Pielikums Nr.4
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
2017.gada 15.marta iekšējiem noteikumiem Nr.18
„Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu,
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika”
Kompetences „Darbinieku motivēšana un attīstīšana” vērtējuma apraksti
Kompetences definīcija: darbinieku attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku motivācijas stiprināšanai,
snieguma pilnveidošanai un profesionālās izaugsmes veicināšanai.
Ekspertu komisija izmanto izglītības iestādes vadītāja NEVIS sniegto komentāru par kompetenci „Darbinieku motivēšana un attīstīšana”
viņa profesionālajā darbībā. Kompetence skaidro, kāda rīcība no izglītības iestādes vadītāja tiek gaidīta. Kompetence raksturo izglītības iestādes
vadītāja uzvedības jeb rīcības modeļus tipiskās darba situācijās.
Lai novērtētu izglītības iestādes vadītāja kompetenci, izglītības iestādes vadītāja personīgā iesaistīšanās darbinieku motivēšanā un
attīstīšanā tiek vērtēta kopsakarībā ar darbinieku motivēšanu un attīstīšanu izglītības iestādē.






Kompetences vērtēšanas procesā ņem vērā:
personāla nodrošinājumu ar resursiem, informāciju, atbalstu personālam tālākizglītībā un pieredzes apmaiņā;
personāla iesaisti izglītības iestādes pašvērtēšanā un attīstības plānošanā, pilnveidē;
personāla darba kvalitātes izvērtēšanā un attīstīšanā;
darba pienākumu deleģēšanu personālam;
psihoemocionālos darba apstākļus izglītības iestādē, t.sk. demokrātiskas vides nodrošināšanu.

Vērtējums
Teicami

Ļoti labi

Apraksts
Veido un īsteno ilgtermiņa attīstības plānus personālresursu attīstībai izglītības iestādē. Veido pastāvīgas attīstības un
mācīšanās sistēmas. Uztver un analizē darbinieku noskaņojumu un motivācijas līmeni, rīkojas, lai to paaugstinātu vai
uzturētu augstā līmenī. Preventīvi, regulāri un savlaicīgi iedarbojas uz profesionālās izdegšanas rašanās riskiem, radot
iespēju un apstākļus novērst tos. Apzinās un īsteno savas iespējas iedvesmot un virzīt darbiniekus. Apzinās izglītības iestādes
vides nozīmi personāla motivēšanā, veido un uztur ilgtermiņa stratēģiju personāla pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanā,
ievērojot demokrātiju un lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei.
Vieš personālā entuziasmu un pozitīvu attieksmi pret darbu. Mudina personālu izmantot iespējas attīstībai, veicina talantīgu
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darbinieku izaugsmi. Saprot personāla attīstības vajadzības, cenšas nodrošināt resursus mācībām un attīstībai atbilstoši
izglītības iestādes iespējām. Mērķtiecīgi izmanto atgriezenisko saiti, lai veicinātu personāla attīstību. Plāno pozitīvas
savstarpējo attiecību vides nodrošināšanu izglītības iestādē, ievērojot demokrātiju un lojalitāti Latvijas Republikai un
Satversmei.
Labi
Deleģē darba uzdevumus tā, lai tie ietvertu ne tikai palīgdarbus, bet arī interesantus un nozīmīgus darbus. Motivē personālu
sasniegt mērķus. Sniedz darbiniekiem konstruktīvu, uz attīstību orientētu atgriezenisko saiti. Izrāda pozitīvu, cieņpilnu
attieksmi darbiniekiem par viņu kvalitatīvi paveikto darbu. Nodrošina personālam motivējošu vidi izglītības iestādē, t.sk.
demokrātijas pamatprincipu ievērošanu un lojalitāti pret Latvijas Republiku un Satversmes pamatvērtībām.
Jāpilnveido
Uzklausa personāla vēlmes un palīdz tās īstenot, ja tas nav saistīts ar nozīmīgiem izdevumiem vai būtiskās izmaiņām
ierastajā darba procesā. Izvairās sniegt atgriezenisko saiti personālam, necenšas noskaidrot personāla motivācijas līmeni un
intereses. Pārrunā darba izpildi tikai problēmu gadījumā. Izvairās no uzdevumu deleģēšanas vai deleģē tikai vienkāršākos
uzdevumus un mazāk svarīgos darbus. Nesekmē optimālas personāla savstarpējās attiecības darba vides uzturēšanai,
demokrātijai, vispārcilvēciskajām vērtībām un lojalitātei pret Latvijas Republiku un Satversmi.
Neapmierinoši Neuztic personālam pienākumus un pilnvaras, apslāpē iniciatīvu. Neveicina vai bremzē personāla izaugsmi. Nerunā ar
personālu par viņu sasniegumiem un attīstības iespējām. Mēdz publiski kritizēt personālu citu klātbūtnē. Nesaprot personāla
attīstības vajadzības. Ar savu attieksmi atņem personālam drosmi un entuziasmu. Nesniedz un neuzskata par vajadzīgu
personālam sniegt atgriezenisko saiti. Atbilstoši nerīkojas, ja darbinieki pārkāpj demokrātijas un vispārcilvēcisko vērtību
ievērošanu, nav lojāli pret Latvijas Republiku un Satversmi.
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