LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

NOTEIKUMI
Ventspils novadā
2015.gada 14.maija

3
Nr. ___________
(protokols Nr.52, 3.§)

PAR PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES A
PROGRAMMU SASKAŅOŠANU VENTSPILS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu,
Izglītības likuma 49. panta 3.daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 24. punktu
un Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.662
„Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides kārtību” 15.1. apakšpunktu
1. Noteikumi nosaka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas (turpmāk
-programmas ), saskaņošanu Ventspils novada pašvaldībā.
2. Programmas saskaņošanu veic Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde
(turpmāk-pārvalde).
3. Programmas saskaņošanai pārvaldē var iesniegt izglītības iestādes vai pedagogu
profesionālās nevalstiskās organizācijas.
4. Programmas pieteicējs pārvaldē iesniedz:
4.1. pieteikumu ( 1.pielikums);
4.2. programmu, kurā norādīts: ( 2.pielikums)
4.2.1.programmas nosaukums , mērķis, uzdevumi un plānotais rezultāts;
4.2.2.uzņemšanas prasības saskaņā ar programmas īstenošanas veidu;
4.2.3.īstenošanas plāns, norādot apjomu stundās;
4.2.4.programmas īsa anotācija;
4.2.5.programmas īstenotāju -lektoru profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
5. Programmu saskaņošanu veic pārvalde, saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības
izpilddirektora apstiprinātu komisiju ( turpmāk –komisija) trīs cilvēku sastāvā.
6. Komisijas sastāvā ietilpst:
6.1.pārvaldes vadītāja;
6.2.pārvaldes metodiķis izglītības darbā;
6.3.pārvaldes izglītības speciālists.
7. Komisija ir tiesīga komisijas uzdevumu veikšanai pieaicināt konsultantus bez balss tiesībām.
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8.Komisija izvērtē programmas pieteicēja iesniegto pieteikumu un programmu.
9. Programmas tiek izvērtētas saskaņošanai pēc šādiem kritērijiem:
9.1.atbilstība Ministru kabineta noteikumu prasībām;
9.2. atbilstība pašvaldības pedagogu tālākizglītības vajadzībām;
9.3. kursu tematu īstenošanas formu daudzveidība un efektivitāte;
9.4.lektoru kvalifikācijas un pieredzes atbilstība kursu tematikai.
10. Komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
10.1. par programmas saskaņošanu, izsniedzot programmas pieteicējam saskaņojuma
apliecinājumu;
10.2. par atteikumu programmas saskaņošana;
11. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma tiek saskaņota uz 3 gadiem.
12. Izglītības pārvalde nodrošina pedagogu profesionālās pilnveides A programmas
īstenošanas uzraudzību, veic saskaņoto pedagogu profesionālās pilnveides programmu
uzskaiti.

Domes priekšsēdētājs

A. MUCENIEKS
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1.pielikums
Ventspils novada domes (2015.gada 14.maija) noteikumiem
“Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu
saskaņošanu Ventspils novadā”

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMA (A)

Programmas
nosaukums

Iestādes vadītājs:

Programmas
adresāti
(pedagogu
mērķgrupas)

Programmas
apjoms
(stundās)

Kontaktpersona
(vārds,
uzvārds,
tālr., E-pasts)

Anotācija

Programmas
pieteicējs
(iestādes pilns nosaukums,
reģ.nr., pasta
adrese, tālr., fakss,
E-pasts, www- lapa)

___________________
(datums)

(paraksta atšifrējums

(paraksts)
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Programmas vadītājs
(vārds, uzvārds,
amats)

2.pielikums
Ventspils novada domes ( 2015.gada 14.maija) noteikumiem
“Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu
saskaņošanu Ventspils novadā”

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMAS (A) ĪSTENOŠANAS PLĀNS
Programmas nosaukums
Programmas mērķauditorija
Programmas
Programmas uzdevums

Plānotie rezultāti.

N.p.k.

Tematika ar īsu satura anotāciju

Stundu skaits

Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes

1

2

3

4

KOPĀ

Programmas vadītājs
(datums)

___________________
(paraksts)

(paraksta atšifrējums)
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