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APSTIPRINĀTS: 

Engurē, 2017. gada 27.novembrī 
 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Engurē 

 
2017. gada 27.novembrī.       Nr. 3/2017 

 
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  

organizēšanas kārtība 
 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 49.1 panta otro daļu  

un Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumu Nr. 501  
„ Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  

organizēšanas kārtība” 12.punktu 
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (turpmāk – novērtēšana) 
organizēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka Engures Mūzikas un mākslas skolas 
(turpmāk – izglītības iestāde) pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
kritērijus, pedagoga pašvērtējumu, vērojamo mācību stundu/nodarbību skaitu, lēmuma 
apstrīdēšanas kārtību, nosacījumus pakāpes piešķiršanas termiņam un piemaksas apmēram. 
 

2. Novērtēšanas mērķis ir veicināt pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un 
profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un 
audzināšanas darba rezultātiem un periodiski novērtējot pedagoga profesionālās darbības 
kvalitāti. 
 

3. Pedagogam, kurš izglītības iestādē ir nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu, ir tiesības 
pretendēt uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi (turpmāk - kvalitātes 
pakāpe), neievērojot pēctecīgumu. Kvalitātes pakāpe ir novērtēšanas rezultāts, un tā ir spēkā 
tikai izglītības iestādē, kurā veikta attiecīgā pedagoga novērtēšana.  

 
4. Kārtība nav attiecināma uz pagarinātās dienas grupas pedagogu, izglītības iestādes muzeja 

pedagogu, pedagoga palīgu, internāta, dienesta viesnīcas pedagogu, koncertmeistaru, sporta 
metodiķi, izglītības iestādes bibliotekāru, karjeras konsultantu un izglītības mentoru. 

 
5. Piešķirto kvalitātes pakāpi apliecina izglītības iestādes vadītāja rīkojums, kas izdots līdz 

kārtējā gada 31.maijam. 
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II. Novērtēšanas procesa organizācija 
 
6. Lai pieteiktos novērtēšanai, pedagogs izglītības iestādes noteiktajā termiņā iesniedz 

izglītības iestādes vadītājam iesniegumu (1.pielikums). 
 

7. Izšķir trīs kvalitātes pakāpes: 
7.1. Pirmo kvalitātes pakāpi ieguvis pedagogs demonstrē mērķtiecīgi organizētu 

mācību procesu, nodrošinot labvēlīgu mācību vidi, izvēloties piemērotas mācību 
metodes, sadarbības formas, kas nepieciešamas uz izglītojamā mācīšanos orientēta 
procesa organizēšanai un kompetenču veidošanai. Pirmo kvalitātes pakāpi ieguvuša 
pedagoga profesionālajā darbībā galvenokārt ņem vērā izglītības procesa 
mērķtiecīgumu, atbilstošu metožu izvēli, kas piemērota izglītojamo spējām un 
vajadzībām, kā arī motivējoša kompetenču pieejā balstīta izglītības procesa 
organizēšanu. Pirmo kvalitātes pakāpi var iegūt pedagogs, kura profesionālo darbību 
Iestādē raksturo: 

7.1.1. mērķtiecīgi plānots un īstenots mācību process attīstību veicinošā izglītības 
vidē; 

7.1.2. izglītojamo vecumam un individuālajām vajadzībām piemērotu mācību 
metožu un sadarbības formu izvēle, veicinot izglītojamo individuālo pratību 
attīstību; 

7.1.3. daudzveidīgu un inovatīvu mācību metožu izmantošana ikdienas darbā, 
nodrošinot un paaugstinot katra izglītojamā spējām atbilstošu sniegumu; 

7.1.4. audzēkņu zināšanu un prasmju līmenis ir atbilstošs izglītības programmas 
prasībām; 

7.1.5. audzēkņi piedalās koncertos un citos pasākumos, izvēlētais repertuārs atbilst 
programmas prasībām un audzēkņu individuālajām spējām, ir tematiski 
saistošs un daudzveidīgs; 

7.1.6. audzēkņi piedalās skolas un reģiona līmeņa konkursos, festivālos, koncertos 
un pasākumos. 

 
7.2. Otro kvalitātes pakāpi ieguvis pedagogs izmanto daudzveidīgas mācīšanas un 

mācīšanās stratēģijas ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot izglītojamo spējām 
atbilstošus sasniegumus. Vienlaikus pedagogam ir visaptveroša pedagoģisko procesu 
izpratne, radot iespējas izglītojamiem sadarboties un izziņas procesā aktīvā darbībā 
veidot saskarsmes prasmi, attīstot spējas un kompetences. Otro kvalitātes pakāpi var 
iegūt pedagogs, kura profesionālo darbību Iestādē raksturo (papildus pirmās kvalitātes 
pakāpes prasībām): 

7.2.1. labās prakses piemēru uzkrāšana, metodisko izstrādņu veidošana un dalīšanās 
pedagoģiskā darba pieredzē ar citu izglītības iestāžu pedagogiem; 

7.2.2. nepārtraukta profesionālā pilnveide, pedagoga dalība koncertos, kreatīva 
darbība un aktīva piedalīšanās radošajos projektos; 

7.2.3. jaunāko tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, elektroniskās mācību vides 
izmantošana pedagoģiskā darba pilnveidē; 

7.2.4. audzēkņu individuālā darba dinamikas izpēte, tā pielietošana audzēkņu 
sasniegumu veicināšanā; 

7.2.5. audzēkņi piedalās koncertos, citos pasākumos , veido izstādes; izvēlētais 
repertuārs, tematika atbilst programmas prasībām, atbilst audzēkņu 
individuālajām spējām, ir tematiski saistošs un daudzveidīgs; 

7.2.6. audzēkņi piedalās reģiona, valsts un starptautiska līmeņa konkursos, 
festivālos, koncertos un pasākumos; 

7.2.7. audzēkņu sasniegumi ir konkurētspējīgi reģiona un valsts mērogā. 
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7.3. Trešo kvalitātes pakāpi ieguvis pedagogs ir spējīgs gan standarta, gan 
nestandarta situācijās rast piemērotus risinājumus, izmantojot savu profesionālo 
pieredzi un inovācijas pedagoģijā. Trešo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga inovatīvā 
darbība ir cieši saistīta ar personības attīstību, savas pieredzes pārnesi un izglītības 
iestādes attīstības veicināšanu, kā arī daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošana 
ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot augstus izglītojamo sasniegumus, gan 
skolas, gan ārpusskolas darbā. Trešo kvalitātes pakāpi var iegūt pedagogs, kura 
profesionālo darbību Iestādē raksturo (papildus pirmās un otrās kvalitātes pakāpes 
prasībām): 

7.3.1. audzēkņu sasniegumi ir konkurēt spējīgi valsts un Starptautiskā mērogā, 
audzēkņi ir motivēti turpināt muzikālo izglītību profesionālā līmenī; 

7.3.2. metodisko materiālu izveide, apkopošana, mācību grāmatu sagatavošana un 
publicēšana, jaunrades darbs; 

7.3.3. radošo pasākumu organizēšana audzēkņiem un nozares pārstāvjiem ārpus 
mācību  stundām (koncerti, konkursi, festivāli, meistarklases, kursi, semināri, 
pasākumi); 

7.3.4. kultūrizglītības jomas projektu nodrošināšanas pasākumu sagatavošana, 
izstrāde, īstenošana; 

7.3.5. ieguldījums izglītības iestādes darbības novērtēšanā, attīstības plānošanā un 
veicināšanā. 

8. Novērtēšanu veic izglītības iestādes vadītāja ar rīkojumu iecelta novērtēšanas komisija 
(turpmāk – komisija), kas saskaņā ar komisijas darbības kārtību: 
8.1. organizē novērtēšanas procesu; 
8.2. vēro un vērtē mācību stundas vai nodarbības; 
8.3. novērtē pedagoga pašvērtējumā atspoguļoto profesionālās darbības rezultātu; 
8.4. organizē sarunu ar pedagogu; 
8.5. apkopo rezultātus un izsaka priekšlikumu izglītības iestādes vadītājam par kvalitātes 

pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. 
 

9. Novērtēšanas process sastāv no: 
9.1.  pedagoga profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās, 

izmantojot mācību stundu vai nodarbību vērošanas un novērtējuma lapas - 4 mācību 
stundas/nodarbības (no tām 2 pretendenta izvēlētas, 2 komisijas izvēlētas); 

9.2. pedagoga darba pašvērtējuma (1.pakāpes pretendents vērtē pilnu iepriekšējo mācību 
gadu, 2./3.pakāpes pretendents – divus iepriekšējos mācību gadus), kas atspoguļo 
pedagoga profesionālās darbības kvalitāti; 

9.3. pedagoga ieguldījuma izvērtējums izglītības iestādes attīstībā, sadarbība, pieredzes 
uzkrāšana un pārnese; 

9.4. komisijas vērtējuma; 
9.5. pedagoga un komisijas sarunas. 

 
10. Noteikumu 9.1. apakšpunktā minētos vērojumus fiksē mācību stundu vai nodarbību 

vērošanas lapā (2.pielikums). Komisija var noteikt mācību stundā/nodarbībā obligāti 
izpildāmos kritērijus, kuros nedrīkst saņemt “0” punktus – neatbilstību kritērijam.  

11.  Noteikumu 9.2., 9.3., 9.4, 9.5. apakšpunktos minētos faktus dokumentē pedagoga 
darba vērtējuma kopsavilkuma veidlapā (3.pielikums). 
 

12. Novērtēšanas procesa organizēšanā noteikti šādi termiņi: 
12.1.  līdz 27.novembrim izglītības iestāde izstrādā un saskaņo Tukuma novada Izglītības 

pārvaldē novērtēšanas kārtību; 
12.2.  sākot no 1.decembra līdz 7.decembrim pedagogs iesniedz iesniegumu par 

novērtēšanu; 
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12.3.  no 8.decembra līdz 22.decembrim iestādē tiek izveidota komisija, plānots 
novērtēšanas process; 

12.4.  no 1.janvāra līdz 31.martam noris novērtēšanas process – stundu/nodarbību 
vērošana; 

12.5.  līdz 15.aprīlim pedagogs iesniedz pašvērtējumu; 
12.6.  līdz 10.maijam komisija veidlapā aizpilda vērtējumu par pedagogu; 
12.7.  līdz 25.maijam komisija izvērtē pašvērtējumu un stundu/nodarbību vērošanas 

rezultātus, organizē sarunu ar pedagogu, apkopo rezultātus, sniedz iestādes vadītājam 
priekšlikumu par pakāpes piešķiršanu; 

12.8.  līdz 31.maijam izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par pedagogam piešķirto 
kvalitātes pakāpi. 

 

III. Novērtēšanas virzieni un kritēriji 
 

13. Ja pedagogs īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu vai interešu izglītības 
programmu, viņa profesionālās darbības kvalitāti novērtē atbilstoši šādiem profesionālās 
darbības novērtēšanas virzieniem (turpmāk – novērtēšanas virzieni): 
13.1.  pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtējums 

(pedagoģiskā procesa efektivitāte, mērķtiecīgums, rezultāts); 
13.2.  pedagoga ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā 

vajadzību nodrošināšanā; 
13.3.  pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā; 
13.4.  pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese. 

 
14. Katram pedagoga profesionālās darbības vērtēšanas kritērijam (gan pedagoga 

profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās novērtējumam, gan 
pedagoga pašvērtējuma novērtējumam) ir noteikti kvalitātes vērtēšanas līmeņi: 

14.1. “Jā” - ļoti labi atbilst kritērijam (3 punkti); 
14.2. “Vairāk jā” – labi atbilst kritērijam (2 punkti); 
14.3.  “Vairāk nē” – vāji atbilst kritērijam (1 punkts); 
14.4. “Nē” - neatbilst kritērijam (0 punkti); 
14.5. “Nav novērots” – nav pieejama informācija par kritērija ievērošanu (atzīmē ar “-“). 

 
 

IV. Nosacījumi kvalitātes pakāpes piešķiršanai, piešķiršanas termiņam 
un piemaksas apmēram. 

 
15. Komisija aizpilda vērtējumu, izvērtē pašvērtējumu un stundu/nodarbību vērošanas 

rezultātus, organizē sarunu ar pedagogu un apkopo rezultātus. Komisija organizē pedagogu 
novērtēšanas noslēguma sanāksmi, kuru protokolē. Sēdē izvērtē iegūtos rezultātus un pēc 
sēdes sniedz iestādes vadītājam priekšlikumu par pakāpes piešķiršanu. Izglītības iestādes 
vadītājs izdod rīkojumu par pakāpes piešķiršanu, pamatojoties uz komisijas ierosinājumu. 

16. Kvalitātes pakāpi piešķir uz trīs gadiem un to apliecina izglītības iestādes vadītāja 
rīkojums. Pakāpes derīguma termiņu var ierosināt piešķirt mazāku, to pamatojot 
novērtēšanas noslēguma protokolā. Komisija var izteikt priekšlikumu par augstākas vai 
zemākas kvalitātes pakāpes piešķiršanu, ņemot vērā iegūto punktu skaitu, kā arī par 
atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi, ja novērtēšanas procesā attiecīgais punktu skaits nav 
iegūts. Informāciju par iegūto kvalitātes pakāpi ievada Valsts izglītības informācijas 
sistēmā. 

17. Piemaksas apmēru šim mērķim paredzētā budžeta ietvaros nosaka atbilstoši piešķiramajai 
kvalitātes pakāpei: 

17.1. par pirmo kvalitātes pakāpi līdz 10% no pedagoga mēneša darba algas; 
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17.2. par otro kvalitātes pakāpi līdz 20% no pedagoga mēneša darba algas; 
17.3. par trešo kvalitātes pakāpi līdz 30% no pedagoga mēneša darba algas. 

18. Pedagogam ir tiesības pieteikties uz atkārtotu novērtēšanu pirms pakāpes derīguma 
termiņa beigām, ja pedagogs grib pretendēt uz augstāku kvalitātes pakāpi. 

 

V. Noslēguma jautājumi 
 
19. Pedagogam ir tiesības iepazīties ar novērtēšanas komisijas sagatavoto gala rezultātu 

vienas nedēļas laikā no rezultātu apstiprināšanas brīža. 
20. Ja pedagogs nepiekrīt novērtējumam, viņš piecu darbdienu laikā no galarezultāta 

saņemšanas dienas var apstrīdēt novērtēšanas rezultātu, iesniedzot rakstisku iesniegumu 
izglītības iestādes vadītājam, kurā argumentēti pamato apstrīdēšanas iemeslu. 

21. Ja novērtēšanas rezultāts ir apstrīdēts, izglītības iestādes vadītājs pieaicina papildu 
vērtētājus (Izglītības pārvaldes pārstāvi, pedagogu pārstāvi un/vai ārējos vērtētājus), kas 15 
darbdienu laikā izvērtē vadītāja un pedagoga viedokli, atzīmē pušu argumentus un sagatavo 
atzinumu. Pamatojoties uz atzinumu, iestādes vadītājs piecu darbdienu laikā pieņem 
lēmumu par novērtēšanas rezultāta maiņu, atstāšanu bez izmaiņām vai atkārtotu 
novērtēšanu. 

 
 
 
SASKAŅOTS: 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
vadītājs  Normunds Rečs 
2017. gada 27.novembrī 
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Pielikumi 

1.pielikums - Iesniegums ......................................................................................................................................................... 6 

2.pielikums – Nodarbības vērošanas un novērtējuma (Profesionālās ievirzes (sporta) vai interešu izglītība) lapa ................. 7 

3.pielikums – Pedagoga darba vērtējuma kopsavilkums (profesionālās ievirzes pedagogs un interešu izglītības 
pedagogs)................................................................................................................................................................................. 9 
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1.pielikums - Iesniegums 

 
_____________________________________ 

Iesniedzēja vārds, uzvārds 

 
_____________________________________ 

Personas kods 

 

_____________________________________ 
Amats 

 

 
 

_____________________________________ 
Iestādes, kurai tiek adresēts iesniegums, nosaukums 

 

 

_____________________________________ 
Amats, vārds, uzvārds 

 

 
 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu novērtēt manas profesionālās darbības kvalitāti  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________, 

Izglītības iestādes nosaukums, adrese 

 
lai pretendētu uz _____ . kvalitātes pakāpi. 
 
 
 

 
__________________________  /_______________________/ 

Paraksts  paraksta atšifrējums   

 
20___.gada ____.decembrī. 
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2..pielikums – Mācību stundas/nodarbības vērošanas un novērtējuma lapa (Profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas un dejas) izglītība) 

 

Mācību stundas/nodarbības vērošanas un novērtējuma lapa 
(Profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas un dejas) izglītības programmās) 

 
1. Vispārīgā informācija 

Pedagogs (vārds, uzvārds)   

Izglītības iestāde   

Profesionālās ievirzes izglītības programmas nosaukums   

Mācību priekšmets   

Klase/grupa   

Stundas veids:  individuālā nodarbība   

   grupas stunda   

Izglītojamo skaits klasē/grupā   stundā   

Mācību stundas/nodarbības tēma   

Vērtētājs(-i ) (vārds, uzvārds, amats)   

 
Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 
2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

 

Vērtējums Fakti, kas par to liecina 

Apgalvojumi 
jā 

vairāk 

jā 

vairāk 

nē 
nē 

Nav 

novērots 
 

1. Mācību procesa plānošana un organizācija 

1.1. Nodarbības/stundas mērķi un uzdevumi ir 
skaidri definēti. Pedagogs sadarbojas ar 
izglītojamajiem, lai iegūtu savstarpēju izpratni par 
sasniedzamo rezultātu 

            

1.2. Nodarbības/stundas laika izmantojums ir 
optimāli plānots un kontrolēts. Izglītojamie 
veiksmīgi iekļaujas stundas norisē 

            

1.3. Tiek nodrošināta labvēlīga emocionālā vide 
(pozitīva, iekļaujoša, cieņpilna, taktiska 
attieksme), notiek pedagoga un izglītojamo 
sadarbība, radot interesi par mācību 
priekšmetu/tematu un motivāciju līdzdarboties 

            

1.4. Izglītojamie ir disciplinēti un ievēro kopējos 
darba organizācijas nosacījumus 

            

2. Mācību procesa norises mērķtiecīgums un rezultativitāte 

2.1. Nodarbībai/stundai izvirzītais uzdevums, 
satura un metožu izvēle atbilst izglītojamo 
vecumam un sagatavotībai 

            

2.2. Pedagoga organizētās mācību aktivitātes 
stundā ir jēgpilnas, savstarpēji saistītas un 
pēctecīgas. Pedagogs izmanto paņēmienus, kas 
atsauc atmiņā iepriekšējās zināšanas un pieredzi 

          

  

2.3. Pedagoga norādījumi, skaidrojumi, jautājumi 
stundas laikā ir skaidri formulēti, konstruktīvi, 
saprotami, un komunikācijas veids (t. sk. acu 
kontakts, balss tembrs, valodas temps, žesti, 
mīmika) veicina izglītojamo turpmāko progresu 

            

2.4. Pedagogs efektīvi, lietderīgi izmanto viņa 
rīcībā esošos resursus (mācību materiālus, 
materiāltehniskos līdzekļus un informācijas 
tehnoloģijas) izvirzīto mērķu sasniegšanai 
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2.5. Pedagogs mērķtiecīgi virza izglītojamo 
mācīšanos, akcentējot būtisko, minot praktiskus 
piemērus, rosinot jautāt, izzināt. Nodrošina 
izglītojamiem iespēju analizēt, skaidrot, salīdzināt 
iegūto informāciju ar citos mācību priekšmetos 
gūtajām zināšanām 

            

2.6. Pedagogs mācību procesā ņem vērā 
izglītojamo talantus un individuālos sasniegumus. 
Respektē dažādās mācīšanās vajadzības, 
mācīšanās stilus, akceptē izglītojamo un savas 
kļūdas, rosina kopīgi risināt problēmas 

            

2.7. Pedagogs veicina sadarbības prasmes 
(sadarbība ar citiem, darbs pārī, grupās, ja 
individuāla nodarbība, tad sadarbība ar pedagogu) 

            

2.8. Pedagogs veicina mācīšanās prasmju attīstību 
(organizēt savu darbu, plānot laiku, izvēlēties 
efektīvāko paņēmienu rezultāta sasniegšanai, 
meklēt uzziņas avotus, izmantot IT, svešvalodas) 

            

2.9. Izglītojamiem tiek veicinātas radošas, 
analītiskas, pētnieciska rakstura darbības 
(informācijas atlase, sistematizēšana, analīze, 
sintēze) 

            

2.10. Izglītojamiem tiek izvirzītas noteiktas 
prasības precizitātei uzdevumu izpildē un darba 
kvalitātei (pieraksti, zīmējumi, modeļi, 
izpildījums) 

            

3. Vērtēšana 

3.1. Pedagogs vērtē izglītojamos (piemēram, 
uzslavas, pozitīva kritika), novērtē izglītojamo 
sasniegumus, tai skaitā individuālos sasniegumus, 
talantus, izaugsmes dinamiku 

            

3.2. Pedagogs nodrošina izglītojamiem virzošu 
atgriezenisko saiti un norādījumus, kas darāms, lai 
uzlabotu sniegumu 

            

3.3. Pedagogs palīdz attīstīt izglītojamajiem 
prasmi novērtēt savus rezultātus un analizēt 
individuālos sasniegumus, veicamos uzlabojumus. 
Izglītojamie tiek iesaistīti stundas gaitas un 
rezultātu novērtēšanā 

            

 
Kopsavilkums: 

Vērtēšanas virzieni 

Maksimāli iespējamo 

iegūstamo punktu 

skaits (neņemot vērā 

vērtējumu “nav 

novērots”) 

Kopējais 

punktu 

skaits 

Vērtēšanas 

kritēriju skaits 
(neņemot vērā 

vērtējumu “nav 

novērots”) 

Vidējais punktu 

skaits (kopējais 

punktu skaits/ 

vērtējumu skaitu)  
(divi cipari aiz komata) 

Mācību procesa plānošana un 
organizācija  
 

    

Mācību procesa norises 
mērķtiecīgums un rezultativitāte 

    

Vērtēšana   
 

  

KOPĀ     
 

Ar vērtējumu iepazinos: 

Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts     Datums   

     

Vērtētāja vārds, uzvārds, paraksts     Datums   
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3.pielikums – Pedagoga darba vērtējuma kopsavilkums 

 

Pedagoga darba vērtējuma kopsavilkums 
(profesionālās ievirzes pedagogs un interešu izglītības pedagogs) 

Izglītības iestādes nosaukums  ______________________________________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds   ______________________________________________ 

 

1.Pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtējums (pedagoģiskā procesa efektivitāte, mērķtiecīgums, 

rezultāts): 
 

Pedagoga pašvērtējums Komisijas vērtējums Nr. 
p. 
k. 

Kritēriji 
Vērtējums Fakti, kas par to liecina Vērtējums 

Komentārs (obligāti, ja atšķiras no pedagoga 
pašvērtējuma) 

KOPĀ 

1.1. Mērķtiecīgs mācību priekšmeta/-u 
tematiskais plānojums. Mācību 
programmas izveide, mērķtiecīga 
tās aktualizācija 

     

1.2. Pārbaudes darbu plānojums      
1.3. Mācību metožu, darba 

organizācijas formu un mācību 
materiālu daudzveidība 

     

1.4. Jēgpilna tehnisko mācību līdzekļu 
izmantošana mācību procesā 

     

1.5. Audzēkņu darbības rezultātu 
analīze 

     

1.6. Audzēkņu izaugsmes dinamikas 
izpēte 

     

1.7. Audzināšanas procesa organizēšana 
izglītības iestādē un ārpus tās, 
rezultātu izvērtēšana 

     

IEGŪTAIS PUNKTU SKAITS (pedagoga pašvērtējums + komisijas vērtējums)  
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU SKAITS 7x2=14 

Saruna ar pedagogu – 20___.gada ___. _____________. 
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2. Pedagoga ieguldījums audzēkņa individuālo spēju attīstībā un vajadzību nodrošināšanā 
 

Pedagoga pašvērtējums Komisijas vērtējums Nr. 
p. 
k. 

Kritēriji 
Vērtējums Fakti, kas par to liecina Vērtējums 

Komentārs (obligāti, ja atšķiras no pedagoga 
pašvērtējuma) 

KOPĀ 

2.1. Individuālais darbs ar audzēkņiem, 
saskaņā ar individuālā darba 
plānojumu 

     

2.2. Papildu darbs ar talantīgajiem 
audzēkņiem vai audzēkņiem ar 
mācīšanās grūtībām vai zemiem 
mācību sasniegumiem 

     

2.3. Audzēkņu gatavošana olimpiādēm, 
konkursiem, skatēm, audzēkņu 
sasniegumi tajos 

     

2.4. Piedalīšanās skolas pasākumu 
organizēšanā, audzēkņu iesaiste 
tajos 

     

2.5. Sadarbība ar audzēkņa ģimeni      

2.6. Pedagoga spēja veidot kolektīvās 
vienības un grupu darba sadarbības 
formas. 

     

IEGŪTAIS PUNKTU SKAITS (pedagoga pašvērtējums + komisijas vērtējums)  
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU SKAITS 6x2=12 

Saruna ar pedagogu – 20___.gada ___. _____________. 
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3. Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā 
 

Pedagoga pašvērtējums Komisijas vērtējums Nr. 
p. 
k. 

Kritēriji 
Vērtējums Fakti, kas par to liecina Vērtējums 

Komentārs (obligāti, ja atšķiras no pedagoga 
pašvērtējuma) 

KOPĀ 

3.1. Iesaistīšanās izglītības iestādes 
ikgadējās darbības plānošanā 

     

3.2. Priekšlikumu izteikšana izglītības 
iestādes darbības uzlabošanai 

     

3.3. Darba vides sakārtošana un 
saudzēšana 

     

3.4. Atbilstoši prasībām veikti ieraksti 
skolas obligātajā dokumentācijā 
(žurnāli, protokoli, atskaites, plāni 
u.c.) 

     

3.5. Aktīva līdzdalība pedagoģiskās 
padomes sēdē un informatīvajās 
sanāksmēs 

     

3.6. Darbs mācību priekšmetu 
metodiskajā komisijā vai darba 
grupā 

     

3.7. Izglītības iestādes tēla 
popularizēšana 

     

3.8. Papildu pedagoģiskā darba un 
sabiedrisko pienākumu veikšana 
izglītības iestādē 

     

IEGŪTAIS PUNKTU SKAITS (pedagoga pašvērtējums + komisijas vērtējums)  
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU SKAITS 8x2=16 

Saruna ar pedagogu – 20___.gada ___. _____________. 
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4. Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese 
 

Pedagoga pašvērtējums Komisijas vērtējums Nr. 
p. 
k. 

Kritēriji 
Vērtējums Fakti, kas par to liecina Vērtējums 

Komentārs (obligāti, ja atšķiras no pedagoga 
pašvērtējuma) 

KOPĀ 

4.1. Sadarbība ar savas skolas kolēģiem 
mācību un audzināšanas darba 
plānošanā, īstenošanā 

     

4.2. Sadarbība ar novada un reģiona 
skolām un institūcijām 

     

4.3. Sadarbība ar valsts institūcijām 
(biedrībām, asociācijām u.c.) 

     

4.4. Personības pašpilnveide un 
profesionālā meistarība (kursu, 
semināru, darbnīcu, nometņu u.c. 
apmeklētība), to ietekme uz 
pedagoga profesionālo izaugsmi 

     

4.5. Pieredzes tālāknodošana (prakses 
vadītājs, mentors, lektors, 
meistarklases vadītājs) 

     

4.6. Mācību un metodisko materiālu 
veidošana, līdzdalība projektos 

     

4.7. Publicitāte (raksti, grāmatas, blogi, 
koncertdarbība, izstādes u.c.),  

     

IEGŪTAIS PUNKTU SKAITS (pedagoga pašvērtējums + komisijas vērtējums)  
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU SKAITS 7x2=14 

Saruna ar pedagogu – 20___.gada ___. _____________. 
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Izglītības iestādes nosaukums  ______________________________________________ 
 

Pedagoga vārds, uzvārds   ______________________________________________ 
 

Rezultātu kopsavilkums 
 

Vērtēšanas virzieni Maksimāli iespējamo 
iegūstamo punktu skaits  

Kopējais iegūtais 
punktu skaits 

Vērtēšanas kritēriju 
skaits  

Vidējais punktu skaits (kopējais 
iegūtais punktu skaits/ 

vērtēšanas kritēriju skaitu) 
(divi cipari aiz komata) 

Pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības 
rezultātu izvērtējums (pedagoģiskā procesa efektivitāte, 
mērķtiecīgums, rezultāts): 

42  14  

Pedagoga ieguldījums audzēkņa individuālo spēju attīstībā un 
vajadzību nodrošināšanā 

36  12  

Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā 48  16  
Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese 42  14  

KOPĀ (pedagoga darba vērtējuma kopsavilkums) 168  56  
Mācību stundu/nodarbību vērošana (1.)     
Mācību stundu/nodarbību vērošana (2.)     
…     
…     

KOPĀ (mācību stundu/nodarbību vērošanā)     
PAVISAM KOPĀ (punktu summa - vidējais iegūtais punktu skaits pedagoga - komisijas kopvērtējumā un vidējais punktu skaits 

stundu/nodarbību vērošanā)   

 

Vērtētāji:  vārds, uzvārds, paraksts     Datums  

     

     

     

     

 

Ar vērtējumu iepazinos: 
Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts     Datums   

     

 


