IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.7/2018
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 12.aprīļa lēmumu
(prot.Nr.6, 41.§)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas

KĀRTĪBA
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
4.novembra noteikumu Nr.662 "Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību" 15.1.apakšpunktu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu

1. Noteikumi nosaka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas (turpmāk
– Programmas) saskaņošanas kārtību Siguldas novadā.
2. Programmas saskaņošanu veic Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde (turpmāk –
Pārvalde).
3. Programmas saskaņošanai var iesniegt izglītības iestādes vai pedagogu profesionālās
nevalstiskās organizācijas (turpmāk – Programmas pieteicējs).
4. Programmas pieteicējs Pārvaldē iesniedz:
4.1. pieteikumu (1.pielikums);
4.2. programmu (2.pielikums);
4.3. profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošā dokumenta (apliecības) paraugu.
5. Programmu saskaņo Pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo
aktu prasībām un Programmas satura atbilstības Siguldas novada izglītības iestāžu
prioritātēm, izvērtēšanai kā ekspertus pieaicinot Siguldas novada izglītības metodiķus
(skolu, pirmsskolas, interešu izglītības vai sporta, atkarībā no iesniegtās Programmas
adresāta).
6. Pārvalde 10 darba dienu laikā pēc Programmas pieteikuma saņemšanas informē
Programmas pieteicēju par programmas saskaņošanu, izsniedzot Pārvaldes saskaņojuma
apliecinājumu.
7. Pārvaldei ir tiesības pieteikto Programmu nesaskaņot, ja tā:
7.1. nav sagatavota atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7.2. neatbilst Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides vajadzībām un novadā noteiktajām prioritātēm.
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Stājušies spēkā 2018.gada 13.aprīlī.

U.Mitrevics

1.pielikums

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMAS
PIETEIKUMS
(A) Programmas
nosaukums
Programmas
adresāti
(pedagogu mērķgrupas)

Programmas
pieteicējs

Kontaktpersona

Iestādes pilns
nosaukums
Reģistrācijas numurs
Izglītības iestādes
reģistrācijas
apliecības numurs
Pasta adrese
Tālrunis
e-pasts
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts

Citi iesaistītie
(sadarbības partneri –
iestādes nosaukums)

Finansējums

 Pašvaldības
 Valsts budžets

 Kursu klausītāji
 Cits (projekti, sponsori u.c.)

Īstenošanas laiks

Īstenošanas vieta

Programmas
apjoms

Dalībnieku skaits (cilv.)

Programmas īsa
anotācija

Programmas
vadītājs

Vārds, uzvārds
Zinātniskais grāds
Tālrunis
e-pasts

Iestādes vadītājs: __________________
(paraksts)
__________________________
(datums)

/______________________/
(atšifrējums)

2.pielikums

Programmas nosaukums:
Programmas mērķis:
Plānotie rezultāti:

Programmas adresāts:
Programmas apguves izvērtēšanas veidi
Nodarbības vadītājs
Nr.
p.k.

Tematika ar īsu satura anotāciju

Stundas

Īstenošanas forma

1.
2.
3.
4.
5.

Iestādes vadītājs: __________________
(paraksts)

/______________________/
(atšifrējums)

Vārds, uzvārds

Darba vieta, amats,
zinātniskais grāds

