1.Pielikums
Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pedagogiem un izglītības iestāžu
vadībai
Supervīzijas nepieciešamības apraksts: Pedagogi un izglītības iestāžu
administrācija Covid-19 pandēmijas dēļ arvien vairāk izjūt izdegšanas pazīmes,
profesionālās darbības kvalitātes izmaiņas, kas traucē profesionālajai pilnveidei.
Supervīziju īstenošanas periods: 2021.gada
decembris

22.novembris - 2021. gada 22.

Norises vieta: Ropažu novads, tiešsaistes sesijas
Ilgums: 3 supervīzijas stundas vienam dalībniekam
Dalībnieku skaits:160
Supervīzijas veids: attālināti, Zoom vai citā tiešsaistes platformā (tiešsaites platformu
nodrošina pakalpojuma sniedzējs – supervīzors);
Supervīzijas mērķis: veicināt pedagogu profesionālās kompetences un profesionālās
darbības kvalitātes pilnveidošanu, runājot par profesionālajiem izaicinājumiem,
paaugstinot pašrefleksiju runājot par savu pieredzi.
Supervīzijas uzdevumi:
Pilnveidot pedagogu un vadības
pilnveides vajadzības;

komandas kompetenci atpazīt savas profesionālās

Veicināt izpratni par pedagogu kolēģu profesionālo darbību, rodot idejas savai
profesionālajai darbībai un profesionālo problēmu apzināšanai un risināšanai;
Paaugstināt pedagogu pašefektivitāti, palielinoties profesionālajai pašapziņai un
saredzot motivācijas palielināšanos darba veikšanā;
Atbalstīt pedagogus (vadību) apzināties savus resursus izdegšanas sindroma
novēršanai, strādājot epidemioloģiski neparedzamos apstākļos (klātienē vai attālināti).
Pedagogu skaits: 160
Katrā grupā 10 pedagogi
Supervīziju sesiju skaits: līdz 2 sesijas reizēm (kopā 3 supervīzijas stundas katrai
norādītajai grupai)
Vēlamie norises laiki: Laika periodā no 22.novembra līdz 22.decembrim, no
plkst 12.30-15.30 un
no 15.45-18.30
Mērķauditorija: .pielikums nr.5
Prasības supervizoram:
Izglītība

Supervizora profesionālā kvalifikācija.

Pieredze

Pieredze supervīziju vadīšanā.

Sertifikāts

Derīgs sertifikāts supervīziju nodrošināšanas brīdī
(jānorāda sertifikāta numuru).

2.pielikums
PIETEIKUMS CENU APTAUJAI
Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pašvaldības pedagogiem un izglītības
iestāžu vadībai

1.1 Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

1.2 Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

1.3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar
tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem
nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

/Vieta/

/datums/

/paraksts/

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pašvaldības pedagogiem un izglītības
iestāžu vadībai

Iepazinušies ar cenu aptaujas Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pašvaldības
pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies,
piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par šādu
piedāvāto cenu:

Pretendenta piedāvātā cena:
Pakalpojums

Supervīzijas vienas sesijas nodrošināšana (ir ietvertas visas
ar piedāvātā pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā saistītās
izmaksas, pakalpojuma organizācijas (sagatavošanās
supervīzijai, darba analīze / atskaite pēc notikušas
supervīzijas), izmaksas, tai skaitā personāla un materiālu
izmaksas), visi nodokļi un nodevas, kā arī visas ar to
netieši saistītās izmaksas (dokumentu drukāšana un
transporta pakalpojumi).
Supervīzijas sesiju (3 stundas) nodrošināšana (ir ietvertas
visas ar piedāvātā pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā
saistītās
izmaksas,
pakalpojuma
organizācijas
(sagatavošanās supervīzijai, darba analīze / atskaite pēc
notikušas supervīzijas), izmaksas, tai skaitā personāla un
materiālu izmaksas), visi nodokļi un nodevas, kā arī visas
ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentu drukāšana un
transporta pakalpojumi).

Cena kopā EUR, ar
PVN
un
visiem
nodokļiem

Datums

Paraksts

Vārds, uzvārds

APLIECINĀJUMS

Piesakoties nodrošināt supervīzijas Ropažu novada pedagogiem un izglītības
iestāžu vadībai, apliecinu:

/Vārds, Uzvārds/

atbilstu kandidātam izvirzāmajām obligātajām prasībām, proti:

1. man ir supervizora profesionālā kvalifikācija un derīgs sertifikāts;
2. ir pieredze supervīziju vadīšanā;
3. apņemos sagatavoties supervīzijai, sagatavot darba analīzi/ atskaiti pēc
notikušās supervīzijas, sagatavot visus nepieciešamos materiālus
supervīzijai; ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms supervīzijas norises laika,
savukārt par izmaiņām – ne vēlāk kā 24 stundas pirms sākotnēji plānotās
sesijas norises laika, sniegt informāciju Izglītības kvalitātes valsts dienesta
koordinatoram par plānoto pakalpojumu, norādot šādu informāciju:
supervizora vārds un uzvārds, supervīzijas īstenošanas vieta klātienē
(pašvaldība un konkrētā adrese). Ja tiek plānota supervīzija attālināti,
apņemos pievienot video saziņas platformai Izglītības kvalitātes valsts
dienesta koordinatoru, supervīzijas norises laiku (sesijas sākuma un beigu
laiks).
4. apņemos sagatavot, parakstīt un iesniegt Ropažu novada pašvaldībai
pieņemšanas-nodošanas aktu par pakalpojuma apjomu, pievienojot rēķinu.
(Pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajai informācijai jāraksturo
saņemtais/sniegtais pakalpojums, un tajā vēlams ietvert vismaz šādu
informāciju – supervīzijas sesijas veids un apjoms, supervīzijas sesijas
īstenošanas vieta un laiks (datums), supervīzijas sesijas faktiskais
dalībnieku skaits (atbilstoši parakstu lapām), pakalpojuma saņēmēja
atsauksmes par supervīzijas norisi un kvalitāti).
5. apņemos iesniegt rakstisku atskaiti, kurā iekļauta informācija par
supervīzijas novērtēšanas rezultātiem un priekšlikumi par turpmākajiem
pasākumiem dalībnieku profesionālās kompetences pilnveidei.

6. klātienes supervīzijās nodrošināt dalībniekiem iespēju parakstīties par
dalību dalībnieku sarakstā/parakstu lapā.
7. attālinātas supervīzijas video saziņas platformā veikt attālinātas
supervīzijas norises laika fiksāciju (sagatavot fotogrāfiju vai
ekrānuzņēmumu par videozvana vai tiešsaistes sanāksmes norises laiku un
ilgumu) un dalībnieku klātbūtnes fiksāciju (sagatavot fotogrāfiju vai
ekrānuzņēmumu, kurā redzams katrs dalībnieks, vai dalībnieku vārdi,
uzvārdi vai cita kontaktinformācija).
kā arī apliecinu, ka:
8. neatrodos interešu konflikta situācijā un apņemos ievērot likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. un 10. pantā
noteikto.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbildu par iesniegto dokumentu un tajos
ietverto ziņu patiesumu.

/Vieta/

/datums/

/paraksts/

