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Uzņēmuma SIA Darbaudzinātāju programmas 

NOLIKUMS  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. „Uzņēmums” SIA (turpmāk - XXX) Darbaudzinātāju programma ir balstīta uz brīvprātības 

principiem un tās mērķis ir sekmēt jauno studējošo audzēkņu praktisko zināšanu apguvi 

dažādos darba procesos, kā arī veicināt audzēkņu savstarpējo komunikāciju Darba vidē 

balstītajās apmācībās (turpmāk DVB). 

1.2. Darbaudzinātāju programma tiek realizēta attiecībā uz mašīnbūves tehniķu un metinātāju 

audzēkņiem. 

1.3. Darbaudzinātāju programma tiek realizēta, veicot zināšanu pārneses procesu, kas sevī 

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

padomdevējs - konsultants (darbaudzinātājs) dalās praktiskās zināšanās par XXX konkrēto 

amatu un sniedz padomus jaunajiem audzēkņiem. 

1.4. Darbaudzinātāja un audzēkņa tikšanās regularitāte un komunicēšanas formas ir atkarīgas 

no darbaudzinātāja un audzēkņa savstarpējās vienošanās un nepieciešamības. 

1.5. Darbaudzinātāja veiktā darbība tiek vērtēta atbilstoši audzēkņu iesniegtajiem rakstveida 

viedokļiem. 

 

2. Darbaudzinātāja kompetences raksturojums 

2.1. Darbaudzinātājs realizē apmācību procesu, veidojot pozitīvu, uz uzticamību un paļāvību 

balstītu gaisotni, izrādot godīgumu, saskanīgu rīcību, apmainoties ar informāciju ar audzēkni un 

arī attiecīgās darbaudzinātāju programmas koordinatoru. Darbaudzinātājam savā darbībā jābūt 

vērstam uz audzēkņa interesējošā rezultāta sasniegšanu. 

2.2. Darbaudzinātājs sniedz informāciju audzēknim, atbilstoši izstrādātajai prakses 

programmai. 

2.3. Darbaudzinātājam ir jāizturas ar toleranci jautājumos, kuri var izrietēt no darbaudzinātāja 

un audzēkņa dažādu kultūru, dzimumu, mentalitāšu un cita rakstura atšķirībām, respektējot šīs 

atšķirības. 

2.4. Darbaudzinātājam jāievēro ētiskie, kā arī konfidencialitātes aspekti. 

2.5. Darbaudzinātājam ir jābūt pieejamam, jāizprot audzēkņa problēmas un aktīvi jāsadarbojas 

šo problēmu risināšanā. Gadījumā, ja darbaudzinātājs nespēj atrisināt konkrēto problēmu, tad 

viņam par to ir jāinformē attiecīgais uzņēmuma Darba vidē balstīto apmācību koordinators. 
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2.6. Darbaudzinātājam jāiziet speciālie apmācību kursi „darbaudzinātājiem” ko apliecina 

iegūtais sertifikāts. 

 

3. Darbaudzinātāju ētikas kodekss 

Ikviens darbaudzinātājs apliecina savu vēlēšanos rīkoties ētiski un sekot šādām ētiskas rīcības 

vadlīnijām: 

3.1.  Rūpēties par to, lai ar savu pedagoģisko darbu veicinātu profesijas atpazīstamību un 

prestižu. 

3.2. Augsti vērtēt gan savu personīgo, gan darbaudzinātāja profesijas godu un reputāciju; darba 

un privātajā dzīvē izvairīties no morālā ziņā divdomīgām situācijām un rīcības, kas 

neatbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām un var atstāt negatīvu iespaidu uz 

darbaudzinātāja tēlu kopumā. 

3.3. Apzināties savu atbildību pieredzes pārņēmēju un sabiedrības priekšā. 

3.4. Pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo meistarību. 

3.5. Savas zināšanas un praktisko pieredzi nesavtīgi nodot tikko darbu uzsākušajiem un mazāk 

pieredzējušajiem kolēģiem, tā veicinot profesijas pēctecību un progresu. 

3.6. Informēt kolēģus par profesionāli aktuāliem jautājumiem un dalīties pieredzē, kas varētu 

būt noderīga kolēģiem. 

3.7. Būt korektam pret vadību, kolēģiem un pieredzes pārņēmējiem. 

3.8. Izvairīties no darbībām, kas varētu mazināt pieredzes pārņēmēju respektu un cieņu pret 

citiem darbaudzinātājiem. 

3.9. Respektēt kolēģu un pieredzes pārņēmēju individualitāti, sekmēt personības izaugsmi, 

talantu un spēju atraisīšanos un attīstību. 

3.10. Vairīties no neauglīgiem un nevajadzīgiem strīdiem, būt iecietīgam un laipnam; 

domstarpības un konfliktus risināt konstruktīvi, bez personīgiem apvainojumiem; censties 

panākt visu iesaistīto pušu interešu saskaņošanu, ievērojot vienlīdzības principu un 

neielaižoties morālos kompromisos. 

3.11. Neizturēties augstprātīgi un valdonīgi, kā arī aizbildnieciski pret pieredzes 

pārņēmējiem. 

3.12. Būt koleģiālam un lietišķam, nenoniecinot ne sevi, ne citus; ievērot prasību mēru un 

nepārspīlēt tā nozīmi. 

3.13. Savu iespēju robežas saudzēt, taupīt un aizsargāt īpašumu, rūpēties, lai resursi tiktu 

izmantoti tikai tiem mērķiem, kam tie paredzēti. 
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4. Darbaudzinātāju ietvaros realizētās darbības 

4.1.  Audzēkņa attīstība - apmācības, mācīšana un atbalstīšana. 

4.2.Inovatīvu un kreatīvu metožu pielietošana, kas balstīta uz darbaudzinātāja personisko 

pieredzi. 

4.3.Jautāšanas tehniku izmantošana, lai veicinātu domāšanas procesus, kas palīdz saskatīt 

risinājumus un rīcības.  

4.4.Cilvēka personiskās kompetences attīstīšana un lēmuma pieņemšanas spējas attīstība. 

4.5.Vajadzību, motivācijas, vēlmju, prasmju un domāšanas procesu izzināšana, lai atbalstītu 

patiesu un ilgtspējīgu pārmaiņu sekmēšanu. 

4.6.Audzēkņa konsultēšana atbilstošu mērķu izvirzīšanai un metožu noteikšanai, ar kurām 

novērtēt attīstību. 

4.7.Radošu paņēmienu un tehnikas pielietošana, piemēram, trenēšana, procesa virzīšana un 

konsultēšana.  

4.8.Nepārtraukta atbalstīšana un motivēšanas elementu izmantošana. 

4.9.Audzēkņa iedrošināšana turpināt savu pilnveidi. 

4.10. Audzēkņa novērtēšana saskaņā ar prakses programmu. 

 

5. DVB apmācību programmas koordinēšana 

5.1. Audzēkņiem un darbaudzinātājiem – to veic uzņēmumā noteikts koordinators. 

5. Nolikuma 5.1.punktā norādīto koordinatoru pamatpienākumi: 

5.1.1. Darbaudzinātāju programmas pieteikšanās organizēšana, t. sk. attiecīgo darbaudzinātāju 

izvēle un viņu apmācība. 

5.1.2. Darbaudzinātāju sadale un informēšana par nepieciešamību viņiem sazināties ar saviem 

audzēkņiem. 

5.1.3. Audzēkņu informēšana par nepieciešamību iesniegt koordinatoram rakstiskus viedokļus 

par saviem darbaudzinātājiem. 

5.1.4. Audzēkņu viedokļu apkopošana par saviem darbaudzinātājiem. 

5.1.5. Audzēkņu viedokļu izvērtēšana darbaudzinātāju programmas uzlabošanai. 

5.1.6. Darbaudzinātāju viedokļu apkopošana par saviem audzēkņiem. 

5.1.7. Darbaudzinātāju viedokļu izvērtēšana darbaudzinātāju programmas uzlabošanai. 

5.1.8. Koordinators realizē savus pamatpienākumus, sadarbojoties ar BSLV struktūrvienībām 

un uzņēmuma vadību. 

5.1.9. Koordinators savstarpēji saskaņo savas darbības un savstarpēji apmainās ar informāciju. 
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6. Vispārīgie uzņēmuma principi DVB apmācību nodrošināšanā 

6.1. Nodrošina audzēkņu ikdienas uzraudzību un apmācību darba prakses laikā. 

6.2. Nodrošina kvalificētu, motivētu un pieejamu darba prakses darbaudzinātāju. 

6.3. Veic intervijas un progresa pārskata sapulces ar skolas prakses uzraudzītāju un 

audzēkņiem. 

6.4. Nodrošina, ka DVB apmācības norit saskaņā ar nolīgumiem. 

 

7. Sadarbība 

7.1. Nolikums attiecas uz visām iesaistītajām pusēm – audzēkņiem, darbaudzinātājiem un 

koordinatoru uzņēmumā no to apstiprināšanas dienas un no DVB apmācību uzsākšanas 

dienas uzņēmumā. 
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Darbaudzinātāja novērtēšanas anketa (aizpilda audzēknis) 
Audzēknis/e:  

 

Specialitāte: 

Darbaudzinātājs: 

 

Nodaļa: 

 

DVB Prakses laiks: no____________ līdz____________  

                                             Izpilde 

 

Kritēriji 

Prasība 

netiek 

izpildīta 

Prasība 

tiek 

izpildīta 

Prasība 

tiek labi 

izpildīta 

Prasība 

tiek ļoti 

labi 

izpildīta 

Komunikācijas prasmes – sadarbība ar 

audzēkņiem 

    

Ieinteresētība par prakses gaitu 

 

    

Praktisko darbu organizēšana prakses 

laikā  

 

    

Praktisko apmācību nepieciešamas 

dokumentācijas aizpildīšana 

    

Darbaudzinātāja individuālais darbs ar 

audzēkni 

    

Komandas darba prasmes 

 

    

Darba vides pilnveide 

 

    

Profesionālās ētikas normu ievērošana 

 

    

Audzēkņa īss raksturojums par 

darbaudzinātāju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novērtēšana notika:______________________________ (datums) 

 

 

 

Audzēknis_______________________________                    __________________________ 

                                             (vārds, uzvārds)                                                                  (paraksts) 

  

Novērtēšanas anketu nodod DVB apmācību koordinatoram uzņēmumā 

 

Anketu aizpilda pēc katras prakses beigām.  
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Audzēkņa novērtēšanas anketa (aizpilda darbaudzinātājs) 

Audzēknis/e:  

 

Specialitāte: 

Darbaudzinātājs: 

 

Nodaļa: 

 

DVB Prakses laiks: no____________ līdz____________  

                                           Izpilde 

 

Prasības 

Prasība 

netiek 

izpildīta 

Prasība 

tiek 

izpildīta 

Prasība 

tiek labi 

izpildīta 

Prasība 

tiek ļoti 

labi 

izpildīta 

Spēja uztvert 

Uztver un apstrādā informāciju ātri un 

pareizi 

    

Atpazīst un izprot sakarības     

Prot atziņas pārtransferēt uz līdzīgām 

problēmsituācijām 

    

Izturība 

Patstāvīgi izpilda uzdevumus un mācību 

mērķus 

    

Disciplinēti izpilda grūtākus un ilgstošākus 

uzdevumus 

    

Iztur slodzi     

Kvalitāte 

Uzdevumus veic rūpīgi     

Uzdevumus veic strukturēti un saplānoti     

Iniciatīva 

Aktīvi vēlas līdzdarboties (jautā pēc 

uzdevumiem) 

    

Ir gatavs uzņemties atbildību     

Uzdevumus veic patstāvīgi     

Ierosina savas idejas     

Sadarbošanās 

Ir atvērts     

Darbojas komandā, prot sadarboties ar 

kolēģiem 

    

Problēmām pieiet konstruktīvi     

Sadarbojas ar darbaudzinātāju     

 

Novērtēšana notika:______________________________ (datums) 

 

 

Darbaudzinātājs________________________________           __________________________ 

  (vārds, uzvārds)                                                             (paraksts) 

 

Novērtēšanas anketu nodod DVB apmācību koordinatoram uzņēmumā 

 

Anketu aizpilda pēc katras prakses beigām. 
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Anketa darbaudzinātājiem 
Anketa tiek aizpildīta vienu reizi mācību gadā pēc DVB apmācību beigām. 

 

Darbaudzinātājs (vārds, uzvārds): _________________________________________________ 

 

Vispārīga informācija: 

1.Darbinieku skaits struktūrvienībā________________________________________________ 

2. Audzēkņu skaits DVB apmācībās_______________________________________________ 

3. Audzēkņa izglītības programma/specialitāte_______________________________________ 

4. Iegūstamā kvalifikācija_______________________________________________________ 

 

Tālākiem jautājumiem pretim 3 atbilžu varianti: 

1. Jā          2. Daļēji        3. Nē 

 

Sagatavošanās posms: 

1.  Es pārrunāju darba gaitas specifiku ar audzēkņiem ______ 

2. Man bija pietiekamas priekšzināšanas audzēkņu mācīšanai _________ 

3. Prakses mērķi, saturs un pienākumi bija izrunāti starp praktikantu un prakses vadītāju (no 

skolas puses) _____ 

4. Biju iepriekš saņēmis pietiekamu informāciju par audzēkņiem, kam paredzētas DVB 

apmācības______ 

5. Es nodrošināju audzēkņu ievadīšanu uzņēmumā un informēju par pienākumiem _____ 

6. Es novadīju audzēknim darbavietas drošības instrukciju _____ 

 

DVB apmācību realizācijas posms: 

1. Uzņēmums bija savlaicīgi/ iepriekš informēts par audzēkņu ierašanos ______ 

2. Audzēkņi bija spējīgi veikt mācību plānā noteiktos pienākumus ______ 

3. Darba kolektīvam bija pozitīva attieksme pret audzēkņiem _______ 

4. Es nodrošināju audzēkņiem nepieciešamo atbalstu _______ 

5. Es vienmēr sniedzu nepieciešamo atgriezenisko saiti _______ 

6. Es saņēmu pietiekamu atbalstu (sadarbību) no prakses vadītāja skolā ______ 

7. Prakses periods uzlaboja audzēkņu prasmes un iemaņas _____ 

 

Novērtēšanas posms 

1. Novērtēšanas principi un mehānismi ir skaidri ______ 

2. Vērtējuma aprakstus un vērtēšanas sarunas uzskatu par noderīgām ____ 

3. Audzēknis sniedz savu vērtējumu par manu kā darbaudzinātāja veikumu _____ 

4. Mūsu uzņēmumam audzēkņu uzņemšana nāk par labu ______ 

5. Man bija pietiekams atbalsts/ievadīšana darbaudzinātāja pienākumu veikšanai ___ 

6. Visumā esmu apmierināts ar DVB apmācību norisi ______ 
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Vispārīgie ieteikumi 

 

 Neizvirziet pārāk zemas prasības, taču arī nepārslogojiet audzēkni. 

 Kopā ar audzēkni nospraudiet mācību mērķus, kas ir vienlaicīgi izaicinājums, bet tajā 

pašā laikā realizējams. 

 Neaizmirstiet parādīt atzinību un paslavēt par panākumiem, arī par nelieliem! Tā ir laba 

motivācija. 

 Atbalstiet audzēkni atpazīt viņa stiprās puses, tas stiprinās viņa pašapziņu! 

 Uzmundriniet audzēkni, ja viņš kļūdījies! Kļūdīties ir cilvēcīgi! 

 Lieciet saprast audzēknim, ka viņš ir atbildīgs par saviem uzdevumiem! 

 Pārliecinieties, ka audzēknis saprot savu uzdevumu jēgu un nozīmi! 

 Ja ir grūtības, meklējiet kopā ar audzēkni risinājumu, kā tās novērst! 

 


