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APSTIPRINĀTS 
Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 

direktores B.Balodes-Lukjanskas  
31.08.2022. rīkojumu Nr.72 

 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 

Darba plāns 2022./2023. mācību gadam 

Jelgavas valstspilsētas izglītības nozares prioritātes 2022./2023.mācību gadam 

1. Nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, sekmējot izglītojamo pašvadību un demokrātijas pieredzi.  
2. Veicināt izglītības iestādes personāla, izglītojamo, vecāku un sabiedrības mērķtiecīgu sadarbību organizācijas kultūras pilnveidei un katra 
izglītojamā individuālajai izaugsmei.  
3. Nodrošināt fizisko, emocionālo drošību un labizjūtu, paaugstinot motivācijas līmeni izvirzīto izglītības mērķu sasniegšanai. 
4. Veicināt efektīvu izglītības pārvaldību kvalitātes mērķu sasniegšanai.  

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas prioritātes 

1. Efektīva mācību stunda, nostiprinot mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu. 
2. Mācību satura, audzināšanas, karjeras izglītības integrēta un vienota procesa īstenošana, sadarbojoties iestādes personālam, 
izglītojamajiem, vecākiem un sabiedrībai. 

KVALITĀTES JOMA – ATBILSTĪBA MĒRĶIEM 
Kompetences un sasniegumi 

Darbība Sasniedzamais rezultāts (SR) Informācijas avoti par SR Laiks Atbildīgie 
Efektīvas zināšanu, prasmju un 
kompetenču diagnostikas 
sistēmas izveide pārejas posmos 
1.-3., 4.-6., 7.-9., 10.-12. klasei. 

Izveidoti diagnosticējošie darbi latviešu 
valodā, matemātikā, angļu valodā. Skolēni 
uzlabojuši mācību sasniegumus. 

Diagnosticējošie darbi ievietoti 
tiešsaistes dokumentā. 
Pieaudzis skolēnu skaits ar 
augstiem sasniegumiem, 
salīdzinot šī māc. gada un 
iepriekšējā māc. gada 
noslēguma rezultātus (E-klases 
dati). 

māc. gads I. Leilande 
S. Zaremba 
I. Skudra 
MK vadītāji 

  



2 
 

Ikgadējo izglītības rezultatīvo 
rādītāju raksturojošo datu 
sistematizēšana, uzkrāšana un 
analīze. 

Identificēti risināmie jautājumi, rezultāti 
izmantoti tālāku lēmumu pieņemšanai. 
 

Apkopoti, analizēti dati. māc. gads I. Leilande 
S. Zaremba 
mācību priekšmetu 
skolotāji 

VPD rezultātu analīze. Skolotāji MK ir veikuši 2021./2022. mācību 
gada valsts obligāto pārbaudes darbu analīzi, 
izdarīti secinājumi, plānots turpmākais darbs. 

VPD analīzes lapas.  I. Leilande 
MK vadītāji 

Mācību priekšmetu olimpiādes, 
konkursi, sacensības. 

Veicināta skolēnu individuālo kompetenču, 
talantu un spēju daudzpusīga attīstība. 
Organizēts Skolas Goda grāmatas pasākums. 
 

Atzinības raksti. Olimpiāžu 
rezultātu apkopojums. Ieraksti 
Skolas Goda grāmatā. 
Publikācijas JTV mājas lapā un 
vietnē: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

māc. gads I. Leilande 
I. Radčenko 
A. Treija 
MK vadītāji 

Mācību un audzināšanas darba 
sasaiste kopīgu mērķu 
sasniegšanai. 

Izstrādāts audzināšanas pasākumu plāns, 
izmantojot mācību priekšmetu sasniedzamos 
rezultātus, integrējot audzināšanas 
jautājumus mācību priekšmeta saturiskajos 
uzdevumos. Dalīšanās pieredzē pilsētas 
izglītības iestāžu direktoru vietnieku 
sanāksmēs. 

Darba plāns.  māc. gads I. Radčenko 
I. Leilande 
S. Zaremba 

Tehniskās jaunrades 
programmas 
"IT/inženierzinātnes" realizācija 
JTV un citu pilsētas skolu 
skolēniem. 

Praktiski darbojoties, 1.-9. klašu skolēni 
iepazīst dažādu IT un inženierzinātņu 
pielietojumu. 

Publikācijas vietnē: 
https://www.facebook.com/itc
entrs 

māc. gads K.Antonevičs 

Inženierzinātņu prasmju 
integrēšana 2. klases mācību 
saturā sadarbībā ar IT centru, 
sekmējot starpdisciplināru 
mācīšanos. 

Apmācīta 2. klases skolotāja. Izstrādāts 
metodisko materiālu kopums inženierzinātņu 
prasmju  integrēšanas atbalstam dažādos 
mācību priekšmetos 2. klasē. 

Metodisko materiālu kopums. 
Publikācijas JTV mājas lapā un 
vietnēs: 
https://www.facebook.com/itc
entrs un 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

māc. gads K.Antonevičs 
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Izglītības turpināšana un nodarbinātība 
Darbs ar skolēniem, kuriem ir 
zemi mācību sasniegumi. 

Skolēni apzinās soļus un rīcību, kā uzlabot 
savus mācību sasniegumus. Izveidota efektīva 
sistēma, kas skolēniem ikdienas izglītības 
procesā nodrošina iespēju uzlabot mācību 
sasniegumus un pilnveidot prasmes.  
 

Mazie individuālie plāni, kas 
tiek veidoti kopā ar skolēniem, 
saskaņoti ar vecākiem. 

māc.gads I. Leilande 
S. Zaremba 
kl. audzinātāji 
mācību priekšmetu 
skolotāji 

Atbalsta rīka “EMU:Skola” 
pielietojums izglītības procesā. 

Monitorēta skolēnu emocionālā, trauksmes, 
spriedzes slodze. Identificēti skolēni, kuriem 
nepieciešams atbalsts no klases audzinātājas 
vai skolas. 

“EMU:skola” atgriezeniskā 
saite. 

māc.gads L. Soldatenoka 

Absolventu turpmāko gaitu 
monitorēšana. 

Skolai ir informācija par šī mācību gada 
absolventu izglītības turpināšanu vai/un 
nodarbinātību. 

Apkopota informācija par 
absolventu izglītības 
turpināšanu vai/un 
nodarbinātību. 

māc. gads K. Kalniņa 
kl. audzinātāji 

Skolēnu, vecāku un absolventu 
aptauja par izglītības un 
audzināšanas procesu JTV. 

Izzināts skolēnu, vecāku un absolventu 
viedoklis par izglītības un audzināšanas 
procesu skolā. Plānota un pilnveidota darbība 
atbilstoši saņemtajai atgriezeniskajai saitei. 

Aptaujas rezultātu 
apkopojums, secinājumi. 

maijs I. Radčenko 
I. Leilande 
 
 

Izglītojamo un pedagogu 
līdzdalība “Karjeras nedēļas - 
2022” aktivitātēs.  

Skolēni izzina un attīsta savas uzņēmējspējas. Atskaite par paveikto karjeras 
nedēļā. Publikācija JTV mājas 
lapā un  soc. tīklā: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

oktobris l. Radčenko 

Interešu izglītības MAG, 
Microsoft IT apmācību 
programmu nodrošināšana 
sadarbībā ar ZRKAC. 

Nokomplektētas mācību grupas MAG un IT 
Microsoft programmās. 

Atskaites par mācību 
apmeklējumiem, sertifikāta 
iegūšana. 

māc. gads K. Kalniņa  
B.Balode- 
Lukjanska 

Aptaujas anketu 7.- 12.klases 
skolēniem “Skolēnu karjeras 
interešu izpēte” integrēšana, lai 
noskaidrotu skolēnu vajadzības 
karjeras darbā. 

Aptaujas anketu izveidošana 7.-12. klašu 
skolēniem. 

Aptaujas rezultātu 
apkopojums, secinājumi, 
rezultātu pielietojums karjeras 
izglītības darbā. 

novembris- 
decembris 

K. Kalniņa 
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Karjeras izglītības integrēšana 
mācību saturā, klases stundā. 

Pielāgoti, nodoti dažādi metodiskie materiāli 
veicinot caurviju prasmju apguvi. 

Mācību metodiskā materiāla 
sagatavošana, nodošana 
skolotājiem 

māc.gads K. Kalniņa 
kl. audzinātāji 

Karjeras konsultanta 
konsultācijas grupās vai 
individuāli. 

Skolēniem ir pieejamas karjeras konsultanta 
sniegtās konsultācijas par turpmākām 
izglītības ieguves iespējām un/vai personības 
raksturīgām iezīmēm. 

Konsultāciju metodoloģijas 
izstrāde. 

janvāris; 
māc. gads 

K. Kalniņa 

Karjeras izglītības akcija “Ēnu 
diena – 2023” . 

Ēnoti dažādu profesiju pārstāvji un/vai 
vieslektoru stāsti par savu profesiju, hakatonu 
apmeklēšana 

Pasākumi tiek plānoti saskaņā 
ar darba plānu. Publikācijas JTV 
mājaslapā un  soc.tīklos: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

marts- 
aprīlis 

K. Kalniņa 
kl.audzinātāji 

Biznesa nakts 2023. Skolēni gūst zināšanas par biznesa 
modelēšanu, prototipēšanu, pilnveido 
prezentēšanas prasmes. 

Publikācijas “Jelgavas 
Vēstnesī”, JTV mājaslapā un  
soc.tīklos: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

aprīlis I. Bahmanis 
I. Skudra 

Zinātnieku nakts, Mehatrons. Popularizētas inženierzinātnes un tehniskā 
jaunrade. Pilsētas iedzīvotājiem piedāvātas 
JTV veidotas darbnīcas. 

Publikācijas “Jelgavas 
Vēstnesī”, JTV mājaslapā un  
soc.tīklos: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

septembris K. Antonevičs 

Izstādes “Skola 2023” 
apmeklēšana (9. un 12. klašu 
skolēni). 

Veicināta apzinātu lēmumu pieņemšana par 
izglītības turpināšanu. 

Publikācijas JTV mājaslapā un  
soc.tīklos: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

3.-5. marts K. Kalniņa 
kl. audzinātāji 

Augstskolu/tehnikumu Atvērto 
durvju dienu monitorēšana 
niid.lv datu bazē. 

Skolai ir informācija, lai plānotu izglītojamo 
iespējas iepazīt citas izglītības iestādes. 

Organizēti pasākumi vai 
ekskursijas saskaņā ar darba 
plānu. 

māc. gads K. Kalniņa 
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KVALITĀTES JOMA – KVALITATĪVAS MĀCĪBAS 
  Mācīšana un mācīšanās 
Darbība, pasākums Sasniedzamais rezultāts (SR) Informācijas avoti par SR Laiks Atbildīgie 
Mācību stundu vērošana. Skolas vadība ir vērojusi 40% skolotāju vadītās 

mācību stundas katrā semestrī (mērķis - iegūt 
objektīvu informāciju par mācīšanas un 
mācīšanās procesa kvalitāti), sniegusi 
atgriezenisko saiti, apzinājusi skolotāju 
individuālās profesionālās pilnveides 
vajadzības.  

Mācību stundu vērošanas 
lapas, ko apkopo skolas 
vadības komanda. 

 māc. gads I.Leilande 
S.Zaremba 

Metodisks atbalsts jaunajiem 
skolotājiem mācību un 
audzināšanas darbā, mācību 
stundu veidošanā un vadīšanā, 
klasvadībā. 

Vērotas un analizētas mācību stundas, sniegti 
ieteikumi, apzinātas skolotāju individuālās 
profesionālās pilnveides vajadzības. Skolotājs 
saņem individualizētu atbalstu produktīva 
mācību procesa  īstenošanai. 

Mācību stundu vērošanas 
lapas. 
Darba sanāksmju protokoli. 

māc.gads 
 

I. Radčenko 
I. Leilande 
 

Tematisko plānu izveide un 
īstenošana 3., 6., 9., 12. kl.  

Izveidoti tematiskie plāni, ievietoti skolas 
koplietošanas vietnē. 

Tematiskie plāni koplietošanas 
vidē OneDrive. 

septembris 
oktobris 

MK vadītāji 

Mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtība. 

Pārskatīta un pilnveidota  mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtība atbilstoši jaunajam mācību 
saturam un pieejai. 

Mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtība skolas mājaslapā. 

septembris I.Leilande 
S.Zaremba 

Mācību procesa īstenošanas un 
vērtēšanas ierakstu pārraudzība 
E-klasē. 

Izveidota atgādne (prezentācija) par ierakstu 
veikšanu un vērtēšanas atspoguļojumu E-
klasē. Pārbaudīti pedagogu veiktie ieraksti E-
klases žurnālā, novērstas konstatētās 
nepilnības. 

Atzīmes par pārbaudi E-klasē. 
Atgādne (prezentācija) par 
ierakstu veikšanu un 
vērtēšanas atspoguļojumu 
koplietošanas vidē OneDrive.  

māc. gads I.Leilande 
S.Zaremba 
V.Maido 

Pedagogu profesionālā kapacitāte 
Pedagogu pašvērtējums. Izvērtētas savas darbības stiprās puses un 

apzināta labā prakse, ar ko var dalīties. 
Pašvērtējumu rezultātu 
apkopojums. 

maijs I. Radčenko 
I. Leilande 
S.Zaremba 

Pedagogu profesionālā 
pilnveide. 

Skolotāji piedalās  Skola2030, Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības u.c. institūciju 
organizētajos kursos, semināros atbilstoši 
savām mācību vajadzībām. 

Tabula koplietošanas vietnē 
OneDrive (E-klasē), VIIS datu 
bāze. Apliecības/apliecinājumi 
par skolotāju dalību mācību 
nodarbībās. 

māc. gads I. Radčenko 
I. Leilande 
S.Zaremba 
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Profesionālās pilnveides 
programma “Mūsdienīga un 
efektīva mācību stunda”. 

Skolā notiek pedagogu profesionālās 
pilnveides mācības par efektīvas mācību 
stundas elementiem un to modelēšanu, kurās 
piedalās vismaz 70% skolotāju. Ir izveidota un 
pašvaldībā saskaņota pedagogu profesionālās 
pilnveides programma (14 stundas). 

Pašvaldības saskaņojums par 
pedagogu profesionālās 
pilnveides programmas 
īstenošanu. Parakstu lapas par 
piedalīšanos nodarbībās. 

februāris - 
marts 

I. Leilande 
 

Pedagogu profesionālās 
pilnveides  programma ‘’Mācību 
procesa individualizācija, 
diferenciācija” (6 st.). 

Skolā notiek pedagogu profesionālās 
pilnveides mācības par individualizāciju, 
diferenciāciju, kurās piedalās vismaz 70% 
skolotāju. Ir izveidota un pašvaldībā saskaņota 
pedagogu profesionālās pilnveides 
programma (6 stundas). 

Pašvaldības saskaņojums par 
pedagogu profesionālās 
pilnveides programmas 
īstenošanu, parakstu lapas par 
skolotāju piedalīšanos 
nodarbībās. 

aprīlis I. Leilande 
 

Pedagogu profesionālās 
pilnveides un labās prakses 
pasākumi. 

Skolotāju informēšana un praktiskās 
darbnīcas par IT un inženierzinību apmācību 
un integrāciju formālajā un neformālajā 
izglītībā (Jelgavas, Zemgales, Latvijas un 
ārvalstu partneri). 

* Network of technology 
INTEGRAtionists in pupils' 
informal education - Facebook 
lapa (oktobris) 
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10006371346196
1 
* StartIT un Nacionālās 
bibliotēkas “Cits kosmoss 
2022” Facebook lapās 
(novembris) 
https://www.facebook.com/st
artitlv 
* Jelgavas Izglītības pārvaldes 
pedagogu profesionālās 
pilnveides kursi “Mūsdienīga 
interešu izglītības procesa 
vadība interešu izglītības 
iestādē” (decembris) 

oktobris -  
decembris 

K.Antonevičs 

Metodiskā nodarbība par 
sistēmisku formatīvo vērtēšanu. 
 

Skolotāji reflektē un dalās pieredzē par 
formatīvās vērtēšanas īstenošanu stundās. 

Parakstu lapas par skolotāju 
piedalīšanos nodarbībās. 

aprīlis I. Leilande 
I. Skudra 
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Metodiskā nodarbība par 
mācību procesa 
individualizāciju, diferenciāciju. 

Skolotāji reflektē un dalās pieredzē par 
individualizācijas, diferenciācijas īstenošanu 
stundās. 

Parakstu lapas par skolotāju 
piedalīšanos nodarbībās. 

maijs 
jūnijs 

I. Leilande 
 

Metodiskās nodarbības par 
efektīvas mācību stundas 
organizēšanu; par attīstošu 
atgriezenisko saiti, mācību 
stundas refleksijas daļu. 

Sākumskolas skolotāji gūst izpratni par 
efektīvas mācību stundas organizēšanu; par 
attīstošas atgriezeniskās saites sniegšanu, 
mācību stundas refleksijas daļas īstenošanu 
stundās. 

Sākumskolas MK protokols. oktobris 
janvāris 

S. Zaremba 

Metodiskā atbalsta materiālu 
mapes “Efektīva mācību 
stunda”, “Pašvadīta mācīšanās”. 

Skolotājiem pieejami apkopoti darbam 
noderīgi materiāli par pilnvērtīgas mācību 
stundas un skolēnu pašvadītas mācīšanās 
prasmju veidošanu. 

Mape koplietošanas vietnē 
OneDrive. 

māc. gads I. Leilande 
I. Skudra 

Savstarpējā stundu vērošana. Skolotāji vēro vismaz 1 mācību stundu un 
sniedz atgriezenisko saiti. 

Mācību stundu vērošanas 
lapas, ko skolotāji iesniedz 
direktores vietniecei izglītības 
jomā. 

māc. gads I. Leilande 
S. Zaremba 

IT prasmju pilnveide - 
konsultācijas. 

Skolotāji saņem individuālas konsultācijas par 
IT rīku lietošanu. 

Parakstu lapa. māc. gads S. Romanova 

Seminārs/praktiskās darbnīcas 
“IT ir te!” 

Skolotāji dalās pieredzē par IT rīku lietošanu, 
apmāca kolēģus. 

Semināra programma, 
parakstu lapas. 

marts S. Romanova 
I. Leilande 

Metodiskās sadarbības grupas. Skolotāji pilnveido profesionalitāti metodiskās 
sadarbības grupās. 

Sadarbības grupu protokoli, 
parakstu lapas. 

māc. gads S. Zaremba 
I. Leilande 
I. Skudra 

Metodiskās komisijas (MK). Saplānots un realizēts darbs mācību 
priekšmetu metodisko komisiju ietvarā. 

MK darba plāni 2022./2023. 
mācību gadam. 

māc. gads I. Leilande 
I. Skudra 

Izglītības programmu īstenošana 
Padziļināto kursu īstenošana 12. 
klasē. 

Skolotāji ir piedalījušies Skola2030 
organizētajos kursos par padziļināto kursu 
saturu un īstenošanu. 
Skolēni sekmīgi apgūst padziļināto mācību 
kursu sasniedzamos rezultātus, un skolotāji 
īsteno atbilstošu mācību pieeju. 

Apliecinājumi par skolotāju 
dalību Skola2030 organizētajās 
mācību nodarbībās. 
Mācību stundu vērošanas 
piezīmes. 

māc. gads I.Leilande 
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Vispārējās vidējās izglītības 
programmas (31016011) 
mācību plānu  IT un 
inženierzinātņu jomā un 
humanitāro zinātņu, kultūras un 
mākslas jomā realizācija. 

Īstenoti vispārējās vidējās izglītības 
programmas mācību plāni  IT un 
inženierzinātņu jomā un humanitāro zinātņu, 
kultūras un mākslas jomā. 

Vidējās izglītības atestāti. māc.gads I. Leilande 

2. kl. skolēnu peldētapmācība. Skolēni apguvuši peldētprasmi. Baseina apmeklējuma grafiks. oktobris - 
aprīlis 

S. Zaremba 

Dalība Latvijas Olimpiskās 
komitejas projektā “Sporto visa 
klase”. 

Skolēni ieinteresēti nodarboties ar fiziskām 
aktivitātēm, uzlabojusies skolēnu vispārējā 
fiziskā sagatavotība. 

LOK pasākumu plāns. 
Ieraksti e-klases žurnālā. 

māc.gads M. Actiņa 

Mācību priekšmeta “Valsts 
aizsardzības mācība” 
īstenošana. 

Īstenota pilsoniskās apziņas veidošana un 
patriotiskā audzināšana; valsts aizsardzības 
prasmju attīstīšana; līderības un saliedētības 
attīstīšana; veselīga dzīvesveida 
popularizēšana un fizisko spēju uzturēšana. 

Ieraksti e-klases žurnālā. māc.gads B.Balode-Lukjanska 

Starpdisciplinārās dienas (SD). 2 reizes mācību gadā organizētas SD – rudenī 
un pavasarī. Attīstas skolēnu pašvadītas 
mācīšanās, kritiskās domāšanas un 
problēmrisināšanas, sadarbības, digitālās 
prasmes. 

SD stundu plāni. septembris
aprīlis  

I. Skudra 
S. Zaremba 
I. Leilande 

Starpdisciplinārās stundas. Novadīta vismaz viena starpdisciplinārā 
stunda sadarbībā ar cita mācību priekšmeta 
skolotāju.  

Starpdisciplinārā stunda 
reģistrēta koplietošanas vietnē 
OneDrive. Dalīšanās pieredzē 
informatīvajā sanāksmē. 

māc. gads I. Leilande 
I. Skudra 
S.Zaremba 

Klases stundu tematiskā plāna 
izveide, pārraudzība. 

Vienota izpratne par audzināšanas stundu 
saturu un kvalitāti. Skolēni izvirza mērķus, 
plāno un organizē savu darbību, kritiski analizē 
sasniegtos rezultātus un uzņemas atbildību par 
paveikto. 

Klases stundu tematiski plāni, 
stundu vērošanas lapas. 

septembris 
māc.gads 

I. Radčenko 

Skolēnu pašpārvaldes 
sanāksmju organizēšana. 

Ir izveidota un aktīvi darbojas  skolēnu 
pašpārvalde 4.-6. kl. gr., 7.-8. kl. gr., 9.-12. kl. 
gr. 

Sanāksmju protokoli. Publikācijas 
JTV mājaslapā un  soc.tīklos: 
https://www.facebook.com/Jelga
vasTehnologijuVsk 

katra 
mēneša 1. 
nedēļā 

I. Radčenko 
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Skolēnu pašpārvaldes 
iesaistīšana skolas darbībā un 
vides veidošanā. 

Skolēni  kopā ar skolas pedagoģisko personālu 
un administrāciju risina jautājumus, kas 
saistīti ar mācību un audzināšanas procesu.  

Darba sanāksmju protokoli māc. gads I. Radčenko 

Skolēnu  līdzdalība skolas 
pasākumu organizēšanā. 

Piederības izjūta skolai, pilsētai un valstij. 
Atbildības uzņemšanās par pasākumu norisi, 
plānošanu. Izpratne par pasākumu veidošanu: 
plānošanas darbs, scenāriju tapšana, ideju 
īstenošana, resursu pārvaldība. 

Skolēnu pašpārvaldes darba 
plāns. Publikācijas JTV 
mājaslapā un  soc.tīklos: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

māc. gads A. Treija 
I. Radčenko 

Skolas vides sagatavošana 
svētkiem. 

Svētku atmosfēra. Telpu noformējums. māc.gads I. Radčenko 

Programma “Latvijas skolas 
soma”. 

Skolēniem nodrošināta valsts apmaksāta 
iespēja  iepazīt Latvijas kultūras vērtības un 
laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras 
izpratnes un izpausmes kompetenci, 
mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot 
lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem. 

Atskaite. Publikācijas JTV 
mājaslapā un  soc.tīklos: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk 

māc.gads I. Radčenko 

Mācību ekskursijas. Dažādots mācību process. Skolēniem ir radīta 
interese, ir  iepazīstināti ar dažādiem 
objektiem un  vietām, īstenojot izglītības 
standartu un programmu. 

Maršrutu lapas, publikācijas 
skolas mājaslapā. 

māc.gads I. Radčenko, 
klases audzinātāji 

Skolēnu dalība projektos, 
olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās, izstādēs, dažāda 
līmeņa sacensībās, ārpusstundu 
pasākumu sagatavošana un 
norise. 

Skolēni piedalās olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās; notiek diferencēts darbs ar 
skolēniem dažādos mācību satura apguves 
līmeņos  mācību priekšmetu stundās un 
ārpusstundu aktivitātēs. 

Publikācijas skolas mājas lapā, 
soc. tīklos. 

māc.gads I.Radčenko 
A.Treija 
S.Zaremba 
I.Leilande 

Bibliotēkas organizētie 
pasākumi mācību un 
audzināšanas procesa 
pilnveidei. 
 

Skolēni piedalās pasākumos, konkursos, 
iepazīstas un lasa jaunākās daiļliteratūras 
grāmatas.  
Mācās saudzīgi un atbildīgi izmantot 
bibliotēkā saņemtās grāmatas. 
Sadarbība ar Jelgavas pilsētas bibliotēkām. 
 
 

Bibliotēkas darba plāns. 
Publikācijas JTV mājaslapā un  
soc.tīklos: 
https://www.facebook.com/Jel
gavasTehnologijuVsk  

māc.gads A.Kalēja 
E.Arčugova 



10 
 

Skolēnu  un  vecāku kopienas 
informēšana  par interešu 
izglītības, fakultatīvo nodarbību 
programmām un norises 
laikiem. 

Skolotāji un vecāku kopiena sekmē skolēnu 
dalību aktivitātēs, kas nodrošina skolēnu 
pilsoniskās līdzdalības prasmju apguvi. 

Pieteikuma lapas. septembris I.Radčenko 

Interešu izglītības programmu 
īstenošanas analīze. 

Vienota izpratne par nodarbību  saturu un 
kvalitāti. 

Nodarbību vērošanasllapas,  
pedagogu pašvertējums. 

māc.gads I.Radčenko 

Sadarbība ar skolēna ģimeni:  
- vecāku pēcpusdienas, 
- vecāku sapulces, 
- individuālas sarunas. 

Vecāki ir informēti par izglītojamo 
sasniegumiem, mācību stundu 
apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret 
mācību darbu, iekšējās kārtības noteikumiem, 
vērtēšanas kārtību. 

Reģistrācijas lapas, vecāku 
sapulču protokoli. 

māc.gads I.Radčenko 

Atkarību profilakses pasākumi 
sadarbībā ar Jelgavas atkarību 
profilakses kabineta 
speciālistiem.  

Vecāki un skolēni tiek informēti par iespēju 
apmeklēt individuālās konsultācijas, 
piedalīties nodarbībās un saņemt  atbalstu.  

Skolēnu instruēšanas lapas. māc. gads D. Antonova 

Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Kompleksi veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi” 
(Nr.9.2.4.1/16/I/001) 

Skolēniem nodrošināta  iespēja piedalīties 
nodarbībās par mobingu. 
Ņirgāšanās prevencijas vadlīniju pielietošana 
skolā primārā, sekundārā un terciālā līmenī. 

Informatīvie materiāli. māc.gads 
 
 
 

D.Antonova 
L.Soldatenoka 

KVALITĀTES JOMA – IEKĻAUJOŠA VIDE 
  Pieejamība 
Darbība, pasākums Sasniedzamais rezultāts (SR) Informācijas avoti par SR Laiks Atbildīgie 
Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I001 ,,Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas mazināšanai” 
(PuMPuRS). 

Nodrošinātas individuālās konsultācijas 
vismaz 80% skolēnu, kuri ir pieteikti atbalsta 
saņemšanai projekta ietvaros. 

Informācija Izglītības un 
zinātnes ministrijas Atbalsta 
pasākumu elektroniskajā 
vietnē ap.izm.gov.lv. 

oktobris- 
decembris 

I. Saulāja 

Atbalsta komandas darbs. 
 

Ir izstrādāta sistēma un īstenota iekļaujošā 
izglītība. 

Atbalsta komandas 
dokumentācija. 

māc. gads I. Saulāja 
S. Zaremba 

Projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai” (Nr. 

Izstrādāta un ieviesta izglītojamo vajadzībām 
atbilstoša individuālā pieeja mācību 
sasniegumu veicināšanai un jaunas mācību 

Ieraksti e-klases žurnālā. septembris 
- maijs 

D.Antonova 
B.Balode-Lukjanska 
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8.3.2.2./16/I/001) īstenošana. pieejas formas mācību satura apguvei 
(pedagoga palīgs/otrs pedgogs, mācīšanās 
grupas, pētnieciskā darbība) 

Infrastruktūra un resursi 
Mācību grāmatu, metodiskās un 
uzziņas literatūras iepirkums. 

Skolēni un skolotāji nodrošināti ar mācību 
grāmatām, metodisko un uzziņas literatūru 
kompetencēs balstītas pamatizglītības un 
vidējās izglītības programmas realizācijai. 

Veikti nepieciešamie iepirkumi. 
Informācija skolas mājas lapā. 

mācību 
gads 

E. Arčugova 
A. Kalēja 

IKT iepirkums renovētajai skolai. Apzinātas IKT vajadzības un piedāvājuma 
iespējas. Veikts iepirkums. Uzstādīta tehnika. 

Veikti iepirkumi vietnē: 
https://www.eis.gov.lv/EIS/ 
Renovētajā skolā uzstādīta 
tehnika. 

septembris 
- jūnijs 

K. Antonevičs 

Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldības projekts 
“Uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumi Zemgales plānošanas 
reģionā”. 

Veicināta jauniešu ieinteresētība uzsākt 
uzņēmējdarbību. Aktivitātes ietvaros Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldība kā projekta partneris 
ierīko Jauniešu karjeras konsultāciju un 
motivācijas centru (KC) Jelgavas Tehnoloģiju 
vidusskolā.  

Izveidota KC darbības 
koncepcija. 

līdz 
30.04.2024. 

D.Bukonte 

IKT un citas tehnikas iepirkumi 
KC izveidei. 

Veikts iepirkums. Uzstādīta tehnika. Veikti iepirkumi vietnē: 
https://www.eis.gov.lv/EIS/ 
Renovētajā skolā uzstādīta 
tehnika. 

septembris 
- jūnijs 

K. Antonevičs 

KC pasākumu realizācija. Dalībnieku apmācība dalībai robotikas 
sacensībās. 

Apmācīti 100 dalībnieki. maijs - 
augusts 

D. Bukonte 

Digitālo mācību līdzekļu 
pieejamība. 

Abonēti un skolotājiem pieejami digitālie 
mācību līdzekļi internetā: Letonika, Māconis, 
Uzdevumi, Soma. 

Saites uz mācību līdzekļiem 
skolas mājas lapā. 

mācību 
gads 

S. Romanova 

IKT un citas tehnikas apguve KC 
izveidei. 

Iegādātā tehnika tiek apgūta. Skolas mājas lapa un sociālie 
tīkli. 

mācību 
gads 

K. Antonevičs, I. 
Bahmanis 
M.Eizengrauds  
T. Riekstiņš  
A. Rumjancevs L. 
Stepena  
Z. Jevsina 
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Resursu nodrošinājuma 
izvērtēšana. 

Izvērtēti resursi un atbilstība mūsdienu 
vajadzībām, izstrādāts iepirkumu plāns. 

Skolas budžets un iepirkumu 
plāns. 

oktobris J. Papina 
 

Skolvadības sistēmas e-klase 
lietošana. 

Skolēni un skolotāji informēti par lietošanas 
noteikumiem darbam ar e-klasi, izmaiņām. 

E-klases pastā nosūtītas 
vēstules. 

māc. gads S. Romanova 

Drošība un psiholoģiskā labklājība 
Skolēnu iepazīstināšana ar 
iekšējās kārtības noteikumiem, 
drošības noteikumiem un 
evakuācijas plānu. 

Skolēni ir informēti un ar savu parakstu 
apņemas ievērot noteikumus. 

Reģistrācija e-klases žurnālā, 
skolēnu parakstu lapas 
atbilstoši skolā izstrādātajai 
ciklogrammai 

māc. gads I. Radčenko 

Praktiska apmācība par rīcību 
ārkārtas situācijās 
(ugunsdrošība). Evakuācijas 
apmācība. 

Skolas darbinieki un skolēni zina, kā rīkoties 
ārkārtas situācijā. 

Darbinieku un skolēnu 
paraksti. 

septembris 
novembris 
maijs 

J. Papina 
B.Balode-Lukjanska 

Darba aizsardzības un darba 
drošības instruktāža. 

Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar darba 
drošības instruktāžu. 

Darbinieku paraksti 
instruktāžas žurnālā. 

septembris J. Papina 
B.Balode-Lukjanska 

Trauksmes plāns. Vienota izpratne un rīcības plāns  ārkārtas 
situācijās skolas, pašvaldības un valsts līmenī. 

Izstrādāts, apstiprināts 
dokuments.  

 B.Balode-Lukjanska 

Pasākumi skolēniem pozitīvai 
uzvedībai un labbūtībai. 

Skolēni klases stundās apguvuši emocionālās 
drošības jautājumus. 

Atbalsta personāla darba 
plāns. Ieraksti e-klases žurnālā. 

māc. gads I. Radčenko 
L. Soldatenoka 
D. Antonova 
J. Rudzīte 
A. Ventiņa-Bļevaite 

Labbūtības pasākumi 
skolotājiem. 

Izveidots semināru cikls. Skolotāji apmeklē 
lekcijas, kolektīva pasākumus u.c. Apgūti 
emocionālās drošības jautājumi. 

Pasākumu programmas,  
reģistrācijas lapas. 

māc. gads B.Balode-Lukjanska 
A. Treija 
I. Radčenko 
L. Soldatenoka 

KVALITĀTES JOMA – LABA PĀRVALDĪBA 
  Administratīvā efektivitāte 
Darbība, pasākums Sasniedzamais rezultāts (SR) Informācijas avoti par SR Laiks Atbildīgie 
Skolas pašnovērtējuma 
ziņojuma par 2021./2022. 
māc.g. izveide. 

Izanalizēta skolas darbība 2021./2022. māc. 
g., iesaistoties vadības komandai, 
pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem, 
dibinātājam. Nodrošināts izvērtēšanas 
process visām iesaistītajām mērķgrupām. 

Izveidots skolas pašvērtējums 
un iesniegts IKVD. 

augusts - 
septembris 

B. Balode- 
Lukjanska 
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Gada darba plāna izveide. Saplānots skolas darbs 2022./2023.māc.g. Gada darba plāns ievietots 
OneDrive vidē. 

augusts - 
septembris 

B. Balode-Lukjanska 
I. Leilande, S. Zaremba 
I. Radčenko, A. Treija 
K. Antonevičs 
S. Romanova, J. Papina 

Pedagogu darba sanāksmes.  Kolektīvam vienota izpratne par efektivitāti 
veicinošiem apstākļiem, skolas attīstību, 
pašvērtēšanu. Līdzdalība skolas 
dokumentācijas izstrādē. 

Skolas dokumentācija. māc. gads B. Balode-Lukjanska 

Vadības profesionālā darbība 
Līderības attīstības programma 
direktoriem 3+3+3. 
 

Izvērtēts direktores sniegums 7 kompetenču 
jomās, definētas stiprās puses un 
profesionālās vajadzības. Skolā ir radītas un 
ieviestas sistēmas, kas atbalsta izglītojamo 
izaugsmi. 

Programmas apguves apliecība oktobris - 
jūnijs 

B. Balode-Lukjanska 

Pieredzes seminārs “Finanšu un 
administratīvā efektivitāte 
izglītības iestādes attīstībai”. 

Novadīts pieredzes seminārs Jelgavas 
valstspilsētas skolu direktoriem. 

Semināra programma, 
apmeklējuma (parakstu) lapa. 

februāris B. Balode-Lukjanska 

Dalība programmā “Jauno 
vietnieku klubs”. 

Pilnveidotas direktores vietnieces teorētiskās 
zināšanas un attīstītas atgriezeniskās saites 
sniegšanas un saņemšanas prasmes, veidojot 
mērķtiecīgu un sistēmisku refleksiju par savu 
un citu profesionālo darbību un nodrošinot 
refleksijas procesā iegūto atziņu pārnesi 
un iedzīvināšanu darbā izglītības iestādē. 

Programmas apguves 
apliecība. 

augusts - 
jūnijs 

I. Leilande 

Atbalsts un sadarbība 
Vadības sanāksme Pārrunāti aktuālie jautājumi, nedēļā 

ieplānotie darbi, izvirzītas turpmākā darba 
prioritātes, problēmsituāciju risināšana. 

Reģistrācijas lapas. katru 
pirmdienu 

B. Balode-Lukjanska 

Informatīvi metodiskā darba 
sanāksme 

Skolas darbinieki informēti par aktualitātēm. 
Dalās pieredzē. 

Reģistrācijas lapas. katra 
mēneša 
otrā un 
ceturtā  
otrdiena 

B. Balode-Lukjanska 
I. Leilande, S.Zaremba 
I. Radčenko, A. Treija 
S. Romanova 
K. Antonevičs 
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Tikšanās ar skolotāju grupām: 
- ar jaunajiem skolotājiem 
- ar MK skolotājiem 

Sarunās izzinātas skolotāju aktuālās 
vajadzības, pārrunātas stiprās un uzlabojamās 
puses saistībā ar darba kvalitāti, 
nepieciešamais papildu atbalsts, labsajūtas 
līmenis, apmierinātība ar darba apstākļiem. 

Reģistrācijas lapas novembris, 
katra MK 
mēneša 
beigas 
(pirmd.) 

B. Balode-Lukjanska 
I. Leilande 

Metodiskā padome Īstenots atbalsts skolotājiem mācību darba 
kvalitātes paaugstināšanā, sekmēta skolotāju 
sadarbība un pieredzes apmaiņa efektīvam 
mācību procesam. 

Sanāksmju protokoli katra 
mēneša 
trešā 
trešdiena 

I. Leilande 
I. Skudra 

Klašu audzinātāju sanāksme Audzināšanas darba izvērtējums, turpmākā 
darba plānošana. 

Sanāksmju protokoli brīvlaiki I. Radčenko 
A. Treija 

Skolas padome  Skolas padome kā padomdevējs izglītības 
kvalitātes veicināšanai. 

Sanāksmju protokoli. 
Reģistrācijas lapas 

māc. gads B. Balode-Lukjanska 
I. Radčenko 

Pedagoģiskās padomes sēdes Mācību un audzināšanas darba izvērtējums, 
turpmākā darba plānošana. 

Sēžu protokoli. Parakstu lapas. māc. gads B. Balode-Lukjanska 
I. Leilande 
S.Zaremba 
I. Radčenko 
A. Treija 
S. Romanova 
K. Antonevičs 

Līdzdarbošanās Jelgavas 
valstspilsētas un jaunveidojamā 
Jelgavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2022.–2035. 
gadam un attīstības programmas 
2022.–2027. gadam izstrādē. 

Sadarbība ar Jelgavas valstspilsētas izglītības 
pārvaldi. 

 māc. gads B. Balode-Lukjanska 

Līdzdarbošanās Jelgavas 
valstspilsētas izglītības attīstības 
stratēģijas 2019. -2025. gadam 
aktualizācijā. 

JTV aktīvi darbojas efektīvā un mūsdienīgā 
izglītības sistēmā, kas nodrošina daudzveidīgu 
un iekļaujošu izglītības piedāvājumu. 

Informācija  par izglītības 
programmu piedāvājumu JTV 
mājaslapā. 

māc. gads B. Balode-Lukjanska 
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Darba plāna ciklogramma 

Darba sanāksme 1. nedēļa 2. nedēļa 3. nedēļa 4. nedēļa Cits laiks 

P O T C P P 0 T C P P O T C P P O T C P 

Vadības sanāksme x     x     x     x      

Informatīvi metodiskā darba sanāksme       x          x     

Metodiskās padomes sanāksme             x         

Metodisko komisiju sanāksmes (1.-3. kl.)                     brīvlaikos 

Metodisko komisiju sanāksmes (4.-12. kl.)            x          

Metodiskās sadarbības grupas (1.-3. kl.)  x x         x x         

Metodiskās sadarbības grupas (4.-12.kl.)  x                    

Klases audzinātāju sanāksme                     brīvlaikos 

Atbalsta komandas sanāksme    x     x     x     x  brīvlaikos 

Metodisko komisiju/jauno skolotāju un skolas vadības darba sanāksme                x      

Skolas padome              x       reizi 
ceturksnī 

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme     x                 

Vecāku pēcpusdiena                     03.11. 
23.03. 

 


