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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Izglītības 
programmas 

kods 

Īstenošanas 
vietas adrese  

(ja atšķiras no 
juridiskās 
adreses) 

Licence Izglītojamo 
skaits, 

uzsākot 
programmas 

apguvi 
(prof. izgl.) 
vai uzsākot 
2021./2022. 

māc.g. 
(01.09.2021.) 

Izglītojamo skaits, 
noslēdzot sekmīgu 

programmas 
apguvi 

(prof. izgl.) vai 
noslēdzot 

2021./2022.māc.g.
(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

Pamatizglītības 
programma 

21011111 Mātera iela 30, 
Lielā iela 2 

V_3332 27.07.2020. 607 582 

Pamatizglītības 
profesionāli orientētā 
programma 

21014111 Mātera iela 30, 
Lielā iela 2 

V-6740 02.09.2013. 62 58 

Pamatizglītības 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas virzienu 
programma 

21013111 Mātera iela 30, 
Lielā iela 2 

V-6739 02.09.2013. 203 210 

Vispārējās vidējās 
izglītības programma 

31016011 Lielā iela 2 V_3347 31.07.2020. 101 101 

Vispārējās vidējās 
izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena programma 

31011011 Lielā iela 2 V-6607 01.08.2013. 18 18 

Vispārējās vidējās 
izglītības 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas programma 

31013011 Lielā iela 2 V-6606 01.08.2013. 23 23 

Speciālās 
pamatziglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 

21015611 Mātera iela 30, 
Lielā iela 2 

V-7347 29.07.2014. 34 37 



1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību 
pārtraukšanai izglītības programmā: 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (4 izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību gada laikā); 
1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (25 izglītojamie 2021./2022. mācību gada laikā), neatbilstošas 

izglītības programmas izvēle pēc pamatskolas beigšanas, vājas valsts valodas zināšanas, turpina 
izglītības apguvi tālmācības vidusskolā. 

 
1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 
NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 
mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 
(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 
(līdz 31.05.2022.) 

1 Mūzika 5.-9. klasēs 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

8 Skolā  ir  2 izglītības psihologi, 
1 sociālais pedagogs, 2 māsas, 
1 pedagogs karjeras konsultants, 
2 bibliotekāri. 

 
 

2. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas darbības pamatmērķi un prioritātes 
 

2.1. Izglītības iestādes misija – sniegt kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību, kura atver un ļauj īstenot jauniešu 
potenciālu viņu pašu un sabiedrības dzīves pilnveidei. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – iniciatīvas bagāts izglītojamais ar attīstītu inženierdomāšanu un 
izpratni par sava dzīves ceļa veidošanu, kurš spēj gudri pārvaldīt savus, ģimenes, pilsētas un valsts 
resursus. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: 
2.3.1. Dedzīgums. Tā ir attieksme, kas izslēdz vienaldzību un malā stāvēšanu. Spēks, kas ļauj  īstenot 

ieceres. Rīcība, kas aizrauj un iedrošina citus. 
2.3.2. Komandas darbs. Mani dzird, mani saprot, mani pieņem un ar mani sadarbojas. Bez komandas darba 

skolā nenotiek pārmaiņas un nenotiek arī mācīšanās. Jo mācības ir skolēna un skolotāja komandas 
darbs. 

2.3.3. Skolas nākotne. Tā ir iespēja radīt, iespēja kopradīt. Paveikt kaut ko paliekošu, kas vairo saskaņu,  
labestību un darbīgumu līdzcilvēkos un nākošajās paaudzēs.  

  



2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 
 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu 
izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 
sasniegts) un komentārs 

Nr.1 

Kvalitatīva un 
iekļaujoša 
izglītība 
personības 
attīstībai, 
nostiprinot 
mācīšanas un 
mācīšanās pieejas 
maiņu. 

a) kvalitatīvi 
Turpinās izglītojamo snieguma līmeņu aprakstu (SLA) 
izstrāde mācību priekšmetos vienotas pieejas 
izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas nodrošināšanai 
izglītības iestādē. 

Daļēji sasniegts: ir 
izstrādāti snieguma 
līmeņu apraksti visos 
mācību priekšmetos 
klasēs, kurās ir ieviests 
jaunais saturs un pieeja: 
1., 2. 4., 5., 7., 8., 10. un 
11. klasē. 

Īstenota starpdisciplinaritāte mācību vielas apguvē. Sasniegts.  
Ir uzlabojusies skolotāju sadarbība, plānojot un īstenojot 
pilnveidoto mācību saturu un attīstot izglītojamo 
caurviju prasmes, tā veicinot katra izglītojamā personīgo 
izaugsmi. 

Sasniegts. 

 

Skolotāju savstarpējā stundu vērošana ir uzlabojusi 
stundu kvalitāti. 

Daļēji sasniegts. 
Pedagogi vēroja kolēģu 
stundas mācību 
priekšmeta metodiskā 
mēneša ietvaros un arī 
savā audzināmajā klasē, 
bet pēc stundu vērošanas 
ne visi izvērtēja savu 
profesionālo darbību, 
identificējot savas 
darbības stiprās puses un 
to, kas pilnveidojams. 

b) kvantitatīvi 
Īstenots jaunais izglītības saturs 1., 2.; 4., 5., 7., 8. un 10., 
11. klasēs. 

Sasniegts. 

Izstrādāti mācību satura apguves plāni atbilstoši 
jaunajiem mācību satura standartiem. 

Sasniegts. 

80% pedagogu izstrādājuši starpdisciplināru stundu 
plānus un realizējuši tos praksē. 

Sasniegts. 

Uzsākta inženierzinātņu kā caurviju prasmes integrācija 
90% mācību priekšmetu/kursu, sekmējot 
starpdisciplināru mācīšanos. 

Daļēji sasniegts. Ir uzsākta
inženierzinātņu kā 
caurviju prasmes 
integrācija 50% mācību 
priekšmetu/kursu, 
sekmējot starpdisciplināru 
mācīšanos. 



Reizi nedēļā notiek pedagogu metodiskās sadarbības 
stundas gan mācību jomās, gan pa klašu grupām, lai 
izstrādātu vienotus snieguma līmeņu aprakstus (SLA) un 
starpdisciplināru stundu plānus. 

Sasniegts.  

Nr.2 

Atbalsts katra 
izglītojamā 
individuālajai 
izaugsmei, 
nodrošinot 
personību 
attīstošu, labizjūtu 
raisošu un drošu 
izglītības vidi  

a) kvalitatīvi 
Izstrādāti un īstenoti individuālie izglītības programmas 
apguves plāni un nodrošināta atbalsta komandas 
pieejamība izglītojamajiem un viņu likumiskajiem  
pārstāvjiem. 

Sasniegts. 

Karjeras izglītība integrēta visās īstenotajās programmās 
un 80% mācību priekšmetu/kursu notiek satura sasaiste 
ar izglītojamo karjeras veidošanai nepieciešamo prasmju 
attīstību. 

Sasniegts.  

Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja apgūt 
daudzveidīgas interešu izglītības programmas, izceļot ar 
inženierzinātnēm saistītās programmas. Par 10% pieaug 
izglītojamo skaits interešu izglītībā. 

Sasniegts.  

Koptas skolas tradīcijas, veicināta pilsoniska un 
patriotiska audzināšana, organizēti tradicionālie 
pasākumi, videokoncerti un apsveikumi. 

Sasniegts. 

Izglītojamo pašpārvaldē par 10%  pieaug dalībnieku 
skaits. 

Daļēji sasniegts. Netika 
pārstāvētas visas 
vidusskolas klases. 

Skolā ir izstrādāta sistēma vardarbības novēršanai. Par to 
liecina veiksmīgi atrisinātas situācijas, klašu 
mikroklimata uzlabošanās, konfliktsituāciju 
samazināšanās.  

Daļēji sasniegts. Skolā ir 
izstrādāta sistēma 
vardarbības novēršanai, 
vērojama klašu 
mikroklimata uzlabošanās, 
tomēr ne vienmēr izdodas 
veiksmīgi atrisināt 
konfliktsituācijas.  

Realizētas daudzveidīgas sadarbības formas ar 
izglītojamo ģimenēm. 

Daļēji sasniegts. Covid 
19 ierobežošanas 
pasākumu dēļ nenotika 
plānotā tradicionālā 
Ģimenes sporta diena un 
interešu izglītības 
pulciņu atskaites 
pasākumi. 

b) kvantitatīvi 
Eiropas Sociālā fonda projektā  Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
mazināšanai” iesaistīti vairāk nekā 60 izglītojamie ar 
mācīšanās grūtībām. 

Sasniegts. 



Īstenoti vismaz četri dažādi izglītojamo individuālo 
kompetenču atbalsta pasākumi Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Sasniegts. 

100% izglītojamo un darbinieku ir instruēti ar drošību 
reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Sasniegts. 

Atkarību profilakses, veselīga dzīvesveida veicināšana. 
90% izglītojamo novadītas izglītojošās 
nodarbības/lekcijas. 

Sasniegts.  

Programmā “Latvijas skolas soma” 100% izglītojamo ir 
nodrošinātas aktivitātes. 

Sasniegts.  

Nr. 3 

Efektīva izglītības 
procesa vadība 
izglītības 
kvalitātes 
sasniegšanai. 

a) kvalitatīvi 
Nodrošināta izglītības iestādes darbības pašvērtēšana un 
attīstības plāna 2021.-2023. gadam īstenošana. 

Sasniegts. 

Nodrošināts izglītības iestādes darbības tiesiskums un 
izglītības iestādes darbu reglamentējošo tiesību aktu 
ievērošana, izstrādāti jauni un aktualizēti esošie 
izglītības iestādes darbu reglamentējošie iekšējie 
normatīvie dokumenti. 

Sasniegts. 

Ieviesta jauna pieeja izglītības iestādes darba 
pašvērtēšanā saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta izstrādāto metodiku; pašvērtēšanā ir izvērtēta 
ikgadējo darba prioritāšu īstenošana, izglītības 
programmu īstenošanas mērķi un audzināšanas darba 
prioritāro virzienu ieviešana. 

Sasniegts. 

Izglītības iestādei aktuālu lēmumu pieņemšanā ievērota 
demokrātiska pieeja. 

Sasniegts. 

Izglītības iestādes vadība ir līderi pārmaiņu izglītībā 
ieviešanā. 

Sasniegts. 

b) kvantitatīvi 
Anketēti 90% pedagogu, 70% izglītojamo un 
izglītojamo likumisko pārstāvju, iegūtie rezultāti 
izmantoti izglītības iestādes darba uzlabošanai. 

Daļēji sasniegts. 
Anketēšanā piedalījās 
85% pedagogu, 46% 
izglītojamo un 35% 
izglītojamo likumisko 
pārstāvju. 

Izglītības iestādes darba pašvērtēšanā iesaistītas visas 
ieinteresētās puses: personāls, izglītojamie, viņu 
likumiskie pārstāvji un iestādes dibinātājs. 

Sasniegts. 

Pašvērtēšanas procesā izmantotas vairāk nekā 3 dažādas 
metodes. 

Sasniegts. 

  



2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 
2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 
 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu 
izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 
sasniegts) un 

komentārs 
Nr. 1 

Efektīva mācību 
stunda, 
nostiprinot 
mācīšanas un 
mācīšanās pieejas 
maiņu. 

a) kvalitatīvi 

1. Tiek izmantotas dažādas mācību stundu/nodarbību 
struktūras, t.sk. 9G (pēc R. Ganjē) mācību plānošanas 
modelis. 

2. Mācību stundās tiek īstenota formatīvā vērtēšana kā 
sistēma mācīšanās atbalstam. 

3. Stundu vērošanā iegūtā informācija tiek apkopota un 
analizēta, rezultātā veicot izglītības iestādes darba 
pilnveides pasākumus. 

4. Turpinās inženierzinātņu kā caurviju prasmes 
integrēšana mācību priekšmetos/kursos sadarbībā ar IT 
centru, sekmējot starpdisciplināru mācīšanos, t. sk. 
inženierzinātņu kā caurviju prasmes integrēšana 2. klases 
mācību saturā. 

5. Pedagogi mācību procesā efektīvi un jēgpilni pielieto 
IT rīkus/lietotnes. 

 

 b) kvantitatīvi 

1. 70% pedagogu ievēro mūsdienīgas mācību stundas 
plānošanas un vadīšanas principus. 

2. Pedagogiem notikušas 2 metodiskās nodarbības par 
sistēmisku formatīvo vērtēšanu. 

3. Katru semestri tiek veikta mācību stundu/nodarbību 
vērošana ne mazāk kā 40% pedagogu, lai iegūtu 
objektīvu informāciju par mācīšanas un mācīšanās 
procesa kvalitāti, tai skaitā informācija un dati tiek iegūti 
pedagogu savstarpējā mācību stundu vērošanā. 

 



4. Izstrādāts metodisko materiālu kopums 
inženierzinātņu kā caurviju prasmes integrēšanas 
atbalstam 60% mācību priekšmetu 2. klasei. 

5. 70% pedagogu mācību procesā efektīvi un jēgpilni 
pielieto IT rīkus/lietotnes.  

Nr. 2 

Mācību satura, 
audzināšanas, 
karjeras 
izglītības 
integrēta un 
vienota procesa 
īstenošana, 
sadarbojoties 
iestādes 
personālam, 
izglītojamajiem, 
vecākiem un 
sabiedrībai.  

a) kvalitatīvi 

1. Skolā organizētie mācību un ārpusstundu pasākumi ir 
pārdomāti, nodrošina izglītības programmas mērķu 
sasniegšanu un papildina ikdienas mācību un 
audzināšanas procesu.  

2. Skolā atbildība par mācību un ārpusstundu 
pasākumiem tiek deleģēta, pedagogi un izglītojamie 
proaktīvi iesaistās šo pasākumu sagatavošanā un 
īstenošanā. 

3. Skola mācību gada noslēgumā izzina izglītojamo, 
absolventu un viņu vecāku vērtējumu par izglītības 
procesu, izvērtē iegūto informāciju un nepieciešamības 
gadījumā pilnveido savu darbību atbilstoši saņemtajai 
atgriezeniskajai saitei. 

 

 b) kvantitatīvi 

1. Realizēti vismaz 90% gada plānā iekļauto pasākumu, 
nodrošinot izglītības programmas mērķu sasniegšanu un 
papildinot ikdienas mācību un audzināšanas procesu. 

2. Mācību gada laikā vismaz vienu mācību vai 
ārpusstundu pasākumu sagatavo un īsteno klašu grupa 
(1.-3. kl., 4. kl., 5.-6. kl., 7.-8., 9.-12. kl.). 

3. Mācību gada noslēgumā veikta anketēšana - vērtējums 
par izglītības procesu, iesaistot 60% izglītojamo, 
absolventu un viņu vecāku. 

 

  



3. Kritēriju izvērtējums  
 
3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Jāturpina īstenot sistēmisku 
pieeju formatīvajai vērtēšanai 
mācību stundā, izmantojot 
dažādas mācību 
stundu/nodarbību struktūras, 
t.sk. 9G (pēc R. Ganjē) mācību 
plānošanas modeli. 

Izglītojamie padziļināti apgūst mācību saturu noteiktās prioritārajās 
jomās, tā rezultātā sasniedzot augstus rezultātus olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās.  

 

Skolai ir efektīva izglītojamo zināšanu, prasmju un kompetenču 
diagnostikas sistēma 1.-3. klasei. Rezultātā savlaicīgi tiek konstatētas 
izglītojamo vajadzības un sniegts nepieciešamais individuālais 
atbalsts. 2021./ 2022. mācību gadu noslēdzot, 1.- 3. klasēs 
nepietiekams zināšanu līmenis 0,5%  (2 izglītojamajiem). 

Jāuzlabo izglītojamo zināšanu, 
prasmju un kompetenču 
diagnostikas sistēma 4.-6., 7.-9., 
10.-12. klasei. 

Skolā ir izveidota sistēma, kuras rezultātā izglītojamie ikdienas 
izglītības procesā un ārpusstundu aktivitātēs apgūst pilsoniskās 
līdzdalības pieredzi. Darbojas Skolēnu pašpārvalde, izglītojamie 
aktīvi iesaistās ikdienas problēmu risināšanā, ārpusstundu aktivitāšu 
plānošanā un realizēšanā.   

 

 
3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola nodrošina katra izglītojamā 
izaugsmi neatkarīgi no tā, kāds ir viņa dzimums, dzīvesvieta, 
ienākumu līmenis ģimenē, etniskā piederība, dzimtā valoda, vecāku 
izglītība, vai ir imigranta statuss u.tml.. Anketēšanas rezultāti pierāda, 
ka izglītojamie netiek diskriminēti pēc iepriekš minētajām pazīmēm. 

 

Problēmsituāciju gadījumā skola nodrošina atbalstu visiem 
iesaistītajiem, par ko liecina atbalsta personāla apkopotās statistikas 
dati. 

 

 Jāpievērš pastiprināta uzmanība 
izglītojamo labizjūtai, lai 
mazinātu gadījumus, kad 
izglītojamie psihosomatisku 
iemeslu dēļ neapmeklē skolu.  

  



3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības 
vajadzības 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola īsteno pedagoģisko pieeju, un tā 
atbilst izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm. Izglītības 
piedāvājums atbilst mainīgajām sabiedrības vajadzībām. 86% 
izglītojamo uzskata, ka var mācīties atbilstoši savām spējām, vērtējumi 
tiek izlikti godīgi un  skola piedāvā mūsdienīgas izglītības iespējas. 

 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola nodrošina izglītības programmas 
pielāgošanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām klātienē un 
attālināti. 11% izglītojamo vecāku atbild, ka viņu bērnam bijušas 
ierobežotas iespējas pārvietoties traumas vai citas slimības dēļ, 6% no 
tiem apmeklēja izglītības iestādi klātienē, bet 5% apguva mācību 
saturu mājās/attālināti. 

Jānodrošina pilnvērtīga vides 
pieejamība klātienē, kas būs 
iespējams līdz ar atgriešanos 
rekonstruētajā ēkā.  

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai sadarbībā ar dibinātāju ir izveidota 
sistēma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai, tās 
darbība ir preventīva, visas iesaistītās puses zina par šīm iespējām un 
aktīvi tās izmanto. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā mācības 
priekšlaicīgi tiek pārtrauktas ļoti reti. 

Lai samazinātu izglītojamo 
skaitu, kuriem ir neattaisnoti 
mācību stundu kavējumi, 
jāturpina sadarbība ar Sociālo 
lietu pārvaldi. 

 
3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības 

vajadzības 
Iekšējās kārtības noteikumi katru gadu, iesaistoties pedagogiem un 
atbalsta personālam,  tiek izvērtēti, atjaunoti un ieviesti (īpaši 
skaidroti jaunajiem darbiniekiem, izglītojamajiem), lai nodrošinātu to 
aktualitāti un veidotu pozitīvu, drošu un labvēlīgu vidi izglītības 
iestādē. 87% izglītojamo atbild, ka ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības 
noteikumiem un pedagogi regulāri aktualizē tos. 

Iekšējās kārtības noteikumi 
detalizēti jāpārrunā ar 
vecākiem. 

 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola ir izstrādājusi sistēmu, kā sekot līdzi 
un kā rīkoties fiziskās drošības apdraudējumu gadījumos (ārkārtas 
situācijās u.tml.). Nepieciešamības gadījumā skola veic preventīvo un 
reaktīvo darbu. Vairāk nekā 80% aptaujāto nav cietuši ne no 
emocionālas, ne no fiziskas vardarbības. 

 

 Turpināt izglītojošu darbu, 
palīdzot apgūt izglītojamajiem 
un personālam emocionālās 
drošības jautājumus, to 
integrējot izglītības procesā un 
tam papildus pievēršot 
uzmanību. 

  



3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
 Pedagogi lielākoties (vairāk nekā 

70%) ir apmierināti ar 
pieejamajiem resursiem. Skolai 
jāmodernizē materiāltehniskie  
resursi. 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā darbības efektivitātes 
uzlabošanai tiek ieviestas digitālās sistēmas (piemēram, 
elektroniskai saziņai, dokumentu un materiālu glabāšanai, 
vecāku un sabiedrības informēšanai u.tml.), tās tiek aktīvi 
izmantotas ikdienas darbā. 

Skolai jāizmēģina un jāizmanto 
jaunākās tehnoloģijas, pedagogi 
jāapmāca tās lietot. 

Skolā tiek pārraudzīts un izvērtēts resursu izmantošanas 
biežums, pieejamība un efektivitāte. Gan vadībai, gan 
pedagogiem, gan izglītojamajiem mācību stundu/nodarbību 
laikā un ārpus tām tiek piedāvāts patstāvīgi un atbildīgi lietot 
izglītības iestādē pieejamos resursus un iekārtas.  

 

 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 
daļēji nodrošina nepieciešamās ēkas 
un telpas (tai skaitā sporta zāli, 
stadionu), lai mācības varētu notikt. 
Telpas nav iespējams pielāgot 
dažādām vajadzībām vai mācībām 
dažādās zonās, jo skola atrodas 
pagaidu telpās, kamēr ēka Meiju ceļā 
9 tiek rekonstruēta (līdz 2023.g.) 

 
4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem 2021./2022. mācību gadā 
 

4.1. Erasmus+ projekts “We only have one planet”, Starpskolu stratēģiskās partnerības projekta 
finansējuma līgums Nr. 2019-1-EE01-KA229-051602_3, tika realizēts laika posmā no 01.09.2019. līdz 
31.08.2022. Projekta galvenie mērķi: dalīties ar dalībvalstu labās prakses piemēriem vides saudzēšanas jomā, 
iepazīt dalībvalstu vides problēmas, popularizēt videi draudzīga dzīvesveida piemērus, pilnveidot izglītojamo 
angļu valodas prasmes, īpaši tēmā „Vide un ilgtspēja”. Projektā “We only have one planet” piedalījās 30 mūsu 
skolas izglītojamie un 3 skolotāji, vēl 3 iesaistījās ārpus projekta. Projekta partneri - Latvijas, Igaunija, 
Portugāles, Dānijas, Islandes izglītojamie un skolotāji. Projekta laikā jaunieši stādīja kokus Islandē, veidoja 
vides instalācijas, izmantojot lietas otrreizēji, veidoja video par vides aizsardzības tematiku, apmeklēja Matsalu 
rezervātu un purvu, klausījās semināru par mikroplastmasu ūdenī un to, kā tā kaitē arī mums. Katrā mobilitātē 
izglītojamie stāstīja par kādu konkrētu jautājumu dabas aizsardzības jomā. Katru reizi tika veikts salīdzinājums 
ar pārējām partnervalstīm, tā paplašinot zināšanu loku par vides aizsardzību. Tika izveidota galda spēle angļu 
valodā par vides aizsardzību un “zaļo” domāšanu, kas izmantojama mācību stundās.  
 



4.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales 
plānošanas reģionā” tiek realizēts laika posmā no 01.09.2021. līdz 30.04.2024. Projekta 3. aktivitātes mērķis 
ir veicināt jauniešu ieinteresētību uzsākt uzņēmējdarbību. Aktivitātes ietvaros Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldība kā projekta partneris ierīkos Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centru Jelgavas 
Tehnoloģiju vidusskolā , t.sk. paredzot aprīkojuma iegādi. Šobrīd notiek aprīkojuma iegāde (izstrādātas 
specifikācijas, iepirkumi) un piegādātās tehnikas apguve. Ir paredzēts iegādāties sublimācijas, CNC izšūšanas 
un pārtikas drukas, 3D, robotikas (t.sk. droni, smadzeņu viļņu lasītāji u.c.), mācību garāžas (t.sk. metināšanas 
iekārtas, rokas elektroinstrumenti u.c.) aprīkojumu. 
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 

5.1. Līgumi ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādi “Zemgales reģiona kompetenču 
attīstības centrs” par apmācību pakalpojumu programmās, kurās mācību process ir organizēts uz 
kompetencēs balstītu vispārējās izglītības saturu: 
5.1.1. 11.10.2021. Līgums Nr. 1-52/41 par Microsoft IT akadēmija, 14 izglītojamie, 10.-11.klase; 
5.1.2. 11.10.2021. Līgums Nr. 1-52/42 par Microsoft IT akadēmija, 7 izglītojamie, 12.klase; 
5.1.3. 29.10.2021. Līgums Nr. 1-52/49 par MAG Metināšana jauniešiem, 6 izglītojamie; 
5.1.3. 01.11.2021. Līgums Nr. 1-52/50 par MAG Metināšana jauniešiem, 4 izglītojamie; 
5.1.4. 02.12.2021. Līgums Nr. 1-52/54 par Automatizētās metināšanas pamati, 2 izglītojamie. 

 
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 
6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

6.1.1. Izglītojamo pilsoniskā audzināšana. 
Vērtības: brīvība, daba,  ģimene, laulība, latviešu valoda un Latvijas valsts. 
Tikumi: godīgums, solidaritāte. 
Ieviešana: 
- valsts svētku, atceres un atzīmējamo dienu atzīmēšana (īpaši Patriotu nedēļa, 11.-18. novembra 

pasākumi klašu saliedēšanai, 
vēstures iepazīšanai un lepnuma veidošanai par valsts kultūrvēsturisko mantojumu – viktorīnas, svētku 
koncerti, atceres 
pasākumi); 
- cieņpilna attieksme pret valsts simboliem; 
- ģimenes, dzimtas, novada/pilsētas un valsts piederības stiprināšanas un patriotisma veicināšanas 

pasākumi/projekti (iesaistīšanās pilsētas rīkotajos pasākumos “Gaismas skulptūras”, Pilsētas svētki utt.; 
gadskārtu svētku pasākumi, programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana); 

- izglītības iestādes tradīciju un kultūrvides nostiprināšana. 
6.1.2. Izglītojamo savstarpējo attiecību kultūra, cieņpilna un atbildīga attieksme pret sevi un citiem. 
Vērtības: dzīvība, cilvēka cieņa, kultūra. 
Tikumi: drošība, taisnīgums, laipnība, tolerance, līdzcietība. 
Ieviešana: 
- aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus izglītības iestādes vides uzlabošanai; 
- pilnveidot komunikācijas un sadarbības prasmes; 
- īstenot atbalsta pasākumus pozitīvai uzvedībai; 
- pastiprināti pievērst uzmanību veselīga dzīvesveida un cilvēkdrošības jautājumiem ikdienas situācijās. 



6.1.3. Vienota izpratne par standarta mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem, par audzināšanas, karjeras 
un mācību integrētā procesa īstenošanu. 
Vērtības: darbs. 
Tikumi: atbildība, centība, drosme, gudrība. 
Ieviešana: 
- izstrādāt pasākumu plānu, sasaistot mācību saturu, audzināšanas, ārpusstundu un ārpusklases darbu; 
- veicināt jaunradi un uzņēmējspējas, radot un īstenojot praksē jaunas idejas, kas uzlabo dzīves kvalitāti 

sev un citiem; 
- nodrošināt sistēmisku atbalstu pedagogiem un mērķtiecīgu atbalstu izglītojamo izaugsmes 

nodrošināšanai; 
- attīstīt laika plānošanas un pašorganizēšanās prasmes; 
- iesaistīt izglītojamos pasākumos “Mehatrons”, “Zinātnieku nakts”, “Biznesa nakts 2023” u.c.; 
- sekmēt sadarbību ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem karjeras veidošanā. 

6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas. 
1) 2021./2022. mācību gadā audzināšanas pasākumumi tika organizēti saistībā ar mācību saturu, 

akcentējot vērtību dimensiju. Lieliski izdevās Valentīndienas ietvaros īstenotais pasākumu komplekss 
temata “Mīlestība” atklāsmei:  

- starpdisciplinārā mācību diena “Līdz ausīm Jelgavā”, realizējot starppriekšmetu saikni matemātikā, 
dabaszinātnēs, sociālajās zinībās un vēsturē,  

- starpdisciplinārā stunda “Sirds uzbūve” bioloģijā un  vizuālajā mākslā; 
- emociju kolāža teātra mākslā, psiholoģijā, kultūrā un mākslā.  
2) Visiem izglītojamajiem bija nodrošināta iespēja piedalīties programmas “Latvijas skolas soma” norisēs 

vairāk nekā divas reizes, kas sniedza iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās 
izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci. 

3) Konfliktu un domstarpību risināšanā un profilaksē saskaņoti darbojas izglītības iestādes atbalsta 
komanda. 

4) 87% aptaujāto izglītojamo apgalvo, ka lepojas ar savu skolu un jūtas piederīgi tai.  
 

7. Citi sasniegumi 
 

7.1. Sasniegumi un galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko. 
7.1.1. Izglītojamo sasniegumi olimpiādēs 2021./2022. māc. gadā: 

 
Latviešu valodas un literatūras 48. olimpiādes 8.-9. kl. 2. posms  – 1., 2., 3. vietas, 12. kl. - atzinība; 
Angļu valodas valsts 51. olimpiādes 2. posms - 1. vieta; 
Krievu valodas valsts 24. olimpiādes 2. posms - četras 1. vietas, 2. vieta; 
Krievu valodas valsts 24. olimpiādes 3. posms  - atzinība; 
Matemātikas valsts 72. olimpiādes 2. posms – divas 1. vietas, 2. vieta, divas 3. vietas un viena atzinība; 
Matemātikas valsts 72. olimpiādes 3. (valsts) posmā - atzinība; 
Valsts atklātā matemātikas olimpiāde - 1. vieta, 2. vieta, 3. vieta; 
Zemgales reģiona matemātikas olimpiādes 4. klasēm Jelgavas valstspilsētā - 3. vieta; 
Bioloģijas valsts 44. olimpiādes 2. posms – atzinība; 
Fizikas valsts 72. olimpiādes 2. posms - 1. vieta, četras 2. vietas, divas 3. vietas un 2 atzinības; 
Ķīmijas valsts 63. olimpiādes 2. posms – divas 3. vietas; 
Vēstures valsts 28. olimpiādes 2. posms - 2  atzinības. 

 



7.1.2. Zemgales reģiona ZPD konference: 
darbs "Ogļskābās gāzes koncentrācijas noteikšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas mācību telpās"- 3. 
pakāpes diploms; 
darbs "Apgaismojuma līmeņa noteikšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas fizikas un ķīmijas kabinetos" 
- 3. pakāpes diploms. 
 

7.1.3. Tehniskās jaunrades programma "IT / inženierzinātnes" (turpmāk ITC): 
Programmas ietvaros ik gadu vairāk nekā 100 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un citu pilsētas skolu 
izglītojamo, praktiski darbojoties, iepazīstas ar dažādām IT un inženierzinātņu sfērām un jaunajām 
tehnoloģijām. Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077496 INTEGRA (“Tehnoloģiju 
integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā”) ietvaros apmācījām Rēzeknes novada 
pedagogus un atsevišķus izglītojamos, daloties pieredzē, kāpēc un kā integrēt IT un iženierzinātnes mācību 
procesā. 
 

7.1.4. Skolas teātris 2022. gada pavasarī iestudēja Dona Nigro lugu "Zvēru stāsti", kas tika izrādīta 
Jelgavas Studentu teātrī, dodot iespēju ikvienam interesentam - izglītojamajam, skolotājam, pilsētas 
iedzīvotājam - apmeklēt izrādes. Izrādes tēma aktualizē jauniešu vidē būtiskas problēmas - mobings, zema 
pašapziņa, atkarības, sabiedrības spiediens, bezmērķība. 

7.1.5. 2022.gada martā skolas komanda piedalījās Latvijas Kultūras kanona konkursā, izveidojot maršrutu 
"Sajūtu pastaiga Jelgavā, kuras vairs nav".  Maršruts ietver 9 oriģinālus radioteātra estētikā radītus failus, 
kas interpretē Jelgavas vēstures faktus, izveidots buklets ar karti, kas sadarbībā ar Jelgavas Tūrisma 
informācijas centru pieejams ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim. Maršruts Latvijas konkursa finālā 
ieguva atzinību.  

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 
7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu. 
2021./2022. māc.g. centralizētajos eksāmenos (CE)  vidējās vispārējās izglītības programmas apguves 
noslēgumā latviešu valodā, krievu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, angļu valodā tika uzrādīti augstāki 
sasniegumi nekā vidēji valstī, savukārt zemāki tie bija matemātikā, fizikā un ķīmijā. Īpaša uzmanība 
jāpievērš rezultātu uzlabošanai matemātikā, fizikā un ķīmijā. Izvēles eksāmenu fizikā un ķīmijā kārtoja 
neliels skaits izglītojamo (attiecīgi 2 un 1), neizvērtējot savas spējas, zināšanas un prasmes mācību 
priekšmetā, bet skola respektē izglītojamo izvēli.  Lai aktualizētu CE rezultātus matemātikā, tika 
organizēta matemātikas skolotāju sanāksme, kurā analizēja izglītojamo sniegumu, meklēja cēloņus un 
risinājumus. Lielai daļai izglītojamo, iestājoties vidusskolā, ir zemi sasniegumi matemātikā. Secinājumi: 
mācību gada sākumā 10. klasē pēc prasmju diagnostikas plānot mācību procesu, ņemot vērā izglītojamo 
iepriekšējo pieredzi un zināšanas, paredzot individualizētu un diferencētu pieeju; liela uzmanība jāpievērš 
radošuma attīstīšanai, jo lielākās grūtības CE un valsts pārbaudes darbā izglītojamajiem sagādājuši 
uzdevumi, kuros nepieciešama zināšanu lietošana nestandarta situācijās; jāveicina izglītojamo mācību 
motivācija un atbildība par saviem mācību rezultātiem. CE rezultātu izvērtēšana notiek arī citās mācību 
priekšmetu jomās. 

  



7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 
Pēdējo trīs gadu laikā latviešu valodas, angļu valodas, Latvijas un pasaules vēstures un krievu valodas 
valsts pārbaudes darbos izglītojamo uzrādītie vidējie rezultāti sasniedz vai pārsniedz valsts vidējos 
rādītājus. Zemāki rezultāti ir matemātikā. Šie rezultāti ir aktualizēti, izanalizēti un meklēti risinājumi. 
Lielai daļai izglītojamo, iestājoties 7. klasē, ir zemi sasniegumi matemātikā. Skolas vadības un 
matemātikas jomas skolotāju sanāksmē pieņemts lēmums 7. klasē mācīt matemātiku diferencēti, dalot pa 
līmeņiem; liela uzmanība jāpievērš radošuma attīstīšanai, jo lielākās grūtības valsts pārbaudes darbā, tāpat 
kā CE,  izglītojamajiem sagādājuši uzdevumi, kuros nepieciešama zināšanu lietošana nestandarta 
situācijās; jānodrošina sistēmiska pieeja formatīvajai vērtēšanai ikdienas mācību procesā; jāveicina 
izglītojamo mācību motivācija un atbildība par saviem mācību rezultātiem. Valsts pārbaudes darbu 
rezultātu izvērtēšana notiek arī citās mācību priekšmetu jomās. 

 
7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

2021./2022.mācību gadā vidējie statistiskie mācību sasniegumi, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 
nedaudz (par 0,06 %) pazeminājušies, kas saistīts ar atgriešanos klātienes mācībās. Lai uzlabotu sekmju 
līmeni, tiek piedāvātas fakultatīvās nodarbības, individuālās konsultācijas un interešu izglītības pulciņi. 
Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem piedāvā papildus konsultācijas un skolas psihologu palīdzību. 
Mācību stundās liela uzmanība pievērsta sasniedzamo rezultātu izvirzīšanai, atgriezeniskajai saitei. 
Izglītojamo mācību sasniegumus veicina pedagogu īstenotā formatīvā vērtēšana, tomēr tai jābūt 
sistēmiskai. Skolai ir efektīva izglītojamo zināšanu, prasmju un kompetenču diagnostikas sistēma 1.-3. 
klasei, tā jāpilnveido 4.-12. klasē. 
Liela nozīme tiek pievērsta izglītojamo motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem. Ir izstrādāta Jelgavas 
Tehnoloģiju vidusskolas pamudinājumu, apbalvojumu un uzslavu sistēma izglītojamajiem. Mācību gada 
beigās ikgadējā skolas “Goda grāmatas” pasākumā apbalvo olimpiāžu, konkursu uzvarētājus un 
izglītojamos, kas teicami vai izcili izstrādājuši zinātnieki pētnieciskos darbus. Izglītojamie ar sevišķi 
augstiem sasniegumiem saņem pašvaldības Izglītības kvalitātes balvu. 
Izglītojamie jārosina aktīvāk apmeklēt fakultatīvās nodarbības, individuālās konsultācijas, interešu 
izglītības pulciņus. Jāveicina izglītojamo mācību motivācija un atbildība par saviem mācību rezultātiem. 
Pedagogiem vairāk jāizmanto mūsdienīgas mācību metodes, mācību procesa individualizācija un 
diferenciācija.  

 
 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktore 

 (paraksts)    (B. Balode-Lukjanska) 

 


