
 

 

APSTIPRINĀTS 

03.08.2018. 

      LA Senāta sēdē Nr.__ , p.__. 

 

Lutera Akadēmijas Mentoru programmas 

NOLIKUMS  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Lutera Akadēmijas (turpmāk - LA) Mentoru programma ir balstīta uz brīvprātības 

principiem un tās mērķis ir veicināt  jauno studējošo integrēšanos LA studiju procesā, 

zinātniski pētnieciskā darbībā un kristīgā sadraudzībā. 

1.2. Mentoru programma tiek realizēta, veicot mentoringu, t.i., zināšanu pārneses procesu, kas 

sevī ietver konsultāciju sniegšanu un cita veida informācijas apmaiņu un komunikāciju, kurā 

padomdevējs - konsultants (turpmāk – Mentors) dalās praktiskās zināšanās par LA studiju 

procesu, zinātniski pētniecisko darbību un kristīgo sadraudzību, un sniedz padomus jaunajiem 

studējošajiem (turpmāk - Mentorējamajiem). 

1.3. Mentora veiktā darbība tiek izvērtēta saskaņā ar  katra semestra  noslēgumā veiktās 

aptaujas rezultātiem. 

1.4. LA interneta vietnē tiek publicēta informācija par LA Mentoru programmu un tās 

aktualitātēm. 

 

2. Lietotie termini 

2.1. Mentors- padomdevējs, gudrs, saprotošs palīgs, kurš ir gatavs sniegt atbalstu un dalīties 

ar pieredzi citu labā un kam piemīt šim darbam nepieciešamās kompetences. 

2.2. Mentorings- savstarpējas attiecības, kas veidotas ar nodomu nodot zināšanas no viena 

indivīda otram indivīdam. 

2.3. Imatrikulācija- personas ierakstīšana augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā). 

 

3. Mentora kompetences  raksturojums 

3.1. Mentors realizē mentoringa procesu, veidojot pozitīvu gaisotni,  balstītu uz uzticamību un 

paļāvību, izrādot godīgumu, saskanīgu rīcību, vērstu  uz mentorējamā interesējošā rezultāta 

sasniegšanu. 

3.2. Mentors sniedz informāciju mentorējamajam, atbilstoši mentoru apmācībās gūtajām 

zināšanām,  prasmēm un kompetencēm. 

3.3. Mentors savā darbībā  ievēro ētiskos un konfidencialitātes aspektus. 

3.4. Mentors  mentoringa procesā izturas  ar toleranci jautājumos, kas ir tieši vai netieši 

diskriminējoši: dažādu kultūru, dzimumu, mentalitāšu atškirības. 

3.5. Mentora un mentorējamā sadarbība balstās uz savstarpējās vienošanās pamata  un 

nepieciešamības. 

3.6. Mentors par sasniegtajiem rezultātiem regulāri  informē mentoru programmas 

koordinatoru.  

 

 

 



 

 

4. Mentora programmas koordinācija 

4.1. Mentora programmas koordinēšanu veic Studējošo pašpārvaldes nozīmēts koordinators. 

4.2. Mentoru programmas koordinatora  (turpmāk - Koordinators) pamatpienākumi: 

 4.2.1. Mentoru programmas  īstenošanas vadība un kvalitātes kontrole : 

 4.2.1.1.  organizēt un vadīt mentoru atlasi un  apmācību; 

 4.2.1.2.  organizēt un vadīt   studējošo uzņemšanu mentoru programmā; 

 4.2.1.3. veikt mentoru sadali atbilstoši 1. kursā imatrikulēto studentu skaitam; 

 4.2.1.4. organizēt katra semestra noslēgumā aptauju par apmierinātību ar mentoru darbu; 

 4.2.1.5. apkopot veiktās aptaujas iegūtos rezultātus par apmierinatību ar mentoru darbu 

un izvērtēt tos Mentoru sanāksmē, sagatavojot priekšlikumus darba pilnveidei. 

 

5. Koordinatora tiesības 

5.1. Pieprasīt un saņemt  noteikto pienākumu īstenošanai  informāciju no Akadēmijas  

struktūrvienībām un koleģiālajām institūcijām. 

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Lēmumu par grozījumiem Mentoru programmā vai  tās likvidāciju pieņem Akadēmijas 

Senāts pēc Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja priekšlikuma. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs     Hanss Martins Jensons 

 

 

 

Rīgā, 2018.gada  03.augustā. 

 

 


