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Kārtība, kādā notiek skolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana un 
komisijas darbības kārtība 

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 49.1 panta 3. punktu,  
Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta  noteikumu Nr. 501  

“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”12. punktu 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Raimonda Valta futbola skolas “Nikars” (turpmāk - Skola) pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas kārtība un komisijas darbības kārtība (turpmāk - kārtība) nosaka: 

1.1.1. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa (turpmāk - 
novērtēšana) mērķus, novērtēšanas principus un organizāciju, novērtēšanas kritērijus; 

1.1.2. novērtēšanas komisijas darbības mērķus un uzdevumus, izveidošanas kārtību un 
darbības principus; 

1.1.3. samaksas kārtību par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpi (turpmāk – 
kvalitātes pakāpe). 

1.2. Novērtēšanas procesā pedagogam ir tiesības pretendēt uz jebkuru kvalitātes pakāpi (1.-3. 
pakāpe), neievērojot pēctecīgumu. 

1.3. Kvalitātes pakāpe ir pedagoga novērtēšanas rezultāts, kas raksturo pedagoga 
profesionalitāti Skolā un tā ir spēkā tikai Skolā. 

2. Novērtēšanas mērķi, novērtēšanas procesa principi un organizācija, novērtēšanas 
kritēriji 

2.1. Novērtēšanas mērķis ir pedagoga profesionālās darbības meistarības paaugstināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu ikdienas mācību procesu. 

2.2. Novērtēšanas process notiek pēc brīvprātības principa. 
2.3. Novērtēšanas procesa organizācija: pedagogs līdz 1. decembrim iesniedz Skolas direktoram 

iesniegumu (1. pielikums), norādot kvalitātes pakāpi uz kuru vēlas pretendēt. 
2.4. Novērtēšanas process sastāv no: 
2.4.1. mācību treniņu nodarbību vērošanas. Novērtējuma lapa noteikta  šīs kārtības 4.  

pielikumā. 
2.4.2. pedagoga darba pašvērtējuma (2. pielikums), kurā iekļaujami kvalitatīvie rādītāji par 

iepriekšējo mācību gadu,   
2.5. Pedagoga darba pašvērtējuma vērtēšana notiek atbilstoši noteiktiem pedagoga 

profesionālās darbības virzieniem: 
2.5.1. pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtējums 

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

nodrošināšanā; 
2.5.3. pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā; 
2.5.4. pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese. 
2.6. Pedagoga darba pašvērtējuma novērtēšanas kritēriji noteikti šīs kārtības 3. pielikumā.  
2.7. Pedagoga darba pašvērtējuma vērtējuma un mācību treniņu nodarbību novērtēšanas 

vērtējuma summa veido punktu kopsummu, uz kuru pamatojoties tiek piešķirta kvalitātes 
pakāpe (5.  pielikums). 



2.8. Otrās un trešās kvalitātes pakāpes pretendentu vērtēšanai var pieaicināt ārējos vērtētājus. 
2.9. Izvērtējot otrās un trešās kvalitātes pakāpes pretendentus ņem vērā pedagoga darbību 

novada, reģiona, valsts līmenī. 

3. Novērtēšanas komisijas darbības mērķi un uzdevumi, izveidošanas kārtība, darbības 
principi, lēmuma apstrīdēšanas kārtība 

3.1. Komisija organizē un nodrošina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanu 
Skolā. 

3.2. Komisijas darbības mērķis ir veicināt pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšana 
un, pamatojoties uz pedagoga rakstisku iesniegumu, vērtēt pedagoga profesionālās darbības 
kvalitāti.  

3.3. Komisijas uzdevumi ir: 
3.3.1. organizēt novērtēšanas procesu; 
3.3.2. vērot un vērtēt mācību stundas vai nodarbības; 
3.3.3. novērtēt pedagoga pašvērtējumā atspoguļoto profesionālās darbības rezultātu saskaņā ar 

šīs kārtības 10. punktā noteikto; 
3.3.4. apkopot rezultātus un izteikt priekšlikumu Skolas direktoram par kvalitātes pakāpes 

piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. 
3.4. Komisijas izveidošana un tās darbības principi: 
3.4.1. novērtēšanas komisija ir ar Skolas direktora rīkojumu izveidota institūcija vismaz 3 cilvēku 

sastāvā, kas organizē un nodrošina pedagogu profesionālas darbības kvalitātes 
novērtēšanu Skolā; 

3.4.2. komisija mācību gadā darbojas 6 (sešus) mēnešus; 
3.4.3. komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā 2 reizes novērtēšanas 

periodā; 
3.4.4. komisijas sēdes var notikt, ja tajās piedalās 3 komisijas locekļi. Ja komisijas sēde 

kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt, tad komisijas priekšsēdētājs 5 (piecu) darba dienu laikā 
sasauc atkārtotu komisijas sēdi; 

3.4.5. komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un 
komisijas sekretārs. 

3.5. Skolas direktors sasauc pirmo komisijas sēdi. Komisijas pirmajā darba sēdē: 
3.5.1. komisijas locekļi tiek iepazīstināti ar komisijas darbības kārtību; 
3.5.2. katram komisijas loceklim tiek noteikti darba pienākumi; 
3.5.3. tiek apstiprināta komisijas darbības kārtība; 
3.5.4. tiek apstiprināts kvalitātes pakāpju pretendentu saraksts; 
3.5.5. tiek plānots un apstiprināts novērtēšanas procesa laika grafiks; 
3.5.6. tiek izveidots novērtēšanas laika grafiks. 
3.6. Komisijas locekļu pienākumi: 
3.6.1. komisijas sastāvu veido komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un komisijas locekļi. Komisijas 

locekļu funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences ietvaros komisija nosaka 
patstāvīgi; 

3.6.2. komisijas priekšsēdētājs: 
i. nosaka komisijas sēžu laiku un koordinē jautājumu izskatīšanu komisijas  sēdēs; 
ii. apstiprina komisijas izstrādāto novērtēšanas laika grafiku; 
iii. nodrošina komisijas lietvedību; 
iv. izsaka priekšlikumus par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam;  

3.6.3. komisijas locekļi: 
i. sadarbojas ar izglītības iestādes administrāciju; 
ii. konsultē pedagogus par kvalitātes pakāpju līmeņu aprakstiem, novērtēšanas 

kritērijiem un procedūrām;  
iii. nodrošina pedagoga pašvērtējuma analīzi; 
iv. nodrošina mācību treniņu nodarbību vērošanu, analīzi, vērtēšanu; 
v. apkopo iegūtos punktus;  
vi. izsaka priekšlikumus par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam;. 

3.6.4. Komisijas sekretārs: 
i. protokolē komisijas sēdes; 
ii. informē komisijas locekļus par komisijas sēdes vietu, datumu, laiku; 
iii. informē pedagogus par komisijas izteiktajiem priekšlikumiem; 
iv. nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām; 



3.7. Komisijas locekļi ievēro konfidencialitātes, godprātības, vienlīdzības, taisnīguma un 
objektivitātes principus, neizpaužot viedokļus, kuri tiek apspriesti komisijas sēdēs. 

3.8. Izmaiņas komisijas sastāvā var tikt veiktas, pamatojoties uz komisijas locekļa rakstisku un 
motivētu iesniegumu komisijas priekšsēdētājam. Izmaiņas komisijā tiek izskatītas un 
apstiprinātas komisijas sēdē, kuru sasauc komisijas priekšsēdētājs. 

3.9. Lēmuma pieņemšana un apstrīdēšana: 
3.9.1. novērtēšanas komisijas priekšlikumi par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai nepiešķiršanu 

tiek izteikti, pamatojoties uz novērtēšanas rezultātā iegūto punktu summu un sarunu ar 
pedagogu. Komisija priekšlikums ir atbalstīts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 
klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas 
priekšsēdētāja balss; 

3.9.2. komisijas locekļiem jāatturas no piedalīšanās priekšlikuma atbalstīšanā, ja tas skar šī 
komisijas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās vai otrās pakāpes radinieku vai to 
personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais komisijas loceklis. 

3.10. Skolas direktors, pamatojoties uz komisijas izteikto priekšlikumu un sarunu ar pedagogu, 
pieņem lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi 
un līdz 31. maijam izdod attiecīgu rīkojumu. 

3.11. Kvalitātes pakāpes piešķiršanas termini: 
3.11.1. 1. kvalitātes pakāpi piešķir uz diviem gadiem 
3.11.2.  2. un 3. kvalitātes pakāpi piešķir uz trīs gadiem. 
3.12. Kvalitātes pakāpes ieguvējs saņem Skolas direktora izdotu rīkojumu par kvalitātes pakāpes 

piešķiršanu. 
3.13. Lēmuma apstrīdēšana: 
3.13.1. ja pedagogs nepiekrīt novērtējumam, viņš piecu darbdienu laikā var apstrīdēt 

novērtēšanas rezultātu, iesniedzot rakstisku iesniegumu Skolas direktoram, kurā 
argumentētu komentāru veidā pamato apstrīdēšanas iemeslu; 

3.13.2. ja novērtēšanas rezultāts ir apstrīdēts, Skolas direktors 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.; 

3.13.3. pamatojoties uz atzinumu, Skolas direktors piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par 
novērtēšanas rezultāta maiņu, atstāšanu bez izmaiņām vai atkārtotu novērtēšanu.  

3.13.4. pēc atkārtotas novērtēšanas ar pieaicinātajiem papildu vērtētājiem tiek pieņemts galīgais 
lēmums par darba izpildes novērtējumu. 

3.14. Informāciju par iegūto kvalitātes pakāpi Skola ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā un 
paziņo Dibinātājam. 

4. Samaksas kārtība par kvalitātes pakāpi 

4.1. Piemaksa pie darba algas par kvalitātes pakāpi tiek noteikta uz 1. septembri. 
4.2. Piemaksas summas sadales kārtība: 
4.3. pedagogiem, kuriem piešķirta pirmā, otrā un trešā. kvalitātes pakāpe, nosaka piemaksu 

attiecīgi līdz 10 %, 15%, 20% apmēram no vienas pedagoga darba likmes proporcionāli 
tarificēto kontakstundu skaitam; 

4.4. ja piešķirtā mērķdotācija ir nepietiekama 28.1. punktā minēto piemaksu nodrošināšanai, tiek 
piemērots koeficients, proporcionālai piemaksas aprēķināšanai piešķirtās mērķdotācijas 
ietvaros. 

SASKAŅOTS: 

Lauris Hincenbergs  
Direktors  



1. pielikums 

Raimonda Valta futbola skola “Nikars” 
Pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas komisijai 

Raimonda Valta futbola skola “Nikars” 
direktoram Laurim Hincenbergam 

______________________________________ 
/pedagoga vārds, uzvārds/ 

_______________________________________ 
/personas kods/ 

_______________________________________ 
/faktiskās dzīvesvietas adrese/ 

IESNIEGUMS 

 Lūdzu novērtēt manas profesionālās darbības kvalitāti Raimonda Valta futbola skolā 
“Nikars”, Starta iela 5f, Rīga, LV-1026, lai pretendētu uz    
_____. kvalitātes pakāpi. 
/pakāpes nosaukums/ 

______________________________________________ 
 Pedagoga paraksts/ paraksta atšifrējums  

Datums: 



2. pielikums 

Raimonda Valta futbola skola “Nikars” 
Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  

profesionālās ievirzes sporta izglītības trenera darba  

PAŠVĒRTĒJUMS  
____________________. mācību gadā 

Pedagoga vārds, uzvārds______________________________________ 
Kvalitātes pakāpe (atzīmēt atbilstošo [x])   
1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
kritēriji

Īsi, konkrēti profesionālās darbības kvalitātes 
pierādījumi pārbaudāmu faktu veidā

I. Regulārs, mērķtiecīgi organizēts mācību 
process.

mācību programmas izmantošana, tematiskā 
plāna veidošana atbilstoši prasībām 

darba kārtības noteikumu ievērošana, 
precizitāte darba laika ievērošanā

precīza un regulāra dokumentācijas 
sakārtošana, savlaicīga izstrādāšana un 
iesniegšana norādītajos termiņos

skaidrs mācību gadā sasniedzamais mērķis, 
saskaņā ar MK noteiktajiem kritērijiem grupu 
rezultatīvajos rādītājos un šo nosacījumu izpilde  

audzināšanas darbs mācību procesā

izstrādāti audzēkņu izaugsmes novērtēšanas 
kritēriji un vērtēšanas kārtība mācību procesā

mācību līdzekļu un metodisko materiālu 
izstrādāšana un pielietošana mācību procesā

apmācībā un treniņos pielietotās metodes, to 
daudzveidība

inovāciju pielietošana pedagoģisko procesu 
vadīšanā un treniņu metožu dažādošanā

izglītojamo mācību darba un sasniegumu 
izaugsmes rādītāji, statistiskā un kvalitatīvā 
analīze tālākās darbības prognozēšanai

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju  
izmantošana

II. Nodrošināta labvēlīga mācību vide:

pozitīva saskarsme ar izglītojamiem 

prasme risināt konfliktsituācijas 



ētisko normu izpausmes profesionālajā darbā

sakoptas estētiskas un drošas darba vides 
uzturēšana

III. Sadarbība ar audzēkņu vecākiem

pozitīva saskarsme, tās regularitāte

sapulces un citi organizēti kopīgi pasākumi

veicināta vecāku klātbūtne sacensībās kā 
atbalsts audzēknim

vecāku praktiska līdzdarbība treniņu procesā

IV.Ieguldījums audzēkņa individuālo spēju 
attīstībā un izglītojamā vajadzību 
nodrošināšanā:

mācību procesa diferenciācija, sniedzot atbalstu 
talantīgiem audzēkņiem un  audzēkņiem pēc 
traumām, slimībām

audzēkņu individuālās izaugsmes dinamikas 
nodrošināšana

audzēkņu iesaistīšana treniņu un sacensību 
organizācijas un norises procesos (tiesnešu 
darbs, palīdzība un iesaistīšanās treniņu 
procesā, savstarpējā saskarsme).

V. Ieguldījums izglītības iestādes attīstībā:

atbalsts sporta skolas darba organizēšanā- 
aktīva dalība sēdēs, pasākumu organizēšanā, 
sacensību organizēšanā un tiesāšanā.

līdzdalība pedagoģiskās padomes sēdēs un 
metodiskās komisijas darbā

līdzdalība skolas darbības plānošanā un 
pašvērtēšanas procesā

dalība skolas rīkotajos pieredzes apmaiņas 
semināros, kursos

sadarbība ar skolas atbalsta personālu

iniciatīvas izrādīšana un darbošanās projektos  

piedalīšanās ārpusskolas sabiedriskos 
pasākumos, sporta skolas popularizēšanas un 
atpazīstamības nolūkos

VI. Sadarbība, pieredzes uzkrāšana un 
pārnese:

prasme rast piemērotus risinājumus gan 
standarta, gan nestandarta situācijās, 
izmantojot profesionālo pieredzi un inovācijas 
pedagoģijā



                                                                                                                                            
_____________________________                                                                                                                                                            
/pedagoga paraksts/ 

Datums: 

publikācijas vai raksti plašsaziņas līdzekļos par 
sporta izglītības, apmācības metodikas, 
audzināšanas darba, sacensību organizācijas 
vai citām ar pedagoģiju un sportu saistītām 
tēmām

mentora darbs (studentu prakses 
nodrošināšana)

VII. Profesionālās kvalifikācijas pilnveide

Regulāra un sistemātiska sevis pilnveidošana 
tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas 
pasākumos un kursos, sertifikācijas termiņu 
ievērošana.

Piedalīšanās sava sporta veida federācijas 
darbības procesos ( sapulcēs, konferencēs vai 
iesaistīšanās federācijas metodiskajās 
komisijās u.c.)

Piedalīšanās pieredzes apmaiņā ar kolēģiem- 
uzstāšanās semināros vai kopsapulcēs. 



3. pielikums 

Raimonda Valta futbola skola “Nikars” 
Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  

profesionālās ievirzes sporta izglītības trenera darba  

PAŠVĒRTĒJUMA VĒRTĒJUMS  
____________________. mācību gadā 

Pedagoga vārds, uzvārds______________________________________ 
Kvalitātes pakāpe (atzīmēt atbilstošo [x])   

Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa pretendents tiek vērtēts pēc šādiem 
kritērijiem: 

1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

Profesion
ālās 

darbības 
kvalitātes 
novērtēša

nas 
virzieni

Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
kritēriji

Punkti 
Piezīm

es 
3 2 1 0

Pedagoģi
skā 
procesa 
plānošan
a, 

I. Regulārs, mērķtiecīgi organizēts mācību 
process.

mācību programmas izmantošana, tematiskā plāna 
veidošana atbilstoši prasībām 

darba kārtības noteikumu ievērošana, precizitāte 
darba laika ievērošanā

precīza un regulāra dokumentācijas sakārtošana, 
savlaicīga izstrādāšana un iesniegšana norādītajos 
termiņos

skaidrs mācību gadā sasniedzamais mērķis, 
saskaņā ar MK noteiktajiem kritērijiem grupu 
rezultatīvajos rādītājos un šo nosacījumu izpilde  

audzināšanas darbs mācību procesā

izstrādāti audzēkņu izaugsmes novērtēšanas kritēriji 
un vērtēšanas kārtība mācību procesā

mācību līdzekļu un metodisko materiālu 
izstrādāšana un pielietošana mācību procesā

apmācībā un treniņos pielietotās metodes, to 
daudzveidība

inovāciju pielietošana pedagoģisko procesu 
vadīšanā un treniņu metožu dažādošanā.

izglītojamo mācību darba un sasniegumu izaugsmes 
rādītāji, statistiskā un kvalitatīvā analīze tālākās 
darbības prognozēšanai



a, 
vadīšana 
un 
pedagoga 
darbības 
rezultātu 
izvērtēju
ms 
(pedagoģi
skā 
procesa 
efektivitāt
e, 
mērķtiecī
gums, 
rezultāts) 

Pedagog
a 
ieguldīju
ms 
izglītojam
ā 
individuāl
o spēju 
attīstībā 
un 
izglītojam
ā 
vajadzību 
nodrošinā
šanā 

Pedagog
a 
ieguldīju
ms 
izglītības 
iestādes 
attīstībā 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju  
izmantošana

Punkti kopā

II. Nodrošināta labvēlīga mācību vide:

pozitīva saskarsme ar izglītojamiem 

prasme risināt konfliktsituācijas 

ētisko normu izpausmes profesionālajā darbā

sakoptas estētiskas un drošas darba vides 
uzturēšana

Punkti kopā

III. Sadarbība ar audzēkņu vecākiem

pozitīva saskarsme, tās regularitāte

sapulces un citi organizēti kopīgi pasākumi

veicināta vecāku klātbūtne sacensībās kā atbalsts 
audzēknim

vecāku praktiska līdzdarbība treniņu procesā

Punkti kopā

IV.Ieguldījums audzēkņa individuālo spēju 
attīstībā un izglītojamā vajadzību nodrošināšanā:

mācību procesa diferenciācija, sniedzot atbalstu 
talantīgiem audzēkņiem un  audzēkņiem pēc 
traumām, slimībām

audzēkņu individuālās izaugsmes dinamikas 
nodrošināšana

audzēkņu iesaistīšana treniņu un sacensību 
organizācijas un norises procesos (tiesnešu darbs, 
palīdzība un iesaistīšanās treniņu procesā, 
savstarpējā saskarsme).

Punkti kopā

V. Ieguldījums izglītības iestādes attīstībā:

atbalsts sporta skolas darba organizēšanā- aktīva 
dalība sēdēs, pasākumu organizēšanā, sacensību 
organizēšanā un tiesāšanā.

līdzdalība pedagoģiskās padomes sēdēs un 
metodiskās komisijas darbā

līdzdalība skolas darbības plānošanā un 
pašvērtēšanas procesā

dalība skolas rīkotajos pieredzes apmaiņas 
semināros, kursos

sadarbība ar skolas atbalsta personālu

iniciatīvas izrādīšana un darbošanās projektos  



Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas KRITĒRIJI: 
Pedagoga profesionālās darbības kvalitāti vērtē pēc punktu sistēmas no 0-3: 

Pedagog
a 
sadarbība
, 
pieredzes 
uzkrāšan
a un 
pārnese

piedalīšanās ārpusskolas sabiedriskos pasākumos, 
sporta skolas popularizēšanas un atpazīstamības 
nolūkos

Punkti kopā

VI. Sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese:

prasme rast piemērotus risinājumus gan standarta, 
gan nestandarta situācijās, izmantojot profesionālo 
pieredzi un inovācijas pedagoģijā

publikācijas vai raksti plašsaziņas līdzekļos par 
sporta izglītības, apmācības metodikas, 
audzināšanas darba, sacensību organizācijas vai 
citām ar pedagoģiju un sportu saistītām tēmām

mentora darbs (studentu prakses nodrošināšana)

Punkti kopā

VII. Profesionālās kvalifikācijas pilnveide

Regulāra un sistemātiska sevis pilnveidošana 
tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas 
pasākumos un kursos, sertifikācijas termiņu 
ievērošana.

Piedalīšanās sava sporta veida federācijas darbības 
procesos ( sapulcēs, konferencēs vai iesaistīšanās 
federācijas metodiskajās komisijās u.c.)

Piedalīšanās pieredzes apmaiņā ar kolēģiem- 
uzstāšanās semināros vai kopsapulcēs. 

Punkti kopā

Pavisam kopā

Punkti Vērtējums Paskaidrojums

3 ļoti labi (jā) mērķtiecīgi plānots un organizēts darbs, orientēts uz izglītojamo 
kompetenču veidošanu; inovācija pedagoģijā

2 labi (drīzāk jā) darbs tiek veikts atbildīgi, atbilstoši izvirzītajām prasībām

1 viduvēji (daļēji) daļēji veikts darbs, tikai daļēji atbilst izvirzītajām prasībām

0 nepietiekami (nē, 
nav novērots)

nepilnīgi veikts darbs, nepietiekamas pedagoģiskās un 
metodiskās zināšanas



4. pielikums 

NODARBĪBAS  VĒROŠANAS UN NOVĒRTĒJUMA LAPA 

1. Vispārīgā informācija 

Raimonda Valta futbola skola “Nikars” 

Profesionālās ievirzes/interešu izglītības programmas nosaukums 
______________________________________________________________________________ 

Grupa 
______________________________________________________________________________ 

Izglītojamo skaits grupā 
______________________________________________________________________________ 

Treneris (vārds, uzvārds) 
______________________________________________________________________________ 

Nodarbības tēma 
______________________________________________________________________________ 

Vērtētājs  (vārds, uzvārds, amats) 
______________________________________________________________________________ 
  
Nodarbības vērošanas mērķis - mācību procesa kvalitātes izvērtēšana. 

2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

Apgalvojumi jā drī
zāk 
jā 

daļ
ēji

drī
zāk 
nē

nē nav  
novē
rots

Fakti, kas par to  
liecina

4 p 3 p 2 p 1 p 0 p

1.Mācīšana ( pedagoga darbība)

1. Nodarbības mērķi un uzdevumi 
ir skaidri definēti un tiek 
sasniegti

2. Nodarbības uzdevums, satura 
un metožu izvēle atbilst 
izglītojamo vecumam un 
sagatavotībai

3. Pedagogs nodrošina labvēlīgu 
emocionālu vidi, sagatavo 
nodarbību vietu, lieto 
daudzveidīgu inventāru

4. Pedagogs motivē izglītojamos 
darbam



5. Pedagogs saprotami formulē 
uzdevumus, palielinot slodzi 
(sporta nodarbībā iekļauj stājas 
veidošanas ,elpošanas un 
uzmanības vingrinājumus) 

6. Pedagoga skaidrojuma 
kvalitāte saistīta ar nodarbības 
galvenās daļas 
saturu(jautājumu uzdošanas 
veids, terminu lietojums, 
valodas kultūra u.c.)

7. Biomotoro spēju uzdevumu 
risināšanai ir izvēlēts atbilstošs 
saturs, apjoms un intensitāte

8. Mācību metodes un paņēmienu 
atbilst izvirzīto mērķu 
sasniegšanai

9. Pedagogs pārvalda 
izglītojamos un prot strādāt ar 
visām apakšgrupām, 
individuālās pieejas 
nodrošinājums

10. Lietotie līdzekļi un to 
daudzveidība atbilst 
kompleksai fizisko īpašību 
attīstīšanai

11. Pedagogs prot nodrošināt 
atgriezenisko saiti nodarbībā 
(pozitīvie pastiprinājumi, 
refleksija)

2. Mācīšanās ( izglītojamo 
darbība)

1. Tiek attīstīta izglītojamo 
sadarbības prasme(darbs pārī, 
grupās)

2. Vērojamas radoša, analītiska, 
motivējoša rakstura darbības 
precizitāte uzdevumu izpildē

3. Tiek vērtēta izglītojamo darba 
rezultātu (pierakstu, zīmējumu, 
piespēles izpildījumi) kvalitāte

3. Vērtēšana 

3.,1. Pedagogs veic izglītojamo 
vērtēšanu ( t.sk. uzslavas, pozitīva         
        kritika)



3.2.  Tiek izmantots izglītojamo 
pašvērtējums un savstarpējais 
vērtējums



5. pielikums 

Raimonda Valta futbola skola “Nikars” 
Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas  

KOPSAVILKUMS  
____________________. mācību gadā 

Pedagoga vārds, uzvārds______________________________________ 
Kvalitātes pakāpe (atzīmēt atbilstošo [x])   

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas KRITĒRIJI: 
Pedagoga profesionālās darbības kvalitāti vērtē pēc punktu sistēmas no 0-3: 

1.pakāpe 2.pakāpe 3.pakāpe

Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas virzieni, ņemot vērā 
datus par mācību stundu/nodarbību vērošanu un pedagoga darba 

pašvērtējumu
Punkti Piezīmes

Pedagoga profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās/ 
nodarbībās rezultātu kopsavilkums( pamatojoties uz novērtējumu 
lapām):

Mācīšana (pedagoga darbība)

Mācīšanās (izglītojamā darbība)

Vērtēšana

Punkti kopā

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
pašvērtējuma kopsavilkums

Punkti kopā

Punkti pavisam kopā

Minimālais punktu skaits, kas jāiegūst pakāpes 
piešķiršanai

Pakāpe Profesionālās ievirzes sporta izglītības 
pedagogam

1. 93

2. 120

3. 155

Novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: ________________

paraksts paraksta atšifrējums



Datums:

Novērtēšanas komisjas locekļi: 
________________

paraksts paraksta atšifrējums

________________

paraksts paraksta atšifrējums
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