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Šī Mentoringa metodoloģija ir izstrādāta Mentoringa programmai, kura tiek organizēta un 

īstenota projekta LLIV-325 "Educate for business" ietvaros.  

Mentoringa programmas īstenošanas laiks: no 2013.gada marta līdz 2014.gada aprīlim. 

Mentoringa programmas mērķis 

Sniegt atbalstu Latvijas un Lietuvas profesionālo skolu audzēkņiem uzņēmējdarbības prasmju 

attīstībā, piedāvājot kvalitatīvas bezmaksas mentoru konsultācijas. 

Mentoringa metodoloģijas mērķis 

 sniegt informāciju mentoriem un audzēkņiem, kā izmantot mentoringu, lai sasniegtu 
nospraustos mērķus;  

 izskaidrot soļus un pieejas galvenajām pamatnostādnēm, kas tiek izmantotas 
Mentoringa programmas projekta realizācijā; 

 sniegt rekomendācijas par mentoringa stratēģiju, iespējamajiem rezultātiem un 
mentoru aktivitātēm; 

 skaidrot, kā veikt mentoringa aktivitātes, kādus instrumentus un līdzekļus mentori un 
audzēkņi var izmantot projekta realizācijas gaitā; 

Mentoringa metodoloģija nav 

 mentoringa metodoloģija nav apmācību programma mentoriem, kā plānot tikšanās 
un darbu ar audzēkņiem. 

Mentorings un tā būtība 

Mentorings daudzās pasaules valstīs ir atzīts kā progresīvs attīstības un apmācību 

instruments. Tā unikālā vērtība ir aktīva dalīšanās zināšanās un pieredzē.  

Dažas no internetā sastopamām mentoringa definīcijām: 

 Mentorings - atbalsts, palīdzība un padoma došana otram cilvēkam, lai sasniegtu 
noteiktus mērķus noteiktā laika periodā; 

 Mentorings ir divu cilvēku attiecības, kuras ilgst nozīmīgu un pietiekošu laika 
periodu, kura laikā viens cilvēks otram sniedz padomu un atbalsta otru, nekritizējot 
tā darbības; 

 vienas personas atbalsts otram personisku attiecību ietvaros, kuras tiek attīstītas, 
regulāri tiekoties un komunicējot noteiktu laika periodu. 

Mentoringu īsteno kā sadarbību starp mentoru un audzēkni, kuras ietvaros mentors dalās 

praktiskās biznesa zināšanās un pieredzē, sniedz padomus audzēknim, kurš savukārt ir 

ieinteresēts un motivēts attīstīt savas zināšanas un iegūt pieredzi.  
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Mentoringa ieguvumi 

Mentori: 

 sniedz savu ieguldījumu audzēkņu nākotnes profesijas attīstībā; 

 uzlabo savas komunicēšanās spējas; 

 gūst personisko gandarījumu, nododot savas prasmes un zināšanas citiem. 
 

Audzēkņi: 

 attīsta zināšanas, prasmes un iemaņas; 

 paaugstina kompetenci un pašnovērtējumu. 

Mentori 

Šī projekta ietvaros par mentoriem tiks izvēlēti Latvijas un Lietuvas uzņēmēji, pieredzējuši 

profesionāļi un konsultanti, kuri ir uzkrājuši nozīmīgu biznesa un organizāciju vadības 

pieredzi, sekmīgi darbojoties dažādos biznesa sektoros un ir gatavi dalīties savās zināšanās 

un pieredzē ar profesionālo skolu audzēkņiem. Mentori tiks izvēlēti atbilstoši audzēkņu 

interesēm. 

Lai veiksmīgi varētu veikt Mentora pienākumus, izvēlētie uzņēmēji tiks atbilstoši sagatavoti. 

Mentora uzdevumi: 

 palīdzēt audzēknim izstrādāt biznesa plānu izvēlētajai tēmai: 
o izvērtējot audzēkņu darbu un palīdzot meklēt uzlabojumus; 
o dodot padomu un daloties ar idejām; 
o aktīvi klausoties, diskutējot, jautājot, konstruktīvi kritizējot, norādot uz 

faktoriem, kam ir nepieciešama papildus izvērtēšana, taču nepamācot vai 
nenorādot, kā un kas jādara;  

o iedziļinoties problēmās un palīdzot meklēt veidus, kā novērst problēmas; 

 veltīt audzēknim 16 stundas, izmantojot individuālas tikšanās klātienē vai e-
mentoringu; 

 respektēt audzēkņa laiku un resursus; 

 pildīt Mentora dienasgrāmatu, kurā reģistrē tikšanās reizes, ilgumu, piezīmes un 
rekomendācijas par audzēkņa darba progresu; 

 plānot un vadīt pirmo tikšanās reizi ar audzēkni; 

 kopā ar audzēkni izstrādāt sadarbības plānu un principus, nosakot tikšanās reizes, 
ilgumu un komunikāciju veidus; 

 organizēt un vadīt „mentora lomu maiņu”, kuras laikā audzēknis kļūst par mentoru, 
bet mentors iejūtas audzēkņa lomā; 

 organizēt audzēkņa vizīti uzņēmumā, pēc audzēkņa pieprasījuma sniegt pietiekamu 
informāciju uzņēmuma profila izveidošanai; 

 piedalīties informatīvos pasākumos, kurus rīko Mentoringa programmas Vadošais 
partneris; 

 piedalīties Mentoringa programmas novērtēšanā un pārskata izstrādē; 

 savlaicīgi ziņot Vadošajam partnerim par problēmām, kas var apgrūtināt Mentoringa 
programmas mērķu īstenošanu. 
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Kas jāzina mentoriem 

Mentors nav konsultants vai skolotājs. Mentors neuzdod mājas darbus, nekontrolē, 

nenorāda, kas un kā ir jādara un nepieņem lēmumus audzēkņa vietā. Mentors sniedz 

nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu un atbalstītu audzēkni atrast risinājumu paša 

spēkiem un ļaut audzēknim pašam pieņemt lēmumu. Mentoram ir jāiedrošina audzēknis un 

jāstimulē audzēkņa pašnovērtējums, kā arī personīgā iniciatīva pieņemt lēmumus un veikt 

nepieciešamās darbības. 

Bez darba pieredzes un praktiskās zināšanām uzņēmējdarbībā un biznesa uzsākšanā, 

mentoram ir nepieciešamas vēl sekojošas iemaņas: 

 spēja uzturēt profesionālas, ilgtspējīgas attiecības ar audzēkni, tajā pašā laikā 
nepadarot tās pārāk privātas; 

 spēja saglabāt konfidencialitāti, nosakot atbilstošas robežas; 

 spēja nodibināt uzticēšanos, savstarpēju sapratni un atvērtu komunikāciju; 

 spēja izprast cilvēku un kultūras dažādības ietekmi uz cilvēka rīcību; 

 spēja konstruktīvi kritizēt, būt objektīvam un paškritiskam; 

 spēja pielāgoties un mainīties;  

 spēja novērtēt audzēkņa kompetences līmeni un demonstrēt personīgo kompetenci; 

 spēja sniegt progresa objektīvu vērtējumu, stimulēt jaunu ideju meklējumus; 

 spēja aktīvi klausīties; 

 spēja prezentēt citādu skatījumu uz konkrēto jautājumu vai problēmu; 

 spēja atzīt un meklēt palīdzību pie citiem, ja ir jautājumi, kas pārsniedz paša 
kompetences un pieredzes robežas; 

 spēja atklāti un godīgi stāstīt par savām kļūdām un sekojošām atziņām; 

 spēja atbalstīt un uzmundrināt. 

Audzēkņi 

Šī projekta ietvaros par mentoru audzēkņiem tiks izvēlēti tie profesionālās skolas audzēkņi, 

kuri papildus mācību programmai vēlas attīstīt savu komercdarbības potenciālu, izstrādāt 

plānu sava biznesa uzsākšanai un attīstībai. 

Audzēkņa uzdevumi 

 sadarbībā ar mentoru, vākt un apkopot informāciju par mentora vadītā uzņēmuma 
saimniecisko darbību, izveidojot uzņēmuma profilu; 

 sadarbībā ar mentoru, izstrādāt biznesa ideju/plānu pēc paša izvēlētas tēmas; 

 prezentēt izstrādāto biznesa plānu „iedomātajam” investoram interaktīvajā spēlē, 
kuru organizē Vadošais partneris; 

 sadarbībā ar mentoru izstrādāt sadarbības plānu un principus, nosakot tikšanās 
reizes, ilgumu un komunikāciju veidus; 

 respektēt mentora laiku un resursus, lieki netraucēt mentoru ārpus norunātajām 
tikšanās reizēm un izmantot tikai atrunātos komunikāciju līdzekļus; 

 laicīgi ierasties uz norunātajām tikšanām, pildīt solījumus; 

 laicīgi informēt mentoru par problēmām, kas ir saistītas gan ar nosprausto mērķu 
izpildi, gan savstarpējām attiecībām ar mentoru; 
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 savlaicīgi izstrādāt sarunu un jautājumu tēmas katrai tikšanās reizei; 

 piedalīties Mentoringa programmas novērtēšanā un pārskata izstrādē; 

 piedalīties informatīvos pasākumos, kurus rīko Mentoringa programmas Vadošais 
partneris. 

Mentoringa procesa cikls 

 Sākuma fāze. Sakaru veidošana un iepazīšanās vienam ar otru. 

 Mērķu izvirzīšanas fāze. Mērķu izvirzīšana un to sasniegšanas plāna izstrāde. 

 Attīstošā mācību fāze. Kopīgs darbs izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

 Noslēguma fāze. Rezultātu pārskatīšana un izvērtēšana. 

 Mentoringa attiecību izbeigšana.  
 
Pēc tam profesionāla draudzība var turpināties. 
Nepieciešamais laiks, kuru veltīt katrai no šīm fāzēm, ir atkarīgs no mentora un audzēkņa, kā 
arī no komunikācijas veida un biežuma.  

Komunikācijas veidi 

 
Mentors un audzēknis pārsvarā izmanto elektroniskos saziņas līdzekļus (e-mentorings), 
telefonu, faksu vai pastu. Mentoram un audzēknim ir jāparedz vismaz viena tikšanās klātienē 
mentora uzņēmumā, kurā tiek organizēta ekskursija pa uzņēmumu. Mentors un audzēknis 
var organizēt vairākas tikšanās klātienē, bet lielākoties tie tiekas neklātienē. 

e-mentorings  

e-mentorings ir attiecības, kas tiek nodibinātas starp vairāk un mazāk pieredzējušām 

personām, izmantojot elektronisko komunikāciju, lai attīstītu un veicinātu spējas, zināšanas.  

e-mentoringa priekšrocības  

 rakstiska komunikācija ļauj precīzi pārraidīt informāciju, minimizējot uztveres un 
komunikāciju problēmas; 

 iespēja izmantot dažādus apmācību līdzekļus, ko piedāvā Web 2.0 tehnoloģijas: 
videokonferences, audiokonferences, Wiki, sociālie tīkli, blogi; 

 komunikācija var tik veikta neatkarīgi no mentora un audzēkņa atrašanās vietas; 

 samazinātas izmaksas – ceļš, telpa, laiks; 

 tikšanās tiek plānotas laicīgi, iepriekš tiek sagatavots tikšanās plāns, kas ļauj 
pieslēgties tēmām salīdzinoši ātrā laikā; 

 kautrīgiem cilvēkiem šis ir pieņemamākais komunicēšanās veids - ļauj viņiem 
atraisīties. 

e-mentoringa trūkumi  

 iespēja nesaņemt tūlītēju atgriezenisko saiti; 

 komunikācija dažkārt var nebūt pietiekami personiska; 

 mentoriem un audzēkņiem var nebūt nepieciešamās kompetences, lai izmantotu 
visas komunikāciju iespējas, ko piedāvā Web 2.0 tehnoloģijas; 

 mentoriem un audzēkņiem var nebūt interneta pieejas un/vai datora. 
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Mentoringa programmas rezultāti 

 Paaugstinātas uzņēmējdarbības kompetences audzēkņiem (mārketings, vadīšana, 
komunikācija u.c.). 

 Detalizēti biznesa plāni par izvēlēto tēmu. 

 Mentora uzņēmuma profils. 

 Mentoringa dienasgrāmata. 

 Mentoringa programmas novērtējums. 

 Mentoringa vadlīnijas. 

Mentora un audzēkņu attiecību elementi 

Ir būtiski apzināties nepieciešamo laika noslogojumu, kuru abas puses uzņemas un viena no 
otras sagaida mentoringa procesa laikā. Sadarbība tiek balstīta uz abpusēju uzticību gan 
personiski, gan attiecībā uz profesionālajām kompetencēm, ievērojot konstruktīvu kritiku un 
pozitīvu attieksmi. Abi, mentors un audzēknis, strādā diskusiju veidā, apspriežot mentoringa 
laikā risināmos jautājumus un arī paša mentoringa progresu. Mentoram var būt atšķirīgs 
viedoklis par to, kā risināt specifisku problēmu vai jautājumu, taču audzēkņa lēmumi par 
turpmāko rīcību paliek tikai viņa paša ziņā. 

Mentora un audzēkņa tikšanās 

Mentoram un audzēknim ir brīva izvēle, kā veidot un noteikt savu sadarbības formu un 
plānu. Tas var būt formāls vai neformāls; pēc pašu vēlēšanās un savstarpējās vienošanās.  
Katrai tikšanās reizei jāsatur sekojoši soļi: 

 Pirms tikšanās - plānošana (mērķu noteikšana, resursu meklēšana, tikšanās gaitas 
plānošana, tikšanās tēmas un svarīgāko jautājumu noteikšana); 

 Tikšanās - nosprausto mērķu realizēšana; 

 Pēc tikšanās – tikšanās novērtēšana, rezultātu apkopošana, informācijas 
aktualizēšana par progresu un padarīto. 

Pirmā tikšanās 

Pirmo tikšanās reizi var organizēt, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Tajā ieteicams 
saskaņot pamatjautājumus par mentoringa pamatprincipiem un sagaidāmajiem rezultātiem: 

 kopīgi izvērtēt audzēkņa izvēlēto tēmu, identificējot problēmas, svarīgos jautājumus, 
nepieciešamās darbības un soļus. Tas palīdzēs vienoties par mentoringa laikā 
apskatāmajiem jautājumiem, mentorēšanas mērķi un sagaidāmajiem rezultātiem, 

 kā arī vienoties par sadarbības praktiskajiem jautājumiem: 
  

o Kādas aktivitātes (komunikācijas veidus) iekļaus mentorings? 
o Ko abas puses sagaida no mentoringa procesa? 
o Ko audzēknis sagaida no mentora? Ko mentors sagaida no audzēkņa? 
o Cik bieži un cik garas būs mentoringa tikšanās?  
o Kura puse, kad un kādā veidā būs atbildīga par kontakta veidošanu un 

uzturēšanu? 
o Cik ilgā laikā otrs var rēķināties ar atbildes reakciju? 
o Vai mentoringa procesa laikā tiks veikta savstarpēja sadarbības 

novērtēšana? Kā un cik bieži? 
o Vai mentoringa laikā pārrunātie jautājumi ir konfidenciāli? 
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o Kā rīkoties, ja procesa gaitā audzēknis vai mentors nebūs apmierināts ar 
sadarbības procesu? 

o Kādas ir savstarpējo attiecību robežas? Kas ir atļauts un kas nē? 
o Kāda būs komunikācija starp tikšanās reizēm? 

Mentora un audzēkņa sadarbības novērtēšana 

Visu mentoringa laiku mentors aizpilda dienasgrāmatu, kurā atzīmē tikšanās reizes, 
rezultātus, personīgos novērojumus gan par audzēkni, gan par sevi un atziņas par kopīgo 
tikšanās efektivitāti. 
Mentoringa dienasgrāmatā iekļaujamie jautājumi: 

 Vai audzēknis/mentors laicīgi ierodas uz tikšanos un plānotajiem pasākumiem? 

 Vai audzēknis/mentors ir pārcēlis vai neieradies uz tikšanos? 

 Vai audzēknis/mentors ir nodrošinājis, ka tikšanās netiek pārtraukta? 

 Vai audzēknim ir pozitīva pieeja katrā tikšanās reizē? 

 Kā audzēknis reaģē uz jaunām idejām un piedāvātajiem risinājumiem?  

 Vai audzēknis pats piedāvā jaunas idejas un risinājumus? 

 Vai audzēknis ir izpildījis apsolīto? 

 Kāda ir savstarpējo attiecību attīstība? 

 Kāds progress ir nosprausto mērķu sasniegšanai? 

 Vai audzēknis ir uzmanīgs, aktīvi piedalās diskusijā? 

 Vai audzēknis/mentors jūtas komfortabli? 

 Vai mentors ir pārliecināts, ka audzēknis saprot mentora teikto? 

 Vai mentors ir sniedzis un saņēmis atpakaļsaiti no audzēkņa? 

Mentoringa programmas novērtēšana 

Lai novērtētu, vai mentoringa programma ir sasniegusi nospraustos mērķus, projekta 
noslēgumā mentoriem un audzēkņiem tiks nosūtīta aptaujas anketa, kurā audzēkņi varēs 
sniegt savu novērtējumu un komentārus par mentoringa programmas gaitu, savstarpējo 
sadarbību un novērtēt sasniegtos mērķu un iegūtos rezultātus.  
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Mentoringa programmas norises plāns 

 Projekta dalībnieki 

 
Norises laiks 

Vadošais 
partneris 

Projekta vadītājs, 
galvenais mentors 

Mentors Audzēknis 

Jūnijs –  
Jūlijs,  
2013 

 Izveido metodoloģiju 
Iepazīstas ar 
metodoloģiju 

Iepazīstas ar 
metodoloģiju 

 
Izveido apmācību 
programmu 

  

24. Jūlijs,  
2013 

Organizē 
kopīgu 
tikšanos 

Veic apmācības, 
organizē diskusiju par 
neskaidrajiem 
jautājumiem 

Piedalās apmācībās Piedalās apmācībās 
Apmācības tēmas: 

Mentorings; 
Biznesa idejas/plāna 
izstrādāšana; 
Mentora lomu 
apmaiņa; 
Uzņēmuma profila 
veidošana 

Augusts – 
Novembris, 
2013 

 Atbalsta mentorus 

Veic mentora 
pienākumus,  
komunicē ar audzēkni 

Izstrādā biznesa 
plānu 

Organizē audzēkņa vizīti 
uzņēmumā un mentora 
lomu maiņu 

Apmeklē mentora 
uzņēmumu 

Izstrādā mentora 
uzņēmuma profilu 

Pilda Mentora 
dienasgrāmatu 

 

Oktobris,  
2013 

 
Veic aptauju par 
mentoringa gaitu un 
progresa statusu 

Novērtē mentoringa 
gaitu, problēmas un 
panākumus 

Novērtē mentoringa 
gaitu, problēmas un 
panākumus 

Novembris, 
2013 

Organizē 
kopīgu 
tikšanos 

Veic apmācības, 
sniedz konsultācijas, 
organizē diskusiju par 
neskaidrajiem 
jautājumiem 

Piedalās apmācībās, 
pārrunā neskaidros 
jautājumus 

Piedalās apmācībās, 
pārrunā neskaidros 
jautājumus 

Tikšanās tēmas: 
Atskaites par 
paveikto; 
Diskusijas par 
problēmām 

Apmācības tēmas: 
Finansējuma piesaiste; 
Nodokļi un uzņēmuma 
reģistrācija; 
Mārketings 
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 Projekta dalībnieki 

 
Norises laiks 

Vadošais 
partneris 

Projekta vadītājs, 
galvenais mentors 

Mentors Audzēknis 

Novembris, 
2013 –  
Marts, 
2014 

 Atbalsta mentorus 

Veic mentora 
pienākumus,  
komunicē ar audzēkni Izstrādā biznesa 

ideju/plānu 
Pilda Mentora 
dienasgrāmatu 

Organizē noslēguma 
komunikāciju, sniedz 
rekomendācijas par 
biznesa plāna 
prezentāciju 

Izveido biznesa 
plāna/idejas 
prezentāciju 

Prezentē mentoram 
biznesa plāna/idejas 
prezentāciju 

Marts,  
2014 

Organizē 
biznesa 
plānu 
aizstāvēšanu 

Piedalās biznesa 
plānu aizstāvēšanā, 
iejūtoties potenciālā 
investora lomā 

Piedalās biznesa plānu 
aizstāvēšanā, iejūtoties 
potenciālā investora 
lomā 

Prezentē un aizstāv 
izstrādāto biznesa 
plānu 

Marts,  
2014 

 

Veic aptauju par 
mentoringa 
programmas gaitu un 
rezultātiem 

Novērtē mentoringa 
programmu, sniedz 
rekomendācijas un 
ieteikumus 

Novērtē mentoringa 
programmu 

 
Nodod audzēknim 
mentora dienasgrāmatu 

 

Izstrādā mentoringa 
vadlīnijas 

  

 


