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Pielikums  

Jelgavas pilsētas domes  

25.10.2018. lēmumam Nr.__ 

 

Jelgavas pilsētas  pašvaldības dibināto vispārējās  izglītības iestāžu un 

profesionālās izglītības iestādes direktora 
 darba kvalitātes novērtēšanas kritēriji un  

piemaksu apmēra noteikšana mēneša darba algai 

 

 

I. Jelgavas pilsētas  pašvaldības dibināto vispārējās  izglītības iestāžu un 

profesionālās izglītības iestādes direktora 

 darba kvalitātes novērtēšanas kritēriji 

 

Nr.p.k. Kritērijs 
Punktu skaits 

kritērijā 

1. Izglītības iestādes vadītāja darba intensitāte  

1.1. Īstenoto  izglītības programmu skaits izglītības  iestādē  

 līdz 3 1 

 4 un vairāk 2 

1.2. 
Īstenoto interešu izglītības programmu skaits tehniskajā 

jaunradē 
 

 līdz 3 1 

 4 un vairāk 2 

1.3. 
Līdzdalība mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņas 

ieviešanā izglītības iestādē: 
 

1.3.1. 

vada un organizē mācīšanas un mācīšanās  pieejas maiņu, 

nodrošina profesionālu atbalstu pedagogiem. Vairāk kā 

50% pedagogu mācību gada laikā apguvuši zināšanas par 

mācīšanās pieejas maiņu  

4 

1.3.2. izglītības iestādei ir pilotskolas statuss   2 

1.4. Nodrošina pedagoģiskā darba pieredzes pārnesi  

1.4.1. 

mācību gada laikā organizēti un vadīti pedagogu 

tālākizglītības semināri citu izglītības iestāžu 

pedagoģiskajiem darbiniekiem 

 

 līdz 3 3 

 4 un vairāk 4 

1.4.2. 
mācību gada laikā vadītas atklātās mācību stundas, 

meistarklases vai nodarbības  
 

 1 stunda  1 

 2 stundas un vairāk 2 

1.5. Izglītības iestāde nodrošina prakses vietas studējošiem 1 
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pedagogiem 

2. Izglītības procesa īstenošanas sarežģītība  

2.1. 

Izglītības iestādē integrēti vairāk kā 4% izglītojamie ar 

valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

ieteikumu 

5 

2.2. 
Izglītības iestādē mācās reemigrējošie izglītojamie un 

izglītojamie no ārzemēm apmaiņu programmās  
1 

2.3. 
Izglītības iestādei ir vairākas izglītības programmu 

īstenošanas vietas  
1 

2.4. 
Izglītības iestādes dalība Eiropas Sociālā fonda un 

starptautiskos projektos 
3 

3. 

Izglītojamo mācību sasniegumi diagnosticējošajos 

darbos 3. un 6.klasē, centralizētajā eksāmenā latviešu 

valodā 9.klasē, latviešu valodas eksāmenā 9.klasē, 

centralizētajā eksāmenā matemātikā, latviešu valodā 

12. klasē 

 

3.1. valsts ģimnāzija  

3.1.1. 
vidējais vērtējums CE matemātikā ir par 15% augstāks 

par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas; 
4 

3.1.2. 
vidējais vērtējums CE latviešu valodā ir par 15% augstāks 

par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
3 

3.1.3. 
vidējais vērtējums CE matemātikā ir par 11 – 14.9% 

augstāks par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
2 

3.1.4. 
vidējais vērtējums CE latviešu valodā ir par 11 – 14.9% 

augstāks par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
2 

3.1.5. 
vidējais vērtējums latviešu valodas eksāmenā 

pamatizglītībā ir par 12% augstāks par vidējo vērtējumu 

pēc urbanizācijas 

2 

3.2. vidusskola  

3.2.1. 
vidējais vērtējums CE matemātikā ir par 10% augstāks 

par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas  
4 

3.2.2. 
vidējais vērtējums CE latviešu valodā ir par 10% augstāks 

par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
3 

3.2.3. 
vidējais vērtējums CE matemātikā ir par 6 – 9.9% 

augstāks par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
2 

3.2.4. 
vidējais vērtējums CE latviešu valodā ir par 6 – 9.9% 

augstāks par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
2 

3.3. pamatskola  

3.3.1. 
vidējais vērtējums CE latviešu valodā ir par 10% augstāks 

par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
3 

3.3.2. 
vidējais vērtējums CE latviešu valodā ir par 6 – 9.9% 

augstāks par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
2 

3.3.3. 
vidējais vērtējums eksāmenā latviešu valodā ir par 10% 

augstāks par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
3 

3.3.4. 
vidējais vērtējums eksāmenā latviešu valodā ir par 6 – 

9.9% augstāks par vidējo vērtējumu pēc urbanizācijas 
2 
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3.4. sākumskola  

3.4.1. 
zināšanu apguves kopprocents 3.klašu diagnosticējošajos 

darbos ir virs 80% 
3 

3.4.2. 
zināšanu apguves kopprocents 3.klašu diagnosticējošajos 

darbos ir 60% - 79% 
2 

3.4.3. 
zināšanu apguves kopprocents 6.klašu diagnosticējošajos 

darbos (mācībvaloda, matemātika) ir virs 75% 
3 

3.4.4. 
zināšanu apguves kopprocents 6.klašu diagnosticējošajos 

darbos (mācībvaloda, matemātika) ir 60% - 70% 
2 

3.4.5. 
zināšanu apguves kopprocents 6.klases dabaszinību 

diagnosticējošajā darbā ir virs 75% 
3 

3.4.6. 
zināšanu apguves kopprocents 6.klases dabaszinību 

diagnosticējošajā darbā ir 60%-70% 
2 

 Kopā iegūto punktu skaits  

 

 

II. Piemaksas apmēra noteikšana vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās 

izglītības iestādes direktora mēneša darba algai 

Darba kvalitātes novērtēšanā 

iegūto punktu skaits 

10 līdz 20 

punkti 

21 līdz 30 

punkti 

31  līdz 40 

punkti 

vairāk kā 

41 punkts 

Piemaksas apmērs (procentos) no 

zemākās direktora mēneša darba 

algas* 

15 25 35 45 

Piezīmes. 

*  Izglītības iestādes vadītāja zemākā mēneša darba algas likme saskaņā ar Ministru 

kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu. 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs     A.Rāviņš 

 

 

 


