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Izdots saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma12. pantu 

 

I. Mērķis un uzdevumi 

 

1. Mērķis: Noteikt darba samaksu atbilstoši darba kvalitātei, novērtējot pedagogu darba 

kvalitāti, veicināt pedagogu karjeras izaugsmes iespējas. 

2. Uzdevumi: Veikt pedagogu darba vērtēšanu, izmantojot vienotu pieeju, vērtējot šādas 

profesionālā darba jomas: 

1.2.1. mācību stundu kvalitāte; 

1.2.2. mācību darba rezultāti; 

1.2.3. audzināšanas darbs un pedagoģiskā saskarsme; 

1.2.4. pedagoģiskā un sabiedriskā aktivitāte; 

1.2.5. tālākizglītība; 

1.2.6. darba disciplīna. 

3. Dot iespēju katram pedagogam noteikt savas stiprās un vājās puses, uzlabot sava darba 

kvalitāti, pilnveidot savu karjeru. 

 

2. Pedagogu darba kvalitātes aprēķināšana 

 

2.1. Piemaksa pedagogiem par darba kvalitāti tiek noteikta vienu reizi mācību gadā – uz katra 

mācību gada 1. septembri, izvērtējot katra pedagoga darba rezultātus un personīgo ieguldījumu 

skolas attīstībā. 

2.2. Pedagogu darba kvalitātes jomu vērtēšanas līmeņi: 

2.2.1. augsts – 4 punkti; 

2.2.2. optimāls – 3 punkti; 

2.2.3. viduvējs – 2 punkti; 

2.2.4. nepietiekams – 0 – 1 punkts. 

2.3. Piemaksas par darba kvalitāti lielums tiek noteikts sekojoši; 

2.3.1. Katrs pedagogs veic savas pedagoģiskās darbības pašvērtējumu attiecīgajās jomās 

un iesniedz skolas vadībai līdz 15. augustam ; 
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2.3.2. Izglītības iestādes komisija, kuru ar rīkojumu apstiprina izglītības iestādes 

direktore, sastāvā iekļaujot metodisko komisiju vadītājus un  arodkomitejas pārstāvi, veic katra 

pedagoga pedagoģiskās darbības izvērtēšanu, ņemot vērā pedagoga pašvērtējumu. 

2.4. Piemaksas par darba kvalitāti kopējā summa tiek sadalīta sekojoši: 

2.4.1. 80% tiek sadalīts pēc piemaksas vērtēšanas jomām, aprēķinot viena punkta 

vērtību; 

2.4.2. 20% tiek sadalīti pēc komisijas lēmuma par jomām, kas aktuālas konkrētajā laika 

posmā. 

 

3. Noslēguma jautājumi 

 

3.1. Skaistkalnes vidusskolas pedagogu darba novērtēšanas kārtība stājas spēkā ar tās 

pieņemšanas dienu. 

3.2. Skaistkalnes vidusskolas pedagogu darba novērtēšanas kārtību un grozījumus tajā saskaņo 

izglītības iestādes metodiskajā padomē un apstiprina izglītības iestādes direktore. Ar tiem tiek 

iepazīstināti izglītības iestādes pedagogi. 

 

Skaistkalnes vidusskolas direktore S. Vāverniece 

 

 

 


