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SAISTĪBU ATRUNA
Šis dokuments – “Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. Stratēģiskā attīstība un
rīcības plāns.” – ir sagatavots saskaņā ar iepirkuma “Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2019. –
2025. gadam izstrāde” (identifikācijas Nr. JPD2018/89/MI) rezultātā 2018. gada 26. jūlijā noslēgto pakalpojuma
līgumu. Dokumentu laika posmā no 2018.gada jūlija līdz 2018.gada decembrim ir izstrādājis SIA
“Dynamic University”.
Informācijas apkopojums, situācijas izvērtējums un secinājumi, kas minēti šajā dokumentā, ir balstīti uz
dokumentāciju un sekundāro datu izpēti, kā arī aptaujās un intervijās iegūto informāciju. Par minēto dokumentu,
datu, informācijas un paziņojumu precizitāti, pilnību un atbilstību dokumentu oriģināliem, ir atbildīgi attiecīgās
informācijas sniedzēji, un SIA „Dynamic University” nesniedz garantijas vai saistības šajā sakarā. SIA „Dynamic
University” neatbild par sekām, kas izriet no šī dokumenta vai kādas tā daļas izmantošanas.
Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome
Izpildītājs: Dynamic University, SIA
Pamatojums: 2018.gada 26.jūlijā noslēgtais pakalpojuma līgums
Izstrādes periods: 2018.gada jūlijs – 2018.gada decembris

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Stratēģiskā daļa un rīcības plāns.

SATURA RĀDĪTĀJS
SAISTĪBU ATRUNA ................................................................................................................................................ 2
SATURA RĀDĪTĀJS ............................................................................................................................................... 3
SAĪSINĀJUMI ......................................................................................................................................................... 4
METODOLOĢIJA UN DOKUMENTA UZBŪVE ..................................................................................................... 7
Metodoloģija......................................................................................................................................................... 7
Dokumenta uzbūve ............................................................................................................................................ 10
Stratēģiskās attīstības ietvars ............................................................................................................... 11

1.
1.1.

Sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentiem .................................................................................. 11

1.2.

Izglītības attīstības stratēģiskie uzstādījumi ......................................................................................... 14

1.3.

Mērķi un rezultatīvie rādītāji ................................................................................................................. 16
Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstība ................................................................................ 20

2.
2.1.

Izglītības iestāžu tīkla attīstības virzītājspēki ........................................................................................ 20

2.2.

Metodoloģija un kritēriji ........................................................................................................................ 21

2.3.

Izglītības iestāžu novērtējuma karte ..................................................................................................... 23

2.4.

Izglītības iestāžu attīstības scenāriji un specializācija .......................................................................... 24
Metodiskā darba pārvaldības attīstība.................................................................................................. 29

3.
3.1.

Metodiskā darba pārvaldības attīstības scenāriji ................................................................................. 29

3.2.

Rekomendācijas metodiskā darba pārvaldības attīstībai ..................................................................... 30

4.

Rīcības plāns .......................................................................................................................................... 34

5.

Risku izvērtējums ................................................................................................................................... 46

6.

Stratēģijas īstenošanas monitorings un uzraudzība ........................................................................... 48

Pielikumi ............................................................................................................................................................... 49
1. pielikums:

Iesaistīto un ieinteresēto pušu uzskaitījums Jelgavas pilsētas izglītībā. ................................. 49

2. pielikums: Rīcības plāns 2019.-2025. gadam ................................................................................................ 50

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Stratēģiskā daļa un rīcības plāns.

SAĪSINĀJUMI
SAĪSINĀJUMS

ATŠIFRĒJUMS, SKAIDROJUMS
1

2

Administratīvās komisijas

Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas

AIC

Akadēmiskais informācijas centrs

Bāriņtiesa

Jelgavas pilsētas bāriņtiesa

BPMA

Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola

BTA Sadarbības grupa

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

CSP

Centrālā statistikas pārvalde

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

ĢZZF

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

II

izglītības iestādes

IIAC

Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

IIPIMLSK

Jelgavas pilsētas domes interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju līdzekļu sadales komisija

IKSK

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

IKVD

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Integrācijas pārvalde

Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas pārvalde

IPII

interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izglītības fonds

Nodibinājums "Izglītības atbalsta fonds”

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

JAV

Jelgavas Amatu vidusskola

JBJC “Junda”

Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”

JBJSS

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Jelgavas Attīstības programma

Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

JIP

Jelgavas Izglītības pārvalde

JLKK

Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

JLSS

Jelgavas Ledus sporta skola

JMS

Jelgavas Mākslas skola

JMV

Jelgavas Mūzikas vidusskola

JPD

Jelgavas pilsētas dome

JPPI

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

JSD

Jelgavas Skolēnu dome

JSPA

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

JSPS

Jelgavas specializētā peldēšanas skola

JSVĢ

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
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SAĪSINĀJUMS

ATŠIFRĒJUMS, SKAIDROJUMS
1

2

JTV

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

JVĢ

Jelgavas Valsts ģimnāzija

JVMV

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

J1IAC

Jelgavas 1. internātskola-attīstības centrs

LiepU

Liepājas Universitāte

LIZDA

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

LKA

Latvijas Kultūras Akadēmija

LLU

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LLU ESAF

Latvijas Lauksaimniecības Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte

LLU ITF

Latvijas Lauksaimniecības Informāciju tehnoloģiju fakultāte

LLU MF

Latvijas Lauksaimniecības Meža fakultāte

LLU VMF

Latvijas Lauksaimniecības Veterinārmedicīnas fakultāte

LSPA

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

LU

Latvijas Universitāte

LZA

Latvijas Zinātņu akadēmija

LZP

Latvijas Zinātnes padome

m.g.

mācību gads

MA

metodiskā apvienība

MK

Ministru kabinets

NAP

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

NVA

Nodarbinātības Valsts aģentūra

NVO

nevalstiskās organizācijas

PII

pirmsskolas izglītības iestāde

PIKC JT

profesionālas izglītības kompetences centrs Jelgavas Tehnikums

Pilsētplānošanas pārvalde

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

ProfII.

profesionālās izglītības iestādēs

psk.

pamatskola

RPIVA

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

RSU

Rīgas Stradiņa universitāte

Soc. lietu komiteja

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja

Soc. lietu pārvalde

Jelgavas sociālo lietu pārvalde

ssk.

Sākumskola

STEM

Dabaszinātnes, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika (Science,
technology, engineering and maths – angļu val.)

SVID

Stipro un vājo pušu – iespēju un draudu analīze

VIAA

Valsts izglītības attīstības aģentūra

VII

vispārizglītojošā izglītības iestāde

VISC

Valsts Izglītības satura centrs

Vsk.

vidusskola

ZM

Zemkopības ministrija
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SAĪSINĀJUMS

ATŠIFRĒJUMS, SKAIDROJUMS
1

2

ZPD

zinātniski pētnieciskais darbs

ZRKAC

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Stratēģiskā daļa un rīcības plāns.

6

METODOLOĢIJA
UZBŪVE

UN

DOKUMENTA

Metodoloģija
Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2019. – 2025. gadam (turpmāk – Stratēģija) izstrādes vajadzībām
un atbilstoši Jelgavas pilsētas domes sniegtajam darba uzdevumam tika izstrādāta projekta īstenošanas
metodoloģija, definējot gan izstrādes ietvaru un būtiskākās analīzes komponentes, gan iecerēto gala nodevuma
saturu, kā tas atspoguļots 1.attēlā. Stratēģijas II daļa – Stratēģiskā daļa un rīcības plāns – ietver (1) izglītības
attīstības stratēģiskos uzstādījumus (t.sk., vīzija, mērķi, ieinteresētās puses, prioritātes, rīcības virzieni), kas
izstrādāti sasaistē ar nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem un stratēģiskajiem uzstādījumiem, kā
arī nodrošinot Jelgavas izglītības jomas mērķu atbilstību Jelgavas pilsētas teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem, (2) rezultatīvos rādītājus, kas dos iespēju novērtēt Stratēģijas īstenošanas efektivitāti, (3)
vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības variantus un ieteikumus iespējamai skolu specializācijai, (4)
priekšlikumus metodiskā darba turpmākam pārvaldības modelim, kurus Jelgavas pilsētas pašvaldība var
izmantot, pieņemot lēmumu par izglītības sistēmas turpmāko attīstību, kā arī rīcības plānu ar tā atbilstošajiem
apakšpunktiem, stratēģijas īstenošanas risku novērtējumu un stratēģijas īstenošanas monitoringa un uzraudzības
procesus.
1. attēls: Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas izstrādes darba plāns.
(Avots: autoru izstrādāts)

JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2019. – 2025. GADAM

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES MĒRĶI

Mācību vides un satura
uzlabošana

Attīstības
plānošanas
dokumenti un
normatīvie akti

Cilvēkresursu un finanšu resursu
izmantošanas efektivitāte

ANALĪZE
ESOŠĀSITUĀCIJA
SITUĀCIJA
ESOŠĀ
IZLGĪTĪBAS
JOMĀ
IZGLĪTĪBAS
JOMĀ

 Sasaiste
Sasaistear
arkopējo
kopējo
situāciju
situāciju
 Pārvaldība
Pārvaldībaun
unsadarbība
sadarbība

 Atbalsta mehānismi
 Atbalsta mehānismi
 Ieinteresētās puses
 Ieinteresētās puses
 Nozares segmentācija

 Nozares
Skolēnu segmentācija
interesējošās
jomas interesējošās
 Skolēnu
jomas
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
 Izglītojamo skaits un
 Izglītības skaits un
tendences
 tendences
Izglītības rezultāti

rezultāti
 Izglītības
Cilvēkresursi
 Cilvēkresursi
Fiziskā infrastruktūra

 Fiziskā infrastruktūra

RĪCĪBAS PLĀNS

V

S

ATTĪSTĪBAS
ALTERNATĪVAS

SVID

I

DARBĪBAS PLĀNA
IZSTRĀDE AR
PRIEKŠLIKUMIEM

Rīcības virzieni,
prioritātes
 Iesaistītās,
ieinteresētās
puses
 Finansējums un
finansējuma avoti
 Risku un
ietekmes
novērtējums


D
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1. tabulā uzrādītas būtiskākās šī dokumenta izstrādes ietvaros izmantotās pētnieciskās metodes.
1. tabula: Īstenoto pētniecisko darbību kopsavilkums.
(Avots: autoru izstrādāts)
Nr.p.k.

PĒTNIECISKĀ
DARBĪBA

1

2

1.

Stratēģijas
izstrādes darba
grupas izveide,
paredzot darba
grupas darbību
gan klātienē, gan
attālināti

IZVĒRSUMS
3

Ar mērķi sagatavot Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2019.-2025.gadam
projektu atbilstoši iesaistīto pušu vajadzībām, t.sk. verificējot esošās situācijas izpētes
ietvaros gūtās atziņas un secinājumus, pilnveidojot SVID analīzi, izstrādājot
stratēģiskos uzstādījumus un rīcības plānu, tika izveidota Stratēģijas izstrādes darba
grupa.
Stratēģijas izstrādes darba grupas primārie uzdevumi iekļāva:

SVID analīzes un tās rezultātā iegūto secinājumu izvērtēšanu no Stratēģijas I
daļas;


Izglītības attīstības stratēģisko uzstādījumu izstrādi;



Atbalsta un viedokļa sniegšanu, izvērtējot Izpildītāja piedāvātos skolu tīkla
attīstības scenārijus, metodiskā darba pārvaldības modeļus, rezultatīvos rādītājus,
rīcības virzienus, uzdevumus, pasākumus rīcības plāna izstrādē.

Stratēģijas izstrādes darba grupas primāri iesaistītās puses:

Jelgavas pilsētas pašvaldības vadības pārstāvji;

2.

SVID analīzes
aktualizēšana

3.

Iesaistīto pušu
viedokļu
izzināšana par
metodiskā darba
pārvaldības
modeļiem un
skolu tīkla
attīstību



Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadība un eksperti;



Jelgavas izglītības pārvaldes vadība un eksperti;



Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vadība un eksperti.

Pamatojoties uz pašreizējās situācijas izpētes rezultātiem, tika izstrādāta detalizēta
analīze, novērtējot stiprās un vājās puses, kā arī pastāvošās iespējas un sagaidāmos
draudus Jelgavas pašvaldības izglītības nozares kontekstā, identificējot, kuri faktori,
rīcības un norises (stiprās puses un iespējas) var palīdzēt pašvaldībai stratēģisko
mērķu sasniegšanā un kuri faktori, rīcības un norises (vājās puses un draudi) ir šķēršļi,
kas jāpārvar, jāmazina to iedarbība vai ar kuriem jārēķinās (turpmāk – SVID analīze jeb
SVID).
SVID analīze tika izstrādāta, balstoties esošās situācijas datu analīzē, kā arī ņemot
vērā intervijās, fokusgrupu diskusijā ar uzņēmējiem, fokusgrupu diskusijā ar jauniešiem,
izglītības iestāžu klātienes vizītēs un pārrunās, kā arī visu iesaistīto pušu darbseminārā
apkopotajos viedokļos. SVID analīzes rezultāti tika validēti Stratēģijas izstrādes darba
grupās, ņemot vērā darba grupas viedokli un redzējumu par izglītības jomas
problemātiku un attīstību Jelgavas pilsētā.
Lai izstrādātu objektīvus priekšlikumus metodiskā darba pārvaldībai un skolu tīkla
attīstībai, tika īstenotas intervijas:

23.10.2018. tika īstenota klātienes intervija ar JIP vadītāju G. Auzu, kur cita starpā
tika izzināti gan līdzšinēji veiktie darbi skolu tīkla optimizācijas kontekstā, gan
pārrunāti potenciālie skolu tīkla attīstības scenāriji laika periodā no 2019. līdz 2025.
gadam;

03.12.2018. tika īstenota klātienes intervija ar ZRKAC vadību par līdzšinējo
pieredzi, veiksmes faktoriem un izaicinājumiem metodiskā darba pārvaldībā un
attīstībā;

05.12.2018. tika saņemti rakstiski priekšlikumi no ZRKAC par potenciālo skolu tīkla
attīstību;

07.12.2018. tika saņemti rakstiski priekšlikumi no valsts ģimnāziju vadības
komandām par metodiskā darba pārvaldību;

17.12.2018. tika saņemti rakstiski priekšlikumi no JIP par metodiskā darba
pārvaldību.
Lai nodrošinātu plašākas sabiedrības un iesaistīto pušu līdzdalību esošās situācijas
analīzē un priekšlikumu formulēšanā, tika organizēts arī izglītības jomā iesaistīto pušu
darbseminārs (skat. “Iesaistīto pušu darbseminārs”).
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Nr.p.k.

PĒTNIECISKĀ
DARBĪBA

1

2

4.

Diskusija ar
jauniešu
auditoriju

5.

Iesaistīto pušu
darbseminārs

6.

Fokusgrupas
diskusija ar
Jelgavas pilsētas
uzņēmējiem

7.

8.

9.

Izglītības iestāžu
vizītes

Risku
novērtējums
Stratēģijas
īstenošanas
monitoringa un
uzraudzības
procesa
definēšana

IZVĒRSUMS
3

29.11.2018. tika īstenota dalība jauniešu forumā “Jaunieši var!” ar mērķi izzināt
Jelgavas pilsētas jauniešu un jauniešu organizāciju pārstāvju vēlmes un vajadzības
Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2019.-2025.gadam izstrādes kontekstā,
t.sk. verificējot esošās situācijas izpētes ietvaros gūtās atziņas un secinājumus, kā arī
pilnveidojot SVID analīzi.
03.12.2018. tika organizēts darbseminārs Stratēģijas un rīcības plāna izstrādei, ar
mērķi vērtēt līdzšinējo izglītības jomas attīstību pilsētā, identificēt veiksmes stāstus un
jomas, kurās nepieciešama pilnveide, kā arī izteikt viedokli un ierosinājumus par
dažādām izglītības nozares attīstības tēmām.
Darbsemināra ietvaros piedalījās izglītības pārvaldes un Jelgavas pilsētas izglītības
nozares administrācija, pirmsskolas, vispārējās, interešu profesionālās izglītības iestāžu
vadības komandas, pedagogi un vecāki.
03.12.2018. tika rīkota fokusgrupu diskusija ar Jelgavas pilsētas uzņēmējiem ar mērķi
izzināt darba devēju vēlmes un vajadzības darbaspēka pieejamības, sagatavotības un
kvalifikācijas kontekstā pilsētā, reģionā un nozarē kopumā.
Fokusgrupas ietvaros tika vērtēta līdzšinējā izglītības jomas attīstība no darba devēja
skatupunkta, identificēti veiksmes stāsti un jomas, kurās nepieciešama pilnveide, kā arī
izzināts uzņēmēju redzējums par izglītības jomas sasaisti ar darba tirgu šādās tēmās:

Darba spēka piedāvājuma atbilstība pieprasījumam;

Aktuālās profesijas pašlaik un nākotnē;

Jauno darbinieku sagatavotība – profesionālā kompetence un caurviju prasmes;

Sadarbība ar izglītības iestādēm.
Stratēģijas izstrādes ietvaros tika organizētas klātienes vizītes un intervijas ar
pašvaldības izglītības iestāžu pārstāvjiem, apmeklējot šādas izglītības iestādes:










Jelgavas 6. vidusskola;
Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs;
Jelgavas 2. internātpamatskola;
Jelgavas 5. vidusskola;
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija;
Jelgavas Valsts ģimnāzija;
Jelgavas 3. sākumskola;
Jelgavas Amatu vidusskola;
Jelgavas Tehnikums.

Lai nodrošinātu sekmīgu Stratēģijas īstenošanu, ir apzināti potenciālie riski un novērtēta
to iestāšanās varbūtība, kā arī identificētas darbības risku mazināšanai vai novēršanai.
Stratēģijas monitoringa un uzraudzības procesu definēšanas ietvaros ir noteiktas arī
atbildīgās iesaistītās puses un Stratēģijas uzraudzības aktivitātes. Stratēģijas
īstenošanas uzraudzības pamatā ir izvērtējums par to kā, veicot rīcības plānā ietvertos
pasākumus, tiek sasniegti definētie rezultatīvie rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem.
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Dokumenta uzbūve
2. tabulā ir sniegts konspektīvs pārskats par šī Stratēģijas dokumenta 2. nodevuma – Stratēģiskās attīstība un
rīcības plāns – nodaļām, kas tika izstrādātas atbilstoši darba uzdevumam un iepriekš noteiktajai metodoloģijai.
2. tabula: Stratēģijas dokumenta struktūra.
(Avots: autoru izstrādāts)
N.p.k.

NODAĻA

SATURA APRAKSTS

II.DAĻA: STRATĒĢISKĀ ATTĪSTĪBAS DAĻA UN RĪCĪBAS PLĀNS

1.

Stratēģiskās attīstības
ietvars

2.

Jelgavas pilsētas
izglītības iestāžu tīkla
attīstība

3.

Metodiskā darba
pārvaldības attīstība

4.

Rīcības plāns

5.

Risku izvērtējums

6.

Stratēģijas īstenošanas
monitorings un
uzraudzība

Nodaļā tiek attēlota Stratēģijas sasaiste ar nacionāla un reģionāla līmeņa
attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī raksturota izglītības attīstības
plānošanas pieeja. Nodaļā ir definēti izglītības nozares stratēģiskie
uzstādījumi – vīzija, mērķi, ieinteresētās puses, prioritātes, rīcības
virzieni, kā arī stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji.
Nodaļā tiek izklāstīti būtiskākie pārmaiņu virzītājspēki izglītības nozarē
gan nacionālā, gan lokālā līmenī, tiek aprakstīta metodoloģija izglītības
iestāžu tīkla attīstības variantu izstrādē, ir iekļauta Jelgavas pilsētas
izglītības iestāžu novērtējuma kritēriju karte, tiek piedāvāti iespējamie
skolu attīstības scenāriji un potenciālā izglītības iestāžu specializācija, kā
arī tiek sniegts ieskats par izvēlēto scenāriju ietekmi.
Nodaļā ir izvirzīti metodiskā atbalsta pilnveides virzieni un noteikti
metodiskā daba pārvaldības attīstības scenāriji. Nodaļā sniegtas
rekomendācijas metodiskā atbalsta pārvaldībai, funkciju un uzdevumu
noteikšanai, kā arī pasākumu un resursu plānošanai.
Nodaļas ietvaros, izstrādājot Rīcības plānu, ir identificēti primārie rīcības
virzieni, uzdevumi, pasākumi, atbildīgās institūcijas, provizoriskais
īstenošanas periods, provizoriskais budžets un potenciālie finansējuma
avoti.
Lai nodrošinātu sekmīgu Stratēģijas īstenošanu, ir apzināti potenciālie
riski un novērtēta to iestāšanās varbūtība, kā arī identificētas darbības
risku mazināšanai vai novēršanai.
Nodaļā apkopoti priekšlikumi Stratēģijas īstenošanas monitoringam un
noteiktas monitoringa īstenošanā iesaistītās puses.
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1. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS IETVARS
Šajā nodaļā attēlota Stratēģijas sasaiste ar nacionāla un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī raksturota izglītības attīstības plānošanas pieeja. Nodaļā
definēti izglītības attīstības mērķi un to rezultatīvie rādītāji un iekļauts rīcības plāns laika posmam no 2019. līdz 2025. gadam.

1.1. Sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentiem
Stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā nacionāla un reģionāla mēroga attīstības plānošanas dokumenti, un to sasaiste ar šo dokumentu ir uzskaitīta 3. tabulā. Stratēģijas sasaiste ar
vietēja mēroga attīstības plānošanas dokumentiem u.c. stratēģiskajiem uzstādījumiem Jelgavas pilsētā padziļināti ir analizēta I daļas 1.1. apakšnodaļā “Izglītības jomas
sasaiste ar kopējo pilsētas attīstību”.
3. tabula: Dažādos attīstības plānošanas dokumentos noteiktie mērķi un prioritātes izglītības jomā.
(Avots: autoru izstrādāts)
Nr.p.k.

POLITIKAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTS

SASAISTE AR IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU

1

2

3

1.

NACIONĀLA LĪMEŅA POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Hierarhiski augstākais nacionālā līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas ietver atziņu par paradigmas maiņas
nepieciešamību izglītībā, proti, tai jābūt kvalitatīvai, visa mūža garumā pieejamai un uz radošumu orientētai izglītībai, kas ļauj reaģēt
uz globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem un ir viens no priekšnoteikumiem ekonomikas modeļa maiņai. Kā prioritārie
ilgtermiņa rīcības virzieni ir noteikti izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības procesa organizācijā, skola kā sociālā tīklojuma
centrs, kontekstuāla izglītība un pedagoga profesijas maiņa.

1.1.

LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
LĪDZ 2030.GADAM:

1.2.

LATVIJAS NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014.2020.GADAM:

Hierarhiski augstākais nacionālā līmeņa vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek noteiktas vidējā termiņa prioritātes
izglītībā un zinātnē un tiek paredzēti rīcības virzieni saistībā ar kompetenču, pētniecības, inovāciju un augstākās izglītības attīstību.

1.3.

LATVIJAS NACIONĀLO

Dokuments, kurā ir paredzēti pasākumi, kas vērsti uz mūžizglītības principa ieviešanu, strukturālām izmaiņām profesionālajā izglītībā,
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Nr.p.k.
1

1.4.

POLITIKAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTS

SASAISTE AR IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU

2

3

REFORMU PROGRAMMA
“ES 2020” STRATĒĢIJAS
ĪSTENOŠANAI

augstākās izglītības modernizāciju, zinātniskās darbības potenciāla attīstību, augstākās izglītības institūciju materiāltehniskās bāzes
modernizēšanu un resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, augstākās izglītības vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu,
studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošanu, pamata un vidējās izglītības pieejamības nodrošināšanu un mūsdienīgu mācību
metožu ieviešanu.

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS
PAMATNOSTĀDNES
2014.- 2020.GADAM

Vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments izglītības nozarē, kurā kā galvenais mērķis izglītības attīstībā izvirzīta kvalitatīva un
iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

Nacionāla līmeņa vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka prioritāros attīstības virzienus tehnoloģiju attīstības,
pētniecības un inovāciju jomā.

1.5.

2.

2.1.

ZINĀTNES UN
TEHNOLOĢIJAS
ATTĪSTĪBAS UN
INOVĀCIJAS
PAMATNOSTĀDNES
2014.-2020.GADAM

Politikas plānošanas dokuments kā politikas pamatprincipus nosaka cilvēkkapitāla un talantu prioritāti, ciešāku sadarbību starp
izglītības un pētniecības nozari un atbilstošajām tautsaimniecības nozarēm, orientēšanos uz starptautiska līmeņa izcilību,
starpdisciplinaritātes veicināšanu un zinātniskās darbības internacionalizāciju un citus vadmotīvus zinātnes un pētniecības attīstībai
Latvijā.
Saskaņā ar Zinātnes un tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm valsts ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir vērsti uz
viedās specializācijas jeb RIS3 mērķu sasniegšanu. Tie paredz vīzijas izstrādi, konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku
prioritāšu izvēli un tādas politikas izvēli, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, un tādējādi nodrošina
tautsaimniecības izaugsmi. Viena no prioritātēm ir zināšanu bāzes attīstība visās zinātņu nozarēs. Latvijas RIS3 mērķis ir palielināt
inovācijas kapacitāti, kā arī veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā.

REĢIONĀLA LĪMEŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

ZEMGALES PLĀNOŠANAS
REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
2014.-2030. GADAM

Reģionālas nozīmes ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas paredz izglītības, inovāciju un informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju attīstību ciešā kontekstā ar ekonomiku un tautsaimniecības vajadzībām. Izglītība, zinātne, inovācijas un IKT ir viena no
dokumenta horizontālajām prioritātēm – tās ietvaros plānots stiprināt zinātnes un tautsaimniecības sadarbību.
Attīstības plānošanas dokuments uzsver LLU (un ar LLU saistīto pētnieciskos institūtu) unikālo nozīmi reģionā un nacionālā līmenī.
Dokumentā noteiktas cilvēkorientētas izglītības pamatprincipi – “Attīstot sadarbību starp izglītības sniedzējiem, darba devējiem un
pārvaldes institūcijām, būtu jāpanāk, lai Zemgales iedzīvotājiem ir iespēja iegūt konkurētspējīgu pirmsskolas un pamatizglītību, vidējo,
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Nr.p.k.

POLITIKAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTS

1

2

SASAISTE AR IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU
3

profesionālo un augstāko izglītību, ir plašas iespējas mūža garumā paaugstināt savu kvalifikāciju vai pārkvalificēties, piedalīties
interešu izglītības un saturīga brīvā laika pavadīšanas pasākumos.”

2.2.

ZEMGALES PLĀNOŠANAS
REĢIONA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMA 2015. –
2020. GADAM.

Reģionālas nozīmes vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas sakņots Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2014. – 2030. gadam. Kā dokumenta vidēja termiņa attīstības prioritātes izglītības jomā noteiktas:



atbalstīt izglītības un pētniecības institūciju sadarbību ar tautsaimniecību;
sekmēt elastīgas izglītības iespējas mūža garumā.

Dokuments paredz sekmēt skolu tīkla ilgtspējīgu un stabilu, attīstību.
3.

3.1

3.2

VIETĒJA LĪMEŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

JELGAVAS PILSĒTAS
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJA 2007. – 2020.
GADAM.

JELGAVAS PILSĒTAS
ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMA 2014. –
2020. GADAM

Pilsētas līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. Dokumenta stratēģiskajā vīzijā izglītība ieņem centrālu lomu, tā paredz,
ka “Jelgava ir Zemgales plānošanas reģiona nacionālas nozīmes attīstības centrs, kurā koncentrējas izglītības, pētniecības un
jauninājumu potenciāls, kas dod pozitīvu ilgtspējīgas attīstības stimulu reģiona un valsts attīstībai kopumā.” Izglītība ieņem nozīmīgu
lomu arī sekmīgu stratēģisko prioritāšu īstenošanā – 1) Izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli aktīvs un radošs iedzīvotājs; 2)
Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un jauninājumu centrs; 3) Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi.
Izglītības komponente ir centrāla un klātesoša 2 no 3 Jelgavas stratēģiskās specializācijas jomām 1) Ekonomiski attīstīts zināšanu,
tehnoloģiju un inovāciju centrs; 2) Izglītības, kultūras, tūrisma un sporta centrs.
Vietēja līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka operacionāla līmeņa svarīgākās prioritātes (t.sk. izglītības
jomā) Jelgavas pilsētā. Attīstības plānošanas dokumentā izcelta nepieciešamība pēc pedagoģisko darbinieku profesionālo
kompetenču pilnveides, ieguldījumiem izglītības iestāžu materiāltehniskajā bāzē un izglītības vidē, mazināt izglītojamo skaitu, kas
priekšlaicīgi pārtrauc mācības, izveidot tālmācības programmas emigrējošo un ilgstoši slimojošo izglītojamo vajadzībām, kā arī
jāsniedz lielāks atbalsts talantīgajiem skolēniem, jāattīsta ZRKAC izglītības pakalpojumu piedāvājums, t. sk. sadarbība ar
profesionālajām izglītības iestādēm.
Attīstības programmā augstākās izglītības pakāpē identificēta nepieciešamība pēc investīcijām mācību materiālu pilnveidē un
praktisko nodarbību nodrošināšanā, kā arī LLU ēku stāvokļa uzlabošanai un apsaimniekošanai.
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1.2. Izglītības attīstības stratēģiskie uzstādījumi
Stratēģijas izstrādes ietvaros tika definēti Jelgavas pilsētas attīstības mērķos balstīti izglītības nozares attīstības
stratēģiskie uzstādījumi – moto, vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes.
JELGAVAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI
Jelgavas pilsētas sauklis: Jelgava – pilsēta izaugsmei!
Jelgavas ilgtermiņa attīstības vīzija:






Jelgava ir pilsēta, kas piedāvā tās iedzīvotājiem un
viesiem darbam un atpūtai harmonisku vidi.
Jelgavnieki dzīvo drošā un attīstītā Eiropas pilsētā ar
augstu dzīves kvalitāti.
Jelgava ir Zemgales plānošanas reģiona nacionālas
nozīmes attīstības centrs, kurā koncentrējas
izglītības, pētniecības un jauninājumu potenciāls, kas
dod pozitīvu ilgtspējīgas attīstības stimulu reģiona un
valsts attīstībai kopumā.
Jelgavā ir dinamiska, uz zināšanām balstīta
ekonomika, plašas izglītības iespējas, labvēlīga
sociālā vide un aktīva kultūras un sporta dzīve.
Pilsētas iedzīvotāju ienākumi un labklājība pieaug
katru gadu.

Jelgavas ilgtermiņa attīstības stratēģiskais mērķis:


Nodrošināt ilgtspējīgu Jelgavas ekonomiskās un
sociālās vides attīstību, iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanos, izmantojot pieejamos
resursus, un pozicionēt pilsētu kā Zemgales
plānošanas
reģiona,
Latvijas
un
Eiropas
Savienības attīstības centru.

Jelgavas ilgtermiņa attīstības prioritātes:
1. prioritāte: Izglītots, konkurētspējīgs, vesels, sociāli
aktīvs un radošs iedzīvotājs
2. prioritāte:
Ekonomiski
attīstīts
zināšanu,
tehnoloģiju un jauninājumu centrs
3. prioritāte: Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu
dzīves vidi

JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS NOZARES STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI
Izglītības nozares moto: Izglītība ir Jelgavas izaugsmes
stūrakmens.

Vērtības:

Izglītības nozares paplašinātais moto: Kvalitatīva,
daudzveidīga un iekļaujoša izglītība ir Jelgavas kā
dinamiska nacionālas nozīmes attīstības centra
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.

Stratēģiskie mērķi izglītības nozarē 2030:
1. Jelgava ir dinamisks izglītības un pētniecības centrs,
kurā pulcējas vadošie speciālisti pilsētai nozīmīgās
tautsaimniecības nozarēs, kas sniedz augstu
pievienoto
vērtību
ilgtspējīgas
attīstības
un
uzņēmējdarbības īstenošanai reģionālā, nacionālā un
starptautiskā mērogā.
2. Jelgavā ir efektīva un mūsdienīga izglītības sistēma,
kas nodrošina daudzveidīgu un iekļaujošu izglītības
piedāvājumu.
3. Jelgavas izglītības piedāvājums nodrošina iedzīvotāju
skaita pieaugumu, kā arī sekmē zināšanu
sabiedrības izveidi Jelgavā un tās apkārtnē.

Prioritātes izglītības nozarē:





Nodrošināt mērķtiecīgu un efektīvu izglītības
nozares pārvaldību.
Izstrādāt un ieviest attīstošu un motivējošu atbalsta
sistēmu izglītības kvalitātes paaugstināšanai, t.sk.
sekmējot profesionālu pedagogu piesaisti.
Veidot pieejamu, iekļaujošu, radošu un attīstošu
izglītības procesu un vidi.
Sekmēt atvērtu un vienotos mērķos balstītu
sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, t.sk.
uzņēmējiem.
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Vērtību skaidrojums:












1

Cilvēks un tā drošumspēja ir Jelgavas izglītības nozares galvenā vērtība; katrs cilvēks: izglītojamais,
izglītojamā vecāks vai aizbildnis, pedagogs, treneris, atbalsta personāls, izglītības pārvaldībā vai
nevalstiskajā sektorā strādājošais ir nozīmīgs, lai sasniegtu izglītības nozares mērķus un sekmētu
mūsdienīgas un viedas pilsētas attīstību.
Atbildība par savu darbu, sadarbību ar kolēģiem un par izglītības kvalitāti katram izglītojamajam, kā arī par
zināšanu sabiedrības veidošanu, kur katram indivīdam ir iespēja realizēt savu potenciālu.
Atvērtība un atbalsts katram dod vienlīdzīgu iespēju īstenot sevi izglītības sistēmā, tai skaitā iegūt
izglītību, papildināt savas zināšanas mūža garumā, strādāt izglītības nozarē, kā arī būt informētam un
justies novērtētam.
Iniciatīva un inovācija nodrošina izglītības nozares ilgtspēju un atvērtību jēgpilnām pārmaiņām:
 ieviešot jauninājumus izglītības piedāvājumā un procesa īstenošanā, tādējādi veicinot tajā iesaistīto
cilvēku (arī izglītojamo) radošumu, entuziasmu un līderību,
 kā arī veidojot izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas sniedz augstu pievienoto
vērtību Jelgavai nozīmīgās tautsaimniecības nozarēs.
Piederība un patriotisms veido sabiedrību, kas ne tikai izmanto izglītības nozares sniegtās iespējas, bet
arī iegulda savus intelektuālos un materiālos resursus tās izaugsmē, kā arī sabiedrību, kas vēlas savu
nākotni saistīt ar Latviju un Jelgavu.
Kvalitāte un konkurētspēja padara Jelgavas izglītības nozari pievilcīgu esošajiem un topošajiem
jelgavniekiem, kā arī sadarbības partneriem gan izglītības, gan arī citās tautsaimniecības nozarēs.
Daudzveidība un sadarbība raksturo Jelgavas plašo formālās un neformālās izglītības piedāvājumu
pašvaldības, valsts un privātpersonu dibinātās izglītības iestādēs, kuru savstarpējā sadarbība un sadarbība
ar ārējiem partneriem nodrošina sistēmas efektivitāti un izglītības satura pilnveidi visos izglītības veidos un
pakāpēs.

Iesaistītās puses*:
Pedagogi,
vecāki,
izglītojamie

Jelgavas
pilsētas dome

Pašvaldības
iestādes

Jelgavas
izglītības
pārvalde

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības centrs

Lauksaimniecības

Mediji,
nevalstiskās
organizācijas un
asociācijas

Pašvaldības
izglītības
iestādes

Privāti dibinātas
izglītības
iestādes

Valsts izglītības
iestādes

Uzņēmēji un citi
darba devēji

Valsts iestādes

Latvijas
universitāte

Sabiedrība kopumā
* Detalizēts iesaistīto un ieinteresēto pušu uzskaitījums pieejams Stratēģijas analīzes daļā, kā arī stratēģiskās daļas
1.pielikumā.

1

Cilvēka drošumspēja (human securitability – a form of resilience) ir starptautiski atzīts jēdziens, kas raksturo cilvēka adaptācijas
spēju strauji mainīgā vidē. Cilvēks ar augstu drošumspēju ir par sevi drošs, radošs cilvēks, spējīgs parūpēties par sevi un citiem,
pielāgoties apstākļiem (Avots: Pārresoru koodrinācijas centrs, https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/nacionalaisattistibas-plans/cilveka-drosumspeja-un-nap2020)
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1.3. Mērķi un rezultatīvie rādītāji
Stratēģijā definēts izglītības attīstības moto – “kvalitatīva, daudzveidīga un iekļaujoša izglītība ir Jelgavas kā dinamiska nacionālas nozīmes attīstības centra izaugsmes
stūrakmens”, un tā realizēšanai noteikti trīs stratēģiskie mērķi. Lai novērtētu izglītības nozares attīstībā sasniegtos rezultātus un izvērtētu Stratēģijas ieviešanas efektivitāti,
stratēģiskajiem mērķiem ir noteikti rezultatīvie rādītāji un to ieguves avoti (skat. 4. tabula). Tiem rādītājiem, kuru novērtēšanai jau šobrīd tiek izmantoti kvantitatīvi dati, ir
noteikta arī aktuālā bāzes rādītāja vērtība. Visiem rezultatīvajiem rādītājiem ir noteiktas sasniedzamās vērtības, kuras sasniegšanu pamato Stratēģijā izvirzītās
rekomendācijas un rīcības plānā noteiktās darbības.
4. tabula: Stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji.
(Avots: autoru izstrādāts)

N.p.k.

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

SKAIDROJUMS

VAI RĀDĪTĀJS TIEK IZMANTOTS
JELGAVAS ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMĀ?

DATU
AVOTS

1

2

3

4

5

1

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1: Jelgava ir dinamisks izglītības un pētniecības centrs, kurā pulcējas vadošie speciālisti pilsētai nozīmīgās tautsaimniecības
nozarēs, kas sniedz augstu pievienoto vērtību ilgtspējīgas attīstības un uzņēmējdarbības īstenošanai reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā.

1.1.

Izglītojamo proporcija vispārējā un
profesionālajā izglītībā vidējās izglītības
pakāpē (xx/xx)

Izglītojamo skaits vidējā izglītības pakāpē vispārējās izglītības
iestādēs attiecībā pret izglītojamo skaitu vidējā izglītības pakāpē
profesionālās izglītības iestādēs.

JĀ. 9.kl. beidzēju īpatsvars, kuri
izvēlas apgūt sākotnējo profesionālo
izglītību (vismaz 50%).

JIP

1.2.

12. klases absolventu īpatsvars, kas
izvēlējušies turpināt izglītošanos
augstākās izglītības iestādēs Jelgavas
pilsētas attīstībai nozīmīgās nozarēs
(%)

12. klases absolventu skaits, kas turpina studijas noteiktās nozarēs,
attiecībā pret visu 12. klases absolventu, kas turpina studijas
augstākās izglītības pakāpē, skaitu. Jelgavas attīstībai nozīmīgas
nozares: inženierzinātnes un tehnoloģijas, kokrūpniecība,
metālapstrāde, mašīnbūve.

NĒ.

JIP

1.3.

Augsts komersantu vērtējums par
Jelgavas izglītības iestāžu absolventu
iegūto zināšanu, prasmju un
kompetenču atbilstību darba tirgus
vajadzībām (vērtējums)

Rādītājs ietver komersantu vērtējuma mērījumu, un tas iegūstams
pašvaldības organizētā aptaujā kā komersantu vērtējums par
izglītojamo zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām.
Detalizācijai ieteicams izdalīt vairākus jautājumus par dažādu
izglītības pakāpju un programmu novērtējumu, piemēram: vidējās
profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, vidējās vispārējās
izglītības absolventiem, LLU absolventiem.

NĒ.

Aptauja
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N.p.k.

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

SKAIDROJUMS

VAI RĀDĪTĀJS TIEK IZMANTOTS
JELGAVAS ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMĀ?

DATU
AVOTS

1

2

3

4

5

NĒ.

Aptauja
/ JIP

1.4.

2

Komersantu skaits, kas sadarbojas ar
kādu no Jelgavas izglītības iestādēm
(skaits)

Rādītājs attiecināms uz dažādām izglītības pakāpēm, jo īpaši uz
vidējo vispārējo un vidējo profesionālo izglītību. Tas var tikt izzināts
divejādi:
1) Pašvaldības organizēta komersantu aptauja, kuras ietvaros cita
starpā tiek izzināts komersantu skaits, kas sadarbojas ar izglītības
iestādēm jebkādā formātā, piemēram: mācību ekskursijas,
vieslekcijas, nodarbības skolēniem, mācību prakse, u.c.
2) JIP apkopoti dati no izglītības iestādēm par sadarbību ar
komersantiem, konkrēti – ar cik uzņēmumiem notikusi sadarbība
izglītības procesu ietvaros.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 2: Jelgavā ir efektīva un mūsdienīga izglītības sistēma, kas nodrošina daudzveidīgu un iekļaujošu izglītības piedāvājumu.

2.1.

Pieprasījuma pēc vietām pirmsskolas
izglītības iestādēs apmierinājums (%)

Rindā uz pirmsskolas izglītības saņemšanu esošo bērnu skaits
attiecībā pret vietu skaitu pašvaldības un privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs.

DAĻĒJI. PII nodrošinājuma līmenis
(bērnu skaits pašvaldības PII pret
bērnu skaitu vecumā 1-6 gadi).

JIP

2.2.

Izglītības iestāžu piepildījums jeb telpu
kapacitātes izmantošana (%)

Izglītojamo skaits izglītības iestādē attiecībā pret vietu skaitu izglītības
iestādē atbilstoši MK noteikumiem.

NĒ.

JIP

Pilnībā modernizētu izglītības iestāžu
īpatsvars no kopējā izglītības iestāžu
skaita (%)

Rādītāju ieteicams izveidot, kombinējot datus par mācību vidi un
aprīkojumu raksturojošiem apakšrādītājiem:
-Izglītības iestādē ir izveidoti atbilstoši DZM kabineti;
-Izglītības iestādē ir pietiekams IT nodrošinājums (datoru, projektoru,
interaktīvo tāfeļu skaits, u.tml.);
-Izglītības iestādes ēka ir labā tehniskā stāvoklī;
-Izglītības iestādes apkārtne ir labiekārtota;
-Izglītības iestādei ir ērta pieeja piemērotai sporta infrastruktūrai.

2.3.

DAĻĒJI. Energoefektīvo izglītības
iestāžu ēku skaits.

JIP

Izglītojamajiem ar funkcionāliem
traucējumiem pieejamo izglītības
iestāžu ēku īpatsvars no kopējā
izglītības iestāžu skaita (%)

Izglītības iestāžu skaits, kurās nodrošināta pilnīga vides pieejamība
atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LNB 208-15 «Publiskās būves»
(30.06.2015.), attiecībā pret kopējo izglītības iestāžu skaitu Jelgavas
pilsētā.

2.4.

JĀ. Izglītojamajiem ar kustību
traucējumiem pieejamo izglītības
iestāžu ēku skaits.

JIP
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N.p.k.

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

SKAIDROJUMS

VAI RĀDĪTĀJS TIEK IZMANTOTS
JELGAVAS ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMĀ?

DATU
AVOTS

1

2

3

4

5

Priekšlaicīgi mācības pārtraukušo
izglītojamo īpatsvars no kopējā
izglītojamo skaita attiecīgajā izglītības
pakāpē (%)

Rādītāju var izteikt divos apakšrādītājos:
1) 10.-12. klašu vispārizglītojošo programmu skolēnu, kas priekšlaicīgi
pametuši mācības, īpatsvars no kopējā izglītojamo skaita
vispārizglītojošo programmu 10.-12. klasēs (%);
2) 1.-4. kursu profesionālās izglītības programmu audzēkņu, kas
priekšlaicīgi pametuši mācības, īpatsvars no kopējā izglītojamo skaita
vidējās profesionālās izglītības programmās (%)

JĀ. Pamatizglītību priekšlaicīgi
pametušo jauniešu īpatsvars no
kopējā izglītojamo skaita
pamatizglītības.

JIP

2.6.

Interešu izglītības programmu STEM
jomās īpatsvars no kopējā interešu
izglītības programmu skaita (%)

Rādītājs var tikt izzināts divējādi:
1) STEM jomas interešu izglītības programmu skaits attiecībā pret
kopējo interešu izglītības programmu skaitu, kas tiek nodrošināts
Jelgavas pilsētā.
2) Izglītojamo skaits STEM jomas interešu izglītības programmās
attiecībā pret kopējo interešu izglītības programmās iesaistīto
izglītojamo skaitu Jelgavas pilsētā.

NĒ.

JIP

2.7.

Iedzīvotāju īpatsvars, kas iesaistās
mūžizglītības programmās (%)

Jelgavā deklarēto iedzīvotāju skaits, kas iesaistās mūžizglītības
programmās.

NĒ.

ZRKAC

2.8.

Pašvaldības izglītības iestādēs
strādājošo pedagogu vidējais vecums
(gadi)

Pašvaldības izglītības iestādēs strādājošo pedagogu vidējais vecums
gados. Atsevišķi var tikt izdalīts pedagogu vidējais vecums dažādās
izglītības pakāpēs (pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas izglītības
posms).

NĒ.

JIP

2.9.

Jelgavnieku, kuru ģimenēs ir
pirmsskolas un skolas vecuma bērni,
pozitīvs vērtējums par izglītības kvalitāti
(vērtējums)

Rādītājs iegūstams pašvaldības organizētā aptaujā – vecāku
vērtējums par izglītības kvalitāti.

NĒ.

Aptauja

Augsta pedagogu apmierinātība ar
metodiskā atbalsta pasākumiem
(vērtējums)

Rādītājs iegūstams pašvaldības organizētā pedagogu aptaujā, un var
tikt izteikts divos apakšrādītājos:
1) Augsta pedagogu apmierinātība ar metodiskā atbalsta pasākumiem
savā izglītības iestādē;
2) Augsta pedagogu apmierinātība ar metodiskā atbalsta pasākumiem
pilsētā.

NĒ.

Aptauja

2.5.

2.10.

3

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: Jelgavas izglītības piedāvājums nodrošina iedzīvotāju skaita pieaugumu, kā arī sekmē zināšanu sabiedrības izveidi Jelgavā un tās
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

SKAIDROJUMS

VAI RĀDĪTĀJS TIEK IZMANTOTS
JELGAVAS ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMĀ?

DATU
AVOTS

2

3

4

5

3.1.

Izglītojamo īpatsvars, kas turpina
izglītošanos pēc pamatizglītības ieguves
(%)

9. klases absolventu skaits, kas turpina izglītošanos vidējā izglītības
posmā attiecībā pret visu 9. klases absolventu skaitu Jelgavas pilsētā.

JĀ. 9. klašu beidzēji, kas turpina
mācīties, %

JIP

3.2.

Izglītojamo īpatsvars, kas turpina
izglītošanos pēc vidējās/vidējās
profesionālās izglītības ieguves (%)

Vidējās vispārējās un vidējās profesionālās izglītības absolventu
skaits, kas turpina izglītošanos augstākās izglītības posmā, attiecībā
pret visu vidējo izglītību ieguvušo absolventu skaitu Jelgavas pilsētā.

NĒ.

JIP

3.3.

Jelgavā deklarētu izglītojamo, kas
mācās izglītības iestādēs ārpus
Jelgavas pilsētas, īpatsvars pret
izglītojamajiem, kas deklarēti citās
pašvaldībās un mācās Jelgavas
izglītības iestādēs (xx/xx)

Attiecība starp Jelgavas iedzīvotājiem, kas mācās izglītības iestādēs
ārpus Jelgavas pilsētas, un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kas
mācās Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs (t.i. "izejošo" un
"ienākošo" izglītojamo skaita attiecība).

NĒ.

JIP

3.4.

Jauno pedagogu skaits, kas piedalās
pašvaldības jauno speciālistu atbalsta
programmā (skaits)

Ar pašvaldības Jauno speciālistu atbalsta programmas palīdzību
piesaistīto pedagogu skaits Jelgavas izglītības iestādēs.

NĒ.

JIP

N.p.k.
1

apkārtnē.
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2. JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU TĪKLA ATTĪSTĪBA
Šajā nodaļā tiek izklāstīti būtiskākie pārmaiņu virzītājspēki izglītības nozarē gan nacionālā, gan lokālā līmenī, tiek
aprakstīta metodoloģija vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības variantu izstrādē, ir iekļauta Jelgavas pilsētas
izglītības iestāžu novērtējuma kritēriju karte, tiek piedāvāti iespējamie skolu attīstības scenāriji, kā arī tiek sniegtas
rekomendācijas potenciālajai izglītības iestāžu specializācijai nākotnē.
Saskaņā ar Stratēģijas izstrādes darba uzdevumu pirmsskolas izglītības iestādes, profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestādes, kā arī augstākās izglītības iestādes, pieaugušo un mūžizglītības iestādes netiek iekļautas skolu
tīkla attīstības scenāriju izstrādē. Vienlaikus svarīgi atzīmēt, ka šo iestāžu attīstības prioritātes tiek apskatītas un ir
iekļautas izstrādātajā rīcības plānā, kas nosaka gan rīcības virzienus, uzdevumus un pasākumus, gan citas detaļas
sekmīgai un visaptverošai nozares attīstībai, saskaņā ar analīzes posmā gūtajiem secinājumiem un nozares
attīstības stratēģiskajiem uzstādījumiem.

2.1.

Izglītības iestāžu tīkla attīstības virzītājspēki

Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības iespējas ir modelētas, ņemot vērā gan nacionāla mēroga
uzstādījumus un atbalsta mehānismus, gan arī pašvaldības līmenī identificētās aktualitātes, skatot tās šīs Stratēģijas
izstrādes mērķu kontekstā, proti:
▪ sekmēt efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitatīvu izglītības pakalpojumu pieejamību Jelgavā;
▪ uzlabot izglītības infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu;
▪ veicināt pieejamo resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.
Nacionālā līmenī Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk –
IZM) ir definējusi šādus izaicinājumus un risināmās problēmas izglītības jomā:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

demogrāfiskie izaicinājumi un darba tirgus disproporcijas;
neefektīvs izglītības sistēmas institucionālais tīkls;
mūsdienu prasībām daļēji atbilstoša mācību vide un saturs;
pedagogu motivācijas un profesionālās pilnveides nepietiekama sekmēšana;
iekļaujošas izglītības principa un individualizētas mācību pieejas nepietiekama ieviešana;
profesionālās izglītības nepietiekama pievilcība;
nepietiekoša sasaiste ar darba tirgu;
augsts bezdarbs jauniešu vidū.

Papildus tam, saskaņā ar IZM pasūtījumu 2017. gadā ir izstrādāts pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu
tīkla modeļa izveide Latvijā”, Saeima ir atbalstījusi jaunā kompetenču pieejā balstītā izglītības modeļa ieviešanu, kā
arī 2018. gada laikā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi, grozījumi Izglītības likumā un grozījumi Vispārējās
izglītības likumā, cita starpā, paredz sekojošas skolu tīkla kontekstā vērā ņemamas izmaiņas: (1) pakāpeniska pāreja
uz mācībām tikai latviešu valodā; (2) valsts ģimnāziju iespējas īstenot ne tikai vispārējās pamatizglītības otrā posma
(7.–9. klase) programmu, bet arī pamatizglītības (1.–9. klase) programmu, kā arī īstenot starptautiskā bakalaurāta
diploma programmu; (3) vakara (maiņu) vidusskolu izslēgšanu no skolu tipoloģijas, paredzot to nosaukumu maiņu vai
likvidāciju vai reorganizāciju; (4) minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpes klašu grupā
republikas pilsētu skolās ir 120 izglītojamie; (5) prasības attiecībā uz telpu platību viena izglītojamā vietai ir obligātas
no 2020. gada 1. septembra; kā arī (6) izmaiņas, kas skar speciālās izglītības iestādes un speciālās izglītības
īstenošanu.
Līdz ar to izglītības reformas kontekstā Jelgavas pilsētā ir nepieciešamība izstrādāt atbilstošu izglītības iestāžu tīkla
attīstības plānu.
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2.2.

Metodoloģija un kritēriji

Izglītības iestāžu tīkla attīstības scenāriju izstrādes vajadzībām tika piemērota metodoloģija, kas sastāvēja no
sekojošām darbībām:
1)

Tika izveidota Stratēģijas izstrādes darba grupa (skat. šī dokumenta Metodoloģijas nodaļā) , kas cita starpā
izvērtēja piedāvātos priekšlikumus vairākām vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības iespējām, t.sk.
specializācijai;

2)

Tika izstrādāti un darba grupā pārrunāti un izrietoši precizēti izglītības iestāžu izvērtēšanas kritēriji, kā arī ar
katras iestādes potenciālo specializāciju saistītie kritēriji, kuri gala versijā atspoguļoti 5. tabulā zemāk;

3)

Tika izvirzīti būtiski risināmie jautājumi izglītības iestāžu tīkla optimizācijas kontekstā (saskaņā ar analīzes
posmā gūtajām atziņām, saskaņā ar nacionāla līmeņa virzītām pārmaiņām, kā arī ņemot vērā izglītības
politikas stratēģiskos mērķus un ietekmi uz izglītības iestāžu piepildījumu ilgtermiņā līdz 2030.gadam);

4)

Tika izstrādāti priekšlikumi vairākām vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības iespējām jeb alternatīvas,
t.sk. piedāvājot arī potenciālo katras izglītības iestādes specializāciju;

5)

Tika identificēti būtiskie faktori izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna īstenošanai.
5. tabula: Izglītības iestāžu izvērtējuma kritēriji.
(Avots: autoru izstrādāts)

Nr.p.k.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJA SKAIDROJUMS

1

2

3

1.

EFEKTIVITĀTE

1.1.

Izglītojamo
pieaugums
gadu periodā

1.2.

Izglītības iestādes telpu
noslodze pret maksimāli
pieļaujamo

1.3.

Izmaksas
uz
vienu
izglītojamo 2017./2018.m.g.

2.

skaita
2013.-2018.

Kritērijs ataino izglītojamo skaita izmaiņas, salīdzinot izglītojamo skaitu
2013./2014. mācību gadā ar izglītojamo skaitu 2018./2019. mācību gadā.
Kritērijs ataino telpu noslodzi, kas aprēķināta atbilstoši 27.12.2002. MK
noteikumiem nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmas"
Kritērijs ataino viena izglītojamā izmaksas, salīdzinot ar vidējām izmaksām
uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs pilsētā – EUR 613,70.

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI

2.1.

Valsts pārbaudes darbu 9.
klasē rezultāti angļu valodā,
latviešu valodā, matemātikā
2017./2018.m.g
(attiecībā
pret vidējo valstī, atbilstoši
izglītības iestāžu tipoloģijai)

2.4.

CE rezultāti 12. klasē angļu
valodā, latviešu valodā,
matemātikā 2017./2018.m.g
(attiecībā pret vidējo valstī,
atbilstoši izglītības iestāžu
tipoloģijai)

2.2.

Dalība
ZPD,
mācību
priekšmetu
konkursos,
olimpiādēs u.c.

Kritērijs ataino valsts pārbaudes darbu rezultātu 9.klasē angļu valodā,
latviešu valodā un matemātikā salīdzinājumā ar vidējiem rezultātiem valstī.
Salīdzinājums veikts atbilstoši izglītības iestādes veidam (Valsts
ģimnāzijas, ģimnāzijas, vidusskolas, pamatskolas, speciālās izglītības
iestādes, vakarskolas). Spīdolas Valsts ģimnāzijas rezultāti salīdzināti ar
valsts vidējiem rezultātiem ģimnāzijās nevis valsts ģimnāzijās, jo valsts
ģimnāzijas statuss iegūts 2018. gadā.
Kritērijs ataino centralizēto eksāmenu rezultātu 12.klasē angļu valodā,
latviešu valodā un matemātikā salīdzinājumā ar vidējiem rezultātiem valstī.
Salīdzinājums veikts atbilstoši izglītības iestādes veidam (Valsts
ģimnāzijas, ģimnāzijas, vidusskolas, pamatskolas, speciālās izglītības
iestādes, vakarskolas, profesionālās izglītības iestādes). Spīdolas Valsts
ģimnāzijas rezultāti salīdzināti ar valsts vidējiem rezultātiem ģimnāzijās
nevis valsts ģimnāzijās, jo valsts ģimnāzijas statuss iegūts 2018. gadā.
Kritērijs ataino izglītojamo īpatsvaru no kopējā izglītojamo skaita izglītības
iestādē, kas guvuši sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski
pētnieciskajos darbos un citos mācību konkursos. Veikts salīdzinājums
starp izglītības iestādes un pilsētas vidējo īpatsvaru (2% no kopējā
izglītojamo skaita).
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Nr.p.k.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJA SKAIDROJUMS

1

2

3

3.

INFRASTRUKTŪRA UN MATERIĀLTEHNISKĀ BĀZE

3.1.

Sporta
infrastruktūras
atbilstība
izglītojamo
vajadzībām

3.2.

Vides pieejamība personām
ar speciālām vajadzībām

3.4.

Ieguldījumi
izglītības
iestādes
infrastruktūrā
2013.-2017. gadā

4.

AR SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENU NOTEIKŠANU SAISTĪTIE KRITĒRIJI

2.3.

Olimpiāžu, konkursu tēmas
(līdz 9. klasei)

2.4.

Olimpiāžu, konkursu tēmas
(10. līdz 12. klase)

4.1.

Labākie
klase)

4.2.

Labākie CE rezultāti (12.
klase)

4.3.

Augstākais CE kārtotāju
skaits vidusskolas posmā

4.4.
4.5.

4.6

Kritērijs ataino skolas pārstāvju pašnovērtējumu par sporta infrastruktūras
atbilstību izglītojamo vajadzībām. Pozitīvs vērtējums “Jā” nozīmē, ka skolai
pieejama sporta infrastruktūra, kas piemērota un pietiekama skolas
vajadzībām. Pozitīvs vērtējums ne vienmēr nozīmē, ka skolas telpās ir
piemērota sporta infrastruktūra, jo iespējams skola izmanto telpas citviet un
atzīst šādu modeli par piemērotu un ilgtspējīgu.
Kritērijs ataino vides pieejamību cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ņemot
vērā 4 vides pieejamības elementus: (1) vai telpas ir atbilstošas personām
ar invaliditāti, (2) vai ēkas ieeja ir aprīkota ar uzbrauktuvi ratiņkrēslam, (3)
vai personas ar invaliditāti var pārvietoties iestādes telpās un (4) labierīcību
piemērotība personām ar invaliditāti. Pozitīvs vērtējums (“Jā”) nozīmē, ka
izglītības iestāde visus elementus novērtējusi kā atbilstošus.
Kritērijs ataino izglītības iestādes infrastruktūrā veikto ieguldījumu
procentuālo
salīdzinājumu ar pilsētas vidējiem ieguldījumiem vienā
izglītības iestādē, kas laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam ir EUR
1 891 595,42.

CE

rezultāti

(9.

Jelgavā unikālas izglītības
programmas
Izglītojamo īpatsvars pēc 9.
klases iegūst profesionālo
izglītību
Izglītojamo īpatsvars pēc 9.
klases iegūst vispārējo
vidējo izglītību

Kritērijs ataino jomas vai mācību priekšmetus, kuros izglītības iestādes
izglītojamie no 1. līdz 9. klasei visbiežāk guvuši sasniegumus (2018. gada
dati).
Kritērijs ataino jomas vai mācību priekšmetus, kuros izglītības iestādes
izglītojamie no 10. līdz 12. klasei visbiežāk guvuši sasniegumus (2018.
gada dati).
Kritērijs ataino mācību priekšmetus, kuros izglītības iestāžu izglītojamie
guvuši vislabākos rezultātus valsts pārbaudes darbos, salīdzinot ar vidējo
rezultātu atbilstošajam izglītības iestāžu veidam. Salīdzinājums veikts
atbilstoši izglītības iestādes veidam (Valsts ģimnāzijas, ģimnāzijas,
vidusskolas, pamatskolas, speciālās izglītības iestādes, vakarskolas).
Spīdolas Valsts ģimnāzijas rezultāti salīdzināti ar valsts vidējiem
rezultātiem ģimnāzijās nevis valsts ģimnāzijās, jo valsts ģimnāzijas statuss
iegūts 2018. gadā.
Kritērijs ataino mācību priekšmetus, kuros izglītības iestāžu izglītojamie
guvuši vislabākos rezultātus centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar vidējo
rezultātu atbilstošajam izglītības iestāžu veidam. Salīdzinājums veikts
atbilstoši izglītības iestādes veidam (Valsts ģimnāzijas, ģimnāzijas,
vidusskolas, pamatskolas, speciālās izglītības iestādes, vakarskolas).
Spīdolas Valsts ģimnāzijas rezultāti salīdzināti ar valsts vidējiem
rezultātiem ģimnāzijās nevis valsts ģimnāzijās, jo valsts ģimnāzijas statuss
iegūts 2018. gadā.
Kritērijs ataino izglītojamo īpatsvaru no absolventu skaita, kas beidzot
vidusskolu kārtojuši izvēles centralizētos eksāmenus vēsturē, ķīmijā, fizikā
un bioloģijā (2018. gada dati).
Kritērijs ataino īpašas izglītības programmas, kas Jelgavā ir unikālas, kuru
apguvi piedāvā viena, vai dažas izglītības iestādes pilsētā.
Kritērijs ataino izglītojamo īpatsvaru no pamatizglītības ieguvējiem, kas pēc
pamatskolas iegūst vidējo profesionālo izglītību (2018. gada dati).
Kritērijs ataino izglītojamo īpatsvaru no pamatizglītības ieguvējiem, kas pēc
pamatskolas iegūst vispārējo vidējo izglītību (2018. gada dati).
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2.3.

Izglītības iestāžu novērtējuma karte
6. tabula: Izglītības iestāžu novērtējuma karte.
(Avots: autoru izstrādāts)
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Izglītības iestāžu attīstības scenāriji un specializācija

2.4.

Saskaņā ar analīzes posmā gūtajām atziņām, saskaņā ar nacionāla līmeņa virzītām pārmaiņām, kā arī ņemot
vērā izglītības politikas stratēģiskos mērķus un ietekmi uz izglītības iestāžu piepildījumu ilgtermiņā līdz 2030.
gadam, tika izvirzīti sekojoši būtiski risināmie jautājumi izglītības iestāžu tīkla optimizācijas kontekstā:


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?

Meklējot kompleksu un visaptverošu augstākminēto jautājumu risinājumu, tika identificēti divi alternatīvie skolu
tīkla attīstības scenāriji (A un B scenārijs), kas atspoguļoti 7.tabulā. Savukārt šī dokumenta 8.tabulā sniegts abu
potenciālo scenāriju ietekmes izvērtējuma kopsavilkums.
7. tabula: Izglītības iestāžu tīkla attīstības scenāriji Jelgavā.
(Avots: autoru izstrādāts)
MAZĀKUMTAUTĪBU SKOLU TĪKLS
1

Būtiskākie
pārmaiņu faktori

Scenārijs A

Scenārijs B

2



Izglītības kvalitāte



Izglītojamo skaita izmaiņas 5 gadu periodā



Valodu reforma



Nepiepildīts 10.-12. klašu posms



Iestādes kapacitāte pret izglītojamo skaitu



Izmaksas uz vienu izglītojamo



Jelgavas 2. pamatskola  turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu



Jelgavas 6. vidusskola  tiek likvidēta



Jelgavas 5. vidusskola  turpina darbu, palielinot izglītojamo skaitu



Apvienojot Jelgavas 2. pamatskolu un Jelgavas 6. vidusskolu, tiek veidota jauna
spēcīga bilingvāla pamatskola upes labajā krastā Loka maģistrālē 29, kurā tiek
paplašināti arī pirmsskolas izglītības pakalpojumi.



Upes kreisajā krastā, palielinot izglītojamo skaitu, darbu turpina bilingvāla
vidusskola – Jelgavas 5. vidusskola.

SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
1

Būtiskākie
pārmaiņu faktori

Scenārijs A

Scenārijs B

2



Izglītības kvalitāte un pēctecība



Izglītojamo skaita izmaiņas 5 gadu periodā



Demogrāfijas tendences



Iestādes kapacitāte pret izglītojamo skaitu



Izmaksas uz vienu izglītojamo



Jelgavas 3. sākumskola  pakāpeniski kļūst par pamatskolu



Jelgavas 4. sākumskola  turpina darbu bez būtiskām izmaiņām



Vienāds ar Scenāriju A
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INTERNĀTPAMATSKOLU TĪKLS
1

Būtiskākie
pārmaiņu faktori

Scenārijs A

Scenārijs B

2



Iekļaujošas izglītības principu iedzīvināšana sabiedrībā



Iekļaujošas vides pieejamība



Iekļaujoša mācību satura pieejamība un pedagoģiskās kapacitāte



Izmaiņas likumdošanā/normatīvajos aktos attiecībā uz speciālās izglītības
iestādēm



Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs  turpina darbu bez izmaiņām



Jelgavas 2. internātpamatskola  turpina darbu bez izmaiņām



Vienāds ar Scenāriju A

VIDUSSKOLAS
1

Būtiskākie
pārmaiņu faktori

Scenārijs A

Scenārijs B

2



Izglītības kvalitāte



Optimālais vidusskolu skaits Jelgavas pilsētā, ko ietekmē izglītojamo skaita
izmaiņas 5 gadu periodā, demogrāfijas prognozes, piepildījums 10.-12. klašu
posmā



Iestādes kapacitāte pret izglītojamo skaitu



Satura reforma



Izmaiņas likumdošanā/normatīvajos aktos attiecībā uz vakara (maiņu) skolām,
valsts ģimnāzijām, valodu reforma u.c.



Izmaksas uz vienu izglītojamo



Jelgavas 4. vidusskola  turpina darbu bez būtiskām izmaiņām, tomēr rēķinoties
ar to, ka relatīvi netālu darbu uzsāk spēcīga Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija,
kas var ietekmēt līdzšinējās izglītojamo skaita tendences Jelgavas 4. vidusskolā



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  pārņem Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas
saistības un īsteno arī vakara (maiņu) un pamatskolas programmas



Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola  tiek reorganizēta



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  pārņem Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas
saistības un īsteno arī vakara (maiņu) un pamatskolas programmas



Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola  tiek reorganizēta
8. tabula: Izglītības iestāžu tīkla attīstības scenāriju potenciālā ietekme.
(Avots: autoru izstrādāts)

SCENĀRIJS A

SCENĀRIJS B

1

2

Scenārijs A ir modelēts prognozējot, ka:


vairums esošie Jelgavas 6. vidusskolas
izglītojamie izvēlēsies mācības turpināt citā

Scenārijs B ir modelēts prognozējot, ka:


vairums esošie Jelgavas 6. vidusskolas
vidējās
izglītības
posma
(10.-12.kl.)
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SCENĀRIJS A

SCENĀRIJS B

1

2

mazākumtautības skolā (t.i. Jelgavas 2.
pamatskolā vai Jelgavas 5. vidusskolā), bet
daļa jau tagad būs ieinteresēti pāriet uz
latviešu
plūsmas
skolām,
piemēram,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu;


Jelgavas
Spīdolas
Valsts
ģimnāzija
pakāpeniski attīsta pamatskolas pirmā
posma (1.-6.klases) izglītības pakalpojumus;



Jelgavas 3. sākumskola pakāpeniski attīstās
kā pamatskola.

izglītojamie izvēlēsies turpināt mācības
Jelgavas 5. vidusskolā), bet daļa iespējams
būs ieinteresēti pāriet uz latviešu plūsmas
skolām, piemēram, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolu;


vairums Jelgavas 2. pamatskolas izglītojamo
turpinās mācības jaunizveidotajā pamatskolā
upes labajā krastā, bet daļa būs ieinteresēti
turpmāk mācīties Jelgavas 5. vidusskolā
(tādējādi saglabājot izglītību ģeogrāfiski
tuvāk esošajai izglītības iestādei) vai, ja
valsts valodas zināšanas atļauj, tad kādā citā
izglītības iestādē upes kreisajā krastā
(piemēram, Jelgavas 3. sākumskolā, kas tiek
veidota par pamatskolu, vai Tehnoloģiju
vidusskolā);



Jelgavas
Spīdolas
Valsts
ģimnāzija
pakāpeniski attīsta pamatskolas pirmā
posma (1.-6.klases) izglītības pakalpojumus;



Jelgavas 3. sākumskola pakāpeniski attīstās
kā pamatskola.

Scenārija A īstenošanas rezultātā:


mazākumtautību izglītība tiek koncentrēta
vienā pilsētas pusē (upes kreisajā krastā);



tiek sekmēta sabalansēta augstas kvalitātes
izglītības pieejamība pilsētā, t.i., valsts
ģimnāzijas atrodas abos upes krastos;



tiek risināts izglītības pēctecības jautājums;



tiek būtiski sekmēts izglītības iestāžu ēku
piepildījums nākotnē;



var mainīties izglītojamo skaita tendences
Jelgavas 4. vidusskolā;



kā arī – stratēģijas darbības laikā (proti līdz
2025. gadam) nenotiek strukturālas izmaiņas
speciālās izglītības iestāžu tīklā, tomēr
būtiski
atzīmēt,
ka
gan
abām
internātpamatskolām, gan citām izglītības
iestādēm Jelgavā ir jāstiprina mērķtiecīgs
darbs un sadarbība, lai nodrošinātu, ka 5
gadu periodā vispārizglītojošajās skolās ir ne
tikai iekļaujoša vide un infrastruktūra, bet jo
būtiskāk – arī pedagoģiskā un saturiskā
gatavība integrēt izglītojamos ar mācību
traucējumiem, ar redzes traucējumiem,
dzirdes traucējumiem, fiziskās attīstības
traucējumiem, somatiskām saslimšanām,
valodas traucējumiem un tmldz.

Scenārija B īstenošanas rezultātā:


mazākumtautību izglītība tiek attīstīta
sabalansēti pilsētas teritorijā (abos upes
krastos);



tiek risināts izglītības pēctecības jautājums;



tiek būtiski sekmēts izglītības iestāžu ēku
piepildījums nākotnē;



kā arī – stratēģijas darbības laikā (proti līdz
2025. gadam) nenotiek strukturālas izmaiņas
speciālās izglītības iestāžu tīklā, tomēr
būtiski
atzīmēt,
ka
gan
abām
internātpamatskolām, gan citām izglītības
iestādēm Jelgavā ir jāstiprina mērķtiecīgs
darbs un sadarbība, lai nodrošinātu, ka 5
gadu periodā vispārizglītojošajās skolās ir ne
tikai iekļaujoša vide un infrastruktūra, bet jo
būtiskāk – arī pedagoģiskā un saturiskā
gatavība integrēt izglītojamos ar mācību
traucējumiem, ar redzes traucējumiem,
dzirdes traucējumiem, fiziskās attīstības
traucējumiem, somatiskām saslimšanām,
valodas traucējumiem un tmldz.

Līdz ar skolu tīkla attīstību ir lietderīgi domāt par katras izglītības iestādes stiprajām pusēm un tradīcijām jeb
specializāciju, tādējādi veidojot labus pamatus turpmākai izglītības kvalitātes stiprināšanai un izcilības
sekmēšanai. Tabulā zemāk ir sniegti potenciālie iestāžu specializācijas virzieni un akcenti (skatīt 9. tabulu).
Tomēr vienlaikus būtiski atzīmēt, ka specializācijas identificēšana un noteikšana ir uzdevums katras izglītības
iestādes darba kārtībā, jo svarīgi, lai konkrētās izglītības iestādes kopiena (skolas vadības komanda, pedagogu
kolektīvs, skolēni un vecāki) spētu identificēties ar izvirzīto specializāciju un pieņemt to kā būtisku skolas
pamatvērtību.
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9. tabula: Izglītības iestāžu potenciālā specializācija Jelgavas pilsētā.
(Avots: autoru izstrādāts)
VALSTS ĢIMNĀZIJAS UN TEHNIKUMS
Jelgavas Valsts ģimnāzija
 7.-12. klašu izglītība
 Specializācija dabas zinātnēs
(vidusskolas posmā)
 Stingras prasības pret
kvalitāti, izglītojamo atlase

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
 1.-12. klašu izglītība
 Starptautiskā bakalaurāta
programma
 Diplomātija
 Stingras prasības pret kvalitāti,
izglītojamo atlase

Jelgavas Tehnikums
 Profesionālās izglītības
kompetences centrs, kas īsteno
3. un 2. profesionālās
kvalifikācijas līmeņa izglītības
programmas, tālākizglītības
programmas, nodrošina ārpus
formālās izglītības sistēmas
novērtēšanu.

VIDUSSKOLAS
Jelgavas
4. vidusskola
 1.-12. klašu
izglītība
 Pirmsskolas
izglītība
 Kultūrizglītība,
radošās
industrijas un
sports
 Sadarbība ar
mūzikas
vidusskolu un
JSVĢ

Jelgavas
5. vidusskola
 1.-12. klašu
izglītība
 Pirmsskolas
izglītība
 Bilingvāla skola
ar STEM un
tehnoloģiju
akcentiem

Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskola
 1.-12. klašu
izglītība
 Turpina
līdzšinējo
specializāciju
tehnoloģijās
 Stiprina
sadarbību ar
LLU

Jelgavas Amatu
vidusskola

Jelgavas Mūzikas
vidusskola

 Profesionālā izglītība
 Neklātienes, vakara
(maiņu) izglītība
 Pastiprina sadarbību
ar abām Jelgavas
internātpamatskolām,
saskaņojot izglītības
piedāvājumu
personām ar īpašām
vajadzībām

 Profesionālā
izglītība mūzikas
nozarē

SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS

Jelgavas
4. sākumskola

 1.-6. klašu
izglītība un
pirmsskolas
izglītība
 Valodas
 Dabas zinātnes
 Ciešāk
sadarbojas ar
JVĢ sekmīgai
izglītības
pēctecībai

Jelgavas
3. sākumskola
(kas attīstās par
pamatskolu)
 1.-9. klašu
izglītība un
pirmsskolas
izglītība
 Sports un
veselīgs
dzīvesveids
 Tiek
reorganizēta vai
turpina īstenot
mācību procesu
ciešā sadarbībā
ar JSVĢ,
Tehnoloģiju
vsk., JVĢ

Jelgavas
2. pamatskola vai
jaunizveidotā
Pārlielupes
pamatskola
 1.-9. klašu
izglītība un
pirmsskolas
izglītība
 Bilingvāla
valodu skola

Jelgavas
1. internātpamatskola
- attīstības centrs

Jelgavas
2. internātpamatskola

 Speciālās izglītības
attīstības centrs
 Ciešā sadarbībā ar
Amatu vidusskolu
jāveicina absolventu
iesaiste (izglītības
pēctecība)
profesionālās
izglītības
programmās

 Speciālās
izglītības iestāde
 Ciešā sadarbībā
ar Amatu
vidusskolu
jāveicina
absolventu
iesaiste
(izglītības
pēctecība)
profesionālās
izglītības
programmās

Apskatot iespējamos izglītības iestāžu tīkla attīstības scenāriju ieviešanas variantus, tiek rekomendēts izvērtēt
divus iespējamos laika plānus:
1)
2)

Visas ar skolu tīklu saistītās izmaiņas ieviest 2019. gada laikā;
Visas ar skolu tīklu saistītās izmaiņas ieviest pakāpeniski un sākot no 2020. gada 1. septembra, izņemot
tādas pārmaiņas kā Jelgavas vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir īstenojama jau 2019. gadā.
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Ņemot vērā, ka izglītības iestāžu tīkla pārmaiņas skar ievērojamu sabiedrības daļu – skolu vadības komandas,
administrācijas darbiniekus, pedagogus, izglītojamos un to vecākus –, būtiski atzīmēt sekojošus veiksmes
faktorus jeb priekšnosacījumus sekmīgam pārmaiņu procesam:


Iesaistīto pušu vienprātība un atbalsts pārmaiņām, vienota izpratne par pārmaiņu nepieciešamību un
ilgtermiņa ieguvumiem no pārmaiņu īstenošanas kopienā un sabiedrībā;



Pārdomāta un proaktīva izglītības attīstības stratēģisko mērķu, vērtību un pārmaiņu vadības komunikācija;



Kopienas saliedētība un mobilizācija;



Pedagogu nodarbinātības jautājumu pārdomāta risināšana, ņemot vērā jau šobrīd nepietiekamo pedagogu
nodrošinājumu pilsētā;



Līderība un pārmaiņu vadība visos līmeņos;



Pieejas “nauda seko reformām” ievērošana, kas nozīmē gan finansiālu stimulu un investīciju pieejamību,
gan cita veida atbalstu, jo īpaši tām iestādēm, kuras tiešā veidā tiek ietekmētas izvēlētā scenārija
gadījumā;



Rūpīgi pārdomāta pārmaiņu ceļa karte;



Iespēja skolām veidot jaunus spēcīgus pamatus – jaunus nosaukumus, jaunu saturu, vienlaikus izmantojot
stiprās puses un tradīcijas.
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3. METODISKĀ DARBA
PĀRVALDĪBAS ATTĪSTĪBA
Izglītības satura reforma un Valsts izglītības satura centra projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” izglītības
kvalitāti saista ne vien ar mācību saturu un vidi, bet arī ar pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu.
Kvalitatīvs un jēgpilns metodiskais atbalsts ir nozīmīgs faktors izglītības kvalitātes uzlabošanai un arī izglītības
resursu efektīvai lietošanai. Izglītības likums nosaka, ka “pašvaldība organizē pedagogu profesionālās
meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu” (17. pants) un “(..) pašvaldību izglītības pārvaldes
2
iestādes nodrošina (..) konsultācijas un metodisko palīdzību” (21. panta 2. punkts) . Dažādās pašvaldībās var būt
3
sistēmiski atšķirīgas pieejas pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā , tomēr lielākoties metodiskā darba
stratēģiskā un darbības vadība ir pašvaldības izglītības pārvaldes atbildībā.

3.1. Metodiskā darba pārvaldības attīstības scenāriji
4

JIP uzdevumos ietilpst “nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu” (10.3. punkts), “veikt pasākumus
izglītības kvalitātes nodrošināšanai” (11.4. punkts) un “organizēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanu” (11.14. punkts). Konkrētāk uz pedagogu profesionālo pilnveidi attiecināmi JIP pienākumi ir
“pedagoģiskā pārraudzība” pār privātajām izglītības iestādēm, kas saņem pašvaldības finansiālu atbalstu
(6. pants) un “pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošana” (11.15. punkts).
Metodisko atbalstu pedagoģiskā procesa īstenošanā un izglītības kvalitātes nodrošināšanā pašvaldības izglītības
iestādēm, kā arī pedagogu tālākizglītības pasākumus un labās prakses piemēru popularizēšanu Jelgavas pilsētā
īsteno ZRKAC: metodisko vadību nodrošina ZRKAC direktors un vietniece, metodisko atbalstu īsteno Vispārējās
5
un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa . Metodiskā atbalsta pasākumu īstenošanā bez JIP un ZRKAC) ir
iesaistītas arī izglītības iestādes: Jelgavas Tehnikums, Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs,
Jelgavas Valsts ģimnāzija, no 2018./2019. m.g. arī – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija.
Esošās situācijas analīze liecina, ka pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā darba nodrošināšana
Jelgavas pilsētā vēsturiski ir veidojusies, aizvien pieaugot metodiskā darba īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu
skaitam, kas radījis sadrumstalotību. Līdz šim nav izdevies izveidot vienotu metodiskā atbalsta pārvaldības
sistēmu, lai gan ir bijuši centieni to darīt. Intervijās, darba grupās un darbseminārā Jelgavas pilsētas izglītības
nozares pārstāvji norāda, ka vēlētos saņemt sistemātisku, pielietojamu un uz sadarbību vērstu metodisko
atbalstu. Tas izvirza vairākus metodiskā atbalsta pilnveides virzienus:





metodiskā atbalsta pārvaldības struktūras izveide;
metodiskā atbalsta saturiskās atbilstības izvērtēšana un noteikšana;
metodiskā atbalsta resursu papildināšana, esošo resursu koordinēšana;
izglītības iestāžu un pedagogu iesaistes un līdzdalības sekmēšana.

Izvērtējot esošo metodiskā atbalsta organizēšanas kārtību, metodiskā darba pārvaldības attīstībai var izvirzīt trīs
alternatīvus scenārijus:
1.
2.
3.

pilnveidot metodiskā atbalsta nodrošināšanas stratēģiju ZRKAC;
noteikt metodiskā atbalsta stratēģiskās pārvaldības funkciju JIP;
izveidot jaunu, neatkarīgu institūciju metodiskā atbalsta funkcijas plānošanai un nodrošināšanai.

2. attēlā parādīta katra scenārija būtiskākās priekšrocības un trūkumi.

2

Izglītības likums (01.06.1999.), pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759, skatīts 03.12.2018.
Piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta izglītības atbalsta iestāde “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs”
(RIIMC) vada un organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogu
un darbinieku profesionālo pilnveidi, metodisko darbu u.c. funkcijas.
4
JIP nolikums (29.05.2014), pieejams:
https://www.google.com/search?q=jelgavas+izgl%C4%ABt%C4%ABbas+p%C4%81rvaldes+nolikums&oq=jelgavas+iz&aqs=chr
ome.1.69i59l2j69i57j69i60j69i61j0.2251j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, skatīts 03.12.2018.
5
ZRKAC mājas lapa, pieejams http://www.zrkac.lv/index.php?view=parmums&id=17, skatīts 03.12.2018.
3
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2. attēls: Metodiskā darba pārvaldības attīstības scenāriji.
(Avots: autoru izstrādāts)

1. scenārijs:
ZRKAC

2. scenārijs:
JIP

3. scenārijs:
Jauna institūcija

+ Nozīmīga pieredze
apmācību piedāvājuma
veidošanā un
īstenošanā
+ Labs resursu
nodrošinājums

+ Salīdzinoši ciešāka
sasaiste ar mācību vidi
+ Izglītības kvalitātes
monitorings un atbildība

+ Jauna, neatkarīga
ekspertīze

- Nepietiekami
cilvēkresursi

- Papildu administratīvās
izmaksas
- Institūcijas izveides
izmaksas

- Netieša sasaiste ar

mācību vidi izglītības
iestādēs

3.2. Rekomendācijas metodiskā darba pārvaldības attīstībai
Attīstot metodiskā darba pārvaldības modeli, būtiski ir saglabāt un maksimāli izmantot katras metodiskā atbalsta
nodrošināšanā iesaistītās puses kompetenci. Nosakot katras puses atbildību un lomu, jāņem vērā tā pieredze,
kapacitāte, autoritāte, esošais resursu nodrošinājums, u.c. aspekti. Izvērtējot metodiskā atbalsta pārvaldības
attīstības scenārijus, tiek rekomendēts noteikt metodiskā atbalsta pārvaldības funkciju JIP. JIP priekšrocība ir
tieša atbildība par izglītības kvalitāti un pedagogu profesionālās pilnveides kvalitāti, sasaiste ar mācību vidi (JIP
pārraudzībā ir pašvaldības izglītības iestādes un metodiskajā pārraudzībā – privātās izglītības iestādes), kā arī
nepastarpināta pieeja datiem un izglītības rezultātiem. Nosakot JIP atbildību par metodiskā atbalsta stratēģisko
virsvadību, ir jāpiešķir atbilstoši resursi funkcijas realizēšanai. Šis scenārijs būs rezultatīvs tikai pie nosacījuma,
ka metodiskā atbalsta plānošanai un vadīšanai tiek piesaistīts izcils eksperts – pieredzējis profesionālis, kas atbild
par metodiskā atbalsta saturisko virzību un visu iesaistīto pušu līdzdalības koordinēšanu, jo visām metodiskā
darba īstenošanā iesaistītajām pusēm ir jādarbojas vienā virzienā, sadarbojoties, atbalstot un daloties ar
resursiem. Izvēlētajā scenārijā ZRKAC saglabā savu lomu tālākizglītības pakalpojumu sniegšanā pedagogiem,
pildot JIP pasūtījumu. Metodisko pasākumu veicēji – JVĢ, JSVĢ, PIKC JT, J1IAC, IIAC, PII Kamolītis, u.c. –
turpina savas lomas metodiskā atbalsta pasākumu īstenošanā, pildot arī JIP pasūtījumu. 10. tabulā ir apkopotas
rekomendācijas metodiskā atbalsta pārvaldībai, funkciju un uzdevumu noteikšanai, pasākumu un resursu
plānošanai, u.c.
10. tabula: Rekomendācijas metodiskā atbalsta pārvaldībai Jelgavas pilsētā.
(Avots: autoru izstrādāts)
DARBĪBAS JOMA

REKOMENDĀCIJAS

1

2

Metodiskā atbalsta pārvaldības funkcija tiek noteikta JIP, un tas ietver:




Pārvaldība

Atbilstošu grozījumu iestrādi JIP nolikumā;
Atbilstošu grozījumu iestrādi ZRKAC nolikumā;
Resursu, t.sk. finansējuma, piešķiršanu JIP metodiskā atbalsta pārvaldības funkcijas
īstenošanai;
Štata vietas(-u) izveidi JIP.

Galvenais atbildīgais par metodiskā atbalsta plānošanu un vadīšanu ir Metodiskā darba
vadītājs (JIP vadītāja vietnieks metodiskajā darbā). Pozīcijai ieteicams piesaistīt
kompetentu un neatkarīgu, ārēju ekspertu, kas padziļināti orientējas pedagogu
profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta tematikā, un kuram piemīt labas vadības
un koordinēšanas spējas.
Metodiskā darba vadītāja pienākumi:


Ir tieši atbildīgs par metodiskā atbalsta stratēģisko un saturisko virsvadību;
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DARBĪBAS JOMA

REKOMENDĀCIJAS

1

2




Organizē Pilsētas metodiskā darba padomes darbu;
Atbildīgs par metodiskā atbalsta sniegšanā iesaistīto pušu koordinēšanu.

Prasības metodiskā darba vadītājam:




Pārzina Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu attīstības prioritātes un rīcības virzienus;
Pārzina pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta iespējas;
Ir profesionālis ar izcilām līdera, organizatora un komunikatora spējām.

Metodiskā atbalsta plānošanai un īstenošanai ieteicams piesaistīt 2 (divus) Metodiskā
darba speciālistus, kuru kompetenču un pienākumu noteikšana ir Metodiskā darba
vadītāja ziņā.
Ieteicams izveidot arī Pilsētas metodiskā darba padomi. Padomei būtu konsultatīva
un koleģiāla nozīme. Padomē tiktu iecelti JIP pārraudzībā esošo izglītības iestāžu
deleģēti pārstāvji, nosakot mehānismu pārstāvju rotācijai. Pārstāvju loma būtu
līdzdarboties metodiskā atbalsta saturiskajā plānošanā, prioritāšu noteikšanā, kā arī būt
metodiskā darba pilnveides “vēstnešiem” pilsētas izglītības iestādēs.
JIP Metodiskā darba funkcijas:


Plānot un īstenot metodiskā atbalsta nodrošināšanu JIP pārraudzībā
esošajām izglītības iestādēm;
Apzinot izglītības iestāžu metodiskā atbalsta vajadzības, tiek noteikts pilsētas līmenī
veicamo pasākumu kopums, apzinātas metodiskā atbalsta vajadzības un sniegtas
konsultācijas pedagogu profesionālās pilnveides un iekšējā metodiskā darba
prakses pilnveidei katrā izglītības iestādē, sekojot līdzi to ietekmei un rezultātiem.



Vadīt un organizēt metodiskā atbalsta sniegšanā iesaistīto pušu sadarbību un
koordinētu līdzdalību, t.sk. veikt pasūtījumu, uzraudzīt kvalitāti, u.tml.
Definējot pilsētas un izglītības iestāžu līmenī veicamos metodiskā atbalsta
pasākumus, tiek formulēts pasūtījumu metodisko pasākumu īstenotājiem un īstenoti
pasākumi, lai sekmētu visu JIP pārvaldībā esošo izglītības iestāžu, pedagogu un
darbinieku sadarbību un iesaisti metodiskā darba pilnveidē.

Funkcijas

JIP Metodiskā darba vadītāja un speciālistu uzdevumi:






Uzdevumi









Izstrādāt ikgadēju plānu izglītības metodiskā atbalsta pasākumiem un vadīt tā izpildi;
Ikgadēji apzināt izglītības iestāžu, pedagogu un darbinieku metodiskā atbalsta
vajadzības;
Formulēt pasūtījumu metodiskā darba īstenotājiem (t.sk. ZRKAC, JVĢ, JSVĢ,
J1IPAC, PIKC JT, IIAC, PII Kamolītis, u.c.);
Identificēt un apstiprināt mācību jomu vadītājus, koordinēt to darbu;
Identificēt un sagatavot profesionālās pilnveides (mācīšanās) konsultantus no
pedagogu vidus;
Sadarboties ar izglītības iestāžu metodiskā darba padomēm;
Sniegt konsultācijas un rekomendācijas metodiskā atbalsta pilnveidei izglītības
iestādē, sekot metodiskā atbalsta pasākumu rezultātiem izglītības iestādēs;
Apzināt un popularizēt pārņemamu pedagoģisko pieredzi starp pedagogiem
Jelgavas pilsētā;
Organizēt pedagoģiskās un izglītības vadības pieredzes apmaiņu reģionālā,
nacionālā un starptautiskā līmenī;
Nodrošināt konsultatīvu atbalstu izpētes organizēšanā, skolai izzinot skolēnu,
vecāku, skolotāju u.c. pušu viedokļus;
Koordinēt mācību un diagnosticējošo materiālu izstrādi un mācību materiālu
datubāzes izveidi;
Nodrošināt informācijas apriti starp visām iesaistītajām pusēm, veidojot vienotu
informatīvu e-platformu;
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Sniegt individuālas konsultācijas un individuālu atbalstu pedagogiem;
Plānot un īstenot jauno pedagogu atbalsta pasākumus.

Plānojot metodiskā atbalsta pasākumus, būtiski mērīt to ietekmi uz izglītības kvalitāti;
efektīvu metodisko darbu raksturo:



Metodiskā atbalsta
pasākumi



Metodiskā atbalsta pielietojamība: praksē balstīts metodiskais atbalsts, kas ir tieši
saistīts ar mācību procesiem un vidi (stundu vērošana, konsultācijas, mentorings,
supervīzijas, u.c.).
Daudzveidība: Plašs metodiskā atbalsta klāsts, kas var ietvert gan tradicionālus
tālākizglītības pasākumus (kursi, semināri, u.c.), gan praksē balstītus izaugsmes
pasākumus skolas vidē.
Piemēri metodiskā atbalsta pasākumiem:
- Mācību stundu vērošana (atgriezeniskās saites nodrošināšana, atbalsta
sniegšana)
- Individuālas konsultācijas
- Mentora pakalpojumi
- Atklāto stundu organizēšana
- Jauno skolotāju atbalsta pasākumi
- Supervīzijas
- Tālākizglītības pasākumi (kursi, semināri, konferences, meistarklases, u.tml.)

PILSĒTAS LĪMENIS:




Iesaistītās puses


JIP Metodiskā darba vadītājs un speciālisti – plāno un vada;
Metodisko pasākumu īstenotāji – izpilda JIP pasūtījumu attiecībā uz metodiskā
atbalsta sniegšanu JIP pārvaldībā esošajām izglītības iestādēm:
- Jelgavas Valsts ģimnāzija
- Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
- PIKC Jelgavas Tehnikums
- Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs
- ZRKAC
- Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
- PII “Kamolītis”
Mācību jomu vadītāji – saskaņo ar JIP metodiskā atbalsta pasākumus mācību
jomās.
Profesionālās pilnveides (mācīšanās) konsultanti – vēro stundas, sniedz
atgriezenisko saiti, konsultē.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES LĪMENIS:






JIP Metodiskā darba vadītājs un speciālisti – apzina izglītības iestādes
metodiskā atbalsta vajadzības, apzina izglītības iestādes pedagogu pilnveides un
iekšējā metodiskā darba praksi, konsultē un iesaka metodiskā darba pilnveides
pasākumus, seko pilnveides rezultātiem, sniedz individuālas konsultācijas.
Metodiskā darba padome;
Izglītības iestāžu mācību jomu vadītāji;
Visi pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki.

CILVĒKRESURSI: Zinoši izglītības profesionāļi, kas prasmīgi vada pārmaiņas izglītības
nozarē un iedvesmo pedagogus mācīties, lai mācītu.
Resursi

TELPAS: Praksē balstīts metodiskais darbs lielākoties tiek īstenots uz vietas izglītības
iestādēs, taču metodiskā atbalsta pieeju dažādošanai nepieciešama arī ar mācību
palīgtehnoloģijām aprīkota mācību simulāciju telpa, semināru un apspriežu telpas – šādi
resursi ir pieejami ZRKAC, tāpēc ieteicams nodrošināt resursu koplietošanas iespējas.
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CITI RESURSI: IKT aprīkojums un e-vide komunikācijai un resursu koplietošanai.

Motivācijas un
atbalsta mehānismi

Līdzdalības mehānismi:

Izglītības iestāžu pārstāvju padome, padomes locekļu rotācija;

Iesaistīto pušu atbildību noteikšana un regulāra pārskatīšana;

Informatīvas platformas darbības nodrošināšana.
Atlīdzība par metodiskā darba veikšanu:

Noteikta darba samaksa pilsētas mācību jomu vadītājiem;

Noteikta darba samaksa profesionālās pilnveides (mācīšanas) konsultantiem.
Atgriezeniskā saite: Vajadzību apzināšanā, izpētē un izglītības rezultātos balstīta
metodiskā atbalsta mērķu, prioritāšu formulēšana un pasākumu īstenošana, kas motivē
izglītības iestādes un pedagogus iesaistīties.
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4. RĪCĪBAS PLĀNS
Detalizēts rīcības plāns, t.sk. indikatīvais finansējums un tā avoti, pieejams Excel pielikumā “Jelgavas_pilsētas_izglītības_attīstības_stratēģijas_Ricibas_plans_v_FINAL.xlsx”.
Stratēģijas 2. pielikumā sniegti paskaidrojumi rīcības plāna izstrādei.

2025

2024

2023

2022

2021

2020

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

2019

ĪSTENOŠANAS PERIODS
PASĀKUMI

UZDEVUMI

1. RĪCĪBAS VIRZIENS: NOZARES PĀRVALDĪBA, ATTĪSTĪBA UN ATBALSTS
1.1. Rīcības joma: Izglītības pārvaldība, kvalitāte un monitorings
1.1.1.1

1.1.1.

Izstrādāt un ieviest
sistēmu izglītības
kvalitātes monitoringam.

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Sadarbībā ar izglītības iestādēm izstrādāt un ieviest pilsētas līmenī vienotu
metodiku mācību rezultātu dinamikas mērīšanai (izglītības kvalitātes monitoringa
sistēma izstrāde, IT sistēmas izstrāde un ieviešana) (saskaņota ar nacionālā līmenī
izstrādes procesā esošajām izglītības kvalitātes monitoringa vadlīnijām).
Veikt izglītojamo mācību rezultātu un pedagogu snieguma progresa regulāru un
padziļinātu analīzi (izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas uzturēšana,
uzraudzība).
Nodrošināt regulāru (ikgadēju) izglītības rezultatīvo rādītāju u.c. izglītības nozari
raksturojošo datu sistematizēšanu, uzkrāšanu un analīzi.
Apkopot un analizēt datus par skolēniem, kas nav iesaistīti mācību procesā
(priekšlaicīgi mācības pametušie skolēni, mācību iestādēs nereģistrētie bērni un
jaunieši, emigrējušie un reemigrējušie bērni un jaunieši).
Izstrādāt un ieviest instrumentāriju izglītības pakalpojumu saņēmēju (izglītojamo,
vecāku) un sniedzēju (izglītības iestāžu vadītāju, darbinieku) apmierinātības un
viedokļu regulārai izzināšanai.

Izzināt iesaistīto pušu
vērtējumu par izglītības
kvalitāti.

1.1.2.1

Nodrošināt efektīvu
motivācijas sistēmu
izglītības kvalitātes un
rezultātu
paaugstināšanai.

1.1.3.1

Jelgavas izglītības
attīstības stratēģijas
īstenošanas monitorings
un aktualizācija.

1.1.4.1

Pārskatīt esošos izglītības iestāžu un pedagogu motivācijas celšanas pasākumus
(piem., izglītības iestāžu konkurss "Zelta grauds", "Jelgavas pilsētas izglītības
kvalitātes balva" u.c.) un ieviest jaunus, efektīvus motivācijas celšanas pasākumus.
Sadarbībā ar uzņēmējiem ieviest apbalvojumus pedagogiem un izglītojamajiem
profesionālās izglītības iestādēs.
Sadarbībā ar uzņēmējiem pasniegt naudas balvas vidusskolēniem par augstiem
mācību sasniegumiem ķīmijā, fizikā un bioloģijā.
Sekot līdzi Jelgavas izglītības attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātiem.

1.1.4.2

Aktualizēt Jelgavas izglītības attīstības stratēģiju un rīcības plānu.

1.1.2.2

1.1.3.2
1.1.3.3

Regulāri īstenot izglītojamo, vecāku, izglītības iestāžu vadītāju un darbinieku
apmierinātības un viedokļu aptaujas.
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1.1.5.

Nodrošināt izglītības
sasaisti ar
tautsaimniecības
vajadzībām.

1.1.5.1

Nodrošināt karjeras atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (ar ES
līdzfinansējumu).

1.1.5.2

Nodrošināt karjeras atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

1.1.5.3

Attīstīt sadarbību ar uzņēmējiem karjeras izglītības jomā (piem., virzīties uz
uzņēmumiem, uzņēmēju "ēnošana", u.c.), veicinot karjeras konsultantu
kompetences paplašināšanu un kontaktu veidošanu ar uzņēmumiem.

1.1.5.4.

Atbalstīt zinātnisko jaunradi vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamo vidū (piem., "junioru universitāte" jeb skolēnu zinātniski pētniecisko
laboratoriju iedzīvināšana, pasākumi vispārējās, profesionālās un interešu izglītības
jomās).

2025

2024

2023

2022

2021

2020

PASĀKUMI

UZDEVUMI

2019

ĪSTENOŠANAS PERIODS
ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

JIP

JIP, karjeras
konsultanti

JIP

1.2. Rīcības joma: Sadarbība

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Stiprināt sadarbību starp
visām izglītības nozarē
iesaistītajām pusēm
Jelgavā.

Attīstīt sadarbību
reģionālā, nacionālā un
starptautiskā līmenī.
Izveidot un uzturēt
uzņēmēju, izglītības,
zinātnes un pētniecības
institūciju un pašvaldību
sadarbības tīklu
inovāciju, zināšanu un
tehnoloģiju pārnesei un
komercializācijai.
Apzināt un izmantot citu
pašvaldību pieredzi
izglītības nozares
pārvaldībā.

1.2.1.1

Turpināt regulāras (ikmēneša) pašvaldības vadības, JIP un izglītības iestāžu
vadības komandu sanāksmes, nodrošinot informācijas un viedokļu apmaiņu par
aktuālo izglītības jomā Jelgavā.

Pašvaldība JIP

1.2.1.2

Turpināt mērķtiecīgu sadarbību, pēctecību un resursu koplietošanu starp dažādu
pakāpju izglītības iestādēm Jelgavā (pirmsskola-vispārizglītojošās skolasprofesionālā izglītība-interešu izglītība-mūžizglītība).

JIP, II

1.2.1.3

Attīstīt stratēģisku sadarbību starp izglītības iestādēm un LLU (piem., piesaistot
LLU pasniedzējus kā vieslektorus, organizējot mācību vizītes uz LLU, u.c.).

Pašvaldība, JIP, II

1.2.1.4

Pilnveidot pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu un partnerību jauniešu
jomā.

JIP, ZRKAC, II

1.2.2.1

Iesaistīties reģionālos, valsts un starptautiskos projektos, veicinot Jelgavas
izglītības iestāžu atpazīstamību un internacionalizāciju.

1.2.3.1

Organizēt sadarbības pasākumus (piem., kontaktbiržas, ekskursijas, individuālas
konsultācijas, labās prakses izzināšana, pētījumu datu bāzes izveide inovācijas
procesiem un jauniem produktiem).

ZRKAC

1.2.4.1

Attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar citu pašvaldību izglītības pārvaldēm labās prakses
pārņemšanai (piem., kopīgi semināri, pieredzes apmaiņa, u.c.).

JIP
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1.2.5.

Veicināt sabiedrības,
t.sk. bērnu un jauniešu,
drošību.

1.3.1.

Attīstīt efektīvu un
pieejamu izglītības
iestāžu tīklu Jelgavā.

1.3.2.

Īstenot Jelgavas
izglītības iestāžu
specializāciju.

1.2.5.1

Preventīvu izglītības pasākumu īstenošana ģimenēm, lai aktualizētu vecāku
pienākumus bērna audzināšanā un izglītošanā, mazinātu nepilngadīgo personu
likumpārkāpumus.

2025

2024

2023

2022

2021

2020

PASĀKUMI

UZDEVUMI

2019

ĪSTENOŠANAS PERIODS
ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS
Jelgavas pilsētas
pašvaldības policija

1.3. Rīcības joma: Izglītības iestāžu tīkla attīstība
1.3.1.1
1.3.2.1
1.3.2.2

Iesaistot ieinteresētās puses, izvērtēt un īstenot piemērotāko Jelgavas izglītības
iestāžu tīkla attīstības scenāriju saskaņā ar Jelgavas pilsētas izglītības attīstības
stratēģijā dotajām rekomendācijām.
Nodefinēt katrā izglītības iestādē īstenojamo specializāciju saskaņā ar Jelgavas
pilsētas izglītības attīstības stratēģijā dotajām rekomendācijām.
Izstrādāt iestādes specializācijas ieviešanas plānu katrā izglītības iestādē.

Pašvaldība, JIP
JIP, II
JIP, II

1.4. Rīcības joma: Metodiskā darba attīstība

1.4.1.

Izveidot pārskatāmu un
efektīvu metodiskā
darba pārvaldības
struktūru.

1.4.2.

Izstrādāt metodiskā
darba plānu.

1.4.3.

Nodrošināt resursus
metodiskā darba
pārvaldībai/vadīšanai.

1.4.4.

1.4.5.

Motivēt pedagogu
iesaisti metodiskā darba
pilnveidošanā.
Veicināt informācijas par
metodisko darbu un
metodisko materiālu
apriti.

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.2.1

Deleģēt JIP metodiskā darba plānošanas un vadīšanas funkcijas, veicot atbilstošus
grozījumus JIP un ZRKAC darbības nolikumos.
Izstrādāt JIP Metodiskā darba pārvaldības nolikumu, nosakot darbības mērķus,
uzdevumus, atbildības sfēras, u.tml.
Izveidot Jelgavas pilsētas metodiskā darba padomi.
Izstrādāt stratēģiju pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta
organizēšanai mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai Jelgavas izglītības
iestādēs un Jelgavas pilsētā kopumā (Metodiskā darba plāns).

Pašvaldība
JIP
JIP
JIP

1.4.3.1

Izveidot JIP štata vietas metodiskā darba vadītājam un 2 speciālistiem.

1.4.3.2

Apzināt un piešķirt JIP nepieciešamos resursus metodiskā darba pārvaldīšanai.

1.4.3.3

Nodrošināt telpas metodiskā darba administrēšanai un īstenošanai.

JIP

1.4.4.1

Izstrādāt motivācijas sistēmu, kas paredz atlīdzību par metodiskā darba veikšanu
pilsētas līmenī.

JIP

1.4.5.1

Ieviest e-platformu metodiskā darba pasākumu, materiālu, pieredzes un aktuālās
informācijas apmaiņai un uzkrāšanai.

JIP, ZRKAC

JIP
Pašvaldība

1.5. Rīcības joma: Atbalsts izglītības nozarē nodarbinātajiem

1.5.1.

1.5.1.1

Pielāgot pašvaldības "speciālistu piesaistes" programmu jaunu pedagogu
piesaistei, izstrādājot stratēģiju pedagogu ataudzes un pēctecības jautājumu
risināšanai, t.sk. uzrunājot jelgavniekus-pedagogus, kuri strādā citviet.

1.5.1.2

Apzināt potenciālos nākamos pedagogus starp Jelgavas izglītības iestāžu
absolventiem un pedagoģisko studiju ietvaros nodrošināt tiem prakses iespējas
Jelgavas izglītības iestādēs.

Piesaistīt kvalificētus
pedagogus pašvaldības
izglītības iestādēm.
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Nodrošināt atbalstu
pedagogiem karjeras
uzsākšanas
sākumposmā.

1.5.2.1

Izstrādāt un ieviest atbalsta sistēmu karjeras uzsākšanas posmā pedagogiem visās
izglītības pakāpēs (piem., mentors, apmācības, atbalsts darba uzsākšanas periodā,
u.tml.).

JIP

1.5.3.1

Pārskatīt pedagogu atalgojuma sistēmu, nosakot materiālās un nemateriālās
stimulēšanas iespējas.

JIP

1.5.3.2

Piesaistīt uzņēmēju atbalstu pedagogu motivācijas celšanai (stipendijas, prēmijas,
finansiāls atbalsts profesionālai pilnveidei, konkursi, jo īpaši prioritārajās jomās, kā
piem. STEM mācību priekšmetos).

JIP

1.5.4.1

Nodrošināt kvalitatīvu metodisko atbalstu visiem pedagogiem saskaņā ar
Metodiskā darba plānu.

JIP

Uzlabot pedagogu
motivācijas sistēmu.

Nodrošināt kvalitatīvu
metodisko atbalstu un
profesionālās pilnveides
pasākumus pedagogiem
un izglītības iestāžu
administrācijas
darbiniekiem.

1.5.4.2
1.5.4.3

Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus (semināri,
kursi, u.c.).
Īstenot pedagogu kompetences pilnveides pasākumus jauniešu uzņēmējspēju
attīstībai.
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ZRKAC
ZRKAC

1.5.4.4

Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus (semināri,
kursi, u.c.) saskaņā ar Metodiskā darba plānu.

ZRKAC

1.5.4.5.

Nodrošināt kompetences paaugstināšanas pasākumus pašvaldības izglītības
iestāžu vadītājiem un vadības komandām.

JIP

1.6. Rīcības joma: Komunikācija

1.6.1.

1.6.2.

Nodrošināt resursus
izglītības nozares un
izglītības iestāžu
komunikācijai ar
sabiedrību, t.sk.
skolēniem un vecākiem.
Nodrošināt regulāru
komunikāciju par
aktualitātēm un situāciju
izglītības nozarē
Jelgavas pilsētā.

1.6.1.1

Izveidot JIP sabiedrisko attiecību speciālista štata vietu, kas sniegtu komunikācijas
atbalstu arī izglītības iestādēm.

1.6.2.1

Nodrošināt regulāru (ne retāk kā vienu reizi ceturksnī) izglītības iestāžu
informēšanu par aktualitātēm JIP darbā un plānos, valstiska līmeņa izmaiņām
likumdošanā un ar izglītību saistītām reformām.

1.6.2.2
1.6.2.3

Nodrošināt regulāru sabiedrības informēšanu par aktualitātēm izglītības nozarē
Jelgavā.
Attīstīt uz jauniešiem mērķētu komunikāciju par piedāvājumu un aktualitātēm
izglītības jomā (piem., informācijas izplatīšana sociālajos tīklos, jauniešu
pasākumos, u.tml.).

Pašvaldība, JIP

JIP
JIP
JIP

1.6.3.

Celt pedagogu darba
prestižu.

1.6.3.

Nodrošināt pedagogu un mācību sasniegumu publicitāti vietējos medijos.

JIP

1.6.4.

Sniegt atbalstu izglītības
iestādēm to publiskā tēla

1.6.4.1

Veikt izvērtējumu par katras Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes publisko tēlu
un komunikācijas aktivitātēm.

JIP
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un komunikācijas ar
sabiedrību veidošanai.

1.6.4.2

Izstrādāt rekomendācijas jeb vadlīnijas Jelgavas izglītības iestāžu vienota publiskā
tēla veidošanai un izplatīt tās Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēm.

JIP

1.6.4.3

Sniegt konsultācijas katrai Jelgavas pašvaldības izglītības iestādei publiskā tēla
veidošanai un aktivitātēm sociālajos tīklos, t. sk. specializācijas komunikācijai
plašākā sabiedrībā un sadarbības partneru starpā.

JIP

2025

2024

2023

2022

2021

2020

PASĀKUMI

UZDEVUMI

2019

ĪSTENOŠANAS PERIODS
ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

1.7. Rīcības joma: Atbalsts iekļaujošai izglītībai
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.

Attīstīt stratēģisku pieeju
iekļaujošās izglītības
veicināšanai.

1.7.1.3
1.7.1.4
1.7.1.5

Turpināt pakāpenisku vides pieejamības nodrošināšanu izglītības iestādēs Jelgavā
visās izglītības pakāpēs.
Veikt izglītības iestāžu (skolēnu, pedagogu, skolu vadības) un sabiedrības
izglītošanu iekļaujošās izglītības pakāpeniskai attīstībai Jelgavas izglītības
iestādēs.
Analizēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu, pēctecīgi sekojot līdzi
iekļaušanas rezultātiem un iesaistoties problēmu novēršanā.
Sniegt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanai
mācībās un atbalsta pasākumos.
Pedagogu apmācība un metodisko materiālu izstrāde bērnu ar īpašajām
vajadzībām iekļaušanai izglītības sistēmā.

JIP, IIAC
IIAC
IIAC
IIAC, II
JIP, ZRKAC

1.8. Rīcības joma: Izglītība un pilsētvide
1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Nodrošināt izglītojamo
un izglītības darbinieku
vajadzībām atbilstošu
sabiedriskā transporta
infrastruktūru.
Pilnveidot velo
infrastruktūru izglītojamo
un izglītības darbinieku
vajadzībām.
Pilnveidot sporta
infrastruktūru Jelgavas
iedzīvotāju, t.sk. bērnu
un jauniešu, vajadzībām.

1.8.1.1

Izpētīt izglītojamo un pedagogu sabiedriskā transporta vajadzības un pielāgot
sabiedriskā transporta plūsmu grafiku tām, t. sk. ņemot vērā izmaiņas izglītības
iestāžu tīkla attīstībā.

1.8.2.1

Veikt izpēti un izstrādāt velo infrastruktūras attīstības plānu uz/no izglītības
iestādēm.

1.8.3.1

Attīstīt infrastruktūru brīvā laika sporta aktivitātēm.

Pašvaldība

JPPI
"Pilsētsaimniecība"
JPPI
"Pilsētsaimniecība",
JPPI "Sporta servisa
centrs"

2. RĪCĪBAS VIRZIENS: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA
2.1. Rīcības joma: Piedāvājums un satura kvalitāte
2.1.1.

Sagatavot pirmsskolas
izglītības audzēkņus
sekmīgai pamatizglītības
uzsākšanai.

2.1.1.1

Nodrošināt izglītības satura apguves kvalitāti, ņemot vērā pāreju uz kompetenču
pieejā balstītu mācību saturu un valsts vadlīnijas pirmsskolas izglītībā.

2.1.1.2

Nodrošināt atbalsta personāla pieejamību bērniem un vecākiem.

2.1.1.3

Veicināt sešgadīgo bērnu līderību un izaugsmi, īstenojot FasTracKids programmu
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pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
2.1.1.4
2.1.1.5

2.1.1.6
2.1.1.6
2.1.1.7

Īstenot praktiskās pētniecības darbības programmu "Mācies eksperimentējot"
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ievākt, apkopot un analizēt datus par izglītojamo vajadzībām (t.sk. speciālās
vajadzības, veselības stāvoklis, interešu un neformālās izglītības intereses, u.tml.),
nodrošinot vajadzībām atbilstošus izglītības un atbalsta pakalpojumus.
Regulāri analizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas
izglītības apguvei norādīto informāciju, lai pilnveidotu pakalpojuma pieejamību
atbilstoši nākamo izglītojamo vajadzībām.
Aktualizēt digitālo kompetenču pielietojumu PII, ieviešot elektroniskās datu
apmaiņas un saziņas programmu vecāku informēšanai un iesaistīšanai.
Attīstīt sadarbību ar privātajām PII Jelgavā, sekmējot pirmsskolas pakalpojuma
kvalitāti un pieejamību visā pilsētas teritorijā.

JIP, PII
JIP

JIP
JIP, PII
JIP

2.2. Rīcības joma: Cilvēkresursi
2.2.1.1

2.2.1.

Sniegt atbalstu
pirmsskolas pedagogiem
un personālam.

2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.2.

Piesaistīt pirmsskolas
pedagogus.

2.2.2.1
2.2.2.2

Nodrošināt pirmsskolas pakāpes pedagogiem kvalitatīvu profesionālo pilnveidi un
metodisko atbalstu saskaņā ar ikgadējo Metodiskā darba plānu.
Ieviest pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi katrā pirmsskolas
izglītības iestādē.
Pilnveidot un atbalstīt pirmsskolas pedagogu prasmes tādās jomās kā emocionālā
inteliģence, agrīna bērnu īpašo vajadzību diagnosticēšana, sadarbība un
komunikācija ar vecākiem, u.c., iestrādājot šīs tēmas ikgadējā Metodiskā darba
plānā.
Izveidot atbalsta sistēmu pirmsskolas pedagogiem un darbiniekiem karjeras
uzsākšanas posmā (piem., mentors, apmācības, atbalsts darba uzsākšanas
periodā, u.tml.).
Pašvaldības "jauno speciālistu piesaistes" programmā īpaši plānot jaunu
pirmsskolas pedagogu piesaisti.

JIP, PII
JIP, PII

JIP, PII

JIP, PII
Pašvaldība, JIP

2.3. Rīcības joma: Infrastruktūra
2.3.1.1
2.3.1.2

2.3.1.

Uzlabot pirmsskolas
izglītības iestāžu
infrastruktūru.

2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.1.6

PII ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve.
Pārējo PII infrastruktūras attīstība, rekonstrukcija un energoefektivitātes
paaugstināšana, funkcionalitātes un drošības uzlabošana (t. sk. ventilācijas sistēmu
un virtuves telpu atjaunošana), nodrošinot PII telpu un infrastruktūras atbilstību
normatīvajam regulējumam, kas stāsies spēkā ar 01.01.2020.
Veikt detalizētu izvērtējumu par iekštelpu attīstības iespējām sporta nodarbībām
katrā pirmsskolas izglītības iestādē.
Veikt detalizētu izvērtējumu par āra teritorijas attīstības iespējām sporta un brīvā
laika nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādēs, prioritizējot PII “Kamolītis”, PII
“Lācītis”, PII “Zemenīte”.
Vispārizglītojošo skolu telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības
programmu/pakalpojumu (jo īpaši 5.-6. gadīgo sagatavošana) nodrošināšanai.
Pakāpeniski uzlabot vides pieejamību PII.
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2.3.2.

Pirmsskolas izglītības
pakalpojuma
pieejamības attīstība
(vietu skaita
palielināšana).

2.3.2.1

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide upes kreisajā krastā (360 vietas).

JIP

2.3.2.2

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide Pārlielupē, Brīvības ielā 31a.

JIP
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2.4. Rīcības joma: Materiāltehniskā bāze

2.4.1.

Nodrošināt mūsdienīgu
un kvalitatīvu mācību
aprīkojumu.

2.4.1.1
2.4.1.2

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs, t.sk. aprīkojuma un IT iegāde un uzstādīšana.
Pētnieciskās darbības sistēmas un materiālās bāzes izveide pirmsskolas izglītībā
(pētnieciskās darbības sistēmas un materiālās bāzes izveide pētniecisko prasmju,
kritiskās un radošās domāšanas attīstībai).

JIP
ZRKAC

2.5. Rīcības joma: Sadarbība

2.5.1.

Veicināt pirmsskolas
izglītības iestāžu
izglītojamo vecāku
līdzdalību izglītības
procesā un
audzināšanā.

2.5.1.1

Nodrošināt pedagogu, izglītības iestādes vadības un vecāku sadarbību izglītības
iestādes darbības vērtēšanā un attīstības plānošanā.

PII

3. RĪCĪBAS VIRZIENS: PAMATIZGLĪTĪBA UN VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
3.1. Rīcības joma: Piedāvājums un satura kvalitāte
3.1.1.1

3.1.1.

Nodrošināt kvalitatīvu
pamata un vidējo
vispārējo izglītību, kas
vērsta uz katra
izglītojamā zināšanu un
spēju attīstību.

3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.2.1

3.1.2.

Attīstīt izglītojamo
jaunrades un
uzņēmējspēju prasmes

3.1.2.2
3.1.2.3

3.1.3.

Stimulēt izglītojamo
interesi par izglītību
Jelgavas pilsētas

3.1.3.1

Nodrošināt izglītības satura apguves kvalitāti un pakāpenisku pāreju uz
kompetencēs balstītu mācību saturu.
Nodrošināt pāreju uz mācībām latviešu valodā mazākumtautību pamatskolās un
vidusskolā.
Veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sociālo atbildību, sabiedrisko
līdzdalību un lokālpatriotismu.
Veicināt izglītojamo dalību starptautiskajās ZPD konferencēs un olimpiādēs.
Izvērtēt iespējas skolotāju palīgu štata vietu izveidei izglītības iestādēs, apzinot
finansējuma modeļus un pieejamību.
Paaugstināt izglītojamo eksperimentālās un pētnieciskās prasmes dabaszinātņu
mācību priekšmetos.
Sistemātiski aktualizēt karjeras attīstības atbalsta plānu dažādām izglītojamo
grupām katrā izglītības iestādē.
Īstenot uz karjeras orientāciju vērstus formālās un neformālās izglītības pasākumus
(piem., karjeras dienas, profesiju dienas, vizītes uz uzņēmumiem, nozaru
speciālistu viesstundas, konkursus sadarbībā ar nozarēm un uzņēmumiem, u.tml.)
Organizēt tematiskus pasākumus bērniem, jauniešiem un vecākiem par Jelgavas
tautsaimniecības attīstībai būtisku nozaru attīstību un karjeras iespējām (piem.,
informatīvās dienas, interaktīvi semināri, mācību ekskursijas, u.tml.).
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attīstībai nozīmīgās
izglītības nozarēs.

3.1.3.2

Popularizēt JTV, JSVĢ un JVĢ īstenotās tehniskās jaunrades interešu izglītības
programmas starp jauniešiem Jelgavas pilsētā un apkārtnē.

2025

2024

2023

2022

2021

2020

PASĀKUMI

UZDEVUMI

2019

ĪSTENOŠANAS PERIODS
ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS
JIP, JTV, JSVĢ, JSV

3.2. Rīcības joma: Cilvēkresursi
3.2.1.1
3.2.1.

Sniegt atbalstu
pedagogiem un
personālam.

3.2.1.2
3.2.1.3

3.2.2.

Piesaistīt kvalitatīvus
pedagogus.

3.2.2.1
3.2.2.2

Nodrošināt pedagogiem kvalitatīvu profesionālo pilnveidi un metodisko atbalstu
saskaņā ar Metodiskā darba plānu.
Ieviest pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi katrā izglītības
iestādē.
Pilnveidot un atbalstīt pedagogu prasmes tādās jomās kā jēgpilna tehnoloģiju
izmantošana, digitālās prasmes, valodu prasmes, līderība, izglītojamo speciālo
vajadzību diagnosticēšana, sadarbība un komunikācija ar vecākiem, u.c.
Izveidot atbalsta sistēmu pedagogiem un darbiniekiem karjeras uzsākšanas posmā
(piem., mentors, apmācības, atbalsts darba uzsākšanas periodā, u.tml.).
Pielāgot pašvaldības "jauno speciālistu piesaistes" programmu pedagogu
piesaistei.

JIP
JIP
JIP
JIP
JIP

3.3. Rīcības joma: Infrastruktūra
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3

3.3.1.

Attīstīt un modernizēt
vispārējās izglītības
iestāžu infrastruktūru un
mācību materiāltehnisko
bāzi.

3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8
3.3.1.9
3.3.1.10

3.3.2.

Nodrošināt vides
pieejamību vispārējās
izglītības iestādēs.

3.3.2.1

Jelgavas Valsts ģimnāzijas kompleksa rekonstrukcija, ergonomiskas mācību vides
izveide un mācību aprīkojuma modernizācija SAM 8.1.2. ietvaros.
Jelgavas 6.vidusskolas infrastruktūras attīstība, t.sk. ēkas un baseina
rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, saskaņā ar izvēlēto izglītības iestāžu tīkla
attīstības plānu.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukcija, energoefektivitātes
paaugstināšana un ergonomiskas mācību vides izveide SAM 8.1.2. ietvaros.
Jelgavas 5.vidusskolas infrastruktūras attīstība un aprīkojuma uzlabošana, t.sk.
teritorijas labiekārtošana, stadiona rekonstrukcija.
Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra infrastruktūras attīstība, t.sk.
teritorijas labiekārtošana un sporta aktivitāšu laukuma izveide.
Jelgavas 2. internātpamatskolas infrastruktūras attīstība, t.sk. teritorijas
labiekārtošana, sporta aktivitāšu laukuma izveide.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras attīstība, saskaņā ar izvēlēto
izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu.
Iekšējo un ārējo inženiertīklu rekonstrukcija Jelgavas pilsētas pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs.
Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana.
Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu telpu renovācija un
materiāltehniskās bāzes modernizācija.
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana,
drošības sistēmas izveide, t.sk. pandusu, pacēlāju izbūve, labierīcību piemērošana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, drošības sistēmu izveide, ugunsdrošības un
trauksmes izziņošanas sistēmas uzstādīšana.
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3.3.3.

Attīstīt sporta
infrastruktūru pamata un
vidējās vispārējās
izglītības iestādēs.

3.3.2.2

Pakāpeniski nodrošināt vides pieejamību pamata un vispārējās izglītības iestādēs.

JIP

3.3.3.1
3.3.3.2

JTV sporta stadiona pārbūve.
JVĢ sporta stadiona pārbūve.

JIP
JIP

3.3.3.3

Jelgavas 4. sākumskolas sporta stadiona pārbūve.

JIP

3.3.3.4.

Jelgavas 3. sākumskolas sporta stadiona pārbūve.

JIP

3.3.3.5.

Jelgavas 5. vidusskolas sporta stadiona pārbūve

JIP

3.3.3.6.

Sporta infrastruktūras rekonstrukcija Sarmas ielā 2.

JIP
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3.4. Rīcības joma: Materiāltehniskā bāze
3.4.1.1
3.4.1.

3.4.2.

Nodrošināt mūsdienīgu
un kvalitatīvu mācību
aprīkojumu.

Uzlabot sporta
aprīkojumu vispārējās
izglītības iestādēs.

3.4.1.2

3.4.2.1

Modernizēt un nostiprināt materiāltehnisko bāzi visās pamata un vidējās vispārējās
izglītības iestādēs, nodrošinot mācību procesu ar mūsdienu mācību iekārtām un
līdzekļiem.
IKT attīstība izglītības iestādēs, t.sk. optiskā interneta un Wi-Fi pieslēgumu
ierīkošana, IT iegāde, mobilo datorklašu izveide, caurlaižu sistēmas ieviešana
(Jelgavas Valsts ģimnāzija, ZRKAC, Junda), vienotas videonovērošanas sistēmas
izveide.
Sporta inventāra iegāde, aprīkojuma modernizācija.

JIP

JIP, IT pārvalde

JIP

3.5. Rīcības joma: Sadarbība

3.5.1.

Veicināt izglītības
iestāžu audzēkņu
vecāku līdzdalību
izglītības procesā un
audzināšanā.

3.5.1.1

3.5.1.2

Nodrošināt pedagogu, izglītības iestādes vadības un vecāku sadarbību izglītības
iestādes darbības vērtēšanā un attīstības plānošanā, t.sk. nodrošinot vecāku
viedokļa atspoguļošanu izglītības iestāžu pašvērtējumu ziņojumos.
Sekmēt vecāku iesaisti izglītības procesos, organizējot lekcijas vecākiem (piem.,
par palīdzēšanu mācībās, attiecībām ģimenē, bērnu audzināšanu utt.), kā arī
kopīgus ikgadējos skolēnu, skolēnu vecāku un pedagogu pasākumus.

JIP, II

JIP, ZRKAC, II

4. RĪCĪBAS VIRZIENS: PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA
4.1. Rīcības joma: Piedāvājums un satura kvalitāte
4.1.1.1

4.1.1.

Nodrošināt kvalitatīvu un
darba vidē balstītu
profesionālo izglītību.

4.1.1.2

4.1.1.3

Nodrošināt profesionālās izglītības satura apguves kvalitāti, kas atbilst darba tirgus
prasībām, t.sk. Jelgavas tautsaimniecības attīstībai nozīmīgajās nozarēs.
Panākt sabalansētu praktisko nodarbību iekļaušanu mācību procesā Jelgavas
Amatu vidusskolā, iesaistot uzņēmumus un nozares praktiķus, t.sk. pedagogu un
izglītojamo starptautiskā mobilitāte, izglītojamo dalība darba vidē balstītās mācībās,
mācību prakse uzņēmumos).
Attīstīt izglītojamo jaunrades un uzņēmējspēju prasmes, nodrošinot
uzņēmējdarbības nodarbības, uzņēmējdarbības mentorus no uzņēmēju vides,
u.tml.
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4.1.2.

Stimulēt izglītojamo
interesi par
profesionālās izglītības
programmu apguvi.

4.1.1.4

Izstrādāt e-mācību materiālus profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanai (emateriālu un e-kursu ieviešana).

JIP, ZRKAC

4.1.1.5

Pilnveidot mācību programmu piedāvājumu metālapstrādē (darbs ar augstajām
tehnoloģijām metālapstrādē).

ZRKAC

4.1.1.6

Izstrādāt karjeras attīstības atbalsta plānu dažādām izglītojamo grupām katrā
izglītības iestādē.

4.1.2.1
4.1.2.2

Attīstīt uz karjeras orientāciju vērstus neformālās izglītības pasākumus (piem.,
karjeras dienas, profesiju dienas, vizītes uz uzņēmumiem, darbnīcas ar
"meistariem", pašapkalpošanās darbnīcas "Radi pats", u.tml.).
Īstenot sākotnējās profesionālās izglītības programmas Jauniešu garantiju projekta
ietvaros.
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JIP, ProfII
ZRKAC, JAV
JAV

4.2. Rīcības joma: Cilvēkresursi

4.2.1.

4.2.2.

Sniegt atbalstu
pedagogiem un
personālam.

Piesaistīt kvalitatīvus
pedagogus.

4.2.1.1

Nodrošināt profesionālās izglītības pedagogiem kvalitatīvu profesionālo pilnveidi un
metodisko atbalstu saskaņā ar ikgadējo Metodiskā darba plānu.

JIP

4.2.1.2

Ieviest pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi katrā izglītības
iestādē.

JIP

4.2.1.3

Pilnveidot un atbalstīt profesionālās izglītības pedagogu praktiskās prasmes un
zināšanas par nozares attīstību, t.sk. augsto tehnoloģiju izmantošana nozarē, u.tml.

JIP

4.2.2.1

Pielāgot pašvaldības "speciālistu piesaistes" programmu jaunu profesionālās
izglītības pedagogu piesaistei.

4.2.2.2

Apzināt un uzrunāt nozaru pārstāvjus un praktiķus darbam profesionālās izglītības
iestādēs, nodrošinot to pedagoģiskās kompetences attīstīšanu.

Pašvaldība, JIP
JIP, ProfII

4.3. Rīcības joma: Infrastruktūra

4.3.1.

Atbilstošas
infrastruktūras
nodrošināšana visiem
izglītojamajiem.

4.4.1.

Atbilstošas
materiāltehniskās bāzes
nodrošināšana visiem
izglītojamajiem.

4.5.1.

Veicināt profesionālo
izglītības iestāžu
sadarbību ar

4.3.1.1

Uzlabot Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūru un modernizēt mācību
aprīkojumu (kabinetu rekonstrukcija, materiāltehniskās bāzes modernizācija, sporta
un fizisko aktivitāšu infrastruktūras atjaunošana, piebūve mācību laboratorijām,
teorētisko un praktisko nodarbību kabinetiem, teritorijas labiekārtošana).

JAV; ZRKAC

4.4. Rīcības joma: Materiāltehniskā bāze
4.4.1.1

Modernizēt mācību aprīkojumu Jelgavas Amatu vidusskolā, t.sk. aprīkojuma un
datorprogrammu iegāde.

JIP; JAV

4.5. Rīcības joma: Sadarbība
4.5.1.1

Iesaistīt uzņēmumus mācību procesā (piem., vieslekcijas, praktiskās nodarbības,
problēmu risināšana, kursa darbu tēmas, prakses iespējas, u.tml.).
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uzņēmumiem.

5. RĪCĪBAS VIRZIENS: INTEREŠU UN PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA
5.1. Rīcības joma: Piedāvājums un satura kvalitāte
5.1.1.1

5.1.1.

Nodrošināt daudzveidīgu
interešu izglītības
piedāvājumu, kas
paplašina un padziļina
izglītojamo zināšanas un
prasmes.

5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4

Attīstīt saturiski sabalansētu interešu izglītības piedāvājumu Jelgavas pašvaldības
izglītības iestādēs, nodrošinot nodarbības kultūrizglītības, sporta un STEM jomā.
Izstrādāt un ieviest sistēmu interešu izglītībā iesaistīto izglītojamo uzskaitei visa
mācību gada griezumā, apkopot un analizēt datus.
Saturiski dažādot interešu izglītības piedāvājumu satura (piem., zinātnes centrs,
tehnoloģijas, debates, svešvalodas, multimediji, etiķete, biznesa veidošana,
programmēšana, garīgā veselība, emocionālā inteliģence, personīgā izaugsme).
Dažādot interešu izglītības piedāvājumu programmu formātu ziņā (pieredzes
apmaiņas braucieni, radošās darbnīcas, vasaras nometnes, u.tml.).

JIP
JIP
JIP
JIP, JBJC "Junda"

5.2. Rīcības joma: Cilvēkresursi
5.2.1.

Sniegt atbalstu interešu
un profesionālās ievirzes
pedagogiem.

5.2.1.1
5.2.1.2

Pedagogu, kuri īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas,
profesionālo kompetenču pilnveide saskaņā ar Metodiskā darba plānu.
Ieviest pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

JIP
JIP

5.3. Rīcības joma: Infrastruktūra
5.3.1.2

5.3.1.

Atbilstošas
infrastruktūras
nodrošināšana visiem
izglītojamajiem

5.3.1.3
5.3.1.4
5.3.1.5
5.3.1.6

Attīstīt infrastruktūru Bērnu un jauniešu centra "Junda" nometnē "Lediņi" (teritorijas
labiekārtošana, mācību materiālās bāzes izveide).
Attīstīt Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra infrastruktūru (ēkas Zemgales
prospektā 7 pārbūve, teritorijas labiekārtošana, aprīkošana).
Jauniešu brīvā laika centra izveide Pārlielupē (Ēkas vai telpu
rekonstrukcija/būvniecība un aprīkošana).
Modernizēt infrastruktūru Jelgavas Ledus sporta skolā.
Modernizēt infrastruktūru Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola (airēšanas
bāze).

JIP
JIP
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība

5.4. Rīcības joma: Materiāltehniskā bāze
5.4.1.

Nodrošināt mūsdienīgu
un kvalitatīvu mācību
aprīkojumu.

5.5.1.

Attīstīt sadarbību starp
interešu un
profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm un
citām izglītības iestādēm

5.4.1.1

Modernizēt materiāltehnisko bāzi profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādēs, t.sk. Jelgavas Mākslas skolā un BJC "Junda".

JIP

5.5. Rīcības joma: Sadarbība
5.5.1.1

Attīstīt sadarbību ar pirmsskolas, vispārizglītojošām un profesionālās izglītības
iestādēm, nodrošinot koordinētu pieeju izglītojamo attīstībai un resursu
koplietošanai.
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Jelgavā.

6. RĪCĪBAS VIRZIENS: MŪŽIZGLĪTĪBA UN NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA
6.1. Rīcības joma: Piedāvājums un satura kvalitāte
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.

Mūžizglītības
pieejamības
nodrošināšana

6.1.1.5
6.1.1.6

6.1.2.

Atbilstošas
infrastruktūras
nodrošināšana
mūžizglītībā un interešu
izglītībā iesaistītajiem.

Pilnveidot atbilstoši pieprasījumam un nodrošināt e-studiju kursus uzņēmējdarbībā
un tehnoloģiju attīstībā jauniešiem.
Nodrošināt neformālās un profesionālās pilnveides izglītības programmas
nodarbinātām personām.
Nodrošināt neformālās, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības
programmas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, patvēruma meklētājiem.
Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus (semināri,
kursi, u.c.) saskaņā ar Metodiskā darba plānu.
Īstenot rīcībpolitiku Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam
investīciju projekta "Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū" ieviešanā.
Izveidot apmācību programmu vecākiem par atbalstu bērniem un jauniešiem
izglītošanās procesā un karjeras izvēlē, īstenojot to sadarbībā ar izglītības
iestādēm.

6.1.1.7

Izstrādāt un ieviest neformālās izglītības programmu multikulturālu aktivitāšu
organizēšanā.

6.1.1.8

Organizēt nometnes skolas vecuma bērniem, t.sk. vides izglītojošās programmas.

6.1.2.1

ZRKAC ēkas infrastruktūras uzlabošana un (mansarda stāva renovācija mācību
klašu izveidei, otrā korpusa energoefektivitātes paaugstināšana).

ZRKAC
ZRKAC, JAV, JT
ZRKAC, JAV, JT
JIP
JIP
JIP, ZRKAC, II
JIP, ZRKAC, II,
Sabiedrības
integrācijas pārvalde
JIP, ZRKAC, II,
Sabiedrības
integrācijas pārvalde

ZRKAC

Jelgavas izglītības attīstības stratēģijas 2019.-2020.gadam rīcības plāna īstenošanu uzrauga un koordinē Jelgavas izglītības pārvalde.
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5. RISKU IZVĒRTĒJUMS
Lai nodrošinātu sekmīgu Stratēģijas īstenošanu, ir apzināti potenciālie riski un novērtēta to iestāšanās varbūtība, kā arī identificētas darbības risku mazināšanai vai novēršanai
(skat. 11. tabula). Risku apzināšana un monitorēšana ir būtiski svarīga JIP kā par izglītības nozares attīstību atbildīgajai institūcijai, lai spētu savlaicīgi un adekvāti reaģēt,
veicot atbilstošus pasākumus.
11. tabula: Risku izvērtējums, iespējamība un risku ietekme.
(Avots: autoru izstrādāts)
Nr.p.k.

RISKS

IESPĒJAMĪBA

IETEKME

1

2

3

4

1.

Stratēģijas īstenošanā iesaistītajām pusēm
trūkst motivācijas Stratēģijas īstenošanai
saistībā ar neticību Stratēģijas nozīmei un
ietekmei vai nevēlēšanos mainīties.

2.

Par Stratēģijas īstenošanu atbildīgajām
pusēm nav vienota izpratne par definētajiem
mērķiem un darbībām, to ieviešanas virzību,
kā arī sasniedzamajiem rezultātiem.

3.

Nepietiekami resursi (laiks, finansējums,
u.c.), kas ierobežo iesaistīto pušu iespējas
īstenot Stratēģijā paredzētās darbības.

4.

Aktivitāšu īstenošanas gaitā tiek konstatēts,
ka atbildīgajām institūcijām nav pietiekamas
kapacitātes un/vai kompetences noteikto
darbību īstenošanai.

PASĀKUMI RISKA MAZINĀŠANAI VAI NOVĒRŠANAI

ATBILDĪGAIS

5

6

Iesaistītās puses tiek informētas par Stratēģijas būtību
un paredzamajām priekšrocībām visiem iesaistītajiem.
Vidēja

Maza

Vidēja

Vidēja

Liela

Pirms lēmumu virzīšanas JIP veic individuālas pārrunas
ar atsevišķām iesaistītajām iestādēm par alternatīvo
scenāriju būtību, uzsverot potenciālās priekšrocības
visām ieinteresētajām pusēm.

JIP

Liela

JIP nodrošina, ka tās darbinieki un citas par izpildi
atbildīgās puses ir informētas par Stratēģijas mērķiem,
pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem un izprot
to nozīmi, ietekmi un sekas to neīstenošanai.

JIP, atbildīgās
iestādes

Liela

JIP kā par Stratēģijas īstenošanu atbildīgā institūcija
veic pārraudzību pār Stratēģijā paredzēto darbību
ieviešanu, t. sk. laicīgi apzina laika un finansējuma
nepietiekamību un pēc iespējas operatīvi risina
jautājumu par iespējamām korekcijām.

JIP

Liela

Tiek noteikta par Stratēģijas ieviešanu atbildīgā
persona vai darba grupa, kas kontrolē rīcības plāna
izpildes gaitu, t.sk. monitorē rezultatīvos rādītājus.
Konkrētām
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Nr.p.k.

RISKS

IESPĒJAMĪBA

IETEKME

1

2

3

4

PASĀKUMI RISKA MAZINĀŠANAI VAI NOVĒRŠANAI

ATBILDĪGAIS

5

6

atbildīgais, kam uzdots:



5.

Rīcības plāns zaudē aktualitāti un nozīmību.

6.

Nav iespējams efektīvi ieviest darbības plānā
identificētās pārmaiņas esošo administratīvo
un pārvaldības mehānismu vai ārējo un
iekšējo normatīvo aktu trūkuma dēļ.

7.

Grozījumi normatīvajos aktos un politiskajā
dienas kārtībā valstiskā līmenī, kas ietekmē
un apdraud Stratēģijā uzstādīto mērķu
sasniegšanu.

8.

Sabiedrība kopumā neizprot Stratēģijā
paredzēto pārmaiņu nepieciešamību, tādejādi
izraisot plašu disonansi publiskajā telpā.

izstrādāt detalizētu konkrētās aktivitātes izpildes
plānu;
savlaicīgi konstatēt resursu un/vai kompetences
ierobežojumus un apzināt potenciālos risinājumus.

Liela

JIP veic regulāru rīcības plāna pārskatīšanu un plānoto
darbību aktualizēšanu, precizēšanu vai koriģēšanu.

JIP

Maza

Liela

JIP pievērš pastiprinātu uzmanību pārmaiņu vadīšanai
un
iniciē
nepieciešamos
grozījumus
iekšējos
normatīvajos aktos, saistošajos noteikumos. JIP
nodrošina konkrētu, labi argumentētu pārmaiņu
pamatojuma definēšanu, kā arī skaidru rīcību to
īstenošanai.

JIP

Vidēja

Liela

Aktīva dalība dienas kārtības veidošanā valstiskā
mērogā ar mērķi panākt, lai jebkādas izmaiņas nodarītu
iespējami mazāku kaitējumu Stratēģijas īstenošanai.

JIP, JPD

Maza

Vidēja

Vidēja

Sadarbībā ar JPD tiek veikts skaidrojošais darbs
publiskajā telpā saistībā ar skolu tīkla problemātiku
pilsētā un tīkla nesakārtošanas sagaidāmajām sekām.
Tiek izstrādāts Stratēģijas īstenošanas komunikācijas
plāns, paredzot visaptverošu sabiedrības iesaisti un
informēšanu.
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6. STRATĒĢIJAS
ĪSTENOŠANAS
MONITORINGS UN UZRAUDZĪBA
Stratēģijas īstenošanas uzraudzības pamatā ir izvērtējums par to kā, veicot rīcības plānā ietvertos pasākumus,
tiek sasniegti definētie rezultatīvie rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Galvenā atbildīgā institūcija par
Stratēģijas īstenošanas monitoringu un uzraudzību ir JIP. JIP uzdevums ir regulāri iegūt un apkopot datus un
informāciju no JPD nodaļām, pašvaldības iestādēm, LLU, Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm, kā arī organizēt
nepieciešamās aptaujas, kas ietver komersantus, vecākus, izglītojamos un pedagogus, lai sagatavotu pārskatu
par stratēģijas īstenošanu. Pārskats par stratēģijas ieviešanu tiek strukturēts atbilstoši izvirzītajiem mērķiem,
rīcības virzieniem un uzdevumiem, un tas kalpo kā pamats rīcības plāna aktualizācijai. Izglītības attīstības
stratēģija un rīcības plāns ir saistīts ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas rīcības plānu, t. i. stratēģijas
rīcības plānā iekļautie pasākumi tiek iekļauti arī aktualizētajā pilsētas rīcības plānā, kā arī aktualizētajā Jelgavas
pilsētas investīciju plānā. Līdz ar pašvaldības budžeta projektu tiek sagatavota aktualizētā rīcības plāna redakcija,
kurā ir akcentētas izmaiņas – jaunie projekti un izmaiņas iepriekš iekļautajos projektos, kā arī sniegts pārskats un
novērtējums par iepriekšējā periodā īstenotajām aktivitātēm. Stratēģijas perioda noslēgumā tiek izstrādāta jauna
stratēģija, tās izstrādes gaitā izvērtējot šīs stratēģijas ietvaros izvirzīto mērķu un rīcību sasniegšanu,
sasniedzamos rādītājus, kā arī pārskatot finanšu izlietojumu.
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PIELIKUMI
1. pielikums:









Iesaistīto un ieinteresēto pušu uzskaitījums
Jelgavas pilsētas izglītībā.

1. NACIONĀLAIS LĪMENIS

2. JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪMENIS

Primāri dalībnieki:

Primāri dalībnieki:

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība (LIZDA)
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Valsts Izglītības satura centrs (VISC)
Studiju un zinātnes administrācija
Akadēmiskais informācijas centrs (AIC)







Sekundārie dalībnieki:











Ministru kabinets (MK)
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra (JSPA)
Latvijas Zinātnes padome (LZP)
Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA)
Zemkopības ministrija (ZM)
Ekonomikas ministrija (EM)
Finanšu ministrija (FM)
Latvijas Olimpiskā Komiteja (LOK)

Sekundārie dalībnieki:





















Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKSK)
Jelgavas pilsētas domes interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisija
(IIPIMLSK)
Jelgavas izglītības pārvalde (JIP)
Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde
„Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”
(ZRKAC)
Nodibinājums "Izglītības atbalsta fonds” (Izglītības fonds)

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
(Pilsētplānošanas pārvalde)
Bērnu lietu apakškomisija
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja (Soc.
lietu komiteja)
Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa (BTA
Sadarbības grupa)
Jelgavas sociālo lietu pārvalde (Soc. lietu pārvalde)
Jelgavas pilsētas bāriņtiesa (Bāriņtiesa)
Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvā
komisija (JLKK)
Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas
(Administratīvās komisijas)
Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas
pārvalde (Integrācijas pārvalde)
Pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”
Pašvaldības iestāde “Kultūra”

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU LĪMENIS

4. CITAS PUSES

Primāri dalībnieki:

Primāri dalībnieki:

Valsts un pašvaldības dibinātās izglītības
iestādes Jelgavā (II) t.sk.
 LLU
 PIKC Jelgavas Tehnikums
Privāti dibinātas izglītības iestādes
Jelgavā (Privātas II)
Mācībspēki izglītības iestādēs Jelgavā
Atbalsta un tehniskais personāls izglītības
iestādēs Jelgavā
Metodiskās apvienības/ mācību jomu
konsultanti Jelgavā
Izglītojamie izglītības iestādēs Jelgavā




Jelgavas novads un novadā esošās izglītības iestādes
Ozolnieku novads un novadā esošās izglītības iestādes
Sekundārie dalībnieki:








Darba devēji, t. sk. uzņēmēji, nozaru ekspertu padomes,
uzņēmēju asociācijas u.c.
Viedokļu līderi
Nevalstiskās organizācijas (NVO)
Mediji
LIAA Jelgavas biznesa inkubators (LIAA BI)
Sabiedrība kopumā

Sekundārie dalībnieki:



Vecāki
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2. pielikums: Rīcības plāns 2019.-2025. gadam
Detalizēto rīcības plānu 2019.-2025. gadam skatīt Microsoft Excel failā:
“Jelgavas_pilsētas_izglītības_attīstības_stratēģijas_Ricibas_plans_v_FINAL.xlsx”.
Rīcības plāna MS Excel formātā kolonnās iekļautā satura skaidrojumu skatīt 1. tabulā.
1. tabula: Rīcības plāna kolonnās iekļautā satura skaidrojums.
KOLONNAS
NUMURS

NOSAUKUMS

SKAIDROJUMS

1

2

3

1

Nr.

Rīcības virziena numurs.

2

Rīcības virziens

Izglītības attīstības stratēģiskais
stratēģiskajiem mērķiem).

3

Nr.

Rīcības virziena jomas numurs.

4

Rīcības joma

Rīcības virziena ietvaros definēta uzdevumu kopa.

5

Nr.

Uzdevuma numurs.

6

Uzdevumi

Uzdevumi ietver ar to izpildi saistītu pasākumu kopas.

7

Nr.

Pasākuma numurs

8

Pasākumi

Aktivitātes, kuras paredzēts īstenot norādītajā laika periodā, lai
izpildītu attiecīgo uzdevumu.

9

Atbildīgās institūcijas

Norādīta par pasākuma izpildi atbildīgā institūcija.

Pasākumu īstenošanas
periods

Konkrēti gadi (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025), kuros
plānots attiecīgo pasākumu uzsākt un īstenot.

Finansējuma apjoms

Norādīts indikatīvais finansējuma apjoms pasākuma īstenošanai
visā tā īstenošanas laika periodā. Finansējums norādīts eiro.

10-16

17

rīcības

virziens

(atbilstoši

Norādīts finansējuma avots pasākuma īstenošanai.


18

Finansējuma avoti



pasākuma finansējums tiek nodrošināts pat tā īstenošanu
atbildīgās iestādes budžeta ietvaros; pasākuma īstenotājs
iekļauj attiecīgo pasākumu savā darbības plānā, paredzot
resursus pasākuma īstenošanai.
pasākuma īstenošana saistās ar papildu finansējuma
piesaisti.

Dokuments, kurā sniegta atsauce uz pasākuma īstenošanu vai
pamatota tā nepieciešamība. Rīcības plāna izstrādē izmantotie
dokumenti:


19

Sasaiste ar citiem
dokumentiem






Stratēģijas Analīzes daļa – Jelgavas izglītības attīstības
stratēģijas 2019.-2025. gadam Analīzes daļa (I daļa)
Stratēģijas Stratēģiskā daļa - Jelgavas izglītības attīstības
stratēģijas 2019.-2025. gadam Stratēģiskā daļa (II daļa)
JIP plāns – Jelgavas izglītības pārvaldes darba plāns 2018.
un 2019. gadam
Investīciju plāns – Jelgavas pilsētas pašvaldības precizētais
(27.06.2018.) investīciju plāns
ZRKAC darbības plāns – ZRKAC darbības plāns un
prioritātes 2018. un 2019. gadam
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ATRUNAS:
1.

2.

3.

Rīcības plāna pamatā ir veiktā analīze par esošo situāciju izglītības nozarē Jelgavā, kā arī ir ņemti vērā
jau esošie attīstības plānošanas dokumenti pilsētas un valsts līmenī. Pasākumu sasaiste ar šiem
dokumentiem ir norādīta rīcības plāna kolonnā nr. 19.
Plānojot pasākumu indikatīvo finansējumu, tika ņemts vērā esošajos attīstības plānošanas dokumentos
paredzētais finansējums konkrētajiem pasākumiem vai pasākumos ietilpstošajām aktivitātēm (t.i.
Jelgavas pilsētas pašvaldības investīciju plāns). Citiem pasākumiem indikatīvais finansējums noteikts,
balstoties uz līdzvērtīgu pasākumu cenu izpēti publiski pieejamos datu avotos.
Pasākumiem, kuru īstenošana saistās ar atbildīgo institūciju atbildības jomu paplašināšanu vai
padziļināšanu, finansējums jāparedz institūcijas budžeta ietvaros, veicot resursu pārdali vai piesaisti
institūcijas attīstības rezultātā.
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