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PEDAGOĢISKO DARBINIEKU 

 PRĒMIJAS VAI NAUDAS BALVAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI  
Izdoti saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445  

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”25.punktu. 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Pedagogu darba vērtējumu veic komisija šādā sastāvā: 

1.1. skolas direktors; 

1.2. direktora vietnieki izglītības jomā; 

1.3. metodiskās padomes vadītāja; 

1.4. arodkomitejas priekšsēdētāja. 

2. Katram pedagoģiskajam darbiniekam tiek noteikti punkti katrā kritēriju rādītājā un pēc 

tam summēti. 

3. Pēc individuālo punktu noteikšanas tiek saskaitīti visi iegūtie punkti un aprēķināta viena 

punkta vērtība. Pēc tam tiek aprēķināta katram darbiniekam iegūto punktu vērtība. 

 

II. Vērtēšanas kritēriji 
4. Eksāmenu rezultāti: 

4.1. vidējais rādītājs lielāks  par vidējo rādītāju valstī – 50 punkti; 

4.2. vidējais rādītājs ir vienāds ar vidējo rādītāju valstī – 45 punkti; 

4.3. vidējais rādītājs zemāks par vidējo rādītāju valstī (atšķiras simtdaļās vai desmitdaļās)  

– 20 punkti;  

4.4.  valsts diagnosticējošie darbi 3.klasei un 6.klasei vienādi ar vidējo valstī vai augstāki 

– 10 punkti. 

5. Sasniegumi olimpiādēs:  

5.1. starpnovadu līmenī: 1.vieta – 10 punkti; 2.vieta – 7 punkti; 3.vieta – 5 punkti; atzinība 

– 2 punkti; 

5.2. republikas vai reģiona līmenī: 1.vieta – 20 punkti, 2.vieta – 15 punkti, 3.vieta – 10 

punkti; atzinība -5 punkti. 

6. Sasniegumi konkursos, skatēs, sporta sacensībās, ZPD konkursos: 
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6.1. starpnovadu līmenī: 1.vieta – 5 punkti; 2.vieta – 3 punkti; 3.vieta – 2 punkti; atzinība 

– 1 punkts; 

6.2. republikas vai reģiona līmenī: 1.vieta – 10 punkti, 2.vieta – 7 punkti, 3.vieta – 5 

punkti; atzinība 3 punkti. 

7. Kompetenču pieejā vadītas atklātās stundas – 5 punkti par katru stundu. 

8. Projektu piesaiste un vadīšana –  2-5 punkti par katru projektu. 

9. Prakses vadīšana studentiem – 5-10 punkti. 

10.  Par dokumentācijas savlaicīgu  sakārtošanu un iesniegšanu– 5 punkti.  

11.  Par nometņu organizēšanu un vadīšanu – 5 punkti; ja nometni vada citā skolā, bet iesaista 

mūsu skolas skolēnus –  1-5 punkti. 

12.  Par piedalīšanos metodisko izstrādņu skatēs – 30 punkti. 

13.  Par publikācijām presē, mājas lapā, laikrakstos, radio intervijām (ne mazāk kā 3 

publikācijas gada laikā - pieredze, prakse, pasākumu apraksti utt.) – 5 punkti. 

14.  Klašu audzinātājiem par labāko klasi – 5 punkti. 

15.  Audzināmās klases skolēnu piesaiste vidusskolas 10.klasei (uz 01.09.2019.    20 un vairāk 

skolēni) -  50 punkti. 

16.  Par skolēnu piesaisti vidusskolai (jebkuram skolotājam) – 5 punkti par katru skolēnu. 

17.  Prēmijas piešķiršana par labiem stundu vērtējumiem akreditācijas procesā – lemj par 

konkrētu naudas summu budžeta ietvaros pēc akreditācijas. 

 

Saskaņots 

 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 2019.gada 4.janvāra pedagoģiskās padomes sēdē 

protokols Nr.1, p.6. 

 

Direktors                            G.Lazda 

 

 

 

 

 

 

 
 


