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2019.gada 11.martā
sēdes protokols Nr.3; 6.§

Par Jaunpiebalgas vidusskolas direktora profesionālās darbības novērtēšanu
(ziņo A.Sila, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu
Nr.831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju,
vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 41.punktu, kurā noteikts ievērojot Izglītības
attīstības pamatnostādnēs noteiktos mērķus, dibinātājs kopā ar izglītības iestādes vadītāju
nosaka izglītības iestādes vadītāja individuālos darbības mērķus un uzdevumus konkrētajam
vērtēšanas periodam, vērtējamās kompetences, mācību un attīstības vajadzības, un ņemot vērā
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.03.2019. sēdes atzinumu, kā arī Jaunpiebalgas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam un Jaunpiebalgas novada attīstības
programmu 2014.-2020.gadam, kurā noteikts, ka Jaunpiebalgas novada domes darbības
mērķis - kvalitatīva un pieprasījumam atbilstoša izglītības piedāvājuma nodrošināšana
Jaunpiebalgas vidusskolā visās izglītības pakāpēs, Jaunpiebalgas novada dome, atklāti
balsojot, “par” 7 deputāti – Laimis Šāvējs, Lolita Zariņa, Aija Sila, Madara Intenberga, Ilva
Grauze, Dainis Šulcs, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis, nolemj:
noteikt sekojošus izglītības iestādes vadītāja individuālo mērķi un uzdevumus
vērtēšanas periodam no 2018.gada septembra līdz 2020.gada septembrim:
1.1. individuālais darbības mērķis, saskaņā ar Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2014.-2030.gadam un Jaunpiebalgas novada attīstības programmu 2014.2020.gadam - nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas balstīta uz pašvadītu mācību
procesu un nacionālās identitātes stiprināšanu veselīgā sadarbības skolā.
1.2. uzdevumi konkrētajam vērtēšanas periodam:
1.2.1. veidot izglītības iestādē vienotu pieeju un sistēmu skolēncentrēta mācību procesa
nodrošināšanai, attīstot izglītojamajiem pašvadītas mācīšanās kompetenci;
1.2.2. palielināt izglītojamo un pedagogu iesaisti kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un popularizēšanā, novada kultūrtelpas izzināšanā, veicinot
nacionālās identitātes stiprināšanu.
1.3. vērtējamās kompetences, mācību un attīstības vajadzības:
1.3.1. pārmaiņu vadīšana;

1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

orientācija uz attīstību;
komandas vadīšana;
darbinieku motivēšana un attīstīšana;
stratēģiskais redzējums.
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