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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.
Jelgavas Amatu vidusskola (turpmāk – Amatu vidusskola) 2020./2021. mācību
gadā īstenoja licencētas un akreditētas izglītības programmas, kurās mācījās kopā
518 audzēkņi :
1.1.1.Profesionālās vidējās izglītības programmas un arodizglītība pēc 9.klases
Licence
1. Izglītības
programmas
nosaukums

Metālapstrāde
Komerczinības
Šūto izstrādājumu
ražošanas
tehnoloģija
Ēdināšanas
pakalpojumi
Ēdināšanas
pakalpojumi
Miltu izstrādājumu
ražošana
Frizieru pakalpojumi

Piešķiramā
kvalifikācija

Kods

Audzēkņu
skaits
Akreditācijas 2020./2021.
termiņš mācību gada
1.janvāri

Nr.

Datums

33521011

P-14690

15.09.2016.

17.11.2022.

28

33341021

P-14694

16.09.2016.

17.06.2024.

11

Tērpu izgatavošanas
un stila speciālists

33542021

P-14695

16.09.2016.

17.11.2022.

16

Konditors

32811021

17.06.2024.
17.06.2024.

33

Pavārs

32811021

P-14696 16.09.2016.
P--17413 29.08.2018.
P-14697
16.09.2016.
P-17412
29.08.2018

17.06.2024.
19.05.2025.

68

33541041

P-14350

26.07.2016.

17.06.2024.

5

32815021

P-13688

18.03.2016

17.06.2024.
KOPĀ

52
213

Programmvadības
metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs
Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

Maizes un
izstrādājumu
speciālists
Frizieris

miltu

*izmantoti dati no PROF2 atskaites uz 2021. gada 1. janvāri

1.1.2.Profesionālās pamatizglītības programmas
Licence
Izglītības
programmas
nosaukums
Metālapstrāde

Piešķiramā
kvalifikācija
Montāžas
atslēdznieks

darbu

Ēdināšanas
Virtuves darbinieks
pakalpojumi
Šūto izstrādājumu
Šuvēja palīgs
ražošanas tehnoloģija

Kods

Audzēkņu
skaits
Akreditācijas 2020./2021.
termiņš
mācību gada
1.janvāri

Nr.

Datums

22521011

P-17128

25.07.2018.

17.11.2022.

26

22811021

P-17414

29.08.2018.

17.06.2024.

20

22.09.2019.

17.11.2022.

5

22542021

KOPĀ

51

*izmantoti dati no PROF2 atskaites uz 2021. gada 1. janvāri
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1.1.3. Izglītības programmas pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves
Licence
Izglītības
programmas
nosaukums

Piešķiramā
kvalifikācija

Tērpu modelēšanas
Šūto izstrādājumu
un
konstruēšanas
ražošanas tehnoloģija
speciālists
Dekoratīvā
Vizāžists
kosmētika
Frizieru pakalpojumi Frizieris

Kods

Audzēkņu
skaits
Akreditācijas 2020./2021.
termiņš
mācību gada
1.janvāri

Nr.

Datums

35b542021

P-12003

07.07.2015.

17.11.2022.

15

35a815011

P-3149

08.12.2015.

8.03.2026.

14

32a815021

P-16158

18.10.2017.

17.06.2024.
KOPĀ

10
39

*izmantoti dati no PROF2 atskaites uz 2021. gada 1. janvāri

1.1.4. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas
Licence
2. Izglītības
programmas
nosaukums

Piešķiramā
kvalifikācija

Kods

Nr.

Datums

Audzēkņu
skaits
Akreditācijas 2020./2021.
termiņš
mācību gada
1.janvāri

Vispārēja
pamatizglītība

21011112

V-1559

01.08.2019.

31.03.2022.

64

Vispārējās vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena programma

31011013

V-1560

01.08.2019.

31.03.2022.

76

Vispārējās vidējās
izglītības izlīdzinošā
programma

36011011

V-8609

17.06.2016.

26.12.2022

23

KOPĀ

163

*izmantoti dati no PROF2 atskaites uz 2021. gada 1. janvāri

1.1.5.Profesionālās tālākizglītības programmas
Izglītības
programmas
nosaukums
Metālapstrāde
Ēdināšanas
pakalpojumi
Ēdināšanas
pakalpojumi

Licence
Piešķiramā
kvalifikācija

Kods

Programmvadības
metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs

Audzēkņu
skaits
2020./2021.
mācību gadā

Nr.

Datums

Akreditācijas
termiņš

30T521011

P-15830

14.08.2017.

17.11.2022.

13

Konditors

20T811021

P-16481

17.01.2018.

17.06.2024.

12

Pavārs

20T811021

P-16935

14.06.2018.

19.05.2025.

10

3

Šūto izstrādājumu
ražošanas
tehnoloģija

Tērpu
izgatavošanas un
stila speciālists

30T542021

02.04.2019.

17.11.2022
KOPĀ

17
52

1.1.6.Amatu vidusskolas izglītības procesa kvalitātes strukturētai nodrošināšanai ir izveidotas 6
metodiskās apvienības: pavāru, konditoru, frizieru – vizāžistu, šūto izstrādājumu
ražošanas tehnoloģijas, mazumtirdzniecības komercdarbinieku un vispārizglītojošo
mācību metodiskā apvienība.
1.1.7.No 2017. gada Amatu vidusskolas pedagogi un audzēkņi ir iesaistījušies Latvijas Darba
devēju
konfederācijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “Profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.
8.5.1.0/16/I/001, projekta īstenošanas termiņš ir 2017. gada 01.augusts – 2023. gada
31.augusts un mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
skaitu pēc to dalības DVB mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību
praksēs.
1.1.8. Amatu vidusskola no 2017.gada aktīvi klātienē un attālināti realizē Eiropas Sociālā fonda projektu
8.4.1. 0/16/1/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums
NPK
Informācija
Skaits

1.

Pedagogu skaits izglītības iestādē, 60
noslēdzot
2020./2021.māc.g.
(31.08.2021.)

2.

Ilgstošās
vakances
izglītības
iestādē (vairāk kā 1 mēnesi)
2020./2021.māc.g.

3.

Izglītības
iestādē
atbalsta
personāls
iestādē,
2020./2021.māc.g.

pieejamais Skolas
izglītības medmāsa
noslēdzot

Komentāri (nodrošinājums un ar to
saistītie izaicinājumi, pedagogu
mainība u.c.)
Amatu vidusskola katru gadu
pieaugušo
mācību
procesa
īstenošanai
papildus
piesaista
pedagogus – nozares speciālistus.
Nav ilgstošu vakanču.

Amatu vidusskolā
ir izglītības
programmu grupu audzinātāji, kuri ir
pieejami visas dienas laikā.

1.3.Informācija, kura atklāj Amatu vidusskolas darba prioritātes un plānotos
sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības
iestādei un izglītības iestādes vadītājam)
Izvirzītās prioritātes
Sasniedzamie rezultāti
Noteikt vienotas e platformas lietošanu Amatu Visi Amatu vidusskolas pedagogi
darbā
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vidusskolas
ikdienas
nodrošināšanai.

mācību

procesa izmanto e-klasi, kas nodrošina
iespēju
audzēkņiem mācību stundā apgūto atkārtot, kā
arī veidot video saziņas atālināta mācību
procesa laikā.
Motivēt audzēkņus uz augstiem sasniegumiem Katrā izglītības programmā 80% audzēkņu :
mācībās, iesaistīties profesionālajos konkursos, • ir motivēti mācībām;
olimpiādēs, radīt iespējas audzēkņiem attīstīt viņu • profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iegūst
individuālās spējas, darboties pašpārvaldē, izteikt
7 balles un augstāk;
viedokli un veidot Amatu vidusskolas dzīvi.
• aktīvi iesaistās dažādos pasākumos,
konkursos, kas saitīsti ar profesiju un
mūžizglītības prasmju apguvi;
• Pašpārvaldē darbojas audzēkņi no visām
izglītības programmām;
• Audzēkņi lepojas ar saviem sasniegumiem
un ir Jelgavas Amatu vidusskolas patrioti.
•

Pedagogi strādā diferencēti, atbilstoši
audzēkņu spējām;
• Tiek nodrošinātas sociālā atbalsta
aktivitātes - projekts “PumPurs”;
• Tiek sniegta psiholoģiskā palīdzība
audzēkņiem no nelabvēlīgām ģimenēm.
• Amatu vidusskolas pedagogi ir apguvuši
nepieciešamās zināšanas un prasmes īstenot
caurviju kompetenču pieejā balstītu
profesionālo izglītību;
• Pedagogi izprot un ļoti labā kvalitātē īsteno
moduļu izglītības programmas;
• Pedagogi spēj savu metodisko darbu un
kompetences teicami prezentēt citām
profesionālās izglītības institūcijām.
• Audzēkņi pilnveido sadarbības un
pašvērtējuma prasmes, spēj sadarboties ar
grupas biedriem, pedagogiem, meistariem
darba vietās, strādāt komandā;
• Audzēkņi interesējas un iesaistās Amatu
vidusskolas kultūrizglītībā;
• Tiek īstenota kvalitatīva Valsts Aizsardzības
mācība (VAM);
• Audzēkņi iesaistās UNESCO Latvija ASP
aktivitātēs, profesionālo konkursu un radošo
plenēru aktivitātēs.

Sekmēt audzēkņcentrētu iekļaujošo izglītību.

Attīstīt caurviju kompetenču pieejā balstītu
izglītību.

Veicināt audzēkņu personības izaugsmi un
mērķtiecību augstu sasniegumu iegūšanai
izglītībā.
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Nostiprināt Amatu vidusskolas atpazīstamību
reģionā, valstī un starptautiski.

Amatu vidusskolas izglītības programmu
pievilcība ir atpazīstama reģionāli un valstī;
• materiāli tehniskā bāze tiek paplašināta un
modernizēta
• skolā mācās audzēkņi no Latvijas dažādiem
reģioniem;
• paplašinājies starptautisko partneru loks.

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
2021.gadā Amatu vidusskolai sadarbībā ar Jelgavas valststspilsētas pašvaldības nozaru
speciālistiem, Jelgavas valstspilsētas Izglītības pārvaldi, konventu un citiem sadarbības
partneriem izstrādāta attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam, kur, izvērtējot iepriekšējo periodu,
izvirzīta misija, vīzija, jauni sasniedzamie rezultāti:
2.1. Izglītības iestādes misija – nodrošināt kvalitatīvu, konkurētspējīgu, iekļaujošu un Jelgavas
valstspilsētas attīstības prioritātēs balstītu ilgtspējīgu izglītību mūža garumā.
2.2. Izglītības iestāde ir mūsdienīga, prestiža un starptautiski atpazīstama profesionālās izglītības
iestāde ar iekļaujošu, radošu un kvalitatīvu izglītības procesu un vidi, vērstu uz katra indivīda
potenciāla realizāciju mūža garumā, izcilības centrs metālapstrādē un pavārmākslā.
2.3.Izglītības iestādes vērtības:
•
Cilvēkvērtība;
•
Atbildība;
•
Atvērtība un atbalsts;
•
Iniciatīva un inovācija;
•
Piederība un patriotisms;
•
Kvalitāte un konkurētspēja;
•
Daudzveidība un sadarbība
Attīstības stratēģijā Amatu vidusskola ir definējusi galvenās skolas vērtības.
1.vērtība
Cilvēkvērtība ir Amatu vidusskolas galvenā vērtība. Ikviens cilvēks: izglītojamais, izglītojamā
vecāks vai aizbildnis, pedagogs, atbalsta personāls, izglītības pārvaldībā, sadarbības uzņēmumā
vai nevalstiskajā sektorā strādājošais ir nozīmīgs, lai sasniegtu mērķus un sekmētu Jelgavas mūsdienīgas un viedas pilsētas attīstību.
2.vērtība
Atbildība par savu darbu, sadarbību ar kolēģiem un par izglītības kvalitāti ikvienam
izglītojamajam, kā arī par zināšanu sabiedrības veidošanu, kur katram indivīdam ir iespēja
realizēt savu potenciālu.
3.vērtība
Atvērtība un atbalsts katram dod vienlīdzīgu iespēju īstenot sevi izglītības sistēmā, tai skaitā
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iegūt profesionālo kvalifikāciju, papildināt savas zināšanas mūža garumā, strādāt izglītības
nozarē, kā arī būt informētam un justies novērtētam.
4.vērtība
Iniciatīva un inovācija nodrošina izglītības ilgtspēju un atvērtību jēgpilnām pārmaiņām:
• ieviešot jauninājumus izglītības piedāvājumā un procesa īstenošanā, tādējādi veicinot tajā
iesaistīto cilvēku (arī izglītojamo) radošumu, entuziasmu un līderību;
• veidojot izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas sniedz pievienoto
vērtību Jelgavai nozīmīgās tautsaimniecības nozarēs.
5.vērtība
Piederība un patriotisms veido sabiedrību, kas ne tikai izmanto izglītības sniegtās iespējas, bet arī
iegulda savus intelektuālos un materiālos resursus tās izaugsmē, kā arī sabiedrību, kas vēlas savu
nākotni saistīt ar Latviju un Jelgavu.
6. vērtība
Kvalitāte un konkurētspēja padara Jelgavas Amatu vidusskolu pievilcīgu esošajiem un
topošajiem jelgavniekiem, kā arī sadarbības partneriem gan izglītības, gan citās tautsaimniecības
nozarēs.
7.vērtība
Daudzveidība un sadarbība raksturo Jelgavas Amatu vidusskolas plašo formālās un neformālās
izglītības piedāvājumu, sadarbība ar ārējiem partneriem nodrošina izglītības efektivitāti un
izglītības satura pilnveidi atbilstoši izglītojamo un darba tirgus vajadzībām.
2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie
rezultāti:
2.4.1. Īstenot Amatu vidusskolas uzdevumus, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un
resursefektīvu profesionālo izglītību, vispārīgo pamatizglītību un vispārīgo vidējo izglītību.
Amatu vidusskola nodrošina profesionālās izglītības apguves iespējas, īsteno un attīsta
tālākizglītību, t.sk.
ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa ESF projekts “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci”. Izglītības programmu īstenošana un modernizēšana notiek ciešā sadarbībā ar
sociālajiem partneriem, nozaru asociācijām, nozaru ekspertu padomēm, pašvaldībām, darba
devējiem. Amatu vidusskolas resursi tiek maksimāli efektīvi izmantoti katru darba dienu
pilnu darba laiku, vakaros un sestdienās.
2.4.2. Attīstīt pedagoģisko un DVB sadarbību sasniedzamo mācīšanās rezultātu īstenošanai.
Amatu vidusskolas pedagogi ir pārstrādājuši mācību programmas saskaņā ar moduļizglītību,
mainot izglītības paradigmu no priekšmetiskās mācību metodikas uz sasniedzamiem
mācīšanās rezultātiem caurviju kompetenču pieejā un DVB. Tika īstenotas klātienē caurviju
kompetenču mācību nodarbības un hibrīdnodarbības, radoši attīstot audzēkņu domāšanu un
mainot pieeju mācīšanās formai no klasiskās mācību stundas vienā priekšmetā uz caurviju
prasmju nodarbību vairākiem mācību priekšmetiem apvienojoties un kombinējot gan
klātienes, gan attālināto mācīšanās formu.
Sasniegto mācīšanās rezultātu novērtēšanai būtisks bija jaunās pedagoģiskās paradigmas
pieeja/princips – vērtēt sasniegto nevis vērtēt neizdarīto.
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2.4.3. Veicināt audzēkņu profesionālo izaugsmi, izmantojot daudzveidīgas atbalsta iespējas.
Moduļu izglītības programmās caur sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem tiek attīstīta
kritiskā domāšana, tiek veicināta mācīšanās motivācija gan klātienes, gan attalināto mācību
laikā – profesionālie grupu konkursi, ieskaites, radošie darbi. Audzēkņi aktīvi darbojas
Izglītojamo pašpārvaldē un Jelgavas valstpilsētas Jauniešu domē, piedalās grupu un Amatu
vidusskolas dzīves organizēšanā, sporta aktivitātēs, piedalās Jelgavas valstspilsētas
organizētājās aktivitātēs, ņem dalību starptautiskajos profesionālajos konkursos, praksēs
citās valstīs, kur pilnveido tolerances prasmes multikulturālā vidē.
3.Kritēriju izvērtējums
3.1. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): dokumentu analīze.
Stiprās puses
Amatu vidusskolas ikdienas darba un attīstības
plānošanai ir izveidota sistēma, kurā iesaistītas
visas ieinteresētās puses:
1. Katra mācību gada beigās pedagogi izvērtē
savu darbu atbilstoši noteiktiem kritērijiem;
2. Metodiskās apvienības vadītāji apkopo
pedagogu
pašvērtējumus
un
sniedz
priekšlikumus Amatu vidusskolas darba
pilnveidei un attīstībai;
3. Grupu audzinātāji apkopo un sniedz
audzēkņu (t.sk. anketēšanas rezultāti) un
viņu
vecāku
priekšlikumus
Amatu
vidusskolas darba uzlabošanai, audzēkņi
savus priekšlikumus sniedz arī audzēkņu
pašpārvaldei;
4. Administratīvi saimnieciskās daļas vadītāja
apkopo darbinieku priekšlikumus darba
pilnveidei un attīstībai;
5. Priekšlikumus, pamatojoties uz Amatu
vidusskolas darba analīzi, gan ikdienas
darba pilnveidei, gan attīstībai sniedz
Konvents, Padome, gan Nozaru ekspertu
padomes un citi sadarbības partneri;
6. Pamatojoties uz iepriekšējā gada darba
analīzi un ieteikumiem, administrācijas
komanda
izvirza
uzdevumus
un
sasniedzamos rezultātus nākamajam mācību
gadam vai tālākai Amatu vidusskolas
attīstībai.
1. Amatu vidusskolā ir izstrādāta pārskatāma
struktūra, kas nodrošina visu jomu
kvalitatīvu darbu.
2. Direktore deleģē darba uzdevumus gan
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Turpmākās attīstības vajadzības
Regulāri īstenot izglītojamo un vecāku
anketēšanu par dažādiem ar izglītības procesu
saistītiem jautājumiem, lai iegūtu savlaicīgu,
visaptverošu un plašu rezultātu.

Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā to
aktualizēt.
Regulāri veikt darbinieku novērtēšanu, amata
aprakstu aktualizēšanu.

administrācijai, gan pedagogiem. Ikdienas
darbs balstīts uz savstarpēju uzticēšanos un
vienotu izpratni par sasniedzamajiem
rezultātiem.
Katru nedēļu notiek Amatu vidusskolas
administrācijas sanāksmes un pedagogu
sanāksmes, kur pārrunāti aktuālākie
jautājumi,
apzinātas
un
risinātas
problēmsituācijas, ko apliecina iknedēļas
sanāksmju protokoli.
Lai nodrošinātu informācijas apriti un
kvalitatīvu darba īstenošanu, administrācija
kopā ar pedagogiem un darbiniekiem
pārrunā aktuālos jautājumus, kopā risina
problēmsituācijas.
Amatu vidusskolā ir pastāvīgs darbinieku un
pedagogu kolektīvs, līdz ar to arī balstīts uz
tradīcijām un vienotām vērtībām – pozitīva
savstarpējā saskarsme, virzība uz attīstību,
atbalsta sniegšana u.c.
Amatu vidusskolai ir ļoti laba sadarbība ar
dibinātāju
–
Jelgavas
valstspilsētas
pašvaldību, ar kuras atbalstu tiek
nodrošināta droša un sakārtota vide skolā,
atbalsts dažādu projektu realizēšanā un ar
izglītības
jomu
saistītu
pasākumu
organizēšana .

Meklēt risinājumus jaunu pedagogu piesaistei
gan vispārizglītojošajā, gan profesionālajās
jomās.

1. Amatu
vidusskolas
administrācija,
pamatojoties uz attīstības plānu un darba
plānu,
pedagogu
un
darbinieku
iesniegumiem, plāno finanšu resursus
katram finanšu gadam.
2. Katru gadu Amatu vidusskola piesaista
finanšu līdzekļus, īstenojot dažādus ES
projektus.

Turpināt iesaistīties gan vietējos, gan
starptautiskos
projektos,
piesaistīt
finansējumu gan infrastruktūras uzlabošanai
un inventāra iegādei, kvalitatīva izglītības
procesa īstenošanai, jaunu programmu
īstenošanas nodrošināšanai.

3.

4.

5.

1.

Turpināt sadarbība ar Jelgavas valstspilsētas
pašvaldību, lai turpinātu nodrošināt drošu un
sakārtotu vidi skolā.

Kritērija “Administratīvā efektivitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes
vērtējuma līmenim Ļoti labi. To apliecina šāda informācija un dati:
1. Amatu vidusskolas darba attīstības plānošanā iesaistīti, gan konvents un Skolas padome, gan
pedagogi un darbinieki, gan audzēkņi, ko apliecina pedagoģiskās padomes sēdes protokoli,
konventa sēžu protokoli, iknedēļas skolas pedagogu sanāksmes protokoli, kā arī visu
ieinteresēto pušu apmierinātība ar Amatu vidusskolas darbību.
2. Amatu vidusskolā ir izstrādāta pārskatāma struktūra, kas nodrošina visu jomu kvalitatīvu
darbu.
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3. Amatu vidusskolas vadība finanšu plānošanas procesā iesaista visas ieinteresētās puses, ko
apliecina:
3.1. katra mācību gada beigās iesniegtie un izvērtētie pedagogu pašvērtējumi;
3.2. gada darba plāns, ko izstrādā un aktualizē atbilstoši reālajai situācijai;
3.3. skolas administrācijas sanāksmju protokoli;
3.4. iknedēļas skolas pedagogu sanāksmju protokoli;
3.5. 2021.gadā izstrādātā Amatu vidusskolas attīstības stratēģija - izskatīta Konventā,
saskaņota ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību.
4. Izglītības procesa īstenošana atbilstoši darba plānam un direktores rīkojumiem, ar ko noteiktas
atbildības.
5. Attālināto mācību laikā 2020./2021.māc.g. Amatu vidusskolā mācību procesu plānoja
administrācija sadarbībā ar pedagogiem, ko apliecina:
5.1. Direktores rīkojumi, kas nosaka kārtību, kādā īsteno attālināto mācību procesu.
5.2. Pedagogu ieraksti e-klasē, individuālais darba ar audzēkņiem – ieraksti e-klasē un
papildu darbu uzskaites lapās.
5.3. E-vides un citu platformu (piem, uzdevumi.lv; soma.lv u.c.) izmantošana attālinātā
mācību procesa nodrošināšanai.
5.4. Atgriezeniskā saite par darba kvalitāti iegūta e-klasē, WhatsApp grupās.
5.5. Pamatojoties uz saņemto informāciju, pedagogi strādāja individuāli ar audzēkņiem,
kam bija nepieciešams atbalsts gan projekta PUMPURS ietvaros, gan individuāli
vienojoties par konsultāciju laiku, gan gatavojot audzēkņus centralizētajam
eksāmenam.
5.6. Izvērtējot attālinātā mācību procesa rezultātus Amatu vidusskolā, var secināt, ka
profesionālās izglītības programmu īstenošana attālināti nevar nodrošināt kvalitatīvu
profesionālās izglītības apguvi, attālinātais process var tikt izmantots tikai kā viena
no mācību metodēm teorijas apguvē.
3.2. kritērija “Vadības profesionālā darbība” tiek īstenots atbilstoši līmenim “ļoti labi” ,
ko apliecina šādi fakti
1. Amatu vidusskolā saskaņā ar ārējiem normatīvajiem regulējumiem ir izstrādāti iekšējo
darbību reglamentējošie normatīvie akti, tie katru gadu tiek pārskatīti un aktualizēti atbilstoši
nepieciešamībai.
2. Normatīvie akti ir pieejami Amatu vidusskolas pedagogiem, audzēkņiem un ikvienam
interesentam skolas mājaslapā sadaļā “Dokumenti”.
3. Amatu vidusskolas direktore un darbinieki atbilstoši atbildības jomai piedalās dažādās valsts
līmeņa darba grupās un izsaka priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei, kā arī dalās pieredzē
iekšējās sistēmas sakārtošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
4. Lēmumus par Amatu vidusskolas attīstību direktore pieņem, konsultējoties ar
ieinteresētajām pusēm, piemēram, par darbu COVID pandēmijas apstākļos tika pieņemti
lēmumi, konsultējoties gan ar Jelgavas valstspilsētas Izglītības pārvaldi, gan ar
darbiniekiem. Tāpat tika ņemts vērā vecāku viedoklis par pilnvērtīga attālinātā mācību
procesa organizēšanu, lai nodrošinātu jauniešu vajadzības, ievērojot noteiktos
ierobežojumus. Jautājumos par Amatu vidusskolas attīstību tiek ņemti vērā Konventa,
Skolas padomes, Izglītojamo pašpārvaldes ieteikumi.
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Stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
1. Amatu vidusskolas administrācija izvērtē
nepieciešamību aktualizēt normatīvos aktus, un
direktore ar rīkojumu deleģē uzdevumus
atbildīgajām personām.
2. Pirms normatīvo aktu apstiprināšanas, tos izskata
kolektīvā un uzklausa visu ieinteresēto pušu
ieteikumus, tos izdiskutē.
3. Pieņemot lēmumus par Amata vidusskolu un tās
attīstībai būtiskiem jautājumiem, direktore ar
lēmumu projektiem iepazīstina un argumentēti
pamato to nepieciešamību gan Amatu vidusskolas
pedagogiem un darbiniekiem, gan izglītojamajiem
un vecākiem, gan Konventam, Skolas Padomei un
sadarbības partneriem.
4. Amatu vidusskolas administrācija, pedagogi,
darbinieki regulāri piedalās dažāda līmeņa
pieredzes apmaiņas semināros un kursos.

Turpmākās attīstības vajadzības
1. Turpināt darbu pie iekšējo normatīvo
aktu aktualizēšanas atbilstoši ārējo
normatīvo aktu prasībām.
2. Turpināt regulāri organizēt sanāksmes,
lai ar aktualitātēm katram darbiniekam
noteiktajā atbildības jomā iepazīstinātu
pedagogus
un
Amata
vidusskolas
darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus.
3. Īstenot metodiskajā apvienībā noteiktos
uzdevumus, tai skaitā izstrādāt darba tirgū
nepieciešamo speciālistu
izglītības
programmas un mācību metodiskos
materiālus.
4.
Mūsdienīgai
e-izglītības
vides
nodrošināšanai skolā jāpilnveido Eizglītības pārvaldības, dažādi e-izglītības
rīki, kā arī informācijas un sakaru
tehnoloģiju infrastruktūra: datori, mobilās
ierīces
(viedtālruņi,
planšetes,),
interaktīvās tāfeles, internets un mobilo
sakaru sistēmas.

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst
kvalitātes
vērtējuma
līmenim Ļoti labi. To apliecina šāda informācija un dati:
Stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
1. 2021.gadā Amatu vidusskola sadarbībā ar 1. Turpināt sadarbību ar VIAA, piedāvājot
dibinātāju – Jelgavas valstspilsētas pašvaldību plašu, darba tirgū pieprasītu profesionālās
un Jelgavas valstspilsētas Izglītības pārvaldi, izglītības programmu klāstu un jauno
Konventu, Skolas Padomi izstrādāja attīstības speciālistu sagatavošanu.
stratēģiju 2021.-2027.gadam.
2. Amatu vidusskola veic sadarbību ar citu 2..Palielināt DVB izglītojamo skaitu, it
novadu skolām un uzņēmumiem, piedāvājot īpaši STEM programmās, paaugstinot
profesionālās izglītības ieguves iespējas gan mācību procesa kvalitāti, pārejot uz vidēja
un ilgtermiņa sadarbību ar uzņēmumiem,
jauniešiem, gan pieaugušajiem.
3. Amatu vidusskola aktīvi iesaistās VIAA veicinot mikro un mazo uzņēmumu
organizētajos projektos, lai nodrošinātu līdzdalību izglītības procesā.
pieaugušo izglītības pieprasījumu.
3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst
kvalitātes vērtējuma līmenim Ļoti labi. To apliecina šāda informācija un dati:
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1.
Amatu vidusskolā ir stabils darbinieku kolektīvs, kurā uz 2021.gada 30 jūniju
strādā 60 pedagogi un 23 – tehniskie darbinieki.
2.
Pedagogiem ir normatīvajos aktos noteiktā izglītība:

Pedagogu sastāvs pēc izglītības
Augstākā izglītība

53

Vidējā profesionālā (turpina mācības augstskolā)
Amatu meistars

3
4
60
Dati uz 2021.gada 1.septembri

3. Pedagogi regulāri papildina zināšanas un prasmes pedagogu profesionālās pilnveides
kursos, semināros, stažēšanās pasākumos – 2020./2021.mācību gadā
Stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst Motivēt
pedagogus
apgūt
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
akadēmisko izglītību augstākajā
pakāpē.
Turpināt iesaistīt pedagogus
metodisko
semināru
un
konferenču īstenošanā, savu
inovāciju prezentēšanā citu
izglītības iestāžu pedagogiem.
Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo Veicināt pedagogu profesionālās
kompetenci Latvijā un citās valstīs
kompetences pilnveidi saskaņā
ar izstrādāto un IZM apstiprināto
“Cilvēkresursu attīstības plānu”
un Amatu vidusskolas attīstības
stratēģiju.
Pedagogu profesionalitāte nodrošina iespēju Amatu Motivēt pedagogus izaugsmei
vidusskolā organizēt un īstenot teicamas kvalitātes eksperta līmenī.
profesionālās pilnveides mācības Latvijas un citu
valstu sadarbības partneru izglītības iestāžu
pedagogiem.
Pedagogu noslodze tiek plānota vienojoties ar Aktualizēt
pedagogu
darba
pedagogu, strukturējot pēc moduļu sasniedzamo pašvērtēšanu.
rezultātu satura un pēctecības.
Tiek veikta nodarbību vērošana un vērtēšana. Pedagogi
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veic sava darba pašvērtēšanu.
Pedagogi aktīvi plāno un īsteno caurviju kompetenču Veicināt caurviju kompetenču
pieeju.
nodarbību plašāku prezentāciju
UNESCO
pedagoģiskās
pieredzes apmaiņas aktivitātē
“Pasaules labākā mācībstunda”
Pedagogu darbības pilnveides sistēma ir izstrādāta ar Pedagogu stipro pušu attīstība.
mērķi, lai inovāciju apguve notiktu katrā
profesionālajā metodiskajā apvienībā un šīs zināšanas,
prasmes un pieredzi spētu kompleksi iekļaut izglītības
programmās
un
izmantotu
mācību
procesa
modernizēšanai un attīstībai.
4..Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.
4.1 To īsa anotācija un rezultāti

Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu finansētos un citos kopprojektos
Amatu vidusskola katru gadu aktīvi piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmu
projektu īstenošanā. Dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektos ir metode,
kas uzlabo izglītības procesu, sagatavo audzēkņus multikulturālai, nepārtrauktai mainīgajai
videi, paaugstina pedagogu profesionalitāti, ceļ izglītības iestādes prestižu, kā arī attīsta
audzēkņos kritisko domāšanu, empātiju, integrāciju, lojalitāti, pieticību, demokrātiju un
toleranci. Projektos piedalījušies 75 audzēkņi

Nr.
Projekta nosaukums
p.k.
1.
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību
mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projekts
“Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā
pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā”
2.
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību
mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projekts
“Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā
pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā”
3.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001
”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
4

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu
dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs
uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.
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Plānotais projekta darbības
laiks
01.06.2019. – 31.11.2020.
m.g.

01.06.2020.31.05.2021.m.g.

2018. – 2022.

2018.-2022.

5.

INTERREG EUROPE 2014-2020 programmas projekts
PGI05114 “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana,
attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības
vidi” (E-COOL)
Erasmus+ 2 pamatdarbība (Key Action 2) “Sadarbība
inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”

6.

7.

8
9
10.

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību
mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projekts
“Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā
pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā”
UNESCO Asociēto skolu projekts, virziens - Izglītība
ilgtspējīgai attīstībai
ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” PuMPuRS (Nr.8.3.4.0/16/I/001)
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību
mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projekts
“Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā
pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā”

2014.-2020. m.g.

2020./2021.m.g.

2021./2022.m.g.
2015. – 2022.
2017.-2022.gads
01.10.2021.01.10.2022.m.g.

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
5.1. Amatu vidusskola sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes
valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Valsts izglītības attīstības aģentūru.
5..2. Amatu vidusskolai ir Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs un ir izveidota.
veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām, profesionālajām organizācijām vai biedrībām,
augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem.
Sadarbība notiek arī ar Jelgavas valstpilsētas bāriņtiesu, Jelgavas valstspilsētas Sociālo lietu
pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas Pašvaldības policiju.
5.3..Amatu vidusskolai noslēgti sadarbības līgumi, kas aptver visas Amatu vidusskolas
darbības darbības jomas.:
1. Sadarbības līgumi ar Valsts Izglītības satura centru pedagogu profesionālās pilnveides
programmu īstenošanā; projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanā Nr.8.3.5.0./16/I/001.
2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģēšanas līgumi ārpusformālās izglītības atzīšanas
īstenošanai, Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” projekta īstenošanā
3. Sadarbības līgumi ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru straptautisko projektu
īstenošanā un SAM projekta Nr.8.1.3.0/16/I/016
“Jelgavas Amatu vidusskolas
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās
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izglītības iestāžu skaitu” īstenošanā; 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa ESF projekts
“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta īstenošanā.
4. Sadarbības līgums ar Marie Laurencin Amatu vidusskolu (Francija) par iespēju
audzēkņiem un pedagogiem
padziļināti iepazīt Eiropu, nostiprināt kontaktus
profesionālās izglītības jomā.
5. Sadarbības vienošanās ar Aģentūru Agency Europe 3000 ( Bergamo, Itālija) par iespēju
padziļināti iepazīt Eiropu, dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem , kas attiecas uz
izglītojamo un pasniedzēju profesionalitāti.
7. Sadarbības vienošanās ar Fonda “G.Castellini” (Como, Itālija) mākslas un prasmju skolu
par dalību Eiropas vai pilsētas pašvaldību projektos, apmaiņu un dalīšanos pieredzē ar
“labās” prakses piemēriem, kas attiecas uz audzēkņu un pedagogu profesionalitāti.
8. Sadraudzības līgums ar Profesionālās apmācības centru Heliopolis (Spānija) par abu pušu
skolēniem un skolotājiem padziļināti iepazīties ar Eiropu, nostiprināt kontaktus
profesionālās izglītības jomā.
9. Latvijas-Itālijas profesionālo skolu audzēkņu un skolotāju apmaiņas programmas līgums
L Agenzia per la Formazione, I Orientamento e li Lavoro della provincia di Como
(Como, Itālija) ar mērķi paaugstināt profesionālo meistarību/kvalifikāciju un pilnveidot
profesionālo mācību programmu.
10. Latvijas-Francijas profesionālo skolu audzēkņu apmaiņas programmas līgums Lycee
polyvalent Santos- Dumonts ar mērķi paaugstināt profesionālo meistarību/kvalifikāciju,
tai skaitā abu skolu restorānnozaru nodaļas audzēkņu papildu zināšanu gūšanu pavāru,
konditoru, ēdināšanas servisa un viesmīlības organizācijā. Projektu atbalsta: RuelMalmaison Dome, Jelgavas valstspilsētas Dome, Jelgavas Izglītības pārvalde, Francijas
Vēstniecība Latvijā, Francijas institūts Latvijā, Versaļas akadēmijas restorāns,
Augšsēnas Akadēmijas inspekcija.
11. Sadarbības līgums Ruel-Malmaison būvniecības nozaru apmācības centru ( RuelMalmaison (Francija) par pedagoģisko, profesionālo un kultūras apmaiņas programmu.
12. Sadraudzības līgums ar Klaipēdas Tehnoloģiju mācību centru par izglītības, ekonomisko
un kultūras sakaru attīstību profesionālās izglītības programmās, skolu pedagogu un
audzēkņu apmaiņas tikšanās (teorijas un praktisko zināšanu pilnveidošanai).
13. Sadraudzības līgums ar Ivano-Frankivskas augstāko profesionālo viesnīcu servisa un
tūrisma skolu (Ukraina) par iespēju abu pušu skolēniem un pedagogiem padziļināti
iepazīt Latviju un Ukrainu, nostiprināt kontaktus profesionālās izglītības jomā.
14. Jelgavas Amatu vidusskola ir biedrs Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā, UNESCO
Latvija asociēto skolu programmā, Junior achievement programmā, Mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības asociācijā, Latvijas Amatniecības kameras sadarbības
partneris.
15. Sadarbība ar Komo Profesionāles izglītības centru, Rundāles pils restorānu par Latvijas
vēsturiskās virtuves ēdienu receptēm, sagatavošanu un prezentāciju Rundāles pils
restorānā, kā arī prakses un praktisko mācību organizēšanu.
16. Amatu vidusskolai noslēgts līgumu ar SIA “DINEX LATVIA” par izglītojamo
apmācību un kvalifikācijas prakses nodrošināšanu uzņēmumā-Rubeņu ceļā 58, Ozolnieku
nov., Cenu pag., Raubēni.
17. Sadarbības līgums ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi par vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības ieguvi ieslodzītām personām.
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18. Sadarbības līgumi ar 60 darba devējiem kvalifikācijas prakses un DVB izglītības
īstenošanai.
19. Sadarbības līgumi ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.
20. Vienošanās ar Rīgas Tehniskās koledžas Sporta darba metodisko centru “AMI” par
sporta darba kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļas organizēšanu Izglītības iestādes
izglītojamiem, pedagogiem, darbiniekiem un administrācijai.
21 Sadarbības līgums ar Profesionālās izglītības biedrību, apvienojot Latvijas profesionālās
iestādes, profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, darbiniekus un izglītojamos kopējā ar
izglītību un jaunatnes audzināšanu saistītu problēmu risināšanā.
22. Sadarbības līgums ar PIKC Jelgavas Tehnikumu par ERAF projekta “Mācību
aprīkojuma modernizācijas un infrastruktūras uzlabošana
profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietveros.
23.Vienošanas ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “ Jelgavas sociālo lietu
pārvalde” par
friziera pakalpojumu sniegšanu audzēkņu prakses ietvaros.
24. Vienošanās ar Ārlietu un Starptautiskās attīstības Ministriju Francijas vēstniecību
Latvijā par franču valodas nodarbībām Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem.
25. Līgums ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru par audzēkņu apmācību
programmā “Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāji”.
26. Sadarbības līgums ar Nodarbināto valsts aģentūru par bezdarbinieku profesionālo
apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu.
27. Sadarbības līgums ar Valsts aģentūru “Kultūras informācijas centrs” par tehniskās
infrastruktūras attīstības nodrošināšanu projekta “Valsts vienotā bibliotēku informācijas
sistēma” ietvaros.
Amatu vidusskola regulāri sadarbojas ar darba devējiem, piesaista jaunus sadarbības
partnerus un slēdz jaunus sadarbības līgumus visās īstenojamajās profesionālās izglītības
programmās.
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
6.1.Jelgavas Amatu vidusskolas audzināšanas darba programma balstās uz valsts politiku
izglītojamo līdzatbildības un dzīves prasmju attīstībā, personīgās karjeras izaugsmē, vecāku
(ģimenes) nozīmīgo lomu sadarbībai ar skolu vienotu vērtībizglītības principu iedzīvināšanā,
dažādu institūciju un sabiedrības atbalstā kvalitatīvi jaunas pieejas nostiprināšanā izglītībā,
kurā vienlaicīgi ar izglītības apguvi pastāv izglītojamo ieinteresētība savas dzīves veidošanā.
6.2.. Audzināšanas darba prioritāte ir organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas
darbu, sekmēt brīvas, atbildīgas, patstāvīgas un radošas personas attīstību; virzīt izglītojamos
uz pašizziņas procesu, veidojot demokrātiskai sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām,
indivīda pienākumiem un tiesībām pret sevi. Iesaistīt skolas pasākumu organizēšanā un
līdzdalībā, radot izglītojamajiem iespēju veidoties par patstāvīgu, vispusīgi attīstītu,
mērķtiecīgu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā
izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt izglītojamo
kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.
6.3. Amatu vidusskolā izveidota audzināšanas darba sistēma, ko koordinē direktora vietnieks
audzināšanas jomā, savukārt tiešo audzināšanas darbu sadarbībā ar Amatu vidusskolas
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vadību, metodisko komisiju vadītājiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem veic grupu
audzinātāji, kuri pieejami audzēknim un vecākiem jebkurā laikā.
6.4. Amatu vidusskolā izstrādāta “Audzināšanas darba programma” trīs mācību gadiem
(2021./2022.-2023/2024.gadam). Audzināšanas procesa galvenais uzdevums - veicināt
audzēkņa izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina šādas vērtības – dzīvība,
cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas
valsts.
6.5.Amatu vidusskolā ir izkoptas tradīcijas, kuru īstenošanā un norisē iesaistās audzēkņi, kas
veicina viņu piederības apziņu Amatu vidusskolai, valstij. Amatu vidusskola organizē
izglītojošus pasākumus skolā, piemēram, Zinību diena, Skolotāju diena, Latvijas valsts svētki
un piemiņas dienas, Ziemassvētki, Lieldienas, Baltā galdauta svētki, Barikāžu piemiņas
pasākumi, Karjeras dienas, izlaidums, kā arī piedalās citu skolu un pilsētas organizētos
pasākumos, piemēram, Jāņa Čakstes dzimšanas diena, festivāls “Mehatrons”, “Piena, Maizes
un Medus svētki”, Uzņēmēju dienas, Jelgavas pilsētas svētki. Amatu vidusskolas audzēkņi ar
labiem panākumiem piedalās arī reģionālajos, valsts un starptautiskajos profesionālajos
konkursos.
Audzināšanas
programmā izvirzītās
prioritātes, uzdevumi
Organizēt pasākumus
izglītojamo patriotisma
audzināšanā, t.sk. valsts
svētku svinēšana un
atceres dienu atzīmēšana
Organizēt pasākumus
izglītojamo pilsoniskās
izglītības pilnveidē,
identitātes un piederības,
apziņas Latvijai un
Eiropai veicināšanā.

Plānotie un īstenotie pasākumi

Prioritāti, uzdevuma izpildi apliecinošs
pasākums

Koncerti, izstādes, konkursi,
klases
stundas, sacensības,
godināšanas,
atceres
un
piemiņas pasākumi, lāpu gājieni,
tikšanās, ekskursijas u.c.
Informēšana par nozīmīgiem
notikumiem Latvijā un Eiropāpasākumi, akcijas, konkursi,
diskusijas,
klases
stundas,
ekskursijas.

Audzēkņu izpratnes par Latvijas kultūru
veicināšanai,
izglītotas
personības
veidošanai aktīvi tiek izmantots “Latvijas
skolas somas” atbalsts.

Veicināt izglītojamo
sabiedrisko aktivitāti un
līdzdalību vietējās
kopienas un valsts dzīvē.

Skolas,
pilsētas
tradīcijas, labdarības
klases stundas.

Atbalstīt audzēkņu
pašpārvaldes darbību un
pieredzes popularizēšanu.

Pašpārvaldes
organizētās
aktivitātes, informēšana, skolēnu
iniciatīvas veicināšana.
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svētki,
akcijas,

Amatu vidusskola ir UNESCO dalībskola
un
audzēkņi aktīvi iesaistās dažādās
aktivitātēs kuras organizē
UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija, kā piemēram
mācību stunda “ANO un mēs”. “Eiropas
dienas” atzīmēšana .
Piederības stiuprināšanai Latvijai tiek
organizēts 11. novembrī ( lāpu gājiens ) ,
svinīgs pasākums
Latvijas valsts
dzimšanas dienā 18. novembrī, kā arī
ugunszīmes veidošana no svecītēm,
Barikāžu aizstāvju piemiņas pasākums.
Tradicionāla dalība Jelgavas pilsētas
organizētajos “Maizes, piena un medus
svētkos” un
organizēts konkurs par
garšīgtāko maizi sadarbībā ar “Latvijas
maiznieku
biedrību”. Dalība Jelgavas
pilsētas svētkos. Amatu vidusskolas
audzēkņi un pedagogi līdzdarbojas festivālā
“Mehatrons 2020”.
Iesaistīšanās pašpārvaldes darbā ir viena no
audzēkņu iespējām attīstīt savu personību.
Pašpārvalde iesaistās izglītības vides
uzlabošanā, Amatu vidusskolas pasākumu

Iesaistīt izglītojamos
interešu izglītības
programmās
kultūrizglītībā, vides
izglītībā un sporta
interešu izglītībā.

un kultūras dzīves veidošanā:
Zinību
dienas,
Skolotāju
dienas
organizēšana,
1.kursu adaptācijas nedēļā.
Organizētas tiešsaistes par karjeras
iespējām Amatu vidusskolā citām skolām.
Interešu izglītības programmu Amatu vidusskolā audzēkņiem ir iespēja
piedāvājums, pasākumi.
iesaistīties
interešu
izglītības,
kultūrizglītības un sporta pulciņos.
Skolā darbojas un svinīgo pasākumu norisē
iesaistās vokālais ansamblis, skolas teātris,
audzēkņu pašpārvalde.
Skolā darbojas sporta interešu izglītības
pulciņš -sporta spēļu aktivitātes, kartings,
modes defilē, franču valoda, itāļu valoda
Interešu izglītības nodarbību norises laiki,
telpas un pedagogi un norādīti nodarbību
grafikā, kurš ir pieejams uz ziņojuma dēļa
un elektroniski Amatu vidusskolas mājas
lapā sadaļā interešu izglītība.

Veicināt
izglītojamo Karjeras izglītības stundas,
dalību karjeras izglītībā.
dienas, tikšanās, grupas stundas,
atvērto
durvju
dienas,
konsultācijas,
anketēšana,
ekskursijas, vecāku, absolventu,
vietējo
uzņēmumu
resursu
izmantošana.
Organizēt pasākumus
Mācību semināri, praktiskas
izglītojamiem par
nodarbības, klases stundas,
drošības jautājumiem un
tikšanās, mācību ekskursijas.
rīcību ekstremālos
apstākļos, veselīgu
dzīvesveidu un atkarību
profilaksi.

Karjeras nedēļas pasākumi.
Tikšanās tiešsaistē klases stundā ar dažādu
jomu speciālistiem un skolas absolventiem.
Mācību preakses uzņēmumos, atbilstoši
mācību programmām ievērojot valstī
noteiktos
epidemioloģiskos
drošības
pasākumus.
Grupu audzinātāji mācību gada sākumā vai
atbilstoši nepieciešamībai audzēkņus
iepazīstina ar Amatu vidusskolas iekšējiem
noteikumiem un izglītības procesa
organizāciju.
Organizēta
evakuācijas mācība par rīcību ārkārtas
situācijas gadījumos.
Grupu audzinātāji, atbilstoši grupas darba
plānam organizē tiešsaistes par veselīgu
dzīvesveidu un atkarībām.

Pievērst
uzmanību Klases
stundas,
diskusijas,
izglītojamo
savstarpējo pieredzes apmaiņa, lomu spēles,
attiecību
kultūrai, tikšanās ar speciālistiem.
konfliktu
risināšanai,
vardarbības mazināšanai,
iecietības veicināšanai.

Grupu audzinātāji katra mācību gada
sākumā izstrādā darba plānu, kurā iekļautas
arī tematiskās stundas par audzēkņiem
aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar reālo
dzīvi.
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Grupu audzinātāji, atbilstoši izvirzītajām
prioritātēm, plāno tematiskās audzinātāja
stundas, kas iekļautas stundu sarakstā.

Organizēt
pasākumus
izglītības prestiža un
izglītojamo pašpilnveides
un
sabiedriskās
līdzdalības veicināšanai
izglītojamo vidū.

Sadarbībai ar
vecākiem/ģimeni
izmantot jaunas un
efektīvas sadarbības
formas un metodes.

Apbalvošanas/pateicības
pasākumi
par
skolēnu
sasniegumiem mācību un ārpus
stundu darbā.

1.Amatu vidusskolā
ir izveidojušās
tradīcijas:
Valsts svētkos audzēkņi saņem Amatu
vidusskolas atzinību par augstiem mācību
sasniegumiem.
Ziemassvētkos audzēkņi saņem Amatu
vidusskolas pateicības par sabiedrisko
aktivitāti un labajiem darbiem.
Pavasarī
audzēkņi
saņem
Jelgavas
valstspilsētas pateicības par sasniegumiem
konkursos un panākumiem mācībās (vidējā
atzīme virs 8,5 ballēm) .
Izlaidumā absolventi saņem pateicību par
augstiem sasniegumiem mācībās, aktīvu
sabiedrisko darbu un veikto ieguldījumu
Amatu vidusskolas attīstībā.
Amatu vidusskolas izcilākais absolvents
saņem
“Simtgades stipendiju”
īpašo
Latvijas valsts simtgadei veltīto stipendiju.
2. Izglītības programmas ietvaros sadarbībā
ar darba devējiem tiek īstenotas audzinātāja
stundas un audzināšanas pasākumi par
karjeras iespējām. Amatu vidusskolā notiek
pasākumi, kas veicina audzēkņu piederības
apziņu skolai, patriotismu un uzlabo
savstarpējās attiecības.
Aptaujas,
tikšanās,
vecāku 1. Amatu vidusskolas audzēkņu vecāku
sapulces, atvērto durvju dienas, pārstāvji ir deleģēti un darbojas Amatu
informatīvi materiāli.
vidusskolas
padomē,
sniedzot
priekšlikumus Amatu vidusskolas attīstībai.
2.
Ar
audzēkņiem
un
vecākiem
komunikācija notiek dažādos veidos –
tiekoties klātienē un risinot dažādus
problēmjautājumus, arī telefoniski un
elektroniski, nepieciešamības gadījumā rakstiski, nosūtot ierakstītas vēstules.
Klātienē tiek risinātas problēmsituācijas,
kurās
piedalās
Amatu
vidusskolas
administrācija
3. Grupu audzinātāji regulāri sadarbojas ar
audzēkņu vecākiem. Reizi mācību gadā
notiek
Amatu
vidusskolas
vecāku
sanāksme, kurā skolas administrācija un
grupu audzinātāji vecākus informē par
aktualitātēm skolā un audzēkņu izglītošanu.
Gadā vienu reizi notiek grupu vecāku
sapulces, piedaloties mācību priekšmetu
pedagogiem, nodrošinot individuālu pieeju
sadarbībai ar vecākiem.
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4. Apzinātas sociālā riska ģimenes, bāreņi.
5 .Ja audzēknis nav ieradies uz mācību
stundu, audzinātājs nekavējoties noskaidro
kavējuma iemeslus un, saskaņā ar 2011.
gada 1. februāra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā
izglītības iestāde informē audzēkņu
vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja
audzēknis
bez
attaisnojoša
iemesla
neapmeklē izglītības iestādi”, informē
audzēkņu vecākus vai attiecīgās institūcijas.
Organizēt
pasākumus, Individuālas tikšanās.
nodrošinot bērna, vecāku
un pedagoga klātbūtni, lai
risinātu jautājumus, kas
saistīti ar izglītojamā
mācību rezultātu analīzi
un
rekomendācijām
personības
attīstības
pilnveidei.

1.Grupu
audzinātāji
sadarbojas
ar
vecākiem, sastādot individuālos atbalsta
plānus audzēkņiem, kuri tiek iesaistīti
8.3.4.0. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska samazināšanai”,
pārrunājot
nepieciešamos
atbalsta
pasākumus un par to trīspusēji parakstot
vienošanos.

2.Amatu vidusskolā ir e-klase un katra
audzēkņa vecākiem tiek piešķirtas paroles
piekļuvei.
Semestra
beigās
katram
audzēknim tiek izsniegta e-klases izdruka,
kurā vecāki parakstās, ka ir informēti par
audzēkņa mācību sasniegumiem.
Veicināt
mācību Diskusijas, sanāksmes, klases 1.Grupu audzinātāji sadarbībā ar mācību
priekšmetu pedagogu un pasākumi
priekšmetu pedagogiem sadarbojas mācību
klašu
audzinātāju
procesa laikā – tiek diskutēts par katrai
sadarbību mācību un
grupai piemērotākajām mācību metodēm,
audzināšanas darbībā.
risinātas
problēmsituācijas,
uzklausīti
priekšlikumi darba uzlabošanai .
2.Attālinātā mācību procesa laikā grupu
audzinātāji palīdz iesaistīt mācību procesā
ikvienu audzēkni, seko līdzi audzēkņu
sekmībai, apmeklē audzēkņus viņu prakses
vietās, pavada mācību ekskursijās un kopā
ar audzēkņiem piedalās Amatu vidusskolas
un ārpus Amatu vidusskolas organizētās
aktivitātēs.
3.Amatu vidusskolā regulāri notiek
metodiskās apvienības sēdes, pedagoģiskā
poersonāla
darba
sanāksmes
un
pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek
analizēti audzēkņu sekmes un kavējumi. Ar
audzēkņiem, kuri regulāri neapmeklē
Amatu vidusskolu, grupu audzinātāji strādā
individuāli; nepieciešamības gadījumā uz
sarunu tiek aicināti arī audzēkņu vecāki un
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tiek piesaistīts izglītības programmu
nodaļas vadītājs direktore un direktores
vietnieces. Ilgstoši neattaisnotie kavējumi
tiek ievadīti valsts izglītības informācijas
sistēmā, norādot Amatu vidusskolas veiktās
darbības kavējumu novēršanai.

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas.
Amatu vidusskolā ir radīts labvēlīgs mikroklimats un patīkama profesionālās izglītības
apguves vide audzēkņu un pieaugušu personu neierobežotā vecumā izglītības attīstībai,
personības izaugsmei un kultūrizglītībai. Sadarbība ar izglītojamiem vienmēr vērsta uz
pozitīvu un cieņpilnu saskarsmi, ņemot vērā katra indivīda personību. Pirms mācību
uzsākšanas tiek noskaidrotas audzēkņa iepriekšējās zināšanas, pieredze, intereses, talanti, IT
nodrošinājums, lai atbalstītu un sekmētu viņa personības izaugsmi un nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības apguvi viņam vispiemērotākā veidā.

7. Citi sasniegumi
7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi
par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).
7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes
darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts
pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā.
Amatu vidusskolas informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes
darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021. mācību gadu un par sasniegumiem valsts
pārbaudes darbos.
Centralizēto eksāmenu kopējie rezultāti 2020./2021.māc.g., ņemot vērā, ka lielākā daļa
mācību procesa notika attālināti, ir zemāki kā iepriekšējos mācību gados.
Kā stabila tendence ir augstāki sasniegumi svešvalodu eksāmenos. Zināšanu līmeni ir
veicinājuši gan pieejamie mācību materiāli internetvidē – ‘uzdevumi.lv’, u.c…, gan dalība
Erasmus + mobilitātes prakšu programmu ietvaros ārzemēs.
Zemākie rezultāti matemātikā, kur, izvērtējot izglītojamo mācību sasniegumus beidzot
9. klasi, lielākajai daļai ir minimālais pieļaujamais vērtējums, tādejādi, norādot uz
pamatzināšanu trūkumu.
Pedagogi
rezultātus raksturo kā atbilstošus audzēkņu zināšanu un darba
novērtējumam.Lai gan izglītojamiem bija arī iespēja izmantot dažāda veida konsultācijas
ārpus stundu laika, tas nav nodrošinājis labāku sniegumu eksāmenos.
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8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem
(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību)
8.1.Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē
2020./2021.māc.g.
pedagogu 60 pedagogs
skaits izglītības iestādē
2020./2021.māc.g. profesionālo 30
mācību priekšmetu pedagogu
skaits izglītības iestādē
2020./2021.māc.g. profesionālo 30
mācību priekšmetu pedagogu
skaits, kuri ir piedalījušies
profesionālās
kompetences
pilnveidē
2020./2021.māc.g.
ieguldītie
līdzekļi
izglītības
iestādes
pedagogu
profesionālās
kompetences pilnveidē
8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits
2020./2021.māc.g. absolventu skaits - ieguvuši Absolvēja 128 audzēkņi
profesionālo vidējo izglītību, arodizglītību, 1.
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līmeņa profesionālo izglītību, pamatizglītību un Uzņemti 168
vispārējo vidējo izglītību izglītības programmās
salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši
mācības
2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši Absolvēja 45
kvalifikāciju)
profesionālās
tālākizglītības
programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas Uzņemti 60
sākuši mācības profesionālās tālākizglītības
programmās
8.3.Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana.
Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas
Amatu vidusskolā ir izstrādāti
profesionālās izglītības pieejamības veicināšanai
drošību un epidemioloģiskai
(atbalsta veidu pieejamība, piemēram, dienesta
situācijai atbilstoši
viesnīca, individuālās konsultācijas riska grupām, reglamentējošie normatīvie akti,
stipendijas, vides pieejamība u.tml.)
tiek veikta darba vides iekšējā
uzraudzība, ir izvērtēti darba
vides riski, ir izstrādātas
ugunsdrošības un drošības
instrukcijas. Redzamā vietā
izvietoti evakuācijas plāni,
noteikta rīcība ugunsgrēka
gadījumā.
Amatu vidusskola īsteno izglītības
programmu apguvi, diferencējot
mācību
metodes
atbilstoši
audzēkņu
iepriekšējai
sagatavotībai. Audzēkņiem ir
plaši
pieejamas
skolotāju
konsultācijas,
attālināti,
individuāli, klātienē un projektā
“PumPurs”.
Visās
Amatu
vidusskolas telpās ir pieejams
bezmaksas internets, kopēšanas
un
printēšanas
iespējas,
planšetdatori, datori bibliotekā.
Audzēkņiem tiek nodrošināta
bezmaksas
pieeja
mācību
profesionālajām
datorprogrammām - Mastercam,
SolidEdge u.c. .Amatu vidusskola
projekta
PuMPurs
ietvaros
izstrādājusi
individuālos plānus,
nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus
un daļēji apmaksāta audzēkņu
uzturēšanās
dienesta
viesnīcā-

Jelgavas pamatskolas „Valdeka” –
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attīstības centrā.
Katru mēnesi izglītojamie saņem
stipendiju
atbilstoši
iekšējiem
noteikumiem, ir nodrošināta iespēja
saņemt vienreizējo stipendiju.
Amatu vidusskolā ir lifts.
Amatu vidusskolas teritorijā un
gaiteņos
nodrošināta
videonovērošana.

8.4. Izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g.,
ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.)
Profesionālās izglītības absolventu proporcija, 79,2% absolventu uzsākuši darba
kuri nonākuši darba tirgū 1 gada laikā
gaitas
Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri 48% absolventu turpina mācības
turpina mācības nozarē (t.sk. augstākās izglītības nozarē un strādā
pakāpē)
Arodizglītības absolventu proporcija, kuri 72% absolventu uzsākuši darba
nonākuši darba tirgū 1 gada laikā ( pēc 12.klases) gaitas, 10% turpina mācības
Arodizglītības absolventu proporcija, kuri turpina Absolventi , kuri absolvējuši 3.
mācības
gadīgo arodizglītības
programmu100% turpina mācības
vispārējās vidējās izglītības
izlīdzinošajā kursā
1.līmeņa arodizglītības absolventu proporcija, 33% absolventu uzsākuši darba
kuri nonākuši darba tirgū 1. gada laikā
gaitas
1.līmeņa arodizglītības absolventu proporcija, 53% turpina mācības profesionālā
kuri turpina mācīties
skolā vai vidusskolā
Pamatizglītības absolventu proporcija kuri turpina 96% absolventu , turpina mācības
mācības
profesionālā skolā vai vidusskolā
8.5.apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar
2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.)
Profesionālās izglītības programmu absolventu
skaits, kuri strādā izglītībai/kvalifikācijai
atbilstošos amatos (informācija iegūta, izmantojot
10% absolventu aptaujas rezultātus)
Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība gada
laikā pēc profesionālās izglītības programmas
beigšanas ar iegūto izglītības kvalitāti (10%
absolventu aptauja)
Darba devēju apmierinātība ar programmu
absolventiem kopumā (fokusgrupu diskusijas,
konventa diskusiju rezultāti)
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75% absolventi

87% absolventu augstu novērtē Amatu
vidusskolā apgūtās profesionālās prasmes
un kompetences.
Aptaujātie 10 darba devēji atzinīgi novērtē
absolventu – jauno darbinieku attieksmi,
zināšanas, prasmes, kompetences.

8.6. Riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar
2021./2022.māc.g.)
Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, kas
iekļauti riska grupās (PMP, citas riska grupas, ar
kurām strādā izglītības iestāde)
Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar vecumu
un dzimumu (absolventu skaits no riska grupām,
citi panākumi)
8.7. Profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū (rādītājs tiek
analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g.
Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās
Fokusgrupu diskusija, Konvents, Zemgales
izglītības piedāvājuma aktualizēšanai nākotnes
plānošanas reģions
darba tirgus vajadzībām (anketēšana, fokusgrupu
diskusija, konvents u.tml.)
Informācija par mehānismiem, kas lietoti, lai
Zemgales plānošanas reģiona veiktā
nodrošinātu ieinteresētās puses ar visjaunāko
segmentēšana pa nozarēm;
informāciju par nākotnes darba tirgus vajadzībām EPALE informācija;
(piemēram, darbs, kurš tiek veikts ieinteresēto
Kopprojekti ar LDDK
pušu informēšanai, sadarbība ar LDDK, nozaru
organizācijām u.tml.)
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