ĪSTENOŠANAS PERIODS

Pašvaldība

100000

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas
Stratēģiskā daļa

JIP

Pašvaldība

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, ZRKAC

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, ZRKAC

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

Pašvaldība, JIP

JIP budžeta ietvaros

2025

JIP

2024

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM

2023

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

2022

FINANSĒJUMA AVOTI

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

PASĀKUMI

2021

Nr.

2020

UZDEVUMI

2019

Nr.

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.

Izzināt iesaistīto pušu
vērtējumu par izglītības
kvalitāti.

Nodrošināt efektīvu
motivācijas sistēmu
1.1.3.
izglītības kvalitātes un
rezultātu paaugstināšanai.

1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3.1

1.1.3.2
1.1.3.3

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 instrumentu izglītības pakalpojumu saņēmēju (izglītojamo,
vecāku) un sniedzēju (izglītības iestāžu vadītāju, darbinieku) apmierinātības un
viedokļu regulārai izzināšanai.
Regulāri īstenot izglītojamo, vecāku, izglītības iestāžu vadītāju un darbinieku
apmierinātības un viedokļu aptaujas.
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.

Jelgavas izglītības attīstības 1.1.4.1 Sekot līdzi Jelgavas izglītības attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātiem.
stratēģijas īstenošanas
Nepieciešamības gadījumā aktualizēt Jelgavas izglītības attīstības stratēģiju un
monitorings un aktualizācija. 1.1.4.2
rīcības plānu.
Nodrošināt karjeras atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (ar ES
1.1.5.1
līdzfinansējumu).

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

1.1.5.2 Nodrošināt karjeras atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Nodrošināt izglītības
1.1.5. sasaisti ar tautsaimniecības
vajadzībām.

Attīstīt sadarbību ar uzņēmējiem karjeras izglītības jomā (piem., vizītes uz
1.1.5.3 uzņēmumiem, uzņēmēju "ēnošana", u.c.), veicinot karjeras konsultantu
kompetences paplašināšanu un kontaktu veidošanu ar uzņēmumiem.
Atbalstīt zinātnisko jaunradi vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamo vidū (piem., "junioru universitāte" jeb skolēnu zinātniski pētniecisko
1.1.5.4.
laboratoriju iedzīvināšana, pasākumi vispārējās, profesionālās un interešu
izglītības jomās).

Pašvaldība
JIP, karjeras konsultanti

JIP budžeta ietvaros

JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

30000

Stratēģijas Analīzes
daļa

Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
156000

Investīciju plāns

150000

Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

210000

Investīciju plāns

1.2. Rīcības joma: Sadarbība
1.2.1.1

1.2.1.

Stiprināt sadarbību starp
visām izglītības nozarē
iesaistītajām pusēm
Jelgavā.

1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

Turpināt regulāras (ikmēneša) pašvaldības vadības, JIP un izglītības iestāžu
vadības komandu sanāksmes, nodrošinot informācijas un viedokļu apmaiņu par
aktuālo izglītības jomā Jelgavā.
Turpināt mērķtiecīgu sadarbību, pēctecību un resursu koplietošanu starp dažādu
pakāpju izglītības iestādēm Jelgavā (pirmsskola-vispārizglītojošās skolasprofesionālā izglītība-interešu izglītība-mūžizglītība).
Attīstīt stratēģisku sadarbību starp izglītības iestādēm un LLU (piem., piesaistot
LLU pasniedzējus kā vieslektorus, organizējot mācību vizītes uz LLU, u.c.).
Pilnveidot pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu un partnerību jauniešu
jomā.

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Rīcības plāns.

Pašvaldība JIP

Pašvaldības/JIP budžetu
ietvaros.

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, II

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

Pašvaldība, JIP, II
JIP, ZRKAC, II

Pašvaldības/JIP budžetu
ietvaros.
Pašvaldība, ES fondi,
valsts

Stratēģijas Analīzes
daļa
500 000

Investīciju plāns

1

Attīstīt sadarbību reģionālā,
1.2.2. nacionālā un starptautiskā
līmenī.
Izveidot un uzturēt
uzņēmēju, izglītības,
zinātnes un pētniecības
institūciju un pašvaldību
1.2.3.
sadarbības tīklu inovāciju,
zināšanu un tehnoloģiju
pārnesei un
komercializācijai.
Apzināt un izmantot citu
pašvaldību pieredzi
1.2.4.
izglītības nozares
pārvaldībā.
1.2.5.

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

1.2.2.1

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

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

1.2.4.1

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

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

2025

2024

2023

ĪSTENOŠANAS PERIODS
2022

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

PASĀKUMI

2021

Nr.

2020

UZDEVUMI

2019

Nr.

FINANSĒJUMA AVOTI

JIP

JIP budžeta ietvaros

ZRKAC

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

JIP

JIP budžeta ietvaros

Jelgavas pilsētas
pašvaldības policija

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM
JIP darba plāns

360 000

Investīciju plāns

Stratēģijas Analīzes
daļa

50000

Investīciju plāns

1.3. Rīcības joma: Izglītības iestāžu tīkla attīstība
Attīstīt efektīvu un pieejamu
1.3.1.
izglītības iestāžu tīklu
Jelgavā.
1.3.2.

Īstenot Jelgavas izglītības
iestāžu specializāciju.

Iesaistot ieinteresētās puses, izvērtēt un īstenot piemērotāko Jelgavas izglītības
1.3.1.1 iestāžu tīkla attīstības scenāriju saskaņā ar Jelgavas pilsētas izglītības attīstības
stratēģijā dotajām rekomendācijām.
Nodefinēt katrā izglītības iestādē īstenojamo specializāciju saskaņā ar Jelgavas
1.3.2.1
pilsētas izglītības attīstības stratēģijā dotajām rekomendācijām.
1.3.2.2 Izstrādāt iestādes specializācijas ieviešanas plānu katrā izglītības iestādē.

Pašvaldība, JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP, II

JIP budžeta ietvaros

JIP, II

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa

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.

Deleģēt JIP metodiskā darba plānošanas un vadīšanas funkcijas, veicot
1.4.1.1
atbilstošus grozījumus JIP un ZRKAC darbības nolikumos.
Izstrādāt JIP Metodiskā darba pārvaldības nolikumu, nosakot darbības mērķus,
1.4.1.2
uzdevumus, atbildības sfēras, u.tml.

Pašvaldība

Pašvaldības budžeta
ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

1.4.1.3 Izveidot Jelgavas pilsētas metodiskā darba padomi.

JIP

JIP budžeta ietvaros

Izstrādāt stratēģiju pedagogu profesionālās pilnveides un metodiskā atbalsta
1.4.2.1 organizēšanai mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai Jelgavas izglītības
iestādēs un Jelgavas pilsētā kopumā (Metodiskā darba plāns).

JIP

JIP budžeta ietvaros

1.4.3.1 Izveidot JIP štata vietas metodiskā darba vadītājam un 2 speciālistiem.

JIP

1.4.3.2 Apzināt un piešķirt JIP nepieciešamos resursus metodiskā darba pārvaldīšanai.
1.4.3.3 Nodrošināt telpas metodiskā darba administrēšanai un īstenošanai.

Motivēt pedagogu iesaisti
1.4.4.
metodiskā darba
pilnveidošanā.
Veicināt informācijas par
1.4.5.
metodisko darbu un
metodisko materiālu apriti.

Pašvaldība

Pašvaldības budžeta
ietvaros
Pašvaldības budžeta
ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa
Stratēģijas
Stratēģiskā daļa

1.4.4.1

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

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas
Stratēģiskā daļa

1.4.5.1

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

JIP, ZRKAC

ZRKAC budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

1.5. Rīcības joma: Atbalsts izglītības nozarē nodarbinātajiem

1.5.1.

Piesaistīt kvalificētus
pedagogus pašvaldības
izglītības iestādēm.

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

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Rīcības plāns.

Pašvaldība, JIP

2

Apzināt potenciālos nākamos pedagogus starp Jelgavas izglītības iestāžu
1.5.1.2 absolventiem un pedagoģisko studiju ietvaros nodrošināt tiem prakses iespējas
Jelgavas izglītības iestādēs.
Nodrošināt atbalstu
Izstrādāt un ieviest atbalsta sistēmu karjeras uzsākšanas posmā pedagogiem
1.5.2.
pedagogiem karjeras
1.5.2.1 visās izglītības pakāpēs (piem., mentors, apmācības, atbalsts darba uzsākšanas
uzsākšanas sākumposmā.
periodā, u.tml.).
Pārskatīt pedagogu atalgojuma sistēmu, nosakot materiālās un nemateriālās
1.5.3.1
stimulēšanas iespējas.
1.5.3.
Uzlabot pedagogu motivācijas sistēmu.
Piesaistīt uzņēmēju atbalstu pedagogu motivācijas celšanai (stipendijas, prēmijas,
1.5.3.2 finansiāls atbalsts profesionālai pilnveidei, konkursi, jo īpaši prioritārajās jomās, kā
piem. STEM mācību priekšmetos).
Nodrošināt kvalitatīvu metodisko atbalstu visiem pedagogiem saskaņā ar
1.5.4.1
Metodiskā darba plānu.
Nodrošināt kvalitatīvu
Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus (semināri,
metodisko atbalstu un
1.5.4.2
kursi, u.c.).
profesionālās pilnveides
Īstenot pedagogu kompetences pilnveides pasākumus jauniešu uzņēmējspēju
1.5.4. pasākumus pedagogiem un 1.5.4.3
attīstībai.
izglītības iestāžu
Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus (semināri,
administrācijas
1.5.4.4
kursi, u.c.) saskaņā ar Metodiskā darba plānu.
darbiniekiem.
Nodrošināt kompetences paaugstināšanas pasākumus pašvaldības izglītības
1.5.4.5.
iestāžu vadītājiem un vadības komandām.

2025

2024

2023

ĪSTENOŠANAS PERIODS
2022

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

PASĀKUMI

2021

Nr.

2020

1.5.1.

UZDEVUMI
Piesaistīt kvalificētus
pedagogus pašvaldības
izglītības iestādēm.

2019

Nr.

FINANSĒJUMA AVOTI

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM

JIP, II

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

ZRKAC
ZRKAC
ZRKAC
JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
JIP budžeta ietvaros

200000
40000
200000

Investīciju plāns
Investīciju plāns
Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

1.6. Rīcības joma: Komunikācija
Nodrošināt resursus
izglītības nozares un
izglītības iestāžu
1.6.1.
komunikācijai ar sabiedrību,
t.sk. skolēniem un
vecākiem.

1.6.1.1

Nodrošināt regulāru
komunikāciju par
1.6.2. aktualitātēm un situāciju
izglītības nozarē Jelgavas
pilsētā.

Nodrošināt regulāru (ne retāk kā vienu reizi ceturksnī) izglītības iestāžu
1.6.2.1 informēšanu par aktualitātēm JIP darbā un plānos, valstiska līmeņa izmaiņām
likumdošanā un ar izglītību saistītām reformām.
Nodrošināt regulāru sabiedrības informēšanu par aktualitātēm izglītības nozarē
1.6.2.2
Jelgavā.
Attīstīt uz jauniešiem mērķētu komunikāciju par piedāvājumu un aktualitātēm
1.6.2.3 izglītības jomā (piem., informācijas izplatīšana sociālajos tīklos, jauniešu
pasākumos, u.tml.).

1.6.3.

Celt pedagogu darba
prestižu.

1.6.3.

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

Nodrošināt pedagogu un mācību sasniegumu publicitāti vietējos medijos.

Veikt izvērtējumu par katras Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes publisko tēlu
un komunikācijas aktivitātēm.
Izstrādāt rekomendācijas jeb vadlīnijas Jelgavas izglītības iestāžu vienota publiskā
1.6.4.2
tēla veidošanai un izplatīt tās Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēm.
Sniegt konsultācijas katrai Jelgavas pašvaldības izglītības iestādei publiskā tēla
1.6.4.3 veidošanai un aktivitātēm sociālajos tīklos, t. sk. specializācijas komunikācijai
plašākā sabiedrībā un sadarbības partneru starpā.
1.6.4.1

Sniegt atbalstu izglītības
iestādēm to publiskā tēla un
1.6.4.
komunikācijas ar sabiedrību
veidošanai.

Pašvaldība, JIP

Pašvaldības budžeta
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, IIAC

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

IIAC

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

IIAC

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

1.7. Rīcības joma: Atbalsts iekļaujošai izglītībai
Turpināt pakāpenisku vides pieejamības nodrošināšanu izglītības iestādēs Jelgavā
visās izglītības pakāpēs.
Veikt izglītības iestāžu (skolēnu, pedagogu, skolu vadības) un sabiedrības
1.7.1.2 izglītošanu iekļaujošās izglītības pakāpeniskai attīstībai Jelgavas izglītības
iestādēs.
Analizēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu, pēctecīgi sekojot līdzi
1.7.1.3
iekļaušanas rezultātiem un iesaistoties problēmu novēršanā.
1.7.1.1

1.7.1.

Attīstīt stratēģisku pieeju
iekļaujošās izglītības
veicināšanai.
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Sniegt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanai
mācībās un atbalsta pasākumos.
Pedagogu apmācība un metodisko materiālu izstrāde bērnu ar īpašajām
1.7.1.5
vajadzībām iekļaušanai izglītības sistēmā.
1.7.1.4

2025

2024

2023

ĪSTENOŠANAS PERIODS
2022

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

PASĀKUMI

2021

Nr.

2020

Attīstīt stratēģisku pieeju
UZDEVUMI
iekļaujošās
izglītības
veicināšanai.

2019

Nr.
1.7.1.

FINANSĒJUMA AVOTI

IIAC, II

JIP budžeta ietvaros

JIP, ZRKAC

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM
Stratēģijas Analīzes
daļa

142000

Investīciju plāns

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.

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

Pilnveidot velo infrastruktūru
Veikt izpēti un izstrādāt velo infrastruktūras attīstības plānu uz/no izglītības
izglītojamo un izglītības
1.8.2.1
iestādēm.
darbinieku vajadzībām.
Pilnveidot sporta
infrastruktūru Jelgavas
iedzīvotāju, t.sk. bērnu un
jauniešu, vajadzībām.

1.8.3.1 Attīstīt infrastruktūru brīvā laika sporta aktivitātēm.

Pašvaldība

Pašvaldības budžeta
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JPPI "Pilsētsaimniecība"

Pašvaldības budžeta
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JPPI "Pilsētsaimniecība",
JPPI "Sporta servisa
centrs"

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

892503

Investīciju plāns

2. RĪCĪBAS VIRZIENS: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA
2.1. Rīcības joma: Piedāvājums un satura kvalitāte
Nodrošināt izglītības satura apguves kvalitāti, ņemot vērā pāreju uz kompetenču
2.1.1.1
pieejā balstītu mācību saturu un valsts vadlīnijas pirmsskolas izglītībā.
2.1.1.2 Nodrošināt atbalsta personāla pieejamību bērniem un vecākiem.
2.1.1.3

2.1.1.

Sagatavot pirmsskolas
izglītības audzēkņus
sekmīgai pamatizglītības
uzsākšanai.

2.1.1.4
2.1.1.5

2.1.1.6
2.1.1.6
2.1.1.7

Veicināt sešgadīgo bērnu līderību un izaugsmi, īstenojot FasTracKids programmu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
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/PII budžetu ietvaros

JIP darba plāns

PII

Pašvaldības budžeta
ietvaros

JIP darba plāns

JIP, PII

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

JIP, PII

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, PII

Pašvaldība

JIP

JIP budžeta ietvaros

50000

Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

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.
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JIP, PII

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, PII

JIP/PII budžetu ietvaros

JIP darba plāns

JIP, PII

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, PII

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

Pašvaldība, JIP

Pašvaldības budžeta
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa
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ĪSTENOŠANAS PERIODS

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

2 178 489

Investīciju plāns

JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

1 200 000

Investīciju plāns /
Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

2025

JIP

2024

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM

2023

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

2022

FINANSĒJUMA AVOTI

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

PASĀKUMI

2021

Nr.

2020

UZDEVUMI

2019

Nr.

2.3. Rīcības joma: Infrastruktūra
2.3.1.1 PII ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve.

2.3.1.2

2.3.1.

Uzlabot pirmsskolas
izglītības iestāžu
infrastruktūru.

2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5

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.

2.3.1.6 Pakāpeniski uzlabot vides pieejamību PII.
Pirmsskolas izglītības
pakalpojuma pieejamības
2.3.2.
attīstība (vietu skaita
palielināšana).

JIP
Pašvaldība

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

Pašvaldības budžeta
ietvaros
Pašvaldības budžeta
ietvaros
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts

Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa
3 500 000

Investīciju plāns

2500000

Stratēģijas Analīzes
daļa

2.4. Rīcības joma: Materiāltehniskā bāze
Nodrošināt mūsdienīgu un
2.4.1.
kvalitatīvu mācību
aprīkojumu.

2.4.1.1

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
2.4.1.2 (pētnieciskās darbības sistēmas un materiālās bāzes izveide pētniecisko prasmju,
kritiskās un radošās domāšanas attīstībai).

JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

560 000

Investīciju plāns /
Stratēģijas Analīzes
daļa

ZRKAC

Pašvaldība

154000

Investīciju plāns

2.5. Rīcības joma: Sadarbība
Veicināt pirmsskolas
izglītības iestāžu izglītojamo
2.5.1.
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.

II budžetu ietvaros.

JIP darba plāns

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

JIP

JIP budžeta ietvaros

PII

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

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

Nodrošināt izglītības satura apguves kvalitāti un pakāpenisku pāreju uz
3.1.1.1
kompetencēs balstītu mācību saturu.
Nodrošināt pāreju uz mācībām latviešu valodā mazākumtautību pamatskolās un
3.1.1.2
vidusskolā.
Veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sociālo atbildību, sabiedrisko
3.1.1.3
līdzdalību un lokālpatriotismu.
3.1.1.4 Veicināt izglītojamo dalību starptautiskajās ZPD konferencēs un olimpiādēs.

Izvērtēt iespējas skolotāju palīgu štata vietu izveidei izglītības iestādēs, apzinot
3.1.1.5
finansējuma modeļus un pieejamību.
Paaugstināt izglītojamo eksperimentālas un pētnieciskās prasmes dabaszinātņu
3.1.2.1
mācību priekšmetos.
Sistemātiski aktualizēt karjeras attīstības atbalsta plānu dažādām izglītojamo
3.1.2.2
Attīstīt izglītojamo jaunrades
grupām katrā izglītības iestādē.
3.1.2.
un uzņēmējspēju prasmes
Īstenot uz karjeras orientāciju vērstus formālās un neformālās izglītības pasākumus
3.1.2.3 (piem., karjeras dienas, profesiju dienas, vizītes uz uzņēmumiem, nozaru
speciālistu viesstundas, konkursus sadarbībā ar nozarēm un uzņēmumiem, u.tml.)
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JIP darba plāns
Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP, II

JIP budžeta ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

JIP, II

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

JIP, ZRKAC

JIP/ZRKAC budžetu
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa
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Stimulēt izglītojamo interesi
par izglītību Jelgavas
3.1.3.
pilsētas attīstībai nozīmīgās
izglītības nozarēs.

Organizēt tematiskus pasākumus bērniem, jauniešiem un vecākiem par Jelgavas
3.1.3.1 tautsaimniecības attīstībai būtisku nozaru attīstību un karjeras iespējām (piem.,
informatīvās dienas, interaktīvi semināri, mācību ekskursijas, u.tml.).
Popularizēt JTV, JSVĢ un JVĢ īstenotās tehniskās jaunrades interešu izglītības
3.1.3.2
programmas starp jauniešiem Jelgavas pilsētā un apkārtnē.

2025

2024

2023

ĪSTENOŠANAS PERIODS
2022

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

PASĀKUMI

2021

Nr.

2020

UZDEVUMI

2019

Nr.

FINANSĒJUMA AVOTI

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM

JIP, ZRKAC

JIP/ZRKAC budžetu
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, JTV, JSVĢ, JSV

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

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.

Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

3.3. Rīcības joma: Infrastruktūra
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
Attīstīt un modernizēt
vispārējās izglītības iestāžu
3.3.1.
infrastruktūru un mācību
materiāltehnisko bāzi.

3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8

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.

3.3.1.9 Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana.

3.3.2.

Nodrošināt vides
pieejamību vispārējās
izglītības iestādēs.

Attīstīt sporta infrastruktūru
pamata un vidējās
3.3.3.
vispārējās izglītības
iestādēs.

Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu telpu renovācija un
3.3.1.10
materiāltehniskās bāzes modernizācija.
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana,
drošības sistēmas izveide, t.sk. pandusu, pacēlāju izbūve, labierīcību piemērošana
3.3.2.1
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, drošības sistēmu izveide, ugunsdrošības un
trauksmes izziņošanas sistēmas uzstādīšana.

JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

10 803 773

Investīciju plāns

JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

1 500 000

Investīciju plāns

2 000 000

Investīciju plāns

2 500 000

Investīciju plāns

2 000 000

Investīciju plāns

1 700 000

Investīciju plāns

4 000 000

Investīciju plāns

1 597 000

Investīciju plāns

400 000

Investīciju plāns

1 765 698

Investīciju plāns

JIP
JIP
JIP
JIP
JIP
JIP
JIP
JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts

JIP

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

373 000

Investīciju plāns

3.3.2.2 Pakāpeniski nodrošināt vides pieejamību pamata un vispārējās izglītības iestādēs.

JIP

Pašvaldība

300 000

Stratēģijas Analīzes
daļa

3.3.3.1 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve.

JIP

276 862

Investīciju plāns

3.3.3.2 Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta stadiona pārbūve.

JIP

1 244 853

Investīciju plāns

3.3.2.3 Jelgavas 4. sākumskolas sporta stadiona pārbūve.

JIP

1 569 760

Investīciju plāns

3.3.3.4. Jelgavas 3. sākumskolas sporta stadiona pārbūve.

JIP

850 000

Investīciju plāns

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Rīcības plāns.

Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
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3.3.3.5. Jelgavas 5. vidusskolas sporta stadiona pārbūve

JIP

3.3.3.6. Sporta infrastruktūras rekonstrukcija Sarmas ielā 2.

JIP

2025

2024

2023

ĪSTENOŠANAS PERIODS
2022

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

PASĀKUMI

2021

Nr.

2020

Attīstīt sporta infrastruktūru
pamata un vidējās
UZDEVUMI
vispārējās
izglītības
iestādēs.

2019

3.3.3.
Nr.

FINANSĒJUMA AVOTI
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM

1 000 000

Investīciju plāns

1 000 000

Investīciju plāns

3.4. Rīcības joma: Materiāltehniskā bāze

Nodrošināt mūsdienīgu un
3.4.1.
kvalitatīvu mācību
aprīkojumu.

3.4.2.

Uzlabot sporta aprīkojumu
vispārējās izglītības
iestādēs.

Modernizēt un nostiprināt materiāltehnisko bāzi visās pamata un vidējās vispārējās
3.4.1.1 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
3.4.1.2
(Jelgavas Valsts ģimnāzija, ZRKAC, Junda), vienotas videonovērošanas sistēmas
izveide.
3.4.2.1 Sporta inventāra iegāde, aprīkojuma modernizācija.

JIP

Pašvaldības/JIP/II budžetu
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, IT pārvalde

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

1500000

Investīciju plāns

JIP

Pašvaldība, valsts

150000

Investīciju plāns

3.5. Rīcības joma: Sadarbība
Veicināt izglītības iestāžu
audzēkņu vecāku līdzdalību
3.5.1.
izglītības procesā un
audzināšanā.

Nodrošināt pedagogu, izglītības iestādes vadības un vecāku sadarbību izglītības
3.5.1.1 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.,
3.5.1.2 par palīdzēšanu mācībās, attiecībām ģimenē, bērnu audzināšanu utt.), kā arī
kopīgus ikgadējos skolēnu, skolēnu vecāku un pedagogu pasākumus.

JIP, II

II budžetu ietvaros

JIP darba plāns

JIP, ZRKAC, II

JIP/ZRKAC budžetu
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, ProfII

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, JAV

Es fondi, pašvaldība

JIP, ZRKAC

JIP/ZRKAC budžeta
ietvaros

JIP, ZRKAC

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

226860

Investīciju plāns

ZRKAC

Es fondi, pašvaldība

60287

Investīciju plāns

JIP, ProfII

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

ZRKAC, JT, JAV

ZRKAC budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

Jelgavas Amatu vsk.

ESF

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

4.1.1.2

4.1.1.

Nodrošināt kvalitatīvu un
darba vidē balstītu
profesionālo izglītību.

4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6

Stimulēt izglītojamo interesi
4.1.2. par profesionālās izglītības
programmu apguvi.

4.1.2.1
4.1.2.2

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.
Izstrādāt e-mācību materiālus profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanai (emateriālu un e-kursu ieviešana).
Pilnveidot mācību programmu piedāvājumu metālapstrādē (darbs ar augstajām
tehnoloģijām metālapstrādē).
Izstrādāt karjeras attīstības atbalsta plānu dažādām izglītojamo grupām katrā
izglītības iestādē.
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.

80000

Investīciju plāns

Stratēģijas Analīzes
daļa

306959

Investīciju plāns

4.2. Rīcības joma: Cilvēkresursi
Nodrošināt profesionālās izglītības pedagogiem kvalitatīvu profesionālo pilnveidi un
4.2.1.1
metodisko atbalstu saskaņā ar ikgadējo Metodiskā darba plānu.
Ieviest pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi katrā izglītības
4.2.1.2
Sniegt
4.2.1. atbalstu pedagogiem un personālam. iestādē.

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Rīcības plāns.

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa
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4.2.1.3

ĪSTENOŠANAS PERIODS

Pašvaldības budžeta
ietvaros

JIP, ProfII

JIP/ProfII budžeta ietvaros

2025

Pašvaldība, JIP

Pielāgot pašvaldības "speciālistu piesaistes" programmu jaunu profesionālās
4.2.2.1
izglītības pedagogu piesaistei.
4.2.2.
Piesaistīt kvalitatīvus pedagogus.
Apzināt un uzrunāt nozaru pārstāvjus un praktiķus darbam profesionālās izglītības
4.2.2.2
iestādēs, nodrošinot to pedagoģiskās kompetences attīstīšanu.

2024

JIP budžeta ietvaros

2023

JIP

2022

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

2021

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

2020

PASĀKUMI

2019

Nr.
UZDEVUMI
Nr.
Sniegt
4.2.1. atbalstu pedagogiem un personālam.

FINANSĒJUMA AVOTI

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM
Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

4.3. Rīcības joma: Infrastruktūra
Atbilstošas infrastruktūras
4.3.1. nodrošināšana visiem
izglītojamajiem.

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

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

2578232

Investīciju plāns

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

100000

Investīciju plāns

4.4. Rīcības joma: Materiāltehniskā bāze

4.4.1.

Atbilstošas
materiāltehniskās bāzes
nodrošināšana visiem
izglītojamajiem.

4.4.1.1

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

JIP; JAV

4.5. Rīcības joma: Sadarbība
Veicināt profesionālo
4.5.1. izglītības iestāžu sadarbību
ar uzņēmumiem.

4.5.1.1

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

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

Pašvaldības budžeta
ietvaros
Pašvaldības budžeta
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

Pašvaldības budžeta
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, JBJC "Junda"

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

JIP; JAV

5. RĪCĪBAS VIRZIENS: INTEREŠU UN PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA
5.1. Rīcības joma: Piedāvājums un satura kvalitāte
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
5.1.1.2
mācību gada griezumā, apkopot un analizēt datus.
Saturiski dažādot interešu izglītības piedāvājumu satura (piem., zinātnes centrs,
5.1.1.3 tehnoloģijas, debates, svešvalodas, multimediji, etiķete, biznesa veidošana,
programmēšana, garīgā veselība, emocionālā inteliģence, personīgā izaugsme).
Dažādot interešu izglītības piedāvājumu programmu formātu ziņā (pieredzes
5.1.1.4
apmaiņas braucieni, radošās darbnīcas, vasaras nometnes, u.tml.).
5.1.1.1
Nodrošināt daudzveidīgu
interešu izglītības
5.1.1. piedāvājumu, kas paplašina
un padziļina izglītojamo
zināšanas un prasmes.

JIP
JIP

50 000

Investīciju plāns

5.2. Rīcības joma: Cilvēkresursi

5.2.1.

Sniegt atbalstu interešu un
profesionālās ievirzes
pedagogiem.

Pedagogu, kuri īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas,
5.2.1.1
profesionālo kompetenču pilnveide saskaņā ar Metodiskā darba plānu.
Ieviest pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi interešu un
5.2.1.2
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa

5.3. Rīcības joma: Infrastruktūra
5.3.1.1

Atbilstošas infrastruktūras
5.3.1.
nodrošināšana visiem
izglītojamajiem

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
5.3.1.3
rekonstrukcija/būvniecība un aprīkošana).
5.3.1.2

JIP
JIP
Pašvaldība

5.3.1.4 Modernizēt infrastruktūru Jelgavas Ledus sporta skolā.

Pašvaldība

Modernizēt infrastruktūru Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola (airēšanas
5.3.1.5
bāze).

Pašvaldība

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Rīcības plāns.

Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldības budžeta
ietvaros
Pašvaldības budžeta
ietvaros

1000000

Investīciju plāns

4500000

Investīciju plāns

142300

Investīciju plāns
Stratēģijas Analīzes
daļa
Stratēģijas Analīzes
daļa
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2025

2024

2023

ĪSTENOŠANAS PERIODS
2022

ATBILDĪGĀS
INSTITŪCIJAS

PASĀKUMI

2021

Nr.

2020

UZDEVUMI

2019

Nr.

FINANSĒJUMA AVOTI

FINANSĒJUMA
APJOMS, EUR
(indikatīvs)

SASAISTE AR
CITIEM
DOKUMENTIEM

5.4. Rīcības joma: Materiāltehniskā bāze
Nodrošināt mūsdienīgu un
5.4.1.
kvalitatīvu mācību
aprīkojumu.

5.4.1.1

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

JIP

Pašvaldības budžeta
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

5.5. Rīcības joma: Sadarbība
Attīstīt sadarbību starp
interešu un profesionālās
5.5.1. ievirzes izglītības iestādēm
un citām izglītības iestādēm
Jelgavā.

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

JIP

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.

Mūžiglītības pieejamības
nodrošināšana

6.1.1.5
6.1.1.6

6.1.1.7

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.
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.

Atbilstošas infrastruktūras
nodrošināšana mūžizglītībā
un interešu izglītībā
iesaistītajiem.

6.1.2.1

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

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019. – 2025. gadam. | Rīcības plāns.

ZRKAC
ZRKAC, JAV, JT
ZRKAC, JAV, JT

Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts
Pašvaldība, ES fondi,
valsts

426900

Investīciju plāns

500000

Investīciju plāns

1500000

Investīciju plāns

JIP Metodiskā darba
vadītājs

JIP budžeta ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP

JIP budžeta ietvaros

JIP darba plāns

JIP, ZRKAC, II

JIP/ZRKAC budžeta
ietvaros

Stratēģijas Analīzes
daļa

JIP, ZRKAC, II,
Sabiedrības integrācijas
pārvalde
JIP, ZRKAC, II,
Sabiedrības integrācijas
pārvalde
ZRKAC

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

40000

Investīciju plāns

Pašvaldība

100000

Investīciju plāns

Pašvaldība, ES fondi,
valsts

800000

Investīciju plāns
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