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Tendences un izaicinājumi izglītībā – nacionālā un pilsētas līmenī
Stratēģijas izstrādes tvērums – skolu tīkls kā daļa no stratēģijas
Jelgavas pilsētas izglītības nozares stratēģiskie uzstādījumi
Pārmaiņu virzītāji – ārējie faktori
Skolu tīkla kritēriji – iekšējie faktori
Skolu tīkla attīstības scenāriji A un B
Izglītības iestāžu potenciālā specializācija
Būtiskie aspekti
Jautājumi un diskusija
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SKOLU TĪKLA ATTĪSTĪBAS KONTEKSTS
Tendences un izaicinājumi izglītībā
Skolu tīkla attīstība kā daļa no Stratēģijas
Izglītības 2030 vīzija Jelgavā
Ārējie un iekšējie faktori, kas virza pārmaiņas
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TENDENCESIZAICINĀJUMI
un IZAICINĀJUMI
BŪTISKĀKIE
UN
IZGLĪTĪBĀJELGAVAS
(IAP 2014-2020)
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un profesionālās
motivācijas
 Pedagogu
Metodiskā darba
organizēšana,
pedagogu
motivācijanepietiekama
un profesionālā
pilnveide
pilnveides
sekmēšana.
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darba
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vajadzībām
Augsts
jauniešu
bezdarbs

IZM pasūtītais pētījums
«Optimālā vispārējās
izglītības iestāžu tīkla
modeļa izveide Latvijā»

Jaunā kompetenču
pieejā balstītā izglītības
modeļa ieviešana

Pāreja uz mācībām tikai
latviešu valodā
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STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES MĒRĶIS
Izstrādāt Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģiju
2019.-2025. gadam ar mērķi:
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IZVĒRTĒT

 Jelgavas pilsētas izglītības
vidi un infrastruktūras tīklu

SEKMĒT

 efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un
vienlīdzības principos balstītu
pakalpojumu pieejamību

VEICINĀT

 infrastruktūras un MTB
nodrošinājumu, resursu koordinētu
un mērķtiecīgu izmantošanu

RADĪT PAMATU

 kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai,
personības attīstībai, labklājībai un
ilgtspējīgai Jelgavas attīstībai
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SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
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IEDZĪVOTĀJIEM IR SAPROTAMI SAISTĪBĀ AR IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM UN TO
ATTĪSTĪBU PIEŅEMTIE LĒMUMI

IESTĀŽU
IZVĒRTĒJUMS
PĒC VIENOTIEM
RĀDĪTĀJIEM

DEMOGRĀFIJA
S ANALĪZE

PRIEKŠLIKUMI
SKOLU TĪKLA
ATTĪSTĪBAS UN
OPTIMIZĀCIJAS
IESPĒJĀM, T.SK.
SPECIALIZĀCIJAI

PRIORITĀRIE ESF
2021.-2027.
PERIODA
ATTĪSTĪBAS
PROJEKTI

STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI
IZGLĪTĪBAS NOZARĒ JELGAVĀ
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 IZGLĪTĪBAS NOZARES MOTO:
Izglītība ir Jelgavas izaugsmes
stūrakmens.
 IZGLĪTĪBAS NOZARES VĪZIJA 2030:
Jelgava ir Baltijas reģiona līdere
izglītībā un pētniecībā pilsētai
būtiskās tautsaimniecības nozarēs,
kā arī paraugs efektīvai un uz katra
indivīda potenciāla realizāciju vērstai
izglītības sistēmai mūža garumā, ko
apliecina profesionāļu vēlme šeit
dzīvot, strādāt un izglītot savus
bērnus.

VĒRTĪBAS:

PĀRMAIŅU VIRZĪTĀJI –
ĀRĒJIE FAKTORI
 Pašvaldībai jānodrošina izglītība bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē [Izglītības likums].
 Kopš 01.09.2018. Valsts ģimnāzijas var īstenot pilnu pamatizglītības programmu [Vispārējās
izglītības likums].
 Līdz 28.02.2019. jāpieņem lēmumu par vakara (maiņu) vidusskolu (nosaukuma maiņa, likvidācija)
[Vispārējās izglītības likums].
 01.09.2020. minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpes klašu grupā
– 120 izglītojamie [MK 583].
 01.09.2020. minimālā telpu platība viena izglītojamā vietai mācību telpā – 2m2 [MK 610].
 Izmaiņas, kas skar speciālās izglītības īstenošanu [Vispārējās izglītības likums].
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 Jaunā mācību satura īstenošana:
→ 01.09.2019. pirmsskolā;
→ 01.09.2020. 1., 4., 7. un 10. klasē [Vispārējās izglītības likums].

 Pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā:
→ 2019/2020: 9.kl. VPD tikai latviešu valodā;
→ 2020/2021: 10.kl. visi vispārizglītojošie priekšmeti tiek pasniegti latviešu valodā;
→ 2021/2022: 11.kl. visi vispārizglītojošie priekšmeti tiek pasniegti latviešu valodā;
→ 2022/2023: visā vidusskolas posmā visi vispārizglītojošie priekšmeti tiek pasniegti latviešu valodā.

SKOLU TĪKLA KRITĒRIJI –
IEKŠĒJIE FAKTORI
EFEKTIVITĀTE
1. Izglītojamo skaita pieaugums 2013.-2018. gads
2. Telpu piepildījums pret maksimālo pieļaujamo
3. Izmaksas uz vienu izglītojamo

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
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1. VPD 9. klasē rezultāti angļu valodā, latviešu valodā,
matemātikā 2017./2018.m.g. (attiecībā pret vidējo valstī,
atbilstoši skolas veidam)
2. CE rezultāti 12. klasē angļu valodā, latviešu valodā,
matemātikā 2017./2018.m.g. (attiecībā pret vidējo valstī,
atbilstoši skolas veidam)
3. Izglītojamo īpatsvars, kas kārto izvēles CE
4. Dalība mācību sasniegumu konkursos un olimpiādēs

RESURSI
1. Sporta infrastruktūras atbilstība
2. Vides pieejamība personām ar speciālām vajadzībām
3. Kopš 2013. gada veiktie ieguldījumi infrastruktūrā
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BŪTISKIE JAUTĀJUMI
SKOLU TĪKLA ATTĪSTĪBĀ
 Kāds ir optimālais vidusskolu skaits pilsētā?
 Kādas ir mazākumtautību izglītības iestāžu
attīstības iespējas?
 Kādi ir varianti Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
telpu risinājumiem?
 Kādas ir Vakara (maiņu) vidusskolas attīstības
iespējas?
 Kādas ir internātpamatskolu attīstības iespējas?
 Kāda būs izglītības pieejamība abos upes krastos
jeb visos pilsētas rajonos?
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SKOLU TĪKLA ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI
Kopsavilkums par rekomendētajiem scenārijiem: A un B
Ieviešanas ceļa kartes jeb laika plāna varianti
Potenciālā skolu specializācija
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SKOLU TĪKLA ATTĪSTĪBAS
SCENĀRIJS A – kopsavilkums
MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLU TĪKLS
 Jelgavas 2. pamatskola  turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu
 Jelgavas 6. vidusskola  tiek reorganizēta
 Jelgavas 5. vidusskola  turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu

SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS PAKALPOJUMI
 Jelgavas 3. sākumskola  pakāpeniski kļūst par pamatskolu
 Jelgavas 4. sākumskola  turpina darbu bez būtiskām izmaiņām
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INTERNĀTPAMATSKOLU TĪKLS
 Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs  turpina darbu bez izmaiņām
 Jelgavas 2. internātpamatskola  turpina darbu bez izmaiņām

VIDUSSKOLAS







Jelgavas 4. vidusskola  turpina darbu bez būtiskām izmaiņām
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola  turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu
Jelgavas Valsts ģimnāzija  turpina darbu bez izmaiņām
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija  1.-12.kl. ģimnāzija jaunā adresē (Loka maģistrālē 29)
Jelgavas Amatu vidusskola  īsteno arī vakara (maiņu) programmas un pamatskolas programmas
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola  tiek reorganizēta
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SKOLU TĪKLA ATTĪSTĪBAS
SCENĀRIJS B – kopsavilkums
MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLU TĪKLS
 Apvienojot Jelgavas 2. pamatskolu un Jelgavas 6. vidusskolu, veidot jaunu spēcīgu bilingvālu
pamatskolu upes labajā krastā, kurā tiek paplašināti arī pirmsskolas izglītības pakalpojumi
 Upes kreisajā krastā, palielinot izglītojamo skaitu, darbu turpina bilingvāla vidusskola –
Jelgavas 5. vidusskola

SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS PAKALPOJUMI
 Jelgavas 3. sākumskola  pakāpeniski kļūst par pamatskolu
 Jelgavas 4. sākumskola  turpina darbu bez būtiskām izmaiņām
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INTERNĀTPAMATSKOLU TĪKLS
 Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs  turpina darbu bez izmaiņām
 Jelgavas 2. internātpamatskola  turpina darbu bez izmaiņām

VIDUSSKOLAS







Jelgavas 4. vidusskola  turpina darbu kā vienīgā vidusskola upes labajā krastā
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola  turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu
Jelgavas Valsts ģimnāzija  turpina darbu bez izmaiņām
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija  1.-12.kl. ģimnāzija jaunā adresē (Sarmas ielā 2)
Jelgavas Amatu vidusskola  īsteno arī vakara (maiņu) programmas un pamatskolas programmas
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola  tiek reorganizēta
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IEVIEŠANAS VARIANTI
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Visas izmaiņas tiek
ieviestas 2019. gada
laikā

Izmaiņas tiek
ieviestas pakāpeniski
no 2020. gada
1. septembra

POTENICĀLĀ SKOLU SPECIALIZĀCIJA
Jelgavas
Valsts
ģimnāzija

7.-12.kl.
STEM

Kultūrizglītība,
radošās
industrijas un
sports
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Jelgavas
4.vidusskola

Valodas,
dabas
zinātnes

Jelgavas
4.sākumskola

1.-12.kl.
Starptautiskai
s bakalaurāts

Jelgavas
Spīdolas
Valsts
ģimnāzija

Bilingvāla skola
ar STEM un
tehnoloģiju
akcentiem
Jelgavas
5.vidusskola

Sports un
veselīgs
dzīvesveids

Jelgavas
3.pamatskola

Bilingvāla
valodu
skola
Jelgavas
2.psk. vai
jaunizveidotā
Pārlielupes
pamatskola

Jelgavas
Tehnikums

Profesionālā
izglītība

Tehnoloģijas
Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskola

PIKC

Jelgavas
Amatu
vidusskola

Speciālās
izglītības
attīstības
centrs
Jelgavas
1.intērnātpsk.
– attīstības
centrs

Jelgavas
Mūzikas
vidusskola

 Speciālās
izglītības
skola

Jelgavas
2.intērnātpsk.
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BŪTISKI ASPEKTI, IEVIEŠOT
PĀRMAIŅAS
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Kopsavilkums par būtiskajiem aspektiem
pārmaiņu vadībā
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BŪTISKIE ASPEKTI








Centrālo vērtību izpratne un vienotība tajās
Kopienas saliedētība un mobilizācija
Pedagogu nodarbinātība (pedagogi nepaliks bez darba)
Līderība un pārmaiņu vadība visos līmeņos
Nauda seko reformām
Rūpīgi pārdomāta pārmaiņu ceļa karte
Iespēja skolām veidot jaunus spēcīgus pamatus –
jaunus nosaukumus, jaunu saturu, vienlaikus izmantojot
stiprās puses un tradīcijas

