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Atbilstīgi Ministru kabineta (MK)
2016. gada 20. decembra noteikumu
Nr. 831 „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus
un citas Izglītības likumā noteiktās
institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē
valsts augstskolu vidējās izglītības ie
stāžu, valsts un pašvaldību izglītības
iestāžu vadītāju profesionālo darbību”
prasībām kopš 2018. gada 1. janvāra
notiek pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) vadītāju profesionālās darbības
vērtēšana. Līdz šā gada 1. septembrim
pašvaldības vai PII interneta vietnē ir
jābūt publiskotam izglītības iestādes
pašnovērtējuma ziņojumam. Par to,
kāpēc ir uzsākta PII vadītāju vērtēšana
un kā jāsagatavo pašnovērtējuma ziņojums, stāsta Izglītības kvalitātes valsts
dienesta (IKVD) vadītāja Inita Juhņēviča un IKVD Kvalitātes novērtēšanas
departamenta direktore Evija Uzare.
Kādēļ nolemts vērtēt arī PII vadītāju profesionālo darbību?
I. J.: Kopš šā gada 1. janvāra notiek
PII vadītāju profesionālās darbības vērtēšana, un tas ir process, kas atjaunotās
Latvijas pastāvēšanas laikā notiek pirmo reizi. Mērķis ir paaugstināt pirmsskolas izglītības kvalitāti. Kāpēc šāds
izvērtējums ir nepieciešams? Pirmkārt, valstij ir jāuzņemas atbildība arī
par pirmsskolas izglītības kvalitāti, jo
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošana tiek finansēta no valsts budžeta
līdzekļiem, taču ir jāatzīst, ka līdz šim
par rezultātiem un kvalitāti valstij bija
nepietiekama informācija. Otrkārt,
IKVD saņem samērā daudz sūdzību
par PII darbu – gadā aptuveni 15 % no
visiem iesniegumiem. Visbiežāk vecāki sūdzas par bērnu drošību, piemēram, gadījumiem, kad bērni nepieskatīti pamet bērnudārza teritoriju, kā arī
par PII pedagogu darba kvalitāti, īpaši
par komunikāciju ar bērniem.
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Visām pirmskolām līdz 1. septembrim
jāpublisko pašnovērtējuma ziņojums

Inita Juhņēviča.
Patlaban ir pieņemts lēmums, ka
sešu gadu laikā izvērtēs visus 700 (t. sk.
600 pašvaldību) PII vadītājus. Pērn
visām pašvaldībām lūdzām iesniegt
informāciju, kad kuras pirmskolas vadītājs plāno pieteikties profesionālās
darbības novērtēšanai. Šogad plānots
izvērtēt 30 pirmskolu vadītāju darbu.
Kā notiks vadītāja profesionālās
darbības izvērtēšana?
E. U.: Vispirms iestādes vadītājam
kopā ar iestādes kolektīvu jāuzraksta
pašnovērtējuma ziņojums, kuru ievieto interneta tīmekļa vietnē, lai tas publiski būtu pieejams 1. septembrī. Tas ir
obligāts nosacījums neatkarīgi no tā,
kad notiks novērtēšanas process.
I. J.: PII vadītāju vērtēšanas
ekspertiem – vispārējās izglītības ie
stāžu direktoriem, kuru vadītajās skolās ir pirmsskolas izglītības grupas, jau
ir notikuši sagatavošanas kursi, un viņi
ir saņēmuši apliecības un tiesības vērtēt kolēģu darbu. Šādas tiesības ir ieguvuši 65 eksperti.
Vēlos uzsvērt, ka pirmskolas vadītāja profesionālās darbības novērtējums nav pārbaudes process, tādēļ tajā
nepiedalās IKVD inspektori. Mērķis ir
nevis pārbaudīt dokumentus u. tml.,
bet izvērtēt izglītības iestādes vadītāja

Evija Uzare.
profesionālo darbību. To veiks praktiķi, kuriem ir gan zināšanas, gan pieredze. Viņu uzdevums ir konstatēt
kolēģu stiprās un vājās puses, kā arī
sniegt ieteikumus darba uzlabošanai.
Vēlamies, lai novērtēšanas process
būtu jēgpilns un ieguvēji būtu visas iesaistītās puses. Valsts iegūs priekšstatu
par kopējo situāciju PII. Manuprāt, ir
labi, ja ir kāds konsultants no malas,
ārējais eksperts. Ekspertu komisijā
ir trīs cilvēki, kuri pirms došanās uz
konkrēto pirmskolu iepazīsies ar ie
stādes pašnovērtējuma ziņojumu, jo tā
ekspertiem būs pamatinformācija par
izglītības iestādi. Vērtēšanas procesā
eksperti izmantos dažādas metodes:
vispirms tā būs saruna ar vadītāju, pēc
tam ar skolotājām un viņu palīgiem, ar
vecākiem; eksperti apskatīs telpas un
apkārtējo vidi, vēros nodarbības, lai iegūtu daudzpusīgu informāciju.
Cita starpā vadītājam ir jāraksta
arī savs darba pašvērtējums, ar to vispirms iepazīstas pašvaldības pārstāvji,
kuri arī veic novērtējumu pēc tiem pašiem kritērijiem, pēc kādiem sevi vērtējis vadītājs.
MK noteikumos ir noteiktas
10 kompetences (attiecību veidošana
un uzturēšana, darbinieku motivēšana
un attīstīšana, komandas vadīšana, ormaijs 2018
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ganizācijas vērtību apzināšanās, orientācija uz attīstību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadīšana,
spēja pieņemt lēmumus un uzņemties
atbildību, stratēģiskais redzējums, izglītības iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana), bet vadītājs tiek
vērtēts piecās no tām (tās izvēlas kopā
ar dibinātāju). Tiek vērtēta arī pirmskolas vadītāja izglītība un profesionālā
pieredze, sniegums mērķu un uzdevumu izpildē, amata pienākumu izpilde.
Vērtējums, kuru vispirms sniedz iestādes dibinātājs, pēc tam eksperti, var būt
nepietiekams, pietiekams, ļoti labs vai
teicams. Ārējie eksperti savu viedokli
par iestādes vadītāja darbu formulē pēc
sarunas ar pašvaldības pārstāvjiem, jo
nenoliedzami pašvaldību pārstāvjiem
tā ir laba iespēja tuvāk iepazīt notiekošo izglītības iestādē, redzēt pozitīvo un
vēl uzlabojamo.
IKVD deleģētie eksperti pirmskolu
vadītājus vērtēs reizi sešos gados, bet
MK noteikumos ir paredzēts, ka pašvaldībai savu dibināto iestāžu vadītāji
ir jāvērtē vismaz reizi divos gados.
Tātad reizi sešos gados PII vadītājs
un iestādes dibinātājs veic novērtēšanu
valsts novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā (NEVIS),
kuras formāts pieļauj ierobežotu vārdu
skaitu, tātad ir jāprot izteikties koncentrēti un pavēstīt svarīgāko. Pēc iestādes vadītāja dokumentu iesniegšanas
IKVD nodrošina dibinātājam pieeju
autorizācijai NEVIS platformā tīmekļa
vietnē https://nevis.ikvd.gov.lv/. Izglītības iestādes vadītāja pašvērtējuma
veidlapa ir jāaizpilda un jāapstiprina
līdz ekspertu komisijas darba sākšanai
izglītības iestādē.
Tāpat kā profesionālās izglītības
un vispārējās izglītības iestāžu akreditācijai, arī pirmskolas vadītāja novērtēšanas procesam līdzekļus piešķir
pašvaldība no sava budžeta. Vienas PII
novērtēšanas procesa izmaksas ir vairāk nekā 500 eiro; cenrādis ir pieejams
IKVD mājaslapā.
E. U.: Lai varētu uzrakstīt pašnovērtējuma ziņojumu par izglītības
iestādes darbu, katrā iestādē ir jāveic
pašvērtējums. Jāizvērtē katra pedagoga darbs, katra tehniskā darbinieka
paveiktais; katrs pats veic sava darba
izvērtēšanu. Pirms to darīt, vadītājam
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Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas process

1. Dibinātājs definē savas darbības mērķus, kas atbilst izglītības attīstības
pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam izvirzītajiem apakšmērķiem.
2. Izglītības iestādes vadītājs kopā ar dibinātāju definē savas darbības
mērķus un uzdevumus saskaņā ar dibinātāja noteiktajiem mērķiem un
atbilstīgi pamatnostādnēs definētajiem apakšmērķu rīcības virzieniem.
3. Izglītības iestādes vadītājs kopā ar dibinātāju vērtēšanai izvēlas piecas
kompetences.
4. Izglītības iestādes vadītājs veic pašvērtēšanu NEVIS platformā, komentējot (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmēs) savas darbības mērķu un
uzdevumu izpildi, amata pienākumu izpildi, kompetences, izglītību,
profesionālo pieredzi, kā arī profesionālās un vispārīgās zināšanas un
prasmes.
5. Pēc izglītības iestādes vadītāja pašvērtējuma veikšanas NEVIS platformā dibinātājs sniedz savu vērtējumu par izglītības iestādes vadītāja
profesionālo darbību.
6. Ārējie eksperti veic vadītāja profesionālās darbības izvērtēšanu izglītības iestādē.
7. Ekspertu komisija raksta vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas
ziņojumu un iesniedz IKVD priekšlikumu par vadītāja atbilstību vai
neatbilstību amatam.

ir jādod uzdevums atklāt būtisko, lai
informāciju varētu izmantot jēgpilni.
Lai palīdzētu izglītības iestādēm
veikt jēgpilnu, pamatotu pašvērtējumu
un sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu, IKVD ir sagatavojis metodiskos
ieteikumus profesionālās izglītības un
vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai, kas ir piemērojami arī PII, piemēram, ir jautājumi (kritēriji), uz kuriem
atbildi var sniegt tikai tad, ja vadītājs ir
veicis pedagogu, tehnisko darbinieku
un vecāku aptauju. Vadītājam pašam
šāda anketa ir jāizveido. Ja eksperti nolemj lūgt pierādījumu kādam apgalvojumam, tad pierādījums var būt vienīgi
aptaujas anketas, piemēram, būtiski ir
jautājumi par lojalitāti, valsts valodas
lietojumu un ētiskumu.
Ja iestādes vadītājs visu pieminēto
ir izdarījis, tad atliek iesniegt IKVD izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu, pievienot savu CV un iesniegumu par profesionālās darbības izvērtēšanu. IKVD sazinās ar dibinātāju un
lūdz deleģēt personu, kura piedalīsies
vērtēšanā. Līdzšinējā pieredze liecina,
ka vērtētāju vidū ir dažādi cilvēki –
pašvaldību vadītāji, izpilddirektori,
izglītības pārvalžu vadītāji, metodiķi,
domes deputāti, bet ir bijis arī kuriozs,

ka vērtē vietējās pašvaldības citas izglītības iestādes direktors. Mūsuprāt, tas
nav ētiski, jo savā ziņā viņi ir konkurenti. Viskompetentākie cilvēki, protams, būtu no izglītības pārvaldes, jo
viņi darbojas izglītības jomā.
Bija gadījums, ka elektroniskajā
sistēmā pašvaldību pārstāvis (otras izglītības iestādes direktore) ierakstīja
vienu teikumu ar negatīvu vērtējumu,
neminot argumentus. Šāda pieeja ir
nepieņemama, tāpēc lūdzām pamatotu vērtējuma analīzi, bet galveno, cenšoties objektīvi salīdzināt vadītāja pašvērtējumu ar redzēto un dzirdēto pašā
iestādē, paveica ekspertu komisija.
I. J.: Ja vienā no kritērijiem ir zemākais vērtējums – „nepietiekami”,
tad pašvaldībai ar iestādes vadītāju ir
jāpārtrauc darba tiesiskās attiecības. Ja
ir vērtējums „jāpilnveido”, tad dibinātājam mēneša laikā IKVD ir jāiesniedz
vadītāja profesionālās darbības uzlabojumu plāns. Tādi gadījumi ir bijuši,
un mēs sekojam, kā uzlabojumi tiek
ieviesti.
E. U.: Ja PII vadītājs ir stājies darbā
pēc 2018. gada 1. janvāra, tad vērtēšanai ir jāpiesakās divu gadu laikā, bet
ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem kopš
darbā stāšanās dienas.

PĒTĪ JUMS
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Pirmskolas un ģimenes
sadarbība
SABĪNE DUNDA,

pirmsskolas izglītības pedagoģe
Manuprāt, bērnība ir posms, kurā,
ja vien tas būtu iespējams, vēlētos atgriezties gandrīz jebkurš pieaugušais.
Bērnība vilina, jo tā ir bezrūpīga, un
tajā ir tikai pāris pienākumu, kurus,
ja ļoti noslinko, bērna vietā var izpildīt kāds cits. Tomēr tā bērnība – ar
netīrām mutēm un maizes riku rokās – ir ierakstīta pagātnē, jo mūsdienu bērnu bērnība ir mazliet citādāka.

MŪSDIENU BĒRNI: PARĀDĪT
SEVI KĀ PRASMĪGĀKOS
UN APZINĪGĀKOS
Manuprāt, straujā laikmeta un nebeidzamās aizņemtības dēļ pieaugušie saviem bērniem atņem bērnības
priekus: steidzina ātrāk iemācīties lasīt (nu jau diskutējam par to, ko četrgadniekam dod lasītprasme), rakstīt un rēķināt. Taču, vairākus gadus
strādājot pirmskolā, esmu novērojusi,
ka vērtības, kas ilgus gadus ir bijušas
nozīmīgas, šobrīd zaudē dzīvotspēju.

Bērnos zūd cieņa, sirsnība, laipnība,
dāsnums.
Lai cik ļoti vēlētos atsaukt atpakaļ
nesavtīgo bērnību, tas nekad vairs nebūs iespējams. Mūsdienu bērni vēlas
parādīt sevi kā prasmīgākos, apzinīgākos un dara visu, lai būtu uzmanības centrā, bet pieaugušais kļūst
arvien bezspēcīgāks un izpilda bērna
vēlmes. Savukārt pieaugušo vēlmes ir
ātrāk iemācīt bērnam visu nepieciešamo, lai bērns pats varētu piepildīt
savas iegribas.
maijs 2018
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ARVIEN ĀTRĀK
GATAVOJAM SKOLAI
Diemžēl arī mūsdienu pirmskolas vairs nav nekāda pasaku valstība,
kurā visu dienu ir iespējams tikai spēlēties. Pirmskolu beidzot, bērniem ir
jābūt apguvušiem konkrētas prasmes,
lai tās tālāk noderētu skolā. Skolotāji veic novērojumus un vēlāk izvērtē,
vai bērna prasmes ir atbilstīgas valsts
izglītības vadlīnijās noteiktajām prasībām. Bērns pirmskolā lielāko daļu
laika pavada rotaļnodarbībās un mazāko – brīvās vienaudžu rotaļās, jo nu
arī pirmskolas skolotāji ir tikpat ļoti
koncentrējušies uz bērnu izglītošanu
kā viņu vecāki. Iemesli tam noteikti ir
Izglītības likums, vadītāja un vadītāja
vietnieka noteiktas stingras prasības,
vecāku neatlaidība ātrāk izglītot bērnu un noteikti vēl daudz citu, kuru
dēļ arī skolotāji tik ļoti vēlas bērnus
mācīt un mācīt.
FOTO: www.elearningindustry.com
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VECĀKU UN PIRMSKOLAS
SADARBĪBA VEICINA
SASNIEGUMUS
Lai šī mācīšanās noritētu daudz
dabiskāk un vecākiem un pedagogiem mācībās nebūtu jāiegulda tik
daudz laika, būtu nepieciešams sadarboties. Tieši sadarbība starp skolotājiem un vecākiem veicinātu bērnu
pilnīgākus sasniegumus fiziskajā, intelektuālajā un sociālajā jomā daudz
kvalitatīvākā veidā. Kvalitāte slēpjas
sadarbības metodē. Atrodot kopīgu
metodi, vecāki, bērni un pedagogi
būs ieguvēji.
Strādājot pirmsskolas izglītības
iestādē, esmu pētījusi pirmskolas un
ģimenes sadarbības iespējas bērnu sagatavošanā skolai. Tas ir nozīmīgs un
ilgstošs process, tomēr, manuprāt, nepietiekami tiek praktizēta sadarbības
veidošana starp pieaugušajiem, kas
ir līdzās bērniem. Lai bērnu sekmīgi

Lai gan visbiežāk
lielākais
neveiksmīgas sadarbības
cēlonis ir vecāku
aizņemtība un laika
trūkums, vecāki apliecina
savu vēlmi sadarboties,
lai uzlabotu bērnu
sagatavošanu skolai un
lai kopumā sekmētu
bērnu sasniegumus.
sagatavotu pirmskolai un skolai, gan
vecākiem, gan skolotājiem ir jābūt
skaidrai izpratnei, kādus sasniegumus nepieciešams pilnveidot katram
bērnam individuāli.

PĒTĪ JUMS
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GATAVĪBU SKOLAI NOSAKA
SOCIĀLO PRASMJU LĪMENIS
Zinātniskajā literatūrā liela daļa
autoru ir vienisprātis, ka gatavību
skolai nosaka bērna sociālā gatavība
skolai, spēja pielāgoties jaunajam un

Mūsdienu
pirmskolas un
vecāki koncentrējas
uz rakstītprasmi,
lasītprasmi un
rēķinātprasmi,
bet izglītības
pētnieki uzskata,
ka ir jākoncentrējas
uz bērnu sociālo
iemaņu attīstīšanu
(komunikācijas
prasmes, cita viedokļa
pieņemšana, pašcieņa,
patstāvība u. c.).

vēlme mācīties. Lai bērnos radītu un
uzturētu motivāciju mācīties, mācīšanās procesā nozīmīgas ir metodes,
kuras savā darbā izmanto skolotājs.
Mūsdienu pirmskolas un vecāki koncentrējas uz rakstītprasmi, lasītprasmi un rēķinātprasmi, bet izglītības
pētnieki uzskata, ka ir jākoncentrējas
uz bērnu sociālo iemaņu attīstīšanu
(komunikācijas prasmes, cita viedokļa pieņemšana, pašcieņa, patstāvība
u. c.).
Esmu secinājusi, ka nozīmīgas
grūtības sociālajā jomā pirmsskolēniem sagādā patstāvīgu lēmumu
pieņemšana, organizēšanās darbam un pašapkalpošanās prasmes.
Intelektuālās attīstības jomā bērniem
grūtības sagādā tieši lasīšana un rakstīšana, mazāk grūtību ir novērojams
rēķināšanā. Fiziskajā jomā īpaši nozīmīgas grūtības neesmu novērojusi.
KOMUNIKĀCIJA – GALVENAIS
CĒLONIS LABAI, SPĒCĪGAI UN
ILGSTOŠAI SADARBĪBAI
Darbā ar vecākiem visefektīvākās
sadarbības formas ir individuālās
pārrunas, vecāku sapulces, regulāra

Veiksmīga
sadarbība starp
pirmskolu
un vecākiem:

ir izvirzīts konkrēts mērķis;
sadarbība ir atkārtota;
ir skaidra analīze, kas tika
sasniegts sadarbības rezultātā
un ar ko vēl ir jāstrādā;
ir pārdomāta komunikācija,
kurā iesaistītās puses viena
otru uztver kā pieaugušos;
noskaidro un saprot abu pušu
mērķi attiecībā pret bērnu;
atļauj izteikt viedokli par vēlamo rezultātu un izjūtas par
notiekošo.

informācijas nodošana, piedalīšanās svētku organizēšanā, ieteikumu
jautāšana un iespēja saņemt konsultācijas. Lai gan visbiežāk lielākais
neveiksmīgas sadarbības cēlonis ir
vecāku aizņemtība un laika trūkums
straujajā dzīves ritmā, vecāki apliemaijs 2017
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cina savu vēlmi sadarboties, lai uzlabotu bērnu sagatavošanu skolai un
lai kopumā sekmētu bērnu sasniegumus.
Sadarbība sekmēs bērnu labāku
sagatavošanu skolai, un sadarbības
iespējas realizējas tikai tad, ja ap
stākļi sadarbībai būs piemēroti, t. i.,
ērts laiks un vieta gan vecākiem, gan
pedagogiem, pozitīva un pārdomāta
komunikācija, kā arī tiks respektētas vecāku personīgās, sabiedriskās,
profesionālās, vaļasprieku intereses.
Tikpat nozīmīgi ir subjektīvie faktori: vecāku pieredze, konkrētās dienas
veselības stāvoklis, iespējamais nogurums, garastāvoklis, vecāku izglītība,
reakcija uz konkrētu sarunu.
Ja sadarbībai ir atbilstīgi apstākļi
un labvēlīgi subjektīvie faktori, tad tā
var izveidoties veiksmīga un sekmēt
bērnu sagatavošanos skolai, tomēr, ja
apstākļi un mainīgie faktori ir nelabvēlīgi, tad, visticamāk, sadarbība starp
pirmskolu un ģimeni būs nesekmīga
un nesasniegs izvirzīto mērķi – palīdzēt bērnam sagatavoties skolai.
Galvenajam sadarbības virzītājam
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Pirmskolas un ģimenes sadarbības formas,
kas sekmē bērnu sagatavotību skolai:

mājasdarbi kopā ar vecākiem;
individuālas pārrunas, kurām seko ieteikumi;
svētki pirmskolā, iesaistot vecākus gan organizēšanas procesā, gan par
dalībniekiem, piemēram, tradicionālie svētki (Ziemassvētki, Mārtiņi
u. c.), sporta svētki, grāmatu svētki, ciparu svētki, radošās darbnīcas,
kopīga lasīšana u. c.;
atvēro durvju dienas, kad vecāki vēro bērnu un pedagogu darbu un
iesaistās tajā;
lekcijas, semināri un kursi, kuros aplūko pirmskolā un vecākiem nozīmīgas tēmas;
elektroniski materiāli, kas palīdz bērnam burtu, lasīšanas un rēķināšanas apgūšanā;
regulāra vecāku informēšana pa tālruni, e-pastu.

būtu jābūt pedagogam, jo, ikdienā
attīstot un novērojot bērna prasmes,
tieši pedagogs, piedāvājot vecākiem
ērtu laiku, var vadīt individuālas pārrunas par konkrētu jautājumu, kura
risināšana bērnam palīdzēs attīstīt
konkrētu prasmi. Taču arī vecāki,
kuri ir atvērti sadarbībai un rezultā-

tiem, var kļūt par veiksmīgas sadarbības iniciatoriem.
Izmantotie informācijas avoti
S. Dunda. Pirmskolas un ģimenes
sadarbības iespējas bērnu sagatavošanai skolai. Maģistra darbs, LU PPMF,
2017.

