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I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Smiltenes tehnikuma (turpmāk tekstā Tehnikums) pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība (turpmāk tekstā Kārtība) nosaka pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu (turpmāk tekstā Novērtēšana) un tās 

organizēšanu Tehnikumā. 

2. Pedagogam, ievērojot brīvprātības principu, neievērojot pēctecīgumu, ir tiesības un 

atbildība pieteikties profesionālās darbības novērtēšanai un pretendēt uz jebkuru no trim 

kvalitātes pakāpēm, kas tiek piešķirtas un ir spēkā tikai Tehnikumā: 

2.1. 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, kā arī motivējoša kompetenču pieejā balstīta 

izglītības procesa organizēšana. 

2.2. 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.  

2.3. 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. 

3. Kvalitātes pakāpi piešķir uz laiku ne ilgāku par trim gadiem un to apliecina Tehnikuma 

direktora rīkojums, kas izdots līdz kārtējā gada 31. maijam. Informāciju par iegūto 

kvalitātes pakāpi ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.  

mailto:smiltenestehnikums@gmail.com


4. Piešķirto pakāpi var atņemt par nelojalitāti pret Tehnikumu, sliktu komunikāciju, neētisku 

rīcību pret izglītojamajiem, kolēģiem: 

4.1.  izglītības procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību 

un audzināšanas metožu izvēles neatbilstību Tehnikuma izvirzītajiem izglītības 

audzināšanas mērķiem un uzdevumiem; 

4.2. ar savu rīcību un pausto viedokli diskreditē Tehnikumu; 

4.3. neievēro Tehnikuma ētikas kodeksu un amata aprakstā noteikto atbildību un 

pienākumus. 

4.4. Kvalitātes pakapēs atņemšanu izskata Novērtēšanas Komisija  (turpmāk tekstā 

Komisija) un apstiprina ar rīkojumu Tehnikuma direktors. 

 

 

 

 

II. Pieteikšanās uz novērtēšanu 

5. Pieteikumu novērtēšanai pedagogs iesniedz Tehnikuma direktoram līdz kārtējā gada 

31. oktobrim (2017.gadā līdz 31. decembrim). Iesniegumā (1.pielikums) nav noteikti 

jānorāda, uz kuru kvalitātes pakāpi pretendē.  

6. Lai pedagogs pieteiktos novērtēšanai, viņam Tehnikumā jānostrādā vismaz viens gads. 

7. Novērtēšanas procesā iekļautajam pedagogam ir tiesības pārtraukt novērtēšanu, par to 

rakstiski informējot komisiju. Komisija, pamatojoties uz iesniegumu, 5 darba dienu laikā 

pieņem lēmumu par novērtēšanas pārtraukšanu. Šādā gadījumā pedagogam nākamajā 

mācību gadā ir tiesības pretendēt uz novērtēšanu atkārtoti.  

8. Pedagogam ir tiesības pieteikties uz atkārtotu novērtēšanu pirms pakāpes derīguma termiņa 

beigām, ja pedagogs grib pretendēt uz augstāku kvalitātes pakāpi. 

 

III. Komisijas sastāvs un izveide 

9. Novērtēšanas Komisija  (turpmāk tekstā Komisija) tiek izveidota ar Tehnikuma direktora 

rīkojumu, sastāvā iekļaujot administrācijas pārstāvjus un pārstāvjus no nozaru 

metodiskajām apvienībām. Var tikt iekļauti arī arodbiedrības vai izglītības, sporta un kultūras 

jomas biedrību deleģēti pārstāvji, Tehnikuma Konventa pārstāvi. Izglītības iestādes dibinātājs 

darbam komisijā var deleģēt savu pārstāvi.  

10. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija pirmajā sēdē ievēl komisijas priekšsēdētāju un 

sekretāru, tiek noteikti pienākumi katram komisijas loceklim. Komisijas sēdes tiek 

protokolētas. 

11. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk ka trīs komisijas locekļi. Ja 

komisijas sēde kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt, tad komisijas priekšsēdētājs piecu darba 

dienu laikā sasauc atkārtotu sēdi. 

12. Tehnikuma direktors apstiprina Komisijas veicamo darbu grafiku. 

13. Komisija saskaņā ar Kārtību organizē novērtēšanas procesu, apkopo rezultātus un izsaka 

priekšlikumus par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi.  

 

IV. Novērtēšanas process un tā rezultāts: 

14. Novērtēšana ir process, kura rezultātā pieņem lēmumu par konkrētā pedagoga profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpi. Novērtēšanas kritēriji ir:  

14.1. pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu 

izvērtējums vai līdzdalība pedagoģiskā procesa plānošanā, vadīšanā un atbalsta 

koordinēšana (logopēds, sociālā pedagogs, psihologs); 

14.2. ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un vajadzību nodrošināšanā; 

14.3. ieguldījums Tehnikuma attīstībā; 

14.4. sadarbība, pieredzes uzkrāšana un tālāka nodošana. 



15. Novērtēšana notiek 3 posmos: 1) sagatavošanās; 2) novērtēšana; 3) rezultātu apkopošana 

un lēmuma par kvalitātes piešķiršanu vai atteikt tās piešķiršanu pieņemšana. 

 

16. Sagatavošanas posms ilgst ne vairāk kā 30 dienas un tas ietver: 

16.1. Komisijas izveidi un tās darbības uzsākšanu atbilstoši šīs Kārtības IV. nodaļai. 

16.2. Pedagogu pieteikšanos novērtēšanai. 

 

17. Novērtēšanas posms ilgst no kārtējā gada 1. novembra līdz nākamā gada 31.martam un tas 

ietver:  

17.1. Divu līdz četru mācību stundu vai praktisko nodarbību/ vērošanu, no kurām vismaz 

viena ir pedagoga ierosināta, vismaz divas ir Komisijas ar pedagogu saskaņotas 

nodarbības.  

17.2. Mācību stundu, praktisko nodarbību vai moduli vienam pretendentam var vērot viens 

vai vairāki eksperti. Stundu novērtēšanai var pieaicināt ārējos vērtētājus. Eksperts/-i 

pēc katras stundas savus novērojumus fiksē vērošanas un novērtējuma lapā 

(2.pielikums) un pēc vērošanas organizē sarunu ar pedagogu. Ja stundu vēro vairāki 

eksperti, viņi vienojas par vienu kopīgu vērtējumu vērošanas un novērtējuma lapā. 

17.3. Ja rodas iepriekš neparedzēti iemesli, pedagogam ir tiesības plānotās stundas/ 

praktiskās nodarbības vai moduļa vērošanas vai sarunas laiku atlikt, par to informējot 

komisijas priekšsēdētāju. Vērtējamo nodarbību skaitu, pedagogam un ekspertam 

savstarpēji vienojoties, iespējams palielināt. 

17.4. Pedagoga iesniegtā darba pašvērtējuma par pēdējiem trim darbības gadiem analīze 

(3.pielikums), ko izvērtē Komisijas locekļi.  

18. Rezultātu apkopošanas un lēmumu pieņemšana notiek no 1.aprīļa līdz 31. maijam. Tas 

ietver rezultātu apkopošanu, priekšlikuma par lēmuma pieņemšanu, pretendenta 

informēšanu par rezultātiem un Tehnikuma direktora rīkojuma izdošanu. 

18.1. Novērtēšanas rezultātu, kas atbilstoši vērtēšanas kritērijiem izteikts punktos, veido 

novērošanas un pašvērtējuma novērtējuma apkopojums, izvērtējot iegūtos punktus: 

18.1.1. Pirmo kvalitātes pakāpi piešķir, ja novērtēšanā iegūtais kopējais punktu skaits 

pārsniedz 60 procentus no maksimāli iespējamā punktu skaita 

18.1.2. Otro kvalitātes pakāpi piešķir, ja novērtēšanā iegūtais kopējais punktu skaits 

pārsniedz 75 procentus no maksimāli iespējamā punktu skaita ; 

18.1.3. Trešo kvalitātes pakāpi piešķir, ja novērtēšanā iegūtais kopējais punktu skaits 

pārsniedz 90 procentus no maksimāli iespējamā punktu skaita; 

18.2. Komisija izsaka priekšlikumu kvalitātes pakāpi nepiešķirt, ja nav sasniegts 18.1. 

punktā noteiktais vērtējums. 

18.3. Ja rodas iepriekš neparedzēti iemesli, komisijai ir tiesības lemt par pedagoga 

novērtēšanas atlikšanu vai pārcelšanu uz citu laiku attiecīgā mācību gada ietvaros 

vai izbeigšanu, pamatojumu norādot sēdes protokolā. 

 

V. Novērtēšanas lēmuma pieņemšanas kārtība un piemaksas par kvalitātes pakāpi 

19. Komisija saskaņā ar komisijas darbības kārtību izsaka priekšlikumu Tehnikuma direktoram 

par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. 

20. Tehnikuma Direktors, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par 

kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi.  

21. Ja pieņemts lēmums atteikt kvalitātes pakāpes piešķiršanu, Tehnikuma direktors par to 

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

atteikt kvalitātes piešķiršanu kopiju vai izrakstu. 

22. Piemaksas apmēri tiek noteikti ar Tehnikuma direktora rīkojumu uz kārtējā gada 

1.septembri, ņemot vērā šim mērķim Tehnikumāi pieejamos finanšu līdzekļus, nosakot % 

no likmes proporcionāli noteiktajai slodzei. 

 



VI. Kārtība, kādā apstrīdēt vai pārsūdzēt lēmumu  

23. Ja pedagogs nepiekrīt novērtējumam, piecu darbdienu laikā var apstrīdēt novērtēšanas 

rezultātu, iesniedzot rakstisku iesniegumu Tehnikuma direktoram, kurā argumentētu 

komentāru veidā pamato apstrīdēšanas iemeslu. 

24. Tehnikuma direktors pieaicina papildu vērtētājus (izglītības iestādes dibinātāju vai tā 

pilnvarotu personu, pedagogu pārstāvi, vai ārējos vērtētājus), kas 15 darbdienu laikā 

izvērtē abu pušu viedokli, atzīmē argumentus un sagatavo atzinumu. Pamatojoties uz 

atzinumu, Tehnikuma direktors piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par novērtēšanas 

rezultāta maiņu, atstāšanu bez izmaiņām vai atkārtotu novērtēšanu. 

25.  Pēc atkārtotas profesionālās darbības novērtēšanas ar pieaicinātajiem papildu vērtētājiem 

tiek pieņemts galīgais lēmums par darba izpildes novērtējumu. 

26. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi, pedagogam ir tiesības 

pretendēt uz jaunu pieteikumu pēc viena Tehnikumā nostrādāta mācību gada no dienas, kad 

saskaņā ar Kārtības punktu iesniegts iesniegums. 

27. Lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam ir tiesības apstrīdēt Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

VII. Dokumentu glabāšana: 

28.  Izglītības iestāde tās lietvedībā noteiktajā kārtībā par novērtēšanas procesu uzkrāj šādus 

pedagoga un attiecīgās komisijas darbību apliecinošos dokumentus: 

28.1. pretendenta iesniegumu (oriģināls); 

28.2. Tehnikuma direktora rīkojumu par komisijas sastāvu (oriģināls); 

28.3. Tehnikuma direktora apstiprinātu komisijas darbības kārtību (oriģināls); 

28.4. Tehnikuma direktora apstiprinātu komisijas darba grafiku (oriģināls); 

28.5. komisijas sēžu protokolus (oriģināli); 

28.6. pretendenta vadīto mācību stundu vērošanas un novērtējuma lapas (oriģināli); 

28.7. pretendenta darba pašvērtējumu (oriģināls); 

29. Minēto dokumentu glabāšanas laiks ir 3 gadi. 

30. Noslēguma jautājumi:  
30.1. Pedagogi, kuri līdz šim ieguvuši 3., 4., 5. kvalitātes pakāpi, tās termiņš 

saglabājas līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta termiņa beigām.  

30.2. Pārejas posmā pedagogiem, kuri līdz šim ieguvuši 3., 4., un 5. kvalitātes pakāpi 

saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumu 52. un 53.punktu un 

57.,58.,59.punktiem, pieejamā finansējuma ietvaros tiek saglabāta esošā pakāpe un 

piemaksa. 
  



1.pielikums 

 

 

Smiltenes tehnikuma direktoram  
Andrim Miezītim 

________________________ 
 (vārds, uzvārds) 

_______________________________________ 
 (personas kods) 
_______________________________________ 

 (adrese, tālrunis) 

 
Iesniegums 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai 
 

____________________ 
 (vieta, datums*) 

 

Lūdzu novērtēt manu profesionālās darbības kvalitāti _______ kvalitātes pakāpes piešķiršanai. 

Pielikumā: pašvērtējuma ziņojums  ____ lapām. 

 

____________________________ 
 (pretendenta vārds, uzvārds, paraksts*) 
 

↓ Aizpilda profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija ↓ 
 

Iesniegums saņemts: 

___________________________  _______________________ 
(lapaspušu skaits kopā ar pielikumiem)  (saņēmēja amats) 

___________________________  _______________________ 
 (saņemšanas datums)  (saņēmēja vārds, uzvārds, paraksts) 

 
  



2.pielikums 
 Izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta  

noteikumiem Nr. 501 
I. Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa 

(Profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības programmas pedagoga) 
 
1. Vispārīgā informācija 
 
Izglītības iestāde  : Smiltenes tehnikums 
Pedagogs (vārds, uzvārds) _______________________________________________________________________________________ 
Izglītības programma: ______________________________________________________________________________________________ 
Kurss:   Izglītojamo skaits kursā: _____________________ stundā _____________________________ 
Mācību priekšmets:__________________________________________________________________________________________________ 
Mācību stundas tēma: _______________________________________________________________________________________________ 
Vērtētājs(-i )(vārds, uzvārds, amats): _____________________________________________________________________________ 
Mācību stundas vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 
2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums mācību stundā 

5- Jā 4 -drīzāk jā 3- daļēji 2 - drīzāk nē 1- nē 0 -nav novērots 

 

Apgalvojumi 
Vērtējums Fakti, kas par to liecina 

5 4 3 2 1 0  

1. Mācību procesa plānošana un organizācija 

1.1. Definēti skaidri un reāli īstenojami stundas mērķi, 
sadarbība ar izglītojamiem, ir savstarpēja izpratne par 
stundas tēmas apguvi (kā notiks, kāpēc svarīgi, kādi 
rezultāti stundas noslēgumā)            

1.2. sadarbība ar izglītojamiem (intereses radīšana, 
motivēšana, savstarpēja izpratne par stundas mērķi, 
sasniedzamie rezultāti)            

1.3. Pedagogs efektīvi (fokusēti pret mērķi un atsauci uz to) 
izmanto paņēmienus, kas atsauc atmiņā iepriekšējās 
zināšanas un pieredzi, kas izglītojamiem rada pārliecību, ka 
mērķi sasniegs, jo pedagoga organizētās mācību aktivitātes 
stundā ir jēgpilnas, savstarpēji saistītas un pēctecīgas            

1.4. Izglītojamie veiksmīgi iekļaujas stundas norisē, jo 
pedagoga darba temps ir pielāgots izglītojamo mācību 
vajadzībām, darba laiks tiek plānots un kontrolēts            

2. Mācību procesa norises mērķtiecīgums un rezultativitāte 

2.1. Izglītojamo darbība liecina, ka pedagoga norādījumi, 
skaidrojumi, jautājumi stundas laikā ir skaidri formulēti, 
konstruktīvi, saprotami un komunikācijas veids (tai skaitā 
acu kontakts, balss tembrs, valodas temps, žesti, mīmika) 
veicina izglītojamo turpmāko progresu             

2.2. Pedagogs mērķtiecīgi un efektīvi (metodes, darba 
formas, stratēģijas) izmanto mācīšanās metodes, precīzi 
sniedz instrukcijas, kas izglītojamiem palīdz atklāt uzkrāto 
pieredzi un demonstrēt prasmi patstāvīgi darboties, lai 
sasniegtu rezultātu            



2.3. Pedagogs mērķtiecīgi un efektīvi nodrošina 
izglītojamiem iespēju analizēt, skaidrot, salīdzināt iegūto 
informāciju ar citos mācību priekšmetos gūtajām 
zināšanām, jo pedagogs mērķtiecīgi virza izglītojamo 
mācīšanos, akcentējot būtisko, minot praktiskus piemērus, 
rosinot jautāt, izzināt        

2.4. Pedagogs efektīvi izmanto viņa rīcībā esošos resursus 
(mācību materiālus, materiāltehniskos līdzekļus un globālā 
tīmekļa resursus)         

2.5. Izglītojamie līdzdarbojas uzdevumu veikšanā, vingrinās 
jauniegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanā, lai 
noskaidrotu tēmas būtību, uzdod jautājumus, izsaka 
viedokli, iesaistās sarunās atbilstoši mācību situācijai, jo 
pedagoga veidotā mācību vide ir atbalstoša (pedagogs uz-
klausa un pieņem izglītojamo viedokli, virza izglītojamo 
atbildes, uzdodot uzvedinošus, precizējošus jautājumus)            

2.6. Stundas tēmas apguvē mērķtiecīgi iesaistās visi 
izglītojamie, jo pedagogs respektē izglītojamo dažādās 
mācīšanās vajadzības (tai skaitā speciālās vajadzības), 
mācīšanās stilus, akceptē izglītojamo un savas kļūdas, 
rosina kopīgi risināt problēmas            

2.7. Pedagogs apzināti, mērķtiecīgi un efektīvi sniedz 
izglītojamiem virzošu atgriezenisko saiti saskatīt savus 
sasniegumus un sekot līdzi savai izaugsmei, lai atbalstītu 
izglītojamos viņu izvirzīto mērķu sasniegšanā, un norāda, 
kas darāms, lai uzlabotu sniegumu            

2.8. Izglītojamie iesaistās stundas gaitas un rezultātu 
novērtēšanā, lēmuma pieņemšanā par turpmāk darāmo, jo 
pedagogs izmanto stundā paredzēto laiku kopīgi paveiktā 
darba rezultātu novērtēšanai (saruna par sasniegto, apgūtā 
pārbaude, problēmu risināšana, secinājumi turpmākajam 
darbam)            

2.9. Izglītojamie analizē savus individuālos sasniegumus un 
veicamos uzlabojumus, jo pedagogs atzīmē un novērtē 
izglītojamo individuālos sasniegumus, talantus (izaugsmes 
dinamiku), palīdz izglītojamiem attīstīt prasmi novērtēt 
savus rezultātus            

3. Mācību procesa produktivitāte/efektivitāte        

3.1. Pedagogs izglītojamiem attīsta mācīšanās prasmes 
(organizēt savu darbu, plānot laiku, sadarboties ar citiem, 
izvēlēties efektīvāko paņēmienu rezultāta sasniegšanai, 
meklēt uzziņas avotus, izmantot IT, svešvalodas u. c.)        

3.2. Pedagogs izglītojamiem attīsta pētnieciskā darba 
prasmes (informācijas atlase, sistematizēšana, analīze, 
sintēze)        

3.3. Pedagogs veicina izglītojamo prasmes patstāvīgi 
strādāt (noskaidrot, kas jādara, kādi būs darbības soļi, kas 
vēl nav zināms, meklēt palīdzību)        

3.4. Pedagogs veicina izglītojamiem attīstīt prasmi 
demonstrēt apgūto (savu jauniegūto pieredzi)        

3.5. Pedagoga izmantotie paņēmieni veido izglītojamos 
prasmi uzņemties atbildību par savu darbu, tā savlaicīgu un 
kvalitatīvu izpildi, vērtēt paveikto un savu izaugsmi        

3.6. Izglītojamie ir disciplinēti un ievēro kopējos darba 
organizācijas nosacījumus (sakārtota darba vide, radoša 
(ne)kārtība, brīva atmosfēra, pozitīvs mikroklimats, 
uzvedības kultūra)        

Ar vērtējumu iepazinos: 
Pedagogs:__________________________/________________________________ Datums ____________________  
Vērtētājs(-i) __________________________/________________________________ Datums ____________________ 



2. Sociālā pedagoga darbības rezultātu novērtējuma lapa 

1. Vispārīgā informācija 
Izglītības iestāde: Smiltenes tehnikums   
Kurss  Izglītojamais  
Sociālais pedagogs (vārds, uzvārds)  
Problēmas formulējums  
Eksperts(-i) (vārds, uzvārds, amats)  

Novērtējuma mērķis – sociālā pedagoga darbības kvalitātes novērtēšana 

2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

Apgalvojumi 

Vērtējums 
Fakti, kas par to 

liecina jā 
drīzāk  

jā 
daļēji 

drīzāk  
nē 

nē 
nav 

novērots 

1. Diagnosticēšana, plānošana un koordinēšana 

1.1. Pedagogs identificē un definē problēmas, 
darbības veicot organizēti un koordinēti 

       

1.2. Darba laiks tiek plānots un racionāli 
izmantots 

       

1.3. Pedagogs sadarbojas un piesaista resursus 
problēmas risināšanā 

       

1.4. Pedagogs izstrādā individuālo darbības 
plānu problēmas risināšanai 

       

1.5. Pedagoga izvirzītie mērķi ir saistīti ar 
reālām iespējām, darba metodes un paņēmieni 
atbilst izvirzīto mērķu sasniegšanai 

       

1.6. Nodrošināta individuālā pieeja, skolas un 
ģimenes resursu izmantojums izvirzīto mērķu 
sasniegšanai 

       

1.7. Ir prasme sekmēt socializācijai labvēlīgas 
vides attīstību 

       

1.8. Ir prasme prognozēt darbības rezultātus un 
pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus 

       

2. Iesaistīšanās problēmu risināšanā 

2.1. Notiek sadarbība ar klases audzinātāju un 
mācību priekšmetu pedagogiem 

       

2.2. Notiek sadarbība ar atbalsta personāla 
speciālistiem un skolas administrāciju 

       

2.3. Pedagogs piesaista resursus problēmas 
risināšanā 

       

3. Izvērtēšana 

3.1. Regulāri notiek problēmas risinājuma 
izvērtējums  

       

3.2. Pedagogs sadarbojas problēmas risināšanā        

 

Ar vērtējumu iepazinos: 

Pedagoga vārds, 

uzvārds, paraksts 

  Datums  

 

Vērtētāja vārds, uzvārds, 

paraksts 

  Datums  

 



3. Izglītības psihologa vadīto profilakses grupu nodarbību vērošanas un novērtējuma lapa 

1. Vispārīgā informācija 
Izglītības iestāde   
Klase  Izglītojamo skaits klasē  nodarbībā  
Izglītības psihologs (vārds, uzvārds)  
Grupas nodarbības tēma  
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 

drīzā
k  
jā 

daļēji 
drīzā

k  
nē 

nē 
nav 

novēr
ots 

1. Izglītības psihologa darbība (nodarbības vadīšana) 

1.1. Grupu nodarbības mērķu un uzdevumu 
skaidrība un to sasniegšana 

       

1.2. Grupas darbs ir organizēts, un laiks racionāli 
izmantots, nodrošināta labvēlīga emocionāla vide 
izglītības psihologa un izglītojamo sadarbībai 

       

1.3. Izglītojamie tiek motivēti darbam         

1.4. Uzdevumi ir saprotami formulēti        

1.5. Izglītības psihologa skaidrojums ir kvalitatīvs 
(jautājumu uzdošanas veids, terminu lietojums, 
valodas kultūra) 

       

1.6. Uzdevumi tiek saistīti ar reālo dzīvi        

1.7. Nodarbības saturs ir saistīts ar skolas un klases 
situācijām  

       

1.8. Tiek nodrošināta individuālā pieeja        

1.9. Mācību materiāli tiek izmantoti izvirzīto mērķu 
sasniegšanai 

       

1.10. Materiāltehniskie līdzekļi tiek izmantoti 
izvirzīto mērķu sasniegšanai 

       

2. Izglītojamo darbība (mācīšanās) 

2.1. Ir attīstīta izglītojamo sadarbības (darbs pārī, 
grupās) prasme 

       

2.2. Izglītojamie prot izmantot nodarbībai 
paredzētos materiālus 

       

2.3. Ir vērojamas radoša, analītiska, pētnieciska 
rakstura darbības 

       

2.4. Izglītojamie tiek iesaistīti uzdevumu izpildē 
(izglītojamo iesaistīšanās aktivitātē) 

       

3. Atgriezeniskās saites nodrošināšana (vērtēšana) 

3.1. Izglītības psihologs sniedz atgriezenisko saiti 
izglītojamiem 

       

3.2. Izglītojamie sniedz atgriezenisko saiti par 
nodarbību 

       

Ar vērtējumu iepazinos: 

Pedagoga vārds, 

uzvārds, paraksts 

  Datums  

Vērtētāja vārds, uzvārds, 

paraksts 

  Datums  



3.pielikums 

SMILTENES TEHNIKUMA PEDAGOGA PAŠVĒRTĒJUMS 

Pedagoga vārds, uzvārds  

Vērtējumi: 1 (nepietiekami – pārsvarā trūkumi); 2 (viduvēji – daži būtiski trūkumi); 3 (labi - stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem); 4 (ļoti labi – pārsvarā 

stiprās puses); 5 (teicami, inovatīvi) 

Pedagoga kompetenču novērtējums, miniet ne mazāk kā 2 piemērus katrā iedaļā  

1. Mācību un audzināšanas darba plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu 
izvērtējums 

5 4 3 2 1 pielikumi 

Mācību procesa organizēšana mācību stundās un pedagoga darbības rezultātu izvērtēšana 

  

  
 

      

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana atbilstoši Tehnikuma vērtēšanas kārtībai un analīze 

   

  

      

        

Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sakārtošana 

   

  

      

       

2. Ieguldījums izglītojamo individuālo spēju attīstībā       

Atbalsta sniegšana izglītojamajiem (ievērojot pretpolus) 

   

  

      

Audzināšanas darbības organizēšana stundās, izglītības iestādē un ārpus tās, rezultātu 
izvērtēšana 

   

  

      

3. Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana, dalīšanās       



Mācību pieredzes izmantošana, dalīšanās ar kolēģiem 

   

  

      

Aktuālu mācību satura, metodikas, rezultātu analīzes un audzināšanas jautājumu risināšana 

   

  

      

Informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošana 

   

  

      

4. Ieguldījums Tehnikuma attīstībā       

Darbība tehnikumā; darbs komandā Īpašais devums/iniciatīva Tehnikuma attīstībai 

   

  

      

Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm, darba devējiem, citām institūcijām, darbība profesionālajās 
institūcijās 

   

  
 

      

 Īpašais devums/iniciatīva izglītības (novadā, valstī) attīstībai 

   

  
 

      

Turpmākās profesionālās ieceres 

mācīšana …  
 

mācīšanās …  
 

citas … 
 

 

Datums:           Pedagoga paraksts: 


