiju (r = ,224; p = ,037): jo lielāka nozīme ir darba procesa organizācijas 

faktoriem, jo augstāki ir instinktīvas rīcības rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva 

korelācija  starp darba procesa organizācijas faktoriem kā stresoru grupu un antisociālu 

rīcību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju  (r =  ,342; p = ,001):  jo lielāka nozīme ir darba 

procesa organizācijas faktoriem, jo augstāki ir antisociālas rīcības rādītāji. Pastāv statistiski 

nozīmīga pozitīva korelācija  starp darba procesa organizācijas faktoriem kā stresoru grupu 

un agresīvu rīcību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = ,344; p = ,001): jo lielāka 

nozīme ir darba procesa organizācijas faktoriem, jo augstāki ir agresīvas rīcības rādītāji 

(skat. 2.tab.). 
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2.tabula 

Ārstu rezidentu atbilžu rezultātu saistība jautājumos par darba stresoriem un 

pārvarēšanas stratēģijām 

Skalas  
Komuni- 

kācija 

Iekšējie  

faktori 

Sociālā 

apvienošanās 

Pīrsona korelācijas koeficients -,166 -,261* 

Divpusējs nozīmības līmenis ,124 ,015 

Sociālā atbalsta 

meklēšana 

Pīrsona korelācijas koeficients   ,309**  ,215* 

Divpusējs nozīmības līmenis ,004 ,045 

Netieša darbība 
Pīrsona korelācijas koeficients  ,269* ,132 

Divpusējs nozīmības līmenis ,012 ,223 

Antisociāla rīcība 
Pīrsona korelācijas koeficients   ,394**  ,218* 

Divpusējs nozīmības līmenis ,000 ,043 

Sociālā atbalsta 

meklēšana 

Spīrmena rangu korelācijas koeficients   ,363** -,103 

Divpusējs nozīmības līmenis ,001 ,343 

Piesardzīga rīcība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients ,078  ,377** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,474 ,000 

Instinktīva rīcība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients ,068  ,224* 

Divpusējs nozīmības līmenis ,534 ,037 

Netieša darbība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients  ,261* ,190 

Divpusējs nozīmības līmenis ,015 ,078 

Antisociālā rīcība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients  ,227*   ,342** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,035 ,001 

Agresīva rīcība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients ,095   ,344** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,383 ,001 

 

Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp emocionālo izsīkumu kā 

izdegšanas sindroma komponenti un  netiešo darbību kā izmantoto pārvarēšanas stratēģiju 

(r =  ,222; p = ,039): jo augstāks ir emocionālā izsīkuma līmenis, jo augstāki ir netiešas 

darbības rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp personisko 

sasniegumu redukciju kā izdegšanas sindroma komponenti un instinktīvu rīcību kā 

izmantoto pārvarēšanas stratēģiju (r = ,238; p = ,026): jo lielāka ir personisko sasniegumu 

redukcija, jo augstāki ir instinktīvas rīcības rādītāji (skat. 3.tab.). 

Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp depersonalizāciju kā izdegšanas 

sindroma komponenti un  netiešu darbību kā pārvarēšanas stratēģiju (r = ,413; p = ,000): jo 

augstāks ir  depersonalizācijas līmenis, jo augstāki ir netiešas darbības rādītāji. Pastāv 

statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp depersonalizāciju kā izdegšanas sindroma 

komponenti un  antisociālu rīcību kā pārvarēšanas stratēģiju (r = ,384; p = ,000): jo augstāks 

ir  depersonalizācijas līmenis, jo augstāki ir antisociālas rīcības rādītāji. Pastāv statistiski 

nozīmīga pozitīva korelācija  starp depersonalizāciju kā izdegšanas sindroma komponenti 

un  agresīvu rīcību kā pārvarēšanas stratēģiju (r = ,370; p = ,000): jo augstāks ir  

depersonalizācijas līmenis, jo augstāki ir agresīvas rīcības rādītāji (skat. 4.tab.). Pastāv arī 
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statistiski nozīmīga negatīva korelācija  starp depersonalizāciju kā izdegšanas komponenti 

un  drošu rīcību kā pārvarēšanas stratēģiju (r =  -,363; p = ,001): jo augstāks ir  

depersonalizācijas līmenis, jo zemāki ir drošas rīcības rādītāji. Un otrādi: jo zemāks ir 

depersonalizācijas līmenis, jo augstāki ir drošas rīcības rādītāji. Pastāv statistiski nozīmīga 

negatīva korelācija  starp depersonalizāciju kā izdegšanas sindroma komponenti un sociālu 

apvienošanos kā pārvarēšanas stratēģiju (r = -,334; p =,002): jo augstāks ir 

depersonalizācijas līmenis, jo zemāki ir sociālās apvienošanās rādītāji. Un otrādi: jo zemāks 

ir  depersonalizācijas līmenis, jo augstāki ir sociālās apvienošanās rādītāji. Pastāv statistiski 

nozīmīga negatīva korelācija  starp depersonalizāciju kā izdegšanas sindroma komponenti 

un  sociālā atbalsta meklēšanu kā pārvarēšanas stratēģiju  (r = -,231; p -= ,031): jo augstāks 

ir depersonalizācijas līmenis, jo zemāki ir sociālā atbalsta meklēšanas rādītāji. Un otrādi: jo 

zemāks ir depersonalizācijas līmenis, jo augstāki ir sociālā atbalsta meklēšanas rādītāji 

(skat. 3.tab.). 

3.tabula 

Ārstu rezidentu atbilžu rezultātu saistība jautājumos par izdegšanas 

izteiktības līmeni un pārvarēšanas stratēģijām 

Skalas  
Emocionālais 

izsīkums 

Personisko 

sasniegumu 

redukcija 

Instinktīva rīcība 

 

Pīrsona korelācijas koeficients -,004  ,238* 

Divpusējs nozīmības līmenis ,972 ,026 

Netieša darbība 
Pīrsona korelācijas koeficients  ,222* ,006 

Divpusējs nozīmības līmenis ,039 ,953 

Skalas  Depersonalizācija 

Droša rīcība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients   -,363** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,001 

Sociālā 

apvienošanās 

Spīrmena rangu korelācijas koeficients  -,334** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,002 

Sociālā atbalsta 

meklēšana 

Spīrmena rangu korelācijas koeficients -,231* 

Divpusējs nozīmības līmenis ,031 

Netieša darbība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients   ,413** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,000 

Antisociāla rīcība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients   ,384** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,000 

Agresīva rīcība 
Spīrmena rangu korelācijas koeficients   ,370** 

Divpusējs nozīmības līmenis ,000 

 

Pēdējo gadu pētījumi par darba stresu un izdegšanu – to iemesliem un profilakses 

iespējām – pierāda, ka supervīzija ir viens no efektīvākajiem šo problēmu risināšanas 

instrumentiem. Organizāciju supervīzija veicina stresu izraisošo faktoru mazināšanu, 

savukārt individuālā un grupas supervīzija, kur tiek izmantotas uz personu orientētas 
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metodes, mazina darba stresa simptomus un darbinieku izdegšanas risku. Kā efektīvākais 

darba stresa un izdegšanas profilakses veids sevi ir pierādījusi kombinētā pieeja – gan uz 

organizāciju, gan uz darbiniekiem vērstas supervīzijas izmatošana vienlaikus. Autoru 

veiktais pētījums pierāda Latvijas ārstu rezidentu izdegšanu, kam ir nopietnas negatīvas 

sekas visas sabiedrības veselības kontekstā - samazinās ārstu rezidentu darba kvalitāte, 

pieaug pieļauto kļūdu skaits un pasliktinās komunikācija ar pacientiem. Pētījumā iegūtie 

rezultāti var tikt izmantoti par pamatojumu Latvijas ārstu rezidentu izdegšanas profilakses 

programmas, kas būtu maksimāli operatīva, izveides nepieciešamībai: sākotnēji veidojot 

sadarbību starp LU un RSU rezidentūras nodaļām un RISEBA un RSU maģistrantūrā 

studējošajiem (supervīzijas studiju programma), nodrošinot supervīzijas iespēju ārstiem 

rezidentiem izdegšanas riska grupā, savukārt  ilgtermiņā meklējot iespēju nodrošināt 

supervīzijas pieejamību visiem ārstiem rezidentiem. 

 

Secinājumi un priekšlikumi 

Lielākie stresori ārstu rezidentu darbā ir šādi: augsta atbildība par pieņemamajiem 

lēmumiem, nopietnas pieļauto kļūdu sekas, neatbilstoša samaksa par ieguldīto darbu, augsta 

darba intensitāte un bieža saskaršanās ar nāvi un ciešanām. 

Nozīmīgākās stresoru grupas ārstiem rezidentiem ir ar ārsta darba specifiku saistīto 

faktoru grupa, kā arī iekšējo faktoru grupa (personiskie uzstādījumi). Darba specifikas 

stresoru grupā vislielākā nozīme ir augstajai atbildībai, pieņemot lēmumus, un nopietnām 

kļūdu sekām. Darba procesa organizācijas stresoru grupā vislielākā nozīme ir lielai 

birokrātijai. Komunikācijas stresoru grupā vislielākā nozīme ir nepieņemamai citu kolēģu 

uzvedībai. No iekšējiem faktoriem vislielākā nozīme ir neatbilstošajai darba samaksai par 

ieguldīto darbu.  

Lielākajai daļai ārstu rezidentu ir novērojams izdegšanas izteiktības augsts līmenis 

visās skalās – emocionālā izsīkuma, depersonalizācijas un personisko sasniegumu 

redukcijas. 

Ārsti rezidenti pārsvarā izmanto drīzāk konstruktīvas (tiešas un prosociālas) 

pārvarēšanas stratēģijas -  drošu rīcību, sociālu apvienošanos, piesardzīgu rīcību un sociālā 

atbalsta meklēšanu nekā nekonstruktīvas (netiešas un antisociālas), taču tās netiek 

izmantotas aktīvi.  

Starp ārstu rezidentu darba stresoriem, izdegšanas izteiktības līmeni un izmantotajām 

pārvarēšanas stratēģijām pastāv statistiski nozīmīga saistība. 

Ārstiem rezidentiem pastāv šādas supervīzijas iespējas darba stresa mazināšanā: 

 ar darba saturu saistīto stresoru nozīmes mazināšana; 

 ar darba procesa organizāciju saistīto stresoru ietekmes mazināšana; 

 ar komunikācijas procesu saistīto stresoru ietekmes mazināšana; 

 ar iekšējo faktoru saistīto stresoru ietekmes mazināšana; 

 izpratnes veidošana par konstruktīvām / nekonstruktīvam, prosociālām / 

antisociālām un tiešām / netiešām pārvarēšanas stratēģijām; 

 aktīvāka tiešo, konstruktīvo un prosociālo pārvarēšanas stratēģiju 

izmantošana; 



 

 

 

261 
 

 uz konstruktīvām, tiešām un prosociālām pārvarēšanas stratēģijām vērstu 

personisko iezīmju attīstīšana; 

 stresa pārvaldības pamatprincipu apgūšana; 

 pārvarēšanas stratēģiju pašefektivitātes celšana. 

Piedāvājums LU un RSU rezidentūras nodaļu vadītājiem: 

 veikt visu ārstu rezidentu izdegšanas izteiktības izpēti ar mērķi noskaidrot ārstu 

rezidentu riska grupu – ārstus rezidentus ar augstākiem rādītājiem izdegšanas 

izteiktības skalās – emocionālā izsīkuma, depersonalizācijas un personisko 

sasniegumu redukcijas;  

 izmantojot Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" un RSU 

supervīzijas maģistra līmeņa studiju programmas studējošo resursus (prakses 

laikā), nodrošināt ārstu rezidentu riska grupai iespēju saņemt regulāru (1 

stundu reizi nedēļā) individuālo vai/un grupas/komandas supervīziju (vismaz 

6 reizes); vēlams supervīzijas procesam piemērotā telpā darba vietā un darba 

laikā; 

 veikt  ārstu rezidentu izdegšanas izteiktības līmeņa izpēti pēc supevīzijas; 

 izvērtējot supervīzijas efektivitātes rezultātus, LU un RSU rezidentūras nodaļu 

vadītāji varēs lemt par iespēju piešķirt vai piesaistīt finansējumu supervīzijas 

nodrošināšanai visiem ārstiem rezidentiem viņiem nepieciešamajā apjomā. 
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Doctors residents work stress, burnout and the capabilities of 
supervision in the developing of coping strategies 

Ilona Madesova 
Solveiga Blumberga 

 

Abstract 

 

The topic of this research paper is “Doctors Residents Work Stress, Burnout and the 

Capabilities of Supervision”. The main goals of the study are to evaluate the work stressors of the 

Latvian doctors residents, burnout level, and coping strategies used to overcome them, as well as to 

prepare proposals for the heads of the residency departments of the University of Latvia and the Riga 

Stradins University on developing constructive coping strategies for residents through the help of 

supervision. 

The main study questions are related to the major stressors and stress groups in the work of 

doctors residents, i.e., "What is the burnout level of doctors residents?" "Which strategies for stress 

management are used by doctors residents?" "Is there a statistically significant relationship between 

work stress, burnout level, and coping strategies used to overcome them?" The results of the study 

show that the major stressors in the doctors residents work are of high responsibility of decision-

making, the serious consequences of their mistakes, inadequate salary, high work intensity, and 

frequent contact with death and suffering; the most important stress groups are work-related factors 

and internal factors; the vast majority of doctors residents face problems such as high levels of 

burnout on all scales; inconsistently using constructive (direct and prosocial) coping strategies; there 

is a statistically significant relationship between the work stress, burnout level, and the used coping 

strategies. Moreover, supervision could be potentially used in developing of constructive coping 

strategies for doctors residents. 

The results of the study can be used as a justification for establishing a burnout prevention 

programme for Latvian doctors residents, as well as a definite proposal for the integration of this 

programme. 

 

Keywords: Work Stress, Burnout, Coping, Supervision. 
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izglītības zinātnēs. Pētniecības intereses: psiholoģiskā pedagoģija, 

attīstības psiholoģija, personāla vadība.  

E-pasts: lucija.rutka@riseba.lv 

 

Ance Saulīte 

Mg. sc. administr., supervizore, organizāciju konsultante, supervizore. 

Pētniecības intereses: supervīzija uzņēmējdarbībā, pārmaiņu vadība, 

pretestība pārmaiņām.  

E-pasts: saulite.ance@inbox.lv 

 

mailto:ivans.mihailovs@inbox.lv
mailto:srudzite@kpmg.com
mailto:lucija.rutka@riseba.lv
mailto:saulite.ance@inbox.lv
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Inita Stūre-Stūriņa 

Mg. sc.sal., Rīgas Stradiņa universitātes lektore, supervizore, koučs. 

Pētniecības intereses: veselības aprūpe, personāla vadība, supervīzija.  

E-pasts: inita.sture@gmail.com 

 

Anna Ševčenkova 

Mg.sc. administr., Bc.psych., supervizore. SIA “WorkingDay Latvia” 

IT jomas personāla atlases projektu vadītāja. Pētniecības intereses: 

supervīzija, koučings, biznesa un vadības psiholoģija.  

E-pasts: anna.sevcenkova@gmail.com 

 

 

mailto:inita.sture@gmail.com
mailto:anna.sevcenkova@gmail.com


 

 

Pielikums 

SUPERVIZORA  PROFESIJAS STANDARTS 

 1. Profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis  

Supervizors 
Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis (5 LKI) atbilst septītajam 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (7PKL).  

2. Profesionālās kvalifikācijas prasības  

Profesijas specializācijas:  

Nav 

Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis:  

Nav 

 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums  

Supervizors ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis 

supervizora kvalifikāciju4 un kurš sniedz supervīzijas pakalpojumu - mērķtiecīgi 

organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem 

indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un 

profesionālās darbības kvalitāti; īsteno pētniecisko darbību un veicina profesijas attīstību; 

atbildīgi un sistemātiski pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju un izaugsmi. 

 

3. Supervizora pienākumi un uzdevumi5: 

3.1. Supervīzijas pasūtītāja un/vai supervizējamā (indivīda, grupas, komandas, 

organizācijas) profesionālas situācijas sākotnējā izvērtēšana:  
- Veikt supervīzijas pasūtītāja un/vai supervizējamā (indivīda, grupas vai 

organizācijas) supervīzijas vajadzību sākotnējo izvērtēšanu. 

- Formulēt supervīzijas mērķi un uzdevumus. 

 

3.2. Vienošanās par supervīziju:  
- Izveidot supervizējamā sākotnējās izvērtēšanas rezultātiem un mērķiem atbilstīgu 

supervīzijas piedāvājumu. 

- Vienoties par supervizējamā un supervizora atbildību saskaņā ar savstarpēji 

noslēgto līgumu. 

 

                                                      

4 Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas (Association of National 

Organisations for Supervision in Europe) vadlīnijas un standarti (http://www.anse.eu/about-

anse/standards) 

5 Supervizora prakse tiek veikta, ievērojot profesionālās ētikas principus (skat. 

http://www.anse.eu/wp-content/uploads/doc/Code_of_Ethics_2012.pdf 

 



 

 

3.3. Supervīzijas procesa vadīšana individuālā, grupu, komandu un organizāciju 

līmenī:  
- Izveidot supervīzijas stratēģiju saskaņā ar vienošanos.  

- Nodibināt kontaktu ar supervizējamo supervīzijas sākšanai. 

- Vadīt supervīziju saskaņā ar problēmu risināšanas, konsultēšanas un pieaugušo 

izglītības metodēm. 

- Novērtēt supervizējamā profesionālās izaugsmes dinamiku un supervīzijas procesa 

attīstību. 

- Sniegt atgriezenisko saikni par supervīzijas rezultātiem. 

- Noformēt ar supervīziju saistīto dokumentāciju. 

 

3.4. Supervizora prakses organizēšana: 
- Izveidot savas supervīzijas prakses raksturojumu un piedāvājumu. 

- Organizēt supervīzijas pakalpojuma popularizēšanu un pārdošanu. 

- Izvēlēties sev atbilstošu saimnieciskās darbības veidu. 

- Veikt ar praksi saistīto dokumentu apriti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 

3.5. Profesionālās izaugsmes un karjeras pilnveidošana: 

- Novērtēt savu profesionālo darbību un tās rezultātus.  

- Veidot profesionālu sadarbību ar profesionālajām asociācijām, citu profesiju 

pārstāvjiem u.c. 

- Izskaidrot savas un citu profesiju pārstāvjiem savu profesionālo darbību, mērķus 

un uzdevumus, iespējas un ierobežojumus. 

 

3.6. Pētnieciskā darba veikšana: 
- Analizēt profesionālo zinātnisko literatūru saistībā ar praksi. 

- Izveidot pētījuma projektu. 

- Veikt pētniecisko darbību supervīzijas teorijas un metožu attīstībai. 

- Izplatīt supervīzijas pētījumu rezultātus. 

 

3.7. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei 

nepieciešamās prasmes un attieksmes, VISPĀRĒJĀS zināšanas un kompetences: 

- Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

- Ievērot darba tiesisko attiecību normas. 

- Izmantot informācijas tehnoloģijas profesionālās darbības veikšanai. 

- Sazināties valsts valodā un vismaz vienā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. 

 



 

 

 

 4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, 

PROFESIONĀLĀS zināšanas un kompetences  

Nr.  

p.k.  
Uzdevumi  Prasmes un attieksmes  Profesionālās zināšanas  Kompetences (kvalifikācijas līmenis)  

4.1. Veikt supervīzijas 

pasūtītāja un/vai 

supervizējamā (indivīda, 

grupas vai organizācijas) 

supervīzijas vajadzību 

sākotnējo izvērtēšanu. 

Nodibināt kontaktu ar 

supervīzijas pasūtītāju 

un/vai supervizējamo. 

 

Noskaidrot supervizējamā 

vajadzības, profesionālās 

grūtības, gaidas, 

pieprasījuma iemeslus un 

kontekstu. 

 

Izskaidrot supervīzijas 

pasūtītājam un/vai 

supervizējamajam 

supervīzijas funkcijas, 

mērķus un procesu. 

Izskaidrot supervīzijas 

pasūtītājam ieguvumus 

no supervīzijas,. 

Izskaidrot supervīzijas 

pasūtītājam supervizora 

lomu. 

 

Identificēt supervīzijas 

pasūtītāja un/vai 

supervizējamā (indivīda, 

grupas, komandas vai 

Izpratnes līmenī: 

Sadarbības un 

komunikācijas šķēršļi. 

 

Lietošanas līmenī: 

Kontakta un sadarbības 

attiecību veidošanas 

principi. 

Konsultēšanas un 

intervēšanas process. 

Supervizējamā 

raksturojumu dažādie 

līmeņi. 

Supervīzijas funkcijas, 

supervīzijas process.  

Supervizora lomas 

supervīzijas procesa 

vadīšanā. 

Profesionālo grūtību veidi 

dažādās profesionālajās 

vidēs, profesionālās 

pieredzes posmos. 

 

Spēja nodibināt kontaktu un 

izveidot sadarbību ar 

supervīzijas pasūtītāju un/vai 

supervizējamo dažādās 

profesionālajās vidēs. 

Spēja veikt sākotnējo 

izvērtēšanu, lai noskaidrotu 

supervīzijas pasūtītāja un/vai 

supervizējamā (indivīda, 

grupas, komandas vai 

organizācijas) vajadzības, 

profesionālās grūtības un 

gaidas no supervīzijas. 

 
7. LKI  



 

 

organizācijas) vajadzības, 

profesionālās grūtības, 

gaidas no supervīzijas un 

kontekstu. 

 

Veicināt supervizējamā 

iesaisti un izziņas 

aktivitāti. 

 

Saglabāt neitralitāti un 

novērošanas prasme. 

4.2.  Formulēt supervīzijas 

mērķi un uzdevumus. 

Izprast supervīzējāmā 

pasūtījumu.  

 

Ievērot supervīzijas 

pasūtītāja un/vai 

supervizējamā intereses. 

Formulēt supervīzijas 

mērķus un uzdevumus 

sadarbībā ar pasūtītāju. 

 

Piedāvāt mērķa 

sasniegšanai atbilstošu 

supervīzijas veidu un 

formu. 

 

Izpratnes līmenī: 

Citi radniecīgi palīdzības 

veidi supervizējamajam: 

psihoterapija, mentorings, 

koučings, mediācija, 

darbsemināri u.c. 

Lietošanas līmenī: 

Konsultēšanas tehnikas. 

Supervīzijas mērķi un 

mērķu formulēšanas 

principi. 

Supervīzijas veidi un 

formas, to priekšrocības un 

trūkumi, piemērotība 

dažādu supervīzijas mērķu 

sasniegšanai. 

 

 

Spēja formulēt supervīzijas 

mērķus un ieteikt atbilstošu 

supervīzijas formu. 

7. LKI  

4.3. Izveidot supervizējamā 

sākotnējās izvērtēšanas 

Noteikt veiksmīgāko 

supervīzijas formu. 
Izpratnes līmenī: 

Spēja izveidot supervīzijas 

pasūtītāja un/vai 
7. LKI  



 

 

 

rezultātiem un mērķiem 

atbilstīgu supervīzijas 

piedāvājumu. 

 

Noteikt supervīzijas 

formai atbilstošāko 

līmeni. 

 

Izvērtēt supervīzijas 

pasūtītāja/ supervizējamā 

pārstāvētās profesionālās 

nozares un 

institūcijas specifiku, 

vajadzības un resursus. 

 

Izveidot supervīzijas 

piedāvājumu saskaņā ar 

supervīzijas pasūtītāja/ 

supervizējamā darbu, vidi 

un vajadzībām. 

Personības, grupas, 

komandas, organizācijas 

raksturojums profesionālā 

kontekstā.  

Lietošanas līmenī: 

Supervīzijas funkcijas, 

mērķi un formas. 

Izvērtēšana un pasūtījuma 

noformēšana. 

 

supervizējamā vajadzībām 

atbilstošu supervīzijas 

piedāvājumu, ņemot vērā 

supervīzijas pasūtītāja un/vai 

supervizējamā sākotnējās 

izvērtēšanas rezultātus un 

supervīzijai formulētos 

mērķus.  

 

4.4. Vienoties par 

supervizējamā un 

supervizora atbildību, 

saskaņā ar savstarpēji 

noslēgto līgumu. 

Nosēgt līgumu par 

supervīziju. 

Sagatavot finanšu 

piedāvājumu (tāmi). 

 

Vienoties par supervīzijas 

vadīšanas un norises 

noteikumiem. 

 

Vienoties par supervīzijas 

rezultātu novērtēšanu. 

 

Vienoties par 

konfidencialitāti, 

Lietošanas līmenī: 

Divpusējs, trīspusējs un 

četrpusējs vienošanās 

process. 

Vienošanās un līguma 

slēgšana. 

Supervīzijas rezultātu 

novērtēšana. 

Atgriezeniskās saites 

sniegšanas nozīme, veidi. 

Konfidencialitāte. 

Spēja izveidot supervīzijas 

vienošanos, noslēgt līgumu, 

izmantojot dažādas līguma 

slēgšanas procedūras, un 

novērtēt supervīzijas 

rezultātus.  

 
7. LKI  



 

 

supervīzijas procesa 

noteikumiem un 

atgriezeniskās saites 

veidu. 

4.5. Izveidot supervīzijas 

stratēģiju saskaņā ar 

vienošanos. 

Izveidot supervizējamā 

vajadzībām atbilstošu 

supervīzijas stratēģiju.  

Vienoties ar 

supervizējamo par 

supervīzijas stratēģiju.  

Lietošanas līmenī: 

Supervīzijas procesa 

plānošana.  

Individuālā supervīzija. 

Supervīzija grupā. 

Komandas supervīzija. 

Organizācijas supervīzija. 

Spēja izveidot supervīzijas 

stratēģiju. 

7. LKI  

4.6. Nodibināt kontaktu ar 

supervizējamo 

supervīzijas sākšanai. 

Izveidojot kontaktu ar 

supervizējamo. 

Uzturēt darba aliansi ar 

supervizējamo visa 

supervīzijas procesa 

laikā. 

Lietošanas līmenī: 

Profesionālās 

konsultēšanas attiecības. 

Konsultēšanas process. 

Spēja nodibināt kontaktu ar 

supervizējamo. 

7. LKI 

4.7. Vadīt supervīziju 

saskaņā ar problēmu 

risināšanas, 

konsultēšanas un 

pieaugušo izglītības 

metodēm. 

Lietot supervizējamam 

piemērotas konsultēšanas 

metodes supervīzijas 

procesā. 

Lietot supervizējamam 

piemērotas pieaugušo 

izglītības metodes 

supervīzijas procesā. 

Veicināt supervizējamā 

refleksijas procesu.. 

 

Izpratnes līmenī: 

Attiecību izpratne 

supervīzijas procesā. 

Pieaugušo izglītības 

teorijas un modeļi. 

Dažādība mūsdienu 

sabiedrībā. 

Sociālo, kultūras un vides 

faktoru ietekme uz 

supervizējamo. 

Koučings, mentorings, 

fasilitācija. 

Lietošanas līmenī: 

Spēja supervīzijas procesā 

izmantot atbilstošas 

problēmu risināšanas, 

konsultēšanas un pieaugušo 

izglītības metodes un 

tehnikas. 

7. LKI 



 

 

 

Supervīzijas metodes un 

tehnikas.  

Konsultēšanas metodes 

supervīzijas procesā. 

Pieaugušo mācīšanas 

metodes. 

Krīzes intervence 

supervīzijā. 

4.8. Novērtēt supervizējamā 

profesionālās izaugsmes 

dinamiku un supervīzijas 

procesa attīstību. 

Novērtēt supervizējamā 

profesionālās izaugsmes 

dinamiku. 

Analizēt supervīzijas 

procesa dinamiku. 

Novērtēt supervizējamā 

personisko jautājumu 

ietekmi uz 

profesionālajām 

problēmām un grūtībām. 

Izpratnes līmenī: 

Personības psiholoģija. 

Grupas dinamika un 

mūsdienu sistēmu teorijas. 

Organizācijas kultūra un 

attīstība. 

Lietošanas līmenī: 

Profesionālā izaugsme. 

 

Spēja analizēt un novērtēt 

supervizējamā profesionālās 

izaugsmes dinamiku un 

supervīzijas procesa 

attīstību. 
7. LKI 

4.9. Sniegt atgriezenisko 

saikni par supervīzijas 

rezultātiem. 

Izvērtēt supervīzijas 

rezultātus. 

Sniegt atgriezenisko saiti 

par supervīzijas 

rezultātiem. 

Lietošanas līmenī: 

Refleksija un pašrefleksija. 

Supervīzijas metodes un 

tehnikas. 

Spēja apkopot un novērtēt 

supervīzijas rezultātus, 

sniedzot atgriezenisko saikni 

par supervīzijas rezultātiem. 

7. LKI 

4.10. Noformēt ar supervīziju 

saistīto dokumentāciju. 

Noformēt supervīzijas 

procesa rezultātu 

apkopojumu un 

novērtējumu. 

Uzturēt supervīzijas 

procesa dokumentāciju 

Lietošanas līmenī: 

Supervīzijas dokumentu 

pārvaldība. 

Personas datu aizsardzība. 

Spēja noformēt un uzturēt ar 

supervīziju saistīto 

dokumentāciju. 

Spēja nodrošināt personas 

datu aizsardzību atbilstoši 

normatīvajos aktos 

paredzētajai kārtībai. 

7. LKI 



 

 

4.11. Izveidot savas 

supervīzijas prakses 

raksturojumu un 

piedāvājumu. 

Raksturot savu 

profesionālo darbību un 

piedāvājumu. 

 

Novērtēt savas 

profesionālās iespējas un 

ierobežojumus 

mainīgajos 

sociālekonomiskajos 

apstākļos. 

 

Organizēt savu 

supervizora praksi. 

Izpratnes līmenī: 

Mūsdienu vadības teorijas. 

Lietošanas līmenī: 

Projektu vadība. 

Prezentāciju veidošana. 

Profesionāla publiskā 

komunikācija. 

Spēja patstāvīgi izveidot 

piedāvājumu profesionālajai 

darbībai un vadīt supervizora 

praksi. 

7. LKI 

4.12. Organizēt supervīzijas 

pakalpojuma 

popularizēšanu un 

pārdošanu. 

Prezentēt publiski 

profesijas nozīmīgumu. 

 

Izglītot sabiedrību par 

supervīzijas 

pakalpojumiem. 

Sniegt informāciju 

plašsaziņas līdzekļos par 

sabiedrībai aktuālām 

supervīzijas attīstības 

tendencēm. 

 

Raksturot profesionālās 

vērtības. 

 

Izpratnes līmenī: 

Korporatīvā sociālā 

atbildība. 

Dažādības vadība. 

Organizāciju uzvedība. 

Lietošanas līmenī: 

Pārrunu vadība. 

Konfliktu risināšana. 

Komunikācijas kanāli un 

komunikācijas šķēršļi. 

Spēja popularizēt un pārdot 

supervīzijas pakalpojumus 

ilgtspējīgai savas 

profesionālās darbības 

attīstībai. 

7. LKI 

4.13. Izvēlēties sev atbilstošu 

saimnieciskās darbības 

veidu. 

Izvēlēties piemērotāko 

saimnieciskās darbības 

veidu. 

Izpratnes līmenī: 

Risku pārvaldība. 

Biznesa konkurētspēja.  

Spēja reģistrēt un veikt 

saimniecisko darbību,  7. LKI 



 

 

 

 

Veikt saimniecisko 

darbību. 

 

Plānot supervizora 

praksei nepieciešamos 

resursus. 

Nodrošināt supervizora 

praksei nepieciešamos 

resursus.  

 

Reģistrēt saimniecisko 

darbību normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

Sistēmiskā pieeja 

organizācijas konsultēšanā. 

 

Lietošanas līmenī: 

Uzņēmējdarbība. 

Organizāciju attīstība. 

izvēloties sev atbilstošāko 

darbības veidu, . 

4.14. Veikt ar praksi saistīto 

dokumentu apriti 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Izstrādāt normatīvo aktu 

prasībām atbilstošus 

dokumentus.  

 

Ievērot personas datu 

aizsardzību personas datu 

apstrādes procesā 

 

Veikt supervizora 

profesionālās darbības 

dokumentēšanu un 

uzturēšanu. 

 

Lietošanas līmenī: 

Dokumentu aprites un 

lietvedības kārtība.  

Spēja nodrošināt dokumentu 

apriti normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 

7. LKI 

4.15. Novērtēt savu 

profesionālo darbību un 

tās rezultātus.  

Veikt pašrefleksiju par 

savu profesionālo 

darbību. 

Izpratnes līmenī: 

Supervīzijas vēsture un 

teorijas. 

Spēja izvērtēt savu 

profesionālo darbību un tās 

rezultātus, lai pilnveidotu 

7. LKI 



 

 

 

Izvēlēties profesionālās 

izaugsmes instrumentus. 

 

Identificēt profesionālās 

izdegšanas riskus. 

 

Veikt preventīvus 

pasākumus izdegšanas 

risku novēršanai. 

 

Pilnveidot profesionālo 

kompetenci. 

 Apgūt kovīziju, 

supervīziju par 

supervīziju vai 

intervīziju. 

 

Supervīzijas par 

supervīziju. Kovīzijas un 

intervīzijas kā 

profesionālās pilnveides 

instrumenti. 

Lietošanas līmenī: 

Supervizora profesionālā 

darbība un tās attīstības 

posmi. 

Supervizora profesionālā 

identitāte. 

Supervizora kompetence, 

tās attīstības veidi un 

nosacījumi. 

Profesionālās izdegšanas 

riski. 

profesionālo kompetenci 

visas darba dzīves garumā, t. 

sk., piedaloties regulārā 

kovīzijā, supervīzijā par 

supervīziju vai intervīzijā. 

 

4.16. Veidot profesionālu 

sadarbību ar profesionālo 

vidi: profesionālajām 

asociācijām, citu 

profesiju pārstāvjiem u.c. 

Argumentēt savu 

viedokli. 

 

Noteikt supervizora 

profesionālās darbības 

robežas. 

Strādāt multiprofesionālā 

un starpdisciplinārā 

komandā. 

Izpratnes līmenī: 

Profesionālās asociācijas, 

to darbības principi un 

mērķi. 

 

Lietošanas līmenī: 

Multiprofesionālu un 

starpdisciplināru komandu 

darbības principi. 

Prezentāciju veidošana un 

profesionālā/publiskā 

komunikācija. 

Spēja veidot profesionālu 

sadarbību ar profesionālajām 

asociācijām, citu profesiju 

pārstāvjiem, t. sk., 

iekļaujoties 

multiprofesionālā un 

starpdisciplinārā komandas 

darbā.  

7. LKI 



 

 

 

4.17. Izskaidrot savas un citu 

profesiju pārstāvjiem 

savu profesionālo 

darbību, mērķus un 

uzdevumus, iespējas un 

ierobežojumus. 

Izteikt argumentētu uz 

pierādījumiem balstītu 

viedokli. 

 

Pārstāvēt profesionālo 

viedokli publiskajā telpā 

un multidisciplinārajās un 

profesionālajās 

diskusijās. 

Izpratnes līmenī: 

Supervīzijas vēsture un 

teorijas. 

Lietošanas līmenī: 

Supervīzijas veidi, 

funkcijas un mērķi. 

Spēja informēt un izskaidrot 

savas un citu profesiju 

pārstāvjiem savu 

profesionālo darbību, tās 

mērķus, uzdevumus, iespējas 

un ierobežojumus. 

7. LKI 

4.18 Analizēt profesionālo 

zinātnisko literatūru 

saistībā ar praksi. 

Atlasīt atbilstošu 

zinātniskiprofesionālo 

literatūru. 

Integrēt praksē 

zinātniskiprofesionālās 

literatūras atziņas. 

 

Lietošanas līmenī: 

Zinātnisku avotu izvēles 

principi.  

Zinātnisku avotu 

meklēšanas un atlases 

stratēģijas.  

Kvantitatīvās un 

kvalitatīvās pētniecības 

principi, dizains un 

metodoloģija. 

Supervīzijas veidi, līmeņi, 

funkcijas, konteksts, 

supervizora profesionālās 

identitātes saturs un tās 

attīstības posmiem. 

Spēja atlasīt un analizēt 

zinātniskiprofesionālo 

literatūru un sasaistīt tajā 

gūtās atziņas ar praksi. 

7. LKI 

4.19. Izveidot pētījuma 

projektu.  

Identificēt aktuālas un 

būtiskas pētījuma 

problēmas. 

 

Formulēt pētāmo 

problēmu.  

Izpratnes līmenī: 

 

Zinātniskā darbība, 

pētniecība,  

inovācija. 

Spēja identificēt pētāmo 

problēmu par profesijai 

nozīmīgu tēmu un formulēt 

pētījuma jautājumu vai 

hipotēzi, izmantojot 

profesionālās zināšanas. 

7. LKI 



 

 

Izvirzīt atbilstošus 

pētījuma jautājumus vai 

hipotēzes. 

 

Izvēlēties pētāmai 

problēmai atbilstošu 

pētījuma stratēģiju un 

pētījuma dizainu. 

 

Izstrādāt pētījuma 

teorētisko pamatojumu. 

Aprakstīt pētījuma 

metodoloģiju. 

Identificēt potenciālos 

pētījuma riskus un 

draudus. 

 

Pētījuma stratēģijas un 

dizaina izvēles kritēriji.  

 

Lietošanas līmenī: 

Kvantitatīvās un 

kvalitatīvās pētniecības 

principi, dizains un 

metodoloģija. 

Pētījumu pierādījumu 

līmeņa izvērtēšana. 

Pētījuma ētikas principi.  

Pētījuma procesa 

plānošanas principi.  

Pētījuma teorētiskā 

pamatojuma izveides 

principi.  

Datu ieguves metodes un 

avoti. 

Kvantitatīvās un 

kvalitatīvās datu analīzes 

metodes.  

Spēja veikt pētījuma 

projektu. 

4.20. Veikt pētniecisko 

darbību supervīzijas 

teorijas un metožu 

attīstībai. 

Ievākt datus saskaņā ar 

izstrādāto pētījuma 

projektu.  

Analizēt datus saskaņā ar 

izvēlēto pētījuma 

metodoloģiju. 

Interpretēt datus saskaņā 

ar izvēlēto pētījuma 

metodoloģiju. 

Lietošanas līmenī: 

Kvantitatīvās un 

kvalitatīvās pētniecības 

principi, dizains un 

metodoloģija. 

Pētījuma ētikas principi.  

Pētījumu pierādījumu 

līmeņa izvērtēšana. 

Spēja īstenot pētījuma 

projektu un analizēt iegūtos 

datus, izmantojot zināšanas 

par kvantitatīvās un 

kvalitatīvās pētniecības 

principiem, dizainu un 

metodoloģiju. 

Spēja atspoguļot pētījuma 

rezultātus un izdarīt 

atbilstošus secinājumus 

 

 

 

 

 

 

 

7. LKI 



 

 

 

Analizēt pētījuma 

ierobežojumus. 

Izdarīt atbilstošus 

secinājumus par pētījuma 

rezultāties.  

Formulēt pētījuma 

rezultātu praktisko 

pielietojamību. 

supervīzijas teorijas un 

metožu attīstībai. 

4.21. Izplatīt supervīzijas 

pētījumu rezultātus. 

Zinātniskā valodā 

aprakstīt iegūtos pētījuma 

rezultātus. 

Prezentēt pētījuma 

rezultātus  

Diskutēt par pētījuma 

rezultātiem ar 

supervizoriem un citiem 

interesentiem. 

Lietošanas līmenī: 

Pētniecības rezultātu 

atspoguļošanas un 

aprakstīšanas principi. 

Pētniecības rezultātu 

izplatīšanas veidi un 

kanāli. 

Spēja aprakstīt pētījuma 

rezultātus atbilstoši 

pētniecības rezultātu 

atspoguļošanas un 

aprakstīšanas principiem. 

Spēja prezentēt pētījuma 

rezultātus. 

Spēja izplatīt pētījuma 

rezultātus un diskutēt par 

tiem.  

7. LKI 

 

 5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes,  

VISPĀRĒJĀS zināšanas un kompetences  

Nr.  

p.k.  
Uzdevumi  Prasmes un attieksmes  Vispārējās zināšanas  Kompetences (kvalifikācijas līmenis)  

5.1.  Ievērot darba 

aizsardzības un 

vides aizsardzības 

normatīvo aktu 

prasības. 

Ievērot darba tiesisko 

attiecību normas. 

Ievērot personu un 

organizāciju datu 

aizsardzības, darba drošības 

Izpratnes līmenī: 

Korporatīvā sociālā atbildība. 

Cilvēku, vides un īpašuma 

drošība. 

Lietošanas līmenī:   

Spēja ievērot darba drošības un 

vides aizsardzības normatīvo 

aktu prasības. 6. LKI 



 

 

un ugunsdrošības 

normatīvo aktu prasības. 

Ievērot vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. 

Darba vides riska faktoru 

novērtēšana un preventīvie 

pasākumi.  

Rīcība ārkārtas situācijā.  

Pirmās palīdzības sniegšana. 

 

5.2.  Ievērot darba 

tiesisko attiecību 

normas. 

Ievērot darba devēja un 

darbinieka pienākumus. 

Ievērot darba devēja un 

darbinieka tiesības.  

Lietošanas līmenī: 

Tiesiskās attiecības. 

Darba tiesību normas. 

Spēja pārzināt un ievērot darba 

tiesisko attiecību normas. 
7. LKI  

5.3.  Izmantot 

informācijas 

tehnoloģijas 

profesionālās 

darbības veikšanai. 

Lietot informācijas 

tehnoloģijas profesionālās 

darbības veikšanai. 

Apgūt jaunākās 

informācijas tehnoloģijas 

profesionālās darbības 

veikšanai 

Lietošanas līmenī: 

Informācijas ieguves 

tehnoloģijas – datoru tīkli, 

internets, intranets u.c. 

Datubāzes. 

Interneta izmantošanas ētiskie 

aspekti. 

Spēja izmantot informācijas 

tehnoloģijas profesionālās 

darbības veikšanai 

6. LKI  

5.4. Sazināties valsts 

valodā un vismaz 

vienā Eiropas 

Savienības 

oficiālajā 

Valodā. 

Lietot valsts valodu.  

Izteikt un pamatot savu 

viedokli citā 

Eiropas Savienības 

oficiālajā valodā. 

Izpratnes līmenī: 

Valodas un komunikācijas 

daudzveidība dažādos 

kontekstos. 

Valodas stili un intonācijas 

iezīmes. 

Lietošanas līmenī: 

Gramatikas un valodas 

funkcijas. 

Profesionālā terminoloģija. 

Latviešu literārās valodas stili. 

Lietišķā rakstība. 

Saskarsmes kultūra. 

Starpkultūru komunikācija. 

Spēja brīvi un korekti 

sazināties 

valsts valodā un izteikt savu 

viedokli vismaz vienā Eiropas 

Savienības oficiālajā valodā 

6. LKI 



 

 

 

  



 

 

 Vispārīga informācija 

Profesijas 

standarta 

iesniedzējs  

Iesniedz SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 

"RISEBA" (reģistrācijas Nr. 40003090010), kontaktpersona 

turpmākai saziņai - maģistra programmas "Vadības psiholoģija 

un supervīzija" direktore, asociētā profesore Maija Zakriževska-

Belogrudova, e-pasta adrese: maija.zakrizevska@riseba.lv , tālr. 

29438435.  

 

Profesijas standarta izstrādes darba grupa: 

Maija Zakriževska-Belogrudova, Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskola „RISEBA” maģistra programmas 

"Vadības psiholoģija un supervīzija" direktore, profesore, 

supervizore. 

Kristīne Mārtinsone, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības 

veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības 

psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja, profesore, 

supervizore. 

Skaidrīte Gūtmane, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore 

profesore. 

Inese Stankus – Viša, Eiropas Nacionālo supervīziju organizāciju 

asociācijas (ANSE) valdes locekle, supervizore. 

Kristaps Circenis, Latvijas Supervizoru apvienības valdes 

loceklis, supervizors. 

Evija Apine, SIA «MFocus» valdes locekle,  supervizore. 

Baiba Pumpiņa, Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās 

maģistra studiju programmas "Supervīzija" vadītāja, supervizore. 

Zanda Lauva, Deju un kustību terapeite, supervizore. 

 

Profesijas 

standarta ekspertu 

darba grupa  

Aizpilda VISC.  

Profesijas 

standarta NEP 

atzinums  

Datums. Aizpilda VISC.  

Profesijas 

standarta 

saskaņošana 

PINTSA  

Datums. Aizpilda VISC.  

Profesijas 

standarta iepriekš 

saskaņotās 

redakcijas  

Datums. Aizpilda VISC.  
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7. pielikums  

  

PROJEKTS 

  

 

Supervizora PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

  

  

1. Specializācijas vai saistītās profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis  

 Nav 

2. Profesijas nosaukums  

Supervizors 

 

 

 

 


