
Pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšana



• MK noteikumi Nr. 501 no 2017.gada 22.augusta «pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība»

• Saskaņā ar MK 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445. «Pedagogu darba 
samaksas noteikumi» 27.punktu, pedagogam pienākas piemaksa par 
kvalitātes pakāpi līdz tās apliecinoša dokumenta termiņa beigām

• Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības kvalitātes apliecības termiņš 
beidzas 2017.gada 31.augustā (projekta 4.un 5.pakāpe), līdz 2018.gada 
31.augustam ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par pakāpi tādā 
apmērā, kādā pedagogs to saņēmis līdz 2017.g.9.augustam

• Šajā mācību gadā būtu jāvērtējas projekta 3.,4.,5. pakāpei, nākošajā 
mācību gadā projekta 1.,2. pakāpei un 2012./13. un 2013./14.m.g. 
novērtētie



Jaunie MK noteikumi

• Kvalitātes pakāpe ir profesionālās darbības novērtēšanas 
rezultāts, un ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā veikta 
pedagoga novērtēšana

• 1.,2.,3. pakāpe – piešķirto pakāpi apliecina izglītības iestādes 
vadītāja rīkojums, izdots līdz kārtējā gada 31.maijam

• Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpi piešķir uz 
vienu, diviem vai trim gadiem



Novērtēšanas procesa organizācija

• Novērtēšanas process sastāv no:

-vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās (vērošanas un 
novērtējuma lapas) – var pieaicināt ārējos vērtētājus

-pedagoga darba pašvērtējuma

• Pedagogs iesniedz noteiktā termiņā iestādes vadītājam 
iesniegumu (ne agrāk kā gadu pirms kvalitātes pakāpes 
termiņa beigām)

• Var novērtēties, ja pedagoģiskā darba stāžs ir ne mazāks par 1 
gadu;

• Novērtēšanas procesā piemēro izglītības iestādes izstrādātu, 
ar izglītības iestādes dibinātāju saskaņotu  un izglītības 
iestādes vadītāja apstiprinātu PPD novērtēšanas kārtību



Kārtībā iekļauj (saskaņā ar novērtēšanas virzieniem):

• PPD kvalitātes novērtēšanas kritērijus;

• Pedagoga pašvērtējumu;

• Vērojamo mācību stundu/nodarbību skaitu;

• Lēmuma apstrīdēšanas kārtību;

• Nosacījumus pakāpes piešķiršanas termiņam un piemaksas apmēram

Līdz 2017.gada 30.novembrim, ievērojot normatīvo aktu noteikumus, 
izglītības iestāde izstrādā PPD kvalitātes novērtēšanas kritērijus un kārtību. 
Iesniegumus par profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu izglītības 
iestādei iesniedz, sākot no 2017.gada 1.decembra.

Izglītības iestādes novērtēšanas kārtība



Novērtēšanas komisija

Izglītības iestādes vadītājs:

• izveido komisiju vismaz triju cilvēku sastāvā;

• apstiprina komisijas darbības kārtību (novērtēšanas norise, 
laika plānojums, rezultātu apkopošana, lēmumu pieņemšanas 
procedūra)

Komisijā var iekļaut – vietniekus, pedagogus, MK vai MA 
vadītājus, arodbiedrības pārstāvjus, pašvaldības pārstāvjus

• pieņem lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai 
atteikumu



Mūsu ieteikumi

• 2. un 3.pakāpes pretendentu vērtēšanai pieaicināt ārējos 
vērtētājus;

• Vērot ne mazāk kā 3 stundas – varētu 4;

• Pie 2.un 3.pakāpes – ņemt vērā pedagoga darbību pilsētas, 
reģiona līmenī;

• Izveidot darba grupu vērtēšanas kritēriju izstrādāšanai



Paldies!

aelita.jankovska@liepaja.edu.lv
63489143;26665047

mailto:aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

