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Izdots saskaņā ar Valsts Izglītības attīstības  

aģentūras 30.05.2018. Lēmumu Nr. 8.-10.1/3317  

par Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1)  

skolu sektora projekta pieteikuma  

Nr.2018-1-LV01-KA101-046853 apstiprināšanu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Siguldas Valsts ģimnāzijas (turpmāk – 

ģimnāzija) Erasmus+ projekta Nr.2018-1-LV01-KA101-046853 “Efektīva tehnoloģiju 

izmantošana mācību procesa uzlabošanai” (turpmāk – projekts) dalībnieku atlase. 

 

II. Projekta mērķis 

 

2. Projekta “Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai” galvenais 

mērķis ir  pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide mācību procesa uzlabošanai, efektīvi 

izmantojot informācijas tehnoloģijas.  

 

III. Projekta uzdevumi 

 

3. Projekta ietvaros plānotas teorētiskās un praktiskās nodarbības radošas tehnoloģiju 

izmantošanas apguvē un Itālijas vietējo izglītības iestāžu apmeklējums organizācijas JUMP 

izstrādātās izglītības programmas ietvaros. Galvenais uzdevums ir aktīvi iesaistīties organizētajās 

aktivitātēs un novērot Itālijas izglītības iestāžu pedagogu darbību un metodes tehnoloģiju 

izmantošanā, lai vēlāk izvēlētos piemērotākās no tām, un integrētu SVĢ turpmākajā mācību 

procesā, tādējādi padarot to 21.gadsimta prasībām atbilstošāku un efektīvāku. 

 

IV. Konkursa norise 
 

4. Saskaņā ar projekta pieteikumu atlases konkursā tiek aicināti piedalīties ģimnāzijas 

pedagogi. 

5. Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 14.09.2018. līdz 02.10.2018. pulksten 12.00 

direktora vietniecei Jutai Upītei, 21-31 kabinetā, tālrunis 26737392, e-pasts: juta.upite@svg.lv. 
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6. Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks no 02.10.2018. līdz 09.10.2018. 

7. Konkursa pieteikumus vērtēs ģimnāzijas direktora apstiprināta komisija.  

8. Konkursa rezultātu paziņošana notiks 09.10.2018., publicējot tos ģimnāzijas mājas lapā 

www.svg.lv. 

V. Konkursa saturs un nosacījumi 

 

9. Dalībnieku atlases konkursa pieteikumam jāiesniedz: 

9.1. iesniegums, kas adresēts ģimnāzijas direktoram (paraugu skatīt pielikumā); 

9.2. motivācijas vēstule; 

9.3. pedagoga portfolio.   
 

VI. Konkursa atlases kritēriji 

 

10. Galvenie atlases kritēriji – motivācija un mērķis, darba kvalitāte un svešvalodas zināšanas 

vismaz B2 līmenī. Par priekšrocību tiks uzskatīta augsta motivācija uzlabot mācīšanas un 

mācīšanās procesus, ieviešot inovatīvus informācijas tehnoloģiju izmantošanas veidus, kā arī 

vēlme projekta pieredzi izplatīt pēc iespējas plašākam interesentu lokam. 

11. Dalībai projektā tiks izvēlēti divi pedagogi – viens katrā klašu grupā (7.-9. un 10.-12.). 

 

VII. Projekta partnerorganizācija 

 

12. Projekta partnerorganizācija ir JUMP – organizācija Itālijā, Soverato, kas  sevi pierādījusi kā 

kvalitatīvu pieaugušo izglītības centru ar ilggadēju pieredzi projektu īstenošanā un 

starptautiskas sadarbības veicināšanā. Galvenās asociācijas aktivitātes ir mobilitātes projektu 

organizēšana skolu personālam un jaunatnei, pedagogu apmācība stresa menedžmentā, 

līderībā, konfliktu risināšanā un efektīvā tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. 

 

VIII. Vispārīgi par mobilitāti 

 

13. Mobilitātes laiks: no 17.03.2019. līdz 23.03.2019.  Kursu norises laiks: no 18.03.2019. 

līdz 22.03.2019. 

14. Projekta dalībniekiem tiks segti ceļa, kursu un uzturēšanās izdevumi. 

15. Lai nodrošinātu prasmju un kvalifikācijas atzīšanu un apstiprināšanu, katram projekta 

dalībniekam pēc mobilitātes tiks izsniegts Europass Mobility sertifikāts par dalību projektā. 

16. Projekta izvirzīto mērķu, plānoto rezultātu un ietekmes novērtējumam, mobilitātē 

iesaistītie pedagogi tiksies ar ģimnāzijas vadību, tai skaitā metodisko centru vadītājiem, lai 

sniegtu atskaiti un prezentētu savu iegūto pieredzi un izvirzīto mērķu realizāciju. Projekta 

rezultāti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

16.1. atskaite par mobilitātē gūto pieredzi un aktivitātēm; 

16.2. prezentācija par iegūto pieredzi un radošām tehnoloģiju izmantošanas metodēm; 

16.3. metodiskie materiāli tehnoloģiju izmantošanai; 

16.4. atsauksmes par mobilitātes dalībniekiem no kursu organizētājiem. 

 

IX. Noslēguma jautājums 

 

17. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

 

 

Direktors R.Kalvāns 
 

Upīte, 26737392 

Sadale:  

1 – lietā 

1 – mājaslapā 
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PIELIKUMS 

Siguldas Valsts ģimnāzijas Erasmus+ programmas projekta “Efektīva tehnoloģiju izmantošana 

mācību procesa uzlabošanai” dalībnieku atlases konkursa nolikumam 
Iesnieguma paraugs 

 

Siguldas Valsts ģimnāzijas 

Mācību priekšmets Pedagoga  

Vārds Uzvārds 

Adrese  

Tālruņa numurs 

 

 

 

Iesniegums 

Siguldā 

 

 

Datums 

 

Siguldas Valsts ģimnāzijas  

direktoram Rūdolfam Kalvānam 

 

Par dalību Erasmus+ mobilitātē 

 

Vēlos pieteikties dalībai Erasmus+ programmas projekta Nr.2018-1-LV01-KA101-046853 

“Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai” mobilitātē uz Soverato, Itālijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraksts (paraksta atšifrējums) 


