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APSTIPRINĀTS 

ar Riebiņu pirmsskolas  

izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas  

2017. gada …………..rīkojumu Nr….. 

 

 

Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  

organizēšanas kārtība 

 
Izdota saskaņā ar  

Ministru Kabineta 2017. gada 22.augusta 

 noteikumiem Nr.501„Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  

novērtēšanas organizēšanas kārtība” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (turpmāk – 

novērtēšana) organizēšanas procesu, novērtēšanas virzienus un pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpju (turpmāk – kvalitātes pakāpe) aprakstu. 

 

2. Novērtēšanas procesā pedagogam ir tiesības pretendēt uz jebkuru kvalitātes pakāpi, neievērojot 

pēctecīgumu. 

 

3. Kvalitātes pakāpe ir pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas rezultāts, un tā ir spēkā tikai 

tajā izglītības iestādē, kurā veikta pedagoga novērtēšana. Kvalitātes pakāpe attiecas uz to amata 

nosaukumu, kurā veikta pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. 

 

4. Pirmo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo: 

4.1 mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide; 

4.2.piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos 

orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu. 

 

5. Otro kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo: 

5.1. mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide, kā arī 

piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos 

orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu; 

5.2. daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošana ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot 

izglītojamo spējām atbilstošus sasniegumus; 

5.3. visaptveroša pedagoģisko procesu izpratne, radot iespējas izglītojamiem sadarboties un 

izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstīt spējas un kompetences. 

 

6. Trešo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo: 



 

 

6.1. mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide, kā arī 

piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos 

orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu; 

6.2. daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošana ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot 

augstus izglītojamo sasniegumus; 

6.3. visaptveroša pedagoģisko procesu izpratne, radot iespējas izglītojamiem sadarboties un 

izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstīt spējas un kompetences; 

6.4. prasme rast piemērotus risinājumus gan standarta, gan nestandarta situācijās, izmantojot 

profesionālo pieredzi un inovācijas pedagoģijā; 

6.5. aktīva iesaiste personības attīstībā, savas pieredzes pārneses nodrošināšanā un izglītības 

iestādes attīstības veicināšanā. 

 

7. Lai novērtētu tā pedagoga profesionālās darbības kvalitāti, kurš atsāk pedagoģisko darbību pēc 

prombūtnes, kas ir ilgāka par vienu mācību gadu, vai uzsāk pedagoģisko darbību citā izglītības 

iestādē, viņam izglītības iestādē jānostrādā vismaz viens gads. 

 

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

gada 31. maijam un to apliecina atbilstoša parauga apliecība (pielikums Nr.1). Piešķirtā 

kvalitātes pakāpe stājas spēkā no 1.septembra un ir derīga 3 gadus.  

 

II. Novērtēšanas virzieni 

9. Ja pedagogs īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu viņa profesionālās darbības 

kvalitāti novērtē atbilstoši šādiem profesionālās darbības novērtēšanas virzieniem (turpmāk – 

novērtēšanas virzieni): 

9.1. pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtējums 

(pedagoģiskā procesa efektivitāte, mērķtiecīgums, rezultāts); 

9.2. pedagoga ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību 

nodrošināšanā; 

9.3. pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā; 

9.4. pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese. 

 

10. Skolotāja logopēda novērtēšanu veic atbilstoši šādiem novērtēšanas virzieniem: 

10.1. līdzdalība pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, pedagoga darbības rezultātu 

izvērtējums (izglītojamā attīstības diagnosticēšana, rezultātu izvērtējums un atbalsta 

koordinēšana pedagoģiskajā procesā); 

10.2. ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību nodrošināšanā 

(iesaiste problēmu risināšanā, sadarbība ar institūcijām, atgriezeniskās saites nodrošināšana); 

10.3. ieguldījums izglītības iestādes attīstībā; 

10.4.pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese. 

 

 

III. Novērtēšanas procesa organizācija 

11. Novērtēšanas process sastāv no: 

11.1. pedagoga profesionālās darbības vērtējuma 5 rotaļnodarbībās (logopēdijas nodarbības) no 

tekošā gada 1. janvāra līdz 30.aprīlim: 

11.1.1. 1. pakāpei – pedagoga iniciētas 3 nodarbības un izglītības iestādes komisijas iniciētas 

2 rotaļnodarbības; 

11.1.2. 2. pakāpei –  pedagoga iniciētas 2 nodarbības un izglītības iestādes komisijas 

iniciētas 3 rotaļnodarbības; 

11.1.3. 3. pakāpei – pedagoga iniciētas 2 nodarbības, izglītības iestādes komisijas iniciētas 2 

rotaļnodarbības un pedagoga iniciēts 1 seminārs (nodarbība, lekcija citiem pedagogiem vai 

meistarklase). 



 

 

 

12. Pedagoga darba pašvērtējuma (Pielikums Nr. 4), kas atspoguļo pedagoga profesionālās darbības  

kvalitāti par pēdējiem 3 gadiem, vai vismaz vienu gadu, ja pedagogs uzsāk vai atsāk darbu 

izglītības iestādē, ko iesniedz līdz tekošā gada 15.aprīlim. 

Iesniedzot darba pašvērtējumu par vienu gadu, pedagogs var pretendēt uz 1. pakāpi, iesniedzot 

darba pašvērtējumu par diviem gadiem, pedagogs var pretendēt uz 1. vai 2. pakāpi. 

 

13. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanai tiek izmantotas Ministru kabineta 2017.gada 

22.augusta noteikumos Nr.501 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

organizēšanas kārtība” (Pielikums Nr. 3) noteiktās veidlapas. 

14. Vērtējumu veidlapās un pašvērtējumā izsaka skaitļos: 

Jā – 4; 

Drīzāk jā – 3; 

Daļēji – 2,  

Drīzāk nē – 1; 

Nē – 0. 

15. Ar izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtību 

iestādes vadītāja iepazīstina pedagoģisko kolektīvu līdz kārtējā gada 30. novembrim. 

 

16. Lai pieteiktos novērtēšanai, pedagogs līdz tekošā gada 10. decembrim iesniedz  izglītības 

iestādes vadītājam iesniegumu (pielikumā Nr. 2). 

  

17. Izglītības iestādes vadītājs izveido novērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) vismaz triju 

cilvēku sastāvā,  nosaka ar rīkojumu komisijas darbības kārtību, kurā ietver novērtēšanas 

norises un laika plānojumu, rezultātu apkopošanas un lēmuma pieņemšanas procedūru. 

 

18. Komisijas loceklis nepiedalās sava darba kvalitātes novērtēšanā. 

 

19. Komisija saskaņā ar komisijas darbības kārtību: 

19.1. organizē novērtēšanas procesu; 

19.2. vēro un vērtē 5 rotaļnodarbības (logopēdijas nodarbības); 

19.3. novērtē pedagoga pašvērtējumā atspoguļoto profesionālās darbības rezultātu. Neskaidrību 

gadījumā komisija ir tiesīga pedagogam pieprasīt iesniegt dokumentālus pierādījumus vai veikt 

pedagoga intervēšanu; 

19.4.apkopo rezultātus un izsaka priekšlikumu izglītības iestādes vadītājam par kvalitātes 

pakāpes piešķiršanu  vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. 

 

20. Pedagoga profesionālās kvalitātes darbības kvalitātes novērtēšanas rezultāti tiek noteikti pēc 

šāda aprēķina: 

20.1. Pedagoga pašvērtējumā atspoguļotais profesionālās darbības rezultāts: 

(Darbinieka pašvērtējuma punktu kopsumma + Novērtēšanas komisijas vērtējuma 

punktu kopsumma) : 2 = Pašvērtējuma kopsumma 

      20.2. Pirmsskolas rotaļnodarbību vērošanas un novērtējuma rezultāts: 

Iegūto punktu kopsummu : 5 = Rotaļnodarbību vērošanas un novērtējuma 

kopsumma 

      20.3. Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultāts: 

Pašvērtējuma kopsumma + Rotaļnodarbību vērošanas un novērtējuma kopsumma = 

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultāts 

 

21. Komisijas sēdes ir slēgtas.  

 



 

 

IV. Novērtēšanas virzienu vērtējums 

22.  Pirmsskolas rotaļnodarbību vērošana un novērtējums, pedagoga pašvērtējuma izvērtējums: 

 

22.1.  1. kvalitātes pakāpe - ne mazāk kā 100 punkti (maksimāli 168 =116+52), kopā tie ir 60% 

no maksimāli iegūstamā punktu skaita; 

 

22.2.  2. kvalitātes pakāpe – ne mazāk kā 117 punkti, kopā tie ir 70% no maksimāli iegūstamā 

skaita; 

 

22.3.  3. kvalitātes pakāpe – ne mazāk kā 134 punkti, kopā tie ir 80% no maksimāli iegūstamā 

punktu skaita. 

 

23. Logopēdijas nodarbības vērošana un novērtējums (Speciālie pedagogi u.c. ievērojot iestādes 

specifikāciju): 

 

23.1. 1. kvalitātes pakāpe- ne mazāk kā 48 punkti (maksimāli 80=44+36), kopā tie ir 60% no 

maksimāli iegūstamā punktu skaita;  

 

23.2.   2. kvalitātes pakāpe-ne mazāk kā 56 punkti,  kopā tie ir 70% no maksimāli iegūstamā 

punktu skaita; 

 

23.3.  3. kvalitātes pakāpe- ne mazāk kā 64 punkti, kopā tie ir 80% no maksimāli iegūstamā 

punktu skaita.  

 

  

V. Kārtība, kādā pieņem lēmumu par pedagoga kvalitātes pakāpes piešķiršanu 

24. Komisijas loceklis atturas no piedalīšanās lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šī komisijas 

locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu 

intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais komisijas loceklis. 

25. Ja pedagogs, pretendējot uz iesniegumā norādīto kvalitātes pakāpi, ir pārsniedzis kvalitātes 

pakāpes piešķiršanai noteikto novērtējumu, pedagogam nepiešķir augstāku kvalitātes pakāpi. 

 

26. Ja pedagogs, pretendējot uz iesniegumā norādīto kvalitātes pakāpi, nav sasniedzis kvalitātes 

pakāpes piešķiršanai noteikto pietiekamo novērtējumu, viņam nepiešķir zemāku kvalitātes 

pakāpi. 

 

27.  Iestādes vadītājs,  pamatojoties uz izglītības iestādes komisijas izteikto priekšlikumu, pieņem 

lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam līdz kārtējā gada 31. maijam. 

28. Pedagogus iepazīstina ar pieņemto lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu līdz kārtējā gada 

6. jūnijam. 

 

29. Ja pieņemts lēmums atteikt kvalitātes pakāpes piešķiršanu, izglītības iestādes vadītājs par to 

informē pedagogu, izsniedzot viņam komisijas protokola izrakstu un rīkojumu par lēmumu 

atteikt kvalitātes pakāpes piešķiršanu (kopiju). 

 

 

VI. Kārtība, kādā apstrīd un pārsūdz lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu 

30. Ja darbinieks nepiekrīt vērtējumam, viņš trīs darba dienu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, 

iesniedz pamatotu iesniegumu iestādes vadītājam ar lūgumu veikt atkārtotu novērtēšanu. 



 

 

31. Ja novērtēšanas rezultāts ir apstrīdēts, izglītības iestādes vadītājs pieaicina papildu vērtētājus 

(izglītības iestādes dibinātāju vai tā pilnvarotu personu, pedagogu pārstāvi, vai ārējos 

vērtētājus), kas 15 darbdienu laikā izvērtē vadītāja un nodarbinātā 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. 

32. Atkārtota darbinieka novērtēšana notiek septiņu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 

darbinieka atkārtotu novērtēšanu. 

 

33. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi, pedagogam ir tiesības pretendēt uz 

to pašu vai citu kvalitātes pakāpi pēc viena izglītības iestādē nostrādāta mācību gada, no dienas, 

kad izglītības iestādē iesniegts pedagoga iesniegums. 

 

34. Neparedzētu situāciju gadījumā (piem., pedagoga ilgstoša slimošana, dzemdību vai bērna 

kopšanas atvaļinājums, tiesvedības process darba tiesisko attiecību pārtraukšanas rezultātā u.c.)  

novērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas atlikšanu vai pārcelšanu uz citu laiku, vai izbeigšanu, pamatojumu fiksējot sēdes 

protokolā. 

 

VII. Nosacījumi piemaksas apmēram 

35.  Piemaksas apmērs tiek noteikts saskaņā ar Riebiņu novada domes sēdes lēmumu. 

 

36. Piemaksas apjoms par to pašu kvalitātes pakāpi var mainīties katru gadu, pie nosacījuma, ja 

mainās kopējais finansējums, ko saņem izglītības iestāde, kā arī kvalitātes pakāpi ieguvušo 

pedagogu skaits. 

 

 

VIII. Komisijai iesniegto dokumentu uzglabāšana 

37. Izglītības iestāde tās lietvedībā noteiktajā kārtībā par novērtēšanas procesu uzkrāj attiecīgās 

komisijas darbību apliecinošos dokumentus. 

 

38. Minēto dokumentu glabāšanas termiņš izglītības iestādē ir pieci gadi. 

 

 

 

 

              Iestādes vadītāja             J. Harlamova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSKATĪTS  

Riebiņu PII “Sprīdītis”  

Pedagoģiskās padomes 15.11.2017. 

sēdē (protokols Nr. 4) 

SASKAŅOTS 

Riebiņu novada domes 

priekšsēdētājs 

……………………P. Rožinskis 

2017. gada____. decembrī 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 1 

  

Apliecības veidlapas paraugs 

Apliecība Nr.______ 

      

(izdošanas vieta)   (izdošanas datums) 

      

  (vārds, uzvārds)   

      

  (personas kods)   

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā ir ieguvis(-usi) 

__________________________. kvalitātes pakāpi. 



 

 

Iestāde, kas piešķīrusi kvalitātes 

pakāpi_________________________________________________________________________ 

  

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana attiecas uz amata 

nosaukumu______________________________________________________________________ 

 

Apliecība derīga no ____________. gada 1. septembra līdz ______________ gada 31. augustam. 

Apliecības 

izdevējas iestādes 

vadītājs 

      

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

Z.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielikums Nr. 2 

 

 

_______________________________________ 

/iestādes, kurai tiek adresēts iesniegums, nosaukums/ 

 

  _______________________________________ 

/iestādes vadītāja vārds, uzvārds/ 

 

______________________________________ 

/pedagoga vārds, uzvārds/ 

 

_______________________________________ 

/personas kods/ 

 

 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu novērtēt manas profesionālās darbības kvalitāti ______________________________ 



 

 

 

________________________________________________________________________________ 
/izglītības iestādes nosaukums un adrese/ 

 

par laika periodu no ____________līdz__________mācību gadam, lai pretendētu uz Pedagogu  

 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas _________________ . kvalitātes pakāpi. 
                                                                                               /pakāpes nosaukums/ 

 

 

 

Kvalitātes pakāpes novērtēšana attiecas uz ________________________________________ 

                                                                     /ieņemamais amats/ 

amata nosaukumu. 

 

 

 

________________ 

Datums 

____________________/__________________ 

  Pedagoga paraksts/ paraksta atšifrējums 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 3 

Pirmsskolas rotaļnodarbību vērošanas un novērtējuma lapa 

1. Vispārīgā informācija 

Izglītības iestāde   

            

Grupa   Izglītojamo skaits grupā   nodarbībā   

    

Pirmsskolas izglītības pedagogs (vārds, uzvārds)   

    

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

Grupu nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 



 

 

Apgalvojumi 

Vērtējums Fakti, kas par to liecina 

Jā-4 
Drīzāk 

jā-3 

Daļēji-

2 

Drīzāk 

nē-1  
Nē-0 

 

1. Rotaļnodarbības uzdevumu izvirzīšana un nepieciešamo apstākļu radīšana 

1.1. Nodarbības mērķi un 

uzdevumi atbilst izglītības 

programmai 

            

1.2. Nodarbības uzdevumi ir 

saistīti ar nedēļas tēmu 

            

1.3. Rotaļnodarbības saturs un 

struktūra, izvēlētās metodes un 

organizācijas formas atbilst tēmai 

un bērnu vecumam 

            

1.4. Ir plānoti diferencēti 

uzdevumi atbilstoši bērnu 

attīstības līmenim 

            

1.5. Bērniem ir nodrošināti 

apstākļi darbam un nepieciešamie 

mācību materiāli 

            

1.6. Pedagogs izmanto literāro 

darbu, pašsacerētu pasaku, 

aprakstošu mīklu un citus 

paņēmienus labākai un spilgtākai 

uzdevuma izpildei 

            

1.7. Tiek izmantots uzskates, 

demonstrējamais materiāls, rotaļu 

elementi 

            

1.8. Nodarbības mērķis ir 

sasniegts 

            

2. Bērnu noskaņošana un ievirzīšana mācību darbā rotaļnodarbībā 

2.1. Bērnu emocionālais 

noskaņojums, uzmanības 

noturīgums, motivācija atbilst 

nodarbības mikroklimatam, 

mācību uzdevumu īstenošanai 

            

2.2. Satura apjoms un sarežģītības 

pakāpe atbilst bērnu vecumposma 

īpatnībām un attīstības līmenim 

            

2.3. Bērni ir pietiekami noslogoti, 

ievērojot katra bērna attīstības 

līmeni 

            

2.4. Vērojama bērnu sadarbība 

(3–6 gadus veciem bērniem darbs 

pārī, grupās) 

            

2.5. Vērojamas radoša, analītiska, 

pētnieciska rakstura darbības, 

izvirzot problēmsituācijas 

            



 

 

2.6. Pedagogs mudina bērnus 

plānot savu darbību, strādāt 

patstāvīgi, izvēlēties darba 

materiālus 

            

2.7. Pedagogs piedāvā bērniem 

daudzveidīgus materiālus, rosina 

tos izmantot darbojoties 

            

2.8. Izmantojamie materiāli 

atrodas bērniem pieejamā vietā 

            

2.9. Bērniem tiek dota iespēja 

radoši darboties, veicinot viņu 

fantāziju, stāstot par paveikto 

            

2.10. Bērni ievēro kopējos darba 

organizācijas nosacījumus 

(sakārtota darba vide, radoša 

(ne)kārtība, brīva gaisotne, 

pozitīvs mikroklimats, uzvedības 

kultūra u. c.) 

            

2.11. Tiek pievērsta uzmanība 

darba izpildes kvalitātei 

            

2.12. Bērni patstāvīgi prot novērst 

sīkas problēmas, aktīvi iesaistās 

nodarbībā 

            

2.13. Ir ievērots katrs bērns, 

izteikta atzinība, uzslavas, 

pamudinājumi 

            

2.14. Bērnu darbi tiek izlikti 

kopīgai aplūkošanai 

            

3. Pedagoga un bērnu savstarpējā saskarsme 

3.1. Pedagoga valoda ir skaidri 

saprotama, labs paraugs bērniem, 

jautājumi un skaidrojumi bērniem 

viegli uztverami 

            

3.2. Pedagogs pievērš uzmanību 

bērnu valodai 

            

3.3. Pedagoga uzvedība liecina 

par veiksmīga rezultāta gaidām, 

paužot to valodā, acu skatienā, 

kustībās, pedagogs pārredz visus 

bērnus, ir acu kontakts ar bērniem 

            

3.4. Bērnam ir iespēja izkustēties, 

intelektuālais darbs mijas ar 

kustību aktivitātēm 

            

3.5. Pedagogam un bērniem ir 

pozitīva saskarsme 

            



 

 

3.6. Bērni spēj pozitīvi novērtēt, 

priecāties par citu bērnu paveikto 

            

3.7. Bērni iesaistās nodarbības 

gaitas un rezultātu novērtēšanā, 

pedagogs izmanto atgriezenisko 

saiti 

            

Punktu skaits       

PUNKTU KOPSUMMA   

 

Ar vērtējumu iepazinos: 

Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts     Datums   

Vērtētāja(-u) vārds, uzvārds, paraksts     Datums   

  

 

 

 

 

 

 

 

Logopēdijas nodarbības vērošanas un novērtējuma lapa 

1. Vispārīgā informācija 

Izglītības iestāde   

    

Klase, grupa   

Pedagogs/logopēds (vārds, uzvārds) 
  

    

Nodarbības tēma   

    

Individuāla 

nodarbība 

 

Nodarbība grupā  



 

 

(2–5 bērni) 

    

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

Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

Apgalvojumi 

Vērtējums Fakti, kas par to 

liecina 

Jā-4 
Drīzāk 

jā-3 

Daļēji- 

2 

Drīzāk 

nē-1 

Nē-

0  

1. Mācīšana  

1.1. Nodarbības mērķi un uzdevumi tiek 

skaidri formulēti un sasniegti 

            

1.2. Mācību darbs ir organizēts, un laiks 

izmantots efektīvi 

            

1.3. Tiek nodrošināta labvēlīga 

emocionālā vide logopēda un izglītojamo 

sadarbībai 

            

1.4. Vērojama izglītojamo motivēšana 

darbam 

            

1.5. Mācību uzdevumu formulējums ir 

saprotams 

            

1.6. Pedagoga/logopēda skaidrojums ir 

kvalitatīvs (jautājumu uzdošanas veids, 

terminu lietojums, valodas kultūra) 

            

1.7. Pedagogs/logopēds mācību procesā 

sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem nav 

izveidojusies sākotnējā lasīt un rakstīt 

prasme 

            

1.8. Mācību metodes un paņēmieni atbilst 

izvirzīto mērķu sasniegšanai 

            

1.9. Pedagogs/logopēds izmanto 

piemērotākās metodes izglītojamo 

valodas ritma un tempa traucējumu 

novēršanai 

            

1.10. Tiek nodrošināta individuāla pieeja 

izglītojamiem ar artikulācijā iesaistīto 

orgānu uzbūves un darbības 

traucējumiem 

            

1.11. Mācību līdzekļi un materiāli 

izmantoti izvirzīto mērķu sasniegšanai 

            

Punktu skaits       



 

 

PUNKTU KOPSUMMA   

 

Ar vērtējumu iepazinos: 

Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts     Datums   

 

Vērtētāja(-u) vārds, uzvārds, paraksts     Datums   
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Pielikums Nr. 4 

Pedagoga, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 

darba pašvērtējums 

 
Izglītības iestāde______________________________________________________________________________________________________ 

Pedagogs (vārds, uzvārds)_______________________________________________________________________________________________ 

Amats______________________________________________________________________________________________________________ 

Novērtēšanas periods:__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Profesionālās 

darbības 

novērtēšanas 

virziens 

Kvalitātes indikators Pamatojums Darbinieka 

pašvērtējums 

punktos 

Novērtēšanas 

komisijas vērtējums 

punktos 

4
 -

 j
ā 

3
 –

 d
rī

zā
k
 j

a 
 

2
 -

 d
aļ

ēj
i 

1
 –

 d
rī

zā
k
 n

ē 
 

0
 –

 n
ē 

4
 -

 j
ā 

3
 –

 d
rī

zā
k
 j

a 
 

2
 -

 d
aļ

ēj
i 

1
 –

 d
rī

zā
k
 n

ē 
 

0
 –

 n
ē 

1. Pedagoģiskā 

procesa plānošana, 

vadīšana un 

pedagoga darbības 

rezultātu izvērtējums 

(pedagoģiskā 

procesa efektivitāte, 

mērķtiecīgums, 

rezultāts). 

 

 

1.1. Pedagogs plāno savu pedagoģisko 

darbību formulējot sasniedzamos 

rezultātus, kas balstīti vērtībās un 

caurviju prasmju apguvē. 

           

1.2. Pedagogs organizē mācību procesu 

nodrošinot atbalstošu vidi bērna 

ierosinātai un pedagogu organizētai 

sadarbībai (izmanto daudzveidīgas 

mācību metodes, iesaista izglītojamos 

sociālajā un pilsoniskajā audzināšanā, 

veicina izglītojamo intelektuālo, fizisko, 
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emocionālo un sociālo attīstību, ņemot 

vērā viņu pieredzi un prasmi). 

1.3. Pedagogs organizē un vada 

audzināšanas procesu, izkopjot vērtības 

un tikumus, ievērojot tiesiskumu un 

vienlīdzību, sadarbojoties ar audzēkņu 

vecākiem, kolēģiem, atbalsta personālu. 

           

1.4. Pedagogs sniedz izglītojamajam 

atgriezenisko saiti par mācīšanās un 

audzināšanas procesu (izglītojamā 

refleksija par savu darbu, savas 

mācīšanās apzināšanos) un reflektē par 

savu darbu. 

           

1.5. Pedagogs ikdienā veic audzēkņu 

mācību sasniegumu uzskaiti un analīzi, 

veic audzēkņu izaugsmes dinamikas 

izpēti. 

           

2. Pedagoga 

ieguldījums 

izglītojamā 

individuālo spēju 

attīstībā un 

izglītojamā 

vajadzību 

nodrošināšanā. 

2.1. Pedagogs organizējot pedagoģisko 

procesu ņem vērā katra izglītojamā 

emocionālās, sociālās, fiziskās un 

kognitīvās attīstības stadiju un 

vajadzības, akcentē viņu stiprās puses un 

sasniegumus, kā arī veicina mācīšanos 

un attīstību, nodrošina aicinošu, drošu, 

veselīgu, stimulējošu un iekļaujošu 

fizisko vidi. 

           

2.2. Pedagogs izglītojamo individuālo 

spēju attīstības veicināšanai sadarbojas ar 

vecākiem, izmantojot dažādas metodes 

un sadarbības formas. 
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3.Pedagoga 

ieguldījums 

izglītības iestādes 

attīstībā. 

3.1. Pedagogs iesaistās sabiedriskajās un 

savas iestādes aktivitātēs, lai sasniegtu 

iestādes izvirzīto mērķi, popularizē savas 

iestādes labo darba pieredzi publikācijās, 

konferencēs, zinātniskajos pētījumos, 

veic papildus pienākumus veicinot 

izglītības iestādes attīstību. Izstrādā 

priekšlikumus un īsteno tos. 

           

3.2.Pedagogs pastāvīgi uztur un 

mērķtiecīgi pilnveido sakārtotu, estētisku 

un drošu vidi. 

           

4.Pedagoga 

sadarbība, pieredzes 

uzkrāšana un 

pārnese. 

(1.kvalitātes pakāpes 

iegūšanai tiek vērtēta  

skolotāja darbība 

izglītības iestādē; 

2. kvalitātes pakāpes 

iegūšanai tiek vērtēta  

skolotāja darbība 

pašvaldībā; 

3. kvalitātes pakāpes 

iegūšanai tiek vērtēta  

skolotāja darbība valstī 

vai globālajā mērogā) 

 

4.1.Pedagogs sadarbojas ar citiem 

profesionāļiem pirmsskolas izglītības 

iestādē, veicina  izglītības iestādes un 

vietējās sabiedrības sapratnes un 

sadarbības veicināšanu. Organizē un 

aktīvi iesaista bērnu vecākus dažādās 

aktivitātēs iestādes un plašākā mērogā, 

prot risināt konfliktsituācijas, ievēro 

pedagoga ētikas normas. 

           

4.2.Pedagogs atbildīgi plāno un veic 

savas profesionālās kompetences 

pilnveidi, aktīvi iesaistās pieredzes 

apmaiņas pasākumos, apmeklē 

seminārus, konferences, darbojas 

projektos. 

           

4.3. Pedagogs popularizē savu darba 

pieredzi publikācijās, konferencēs, 

zinātniskos pētījumos, semināros,  

izstrādā mācību un metodiskos 
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materiālus. 

4.4. Pedagogs sava darba pilnveidei 

izmanto IKT. 

           

  Punktu skaits   

  PUNKTU KOPSUMMA  

 

Pedagogs_______________/      /                     Novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs__________________/    

                                                                                                            Novērtēšanas komisijas locekļi____________________/ 

                                                                                                                                                    __________________/            / 

                           __________________/            / 

Datums________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta personāla darba pašvērtējums 
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Izglītības iestāde______________________________________________________________________________________________________ 

Pedagogs (vārds, uzvārds)_______________________________________________________________________________________________ 

Amats______________________________________________________________________________________________________________ 

Novērtēšanas periods:__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Profesionālās 

darbības 

novērtēšanas 

virziens 

Kvalitātes indikators Pamatojums Darbinieka 

pašvērtējums 

punktos 

Novērtēšanas 

komisijas vērtējums 

punktos 

4
 -

 j
ā 

3
 –

 d
rī

zā
k
 j

a 
 

2
 -

 d
aļ

ēj
i 

1
 –

 d
rī

zā
k
 n

ē 
 

0
 –

 n
ē 

4
 -

 j
ā 

3
 –

 d
rī

zā
k
 j

a 
 

2
 -

 d
aļ

ēj
i 

1
 –

 d
rī

zā
k
 n

ē 
 

0
 –

 n
ē 

1.Līdzdalība 

pedagoģiskā 

procesa plānošanā 

un vadīšanā, 

pedagoga darbības 

rezultātu 

izvērtējums 

(izglītojamā 

diagnosticēšana, 

rezultātu 

izvērtējums un 

1.1.Pedagogs plāno savu pedagoģisko 

darbību formulējot sasniedzamos 

rezultātus, kas balstīti vērtībās un 

caurviju prasmju apguvē. 

           

1.2.Pedagogs organizē mācību procesu 

nodrošinot atbalstošu vidi bērna 

ierosinātai un pedagogu organizētai 

sadarbībai (izmanto daudzveidīgas 

mācību metodes, iesaista izglītojamos 

sociālajā un pilsoniskajā audzināšanā, 

veicina izglītojamo emocionālo un 

sociālo attīstību, ņemot vērā viņu 

pieredzi un prasmi). 

           

1.3.Pedagogs sniedz izglītojamajam            
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atbalsta 

koordinēšana 

pedagoģiskajā 

procesā). 

atgriezenisko saiti par mācīšanās un 

audzināšanas procesu (izglītojamā 

refleksija par savu darbu, savas 

mācīšanās apzināšanos) un reflektē par 

savu darbu. 

2.Ieguldījums 

izglītojamā 

individuālo spēju 

attīstībā un 

izglītojamā 

vajadzību 

nodrošināšanā 

(iesaiste problēmu 

risināšanā, 

sadarbība ar 

institūcijām, 

atgriezeniskās 

saites 

nodrošināšana). 

2.1.Pedagogs organizējot pedagoģisko 

procesu ņem vērā katra  izglītojamā 

emocionālās, sociālās, fiziskās un 

kognitīvās attīstības stadiju un 

vajadzības, akcentē viņu stiprās puses un 

sasniegumus, kā arī veicina mācīšanos 

un attīstību. 

           

2.2.Pedagogs nodrošina aicinošu, drošu, 

veselīgu, stimulējošu un iekļaujošu 

fizisko vidi, kas sekmē katra izglītojamā 

interešu, spēju un vajadzību 

nodrošināšanu. 

           

3.Pedagogaieguldīj

umsizglītībasiestād

esattīstībā. 

3.1.Pedagogs iesaistās sabiedriskajās un 

savas iestādes aktivitātēs, lai sasniegtu 

iestādes izvirzīto mērķi, popularizē savas 

iestādes labo darba pieredzi publikācijās, 

konferencēs, zinātniskajos pētījumos, 

veic papildus pienākumus veicinot 

izglītības iestādes attīstību. Izstrādā 

priekšlikumus un īsteno tos. 
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4.Pedagoga 

sadarbība, 

pieredzes 

uzkrāšana un 

pārnese. 

(1.kvalitātes pakāpes 

iegūšanai tiek vērtēta  

skolotāja darbība 

izglītības iestādē; 

2. kvalitātes pakāpes 

iegūšanai tiek vērtēta  

skolotāja darbība 

pašvaldībā; 

3. kvalitātes pakāpes 

iegūšanai tiek vērtēta  

skolotāja darbība valstī 

vai globālajā mērogā) 

 

4.1.Pedagogs sadarbojas ar citiem 

profesionāļiem pirmsskolas izglītības 

iestādē, veicina  izglītības iestādes un 

vietējās sabiedrības sapratnes un 

sadarbības veicināšanu. Organizē un 

aktīvi iesaista bērnu vecākus dažādās 

aktivitātēs iestādes un plašākā mērogā, 

prot risināt konfliktsituācijas, ievēro 

pedagoga ētikas normas. 

           

4.2.Pedagogs atbildīgi plāno un veic 

savas profesionālās kompetences 

pilnveidi, aktīvi iesaistās pieredzes 

apmaiņas pasākumos, apmeklē 

seminārus, konferences, darbojas 

projektos. 

           

4.3. Pedagogs popularizē savu darba 

pieredzi publikācijās, konferencēs, 

zinātniskos pētījumos, semināros,  

izstrādā mācību un metodiskos 

materiālus. 

           

  Punktu skaits   

  PUNKTU KOPSUMMA  

 

Pedagogs_______________/      /    Novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs__________________/               / 

              Novērtēšanas komisijas locekļi        __________________/              / 

                           __________________/            / 

               __________________/            / 

Datums_______________ 

 

 


