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1. PAMATINFORM ĀCIJA 
 

1.1. Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra „Jelgavas Amatniecības 

vidusskola” juridiskais statuss 

 

Organizācijas nosaukums 

Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr 390, 18.08.2011. ar 
2011. gada 1. septembri Jelgavas Amatniecības 
vidusskolai tiek piešķirts nosaukums Rietumzemgales 
profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas 
Amatniecības vidusskola” 

Juridiskais statuss Valsts iestāde 

Reģistrācijas Nr. Izglītības iestāžu 
reģistrā    

 
|_2_|_8_|_3_|_1_|_0_|_0_|_2_|_4_|_1_|_5_| 
 

Adrese (juridiskā un pasta) Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV  - 3001 

Dibinātāji  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija  

Nodarbināto personu skaits 
(31.12.2011.) 

124 darbinieki                                                                                           

Pārskata gads 01.01.2011. – 31.12.2011. 
 

1.2. Īstenotās izglītības programmas 
 

Skolas pamatuzdevums ir profesionālās izglītības īstenošana. Skolā tiek īstenotas sekojošas 

izglītības programmas: 

Nr. 
p. k. 

Izglītības programma / 
kods profesionālā 

kvalifik ācija 

Kvalifik ācijas 
līmenis 

Mācību 
ilgums 
(gados) 

Grupu skaits 
2010/2011. 

m.g. 

Absolventu 
skaits, beidzot 

2010./2011. 
m.g. 

Grupu skaits 
2011./2012. 

m.g. 

Izglītojamo 
skaits 

2011./2012.m. g. 

1. 
Būvdarbi 33 525 01 
apdares darbu tehniķis 

3. 4  gadi 4 21 3 73 

2. 
Autotransports 32 525 01 
autoatslēdznieks 

2. 3  gadi 1 20 - - 

3. 
Autotransports 33 525 01 
automehāniķis 

3. 4. gadi 6 18 7 172 

4. 
Kokizstrādājumu 
izgatavošana 33 543 04 
mēbeļu galdnieks 

3. 4 gadi 4 23 4 86 

5. 

Administratīvie un 
sekretāra pakalpojumi 
33 3346 00 
sekretārs 

3. 4 gadi 4 22 2 66 

6. 

Ēdināšanas pakalpojumi 
33 811 02 
Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists 

3. 4  gadi 3 22 2 53 

7. 

Viesnīcu pakalpojumi 
33 811 03 
Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists 

3. 4  gadi 1 - 3 79 

8. 
Datorsistēmas 
33481 01 
 datorsistēmu tehniķis 

3. 4 gadi 4 21 4 106 

9. 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 
33 582 03 
Ēku iekšējo komunikāciju 
montāžas un apkalpošanas 
speciālist5s 

3. 4 gadi - - 1 26 
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10. 
Restorānu pakalpojumi 
35a 811 04 
Viesmīlis * 

3. 1  gads 1 20 1 22 

Kopā: 28 167 27 683 

11. 

Šūto izstrādājumu 
ražošanas tehnoloģija 
20T 542 02 
 drēbnieks 

2. 1  gads 1 15 1 18 

12. 

Metālapstrāde  
20T 521 01 
 rokas lokmetinātājs 
(MMA); Lokmetinātājs 
metināšanā ar mehanizēto 
iekārtu aktīvās gāzes vidē 
(MAG) 

2. 1 gads 4 68 3 54 

13 

Metālapstrāde * 
20T 521 01 
 rokas lokmetinātājs 
(MMA); Lokmetinātājs 
metināšanā ar mehanizēto 
iekārtu aktīvās gāzes vidē 
(MAG) 

2. 1 gads - - 1 18 

14. 
Enerģētika  
20T 522 00 
elektromontieris 

2. 1  gads 5 88 6 108 

15. 
Enerģētika  * 
20T 522 00 
elektromontieris 

2. 1 gads - - 1 18 

16. 

Kokizstrādājumu 
izgatavošana 
20T54304 
galdnieks 

2. 1 gads 2 35 1 18 

17. 
Būvdarbi  
20T 582 01 
Apdares darbu strādnieks 

2. 1 gads - - 1 18 

Kopā: 12 206 14 252 
* Vienošanas numurs 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3./10/IPIA/VIAA/001 Eiropas Savienības struktūrfondi izglītībai un zinātnei 
1.2.1.1.3.apakšaktivitāte “Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un 
īstenošanai” otrā kārta. “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču  
apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” 

 

2011.gadā Jelgavas Amatniecības vidusskolā 14 izglītības programmās mācījās 935 

izglītojamie, no kuriem 661 izglītojās profesionālās vidējās izglītības un 22 arodizglītības 

programmās, bet 252 tālākizglītības programmās. Izglītības iestādi 2010./2011. mācību gadā 

pabeidza 373 absolventi, no kuriem 147 ieguva vidējo profesionālo izglītību, 226 - arodizglītību.  

 
Izglītojamo skaits Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra „Jelgavas 

Amatniecības vidusskola” uz katra gada 1.oktobri. 

 
Gads 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Izglītojamo skaits 806 797 844 811 806 903 935 
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Izglītojamo skaits 

 

 

1.3.Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes un pasākumi 

Pārskata gadā galvenā uzmanība tika pievērta izglītības procesa kvalitātes un efektivitātes 

pilnveidošanai skolā, kā arī izglītojamo kontingenta saglabāšanai un materiāli tehniskās bāzes 

papildināšanai atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju līmenim, piesaistot ERAF struktūrfondus. Lai 

varētu iecerēto sasniegt, tika izvirzīti sekojoši prioritārie virzieni: 

� Pilnveidot pedagogu intelektuālo potenciālu tālākizglītības kursos. Pedagogu darba 

rezultātu pašanalīze un pašnovērtējums; 

� Akcentēt metodisko komisiju lomu kvalitatīvu izglītības programmu realizācijā; 

� Pievērst lielāku uzmanību audzinātāja lomai izglītojamo saliedēšanai grupā; 

� Iesaistīt darba devējus visos izglītības procesos, ne tikai vērtēšanā, bet arī plānošanā un 

izglītības programmu popularizēšanā. 

� Organizēt skolā sporta pasākumus. Piedalīties republikas un pilsētas mēroga sporta 

sacensībās.  

� Organizēt mācību procesu un metodisko darbu ar e-žurnāla starpniecību; 

� Pilnveidot skolas mājas lapu. 
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Ir noteikti  izglītības iestādes galvenie mērķi un uzdevumi: 

� Stimulēt un motivēt skolotāju piedalīšanos konferencēs un semināros, kā arī sekmēt 

personāla izaugsmi. 

� Uzņemt izglītojamos jaunajā izglītības programmā: siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 

un akreditēt izglītības programmu; 

� Veicināt skolas un Vecāku padomes sadarbību. 

� Sekot līdzi un piedalīties NVA izsludinātajos iepirkumos par profesionālās 

tālākizglītības programmu īstenošanu bezdarbniekiem. 

Dalība projektos: 

� Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītības programmu „Enerģētika” un „Būvdarbi” 

mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes 

uzlabošana” (Vienošanās Nr. 2010/0093/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/005) sadarbības 

īstenošana ar Zaļenieku arodvidusskolu. 

� Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ 

papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana”( Vienošanās Nr.2009/0001/ 1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001) 

īstenošanā. Saskaņā ar projektu mērķstipendijas piešķir  skolas izglītojamajiem, kuri 

apgūst profesionālās arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas. 

� ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”, 

Vienošanās Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042 Projekta īstenošanas 

sākums - 20.04.2010. īstenošana. Projekta īstenošanas beigas – 30.11.2011. 

Pedagogu tālākizglītība: 

� ESF programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

2.aktivitāte „Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai”; 

� ESF projekta apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. ”Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana” ietvaros profesionālās pilnveides kursi pedagogiem:  2011.gada 

janvāra līdz decembrim. 

� ESF projekta „Vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 

laika periodā no 01.01.2010.- 31.12.12. gadam piedalās deviņi pedagogi. 
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� ESF „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko 

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (Vienošanās Nr. 

2010/0043/1DP/2.1.1./09/IPIA/VIAA/001). 

1.3.1. Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti 2010./2011. mācību gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L īmenis 

Mācību priekšmets 
Skolēnu skaits, kuri 
saņēma vērt ējumu 

eksāmenā A B C D E F 

Latviešu valoda un literatūra 170 - - 13 40 93 24 

Angļu valoda  170 - 6 28 58 58 20 

Latvijas un pasaules vēsture 130 - 5 20 42 47 16 

Matemātika 170 - 5 20 42 87 16 

Kopā: - 16 81 182 285 76 

%            - 2.5 12.7 28.4 44.5 11.9 
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Jelgavas Amatniecības vidusskolas Valsts centralizēto eksāmenu vērt ējumu procentuālais 

sadalījums 

 

 

2010./2011. m.g. beidzot, visās izglītības programmās izglītojamo zināšanas, kārtojot valsts 

pārbaudes darbus, ir novērtēts pārsvarā piešķirot D un E līmeņa sertifikātus, t.i. 72.9 %. 

15.3% izglītojamie zināšanu līmenis novērtēts virs vidējā  - 97 izglītojamie ieguva B un C 

līmeņa sertifikātus. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir nedaudz palielinājies B un  C skaits, 

bet nav A līmeņa nevienam izglītojamajam. 



9 
 

 
 

1.3.2 Rezultāti profesionālās kvalifikācijas eksāmenos 2010./2011. mācību gadā 

 

1.3.3. Skolas pārstāvju piedalīšanās profesionālās pilnveides un informatīva satura 

pasākumos 2011. gādā 

Skolas pedagogi aktīvi ir pilnveidojuši savas zināšanas. Viens pedagogs ieguva Akadēmiskā 

maģistra diplomu. Divi darbinieki ieguva Profesionālā bakalaura diplomus, bet trīs saņēma pedagoga 

sertifikātus „Pedagoģijas darbības pamati” (240 stundas). Desmit pedagogi pabeidza projekta 

„Profesionālās izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšanas LLU” tālākizglītības kursus. (1140 

Nr. 
p. k. 

Izglītības programma 
profesionālā kvalifikācija 

Ieguva 
profesionālo 
kvalifikāciju 
(audzēkņu 

skaits) 

Neieguva 
profesionālo 
kvalifikāciju 
(audzēkņu 

skaits 

Eksaminējamo 
skaits 

1. Būvdarbi  
apdares darbu tehniķis 

21  21 

2. Autotransports  
autoatslēdznieks 

20  20 

3.  Autotransports  
automehāniķis 

18 1 19 

4. Kokizstrādājumu izgatavošana  
mēbeļu galdnieks 

23  23 

5. Administratīvie un sekretariāta 
pakalpojumi 
sekretārs 

22  22 

6. Ēdināšanas pakalpojumi 
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 

22  22 

7. Datorsistēmas 
datorsistēmu tehniķis 

21 1 22 

8. Restorānu pakalpojumi 
viesmīlis 

20  20 

kopā: 167 2 169 
Rezultāti profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (ieslodzījumu vietās) 

9. Kokizstrādājumu izgatavošana 
galdnieks 

35 1 36 

10. Metālapstrāde 
Rokas lokmetinātājs (MMA); 
Lokmetinātājs metināšanā 
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 
vidē (MAG) 

68 4 72 

11. Enerģētika 
elektromontieris 

88 2 90 

12. Šūto izstrādājumu ražošanas 
tehnoloģija 
drēbnieks 

15  15 

kopā: 206 7 213 
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stundas), viens pedagogs pabeidza 96 stundu kursu izglītības programmā Angļu valoda, B1 vidējais 

līmenis, 1. pakāpe,71 pedagogs piedalījās semināros (1488 stundas). 

Skolas skolotāji un izglītojamie ir piedalījušies dažādās skatēs un konkursos. 

 
Izglītojamo sasniegumi  profesionālajos konkursos 2011. gadā 

 

Nr. 
p.k. Konkurss Norises laiks, vieta 

Izglītības 
programma, 
kvalifik ācija 

Izglītojamā 
vārds, 

uzvārds 

Grupas 
Nr. 

Iegūtā 
vieta 

Dzintars 
Čumakovs 

304. 

Juris Rožāns 304. 
1. 

„Jaunais apdarnieks 
2011” 
Starptautiskais 
konkurss 

25.-26.05.2011. 
Lietuva, Jonišķu 
lauksaimniecības 
skola 

 
Būvdarbi 
 
Apdares darbu 
tehniķis 

Artūrs Reitiņš 304. 1. 

Gunārs 
Černovs 

301. 

Ritvars 
Zamerovskis 

301 

2.  
„Automehānika 
2011” 

28.-30.04.2011. 
BT1 Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala 

 
Autotransports 
 
Automehāniķis 

Atis Mazūdris 301 

8. 

4 „Krēsls 2011” 

01.06.-06.06.2011. 
Rīgas 
Amatniecības 
vidusskola 

Kokizstrādājumu 
izgatavošana 
Mēbeļu galdnieks 

Kristaps 
Cielava 

402 

3. 

 

Piedalīšanās olimpiādēs: 

• 2011.gada 23.februārī Jelgavas pilsētas Biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde; 

• 2011. gada 11. februārī Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiāde; 

• 2011. gada 07. februārī  Jelgavas pilsētas latviešu valodas olimpiāde; 

• 2011.gada 24. novembrī Jelgavas pilsētas angļu valodas olimpiāde. 

• 2011.gada 09. novembrī konkursā „Profs 2011” 

Piedalīšanās AMI rīkotajās sporta sacensībās Latvijā un Eiropā. 

   Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības 

vidusskola” piedalījās pilsētas un valsts mēroga pasākumos: 

� Karjeras nedēļas pasākumos Jelgavā. 

� Zemgales reģiona „Amatnieku svētkos 2011”, kas notika Apguldes profesionālajā vidusskolā 

un no skolas piedalījās:  
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vēderdeju kolektīvs - 4 izglītojamo sastāvā ( ieguva 3. vietu). 

� „Amatnieku svētku 2011” noslēguma pasākumos  Jelgavā 2011.gadā 19.- 20. maijam, 

veidojot spilgtu un neaizmirstamu skolas tēlu. 

� Pilsētas svētku gājienā 2011.gada 28.maijā (piedalījās 68 izglītojamie, 24 skolotāji un 

administrācijas pārstāvji). 

� Jelgavas skolēnu domes erudītu konkursā „Dipadu - dapadu”.  

� 6. vienotības velobraucienā Jelgavas pilsētā. 

� 2011.gada 11.novembra „Lāpu gājienā ”. 

 

1.3.4. Praktiskās nodarbības  

Praktiskās mācības skolā tiek īstenotas, pamatojoties uz arodizglītības vai profesionālās 

vidējās izglītības programmām un mācību plāniem, saskaņā ar teorijas un prakses grafiku. 

Mūsu sadarbības partneri praktiskajās mācībās:  

� Izglītības programmā «Būvdarbi" - SIA „PILONS", SIA „UNI SAN", SIA "Slokas 

celtnieks 7”, SIA „Būvnieks 07", SIA „RIMTS", SIA „ALVIMA". 

� Izglītības programmā «Autotransports" - SIA „Komandors", SIA „AUTO FANS", AS 

„AUTO REMONTS", SIA „AUTO MIKSS", SIA „GAMMA AR", SIA „AUTO FONS", 

SIA „RENTECH", SIA „ALVIMA", SIA „RAL-AUTO”, SIA „S trong Auto”, SIA „Auto 

Mikss 111”.  

� Izglītības programmā «Ēdināšanas pakalpojumi" - SIA „EKS REMMA", SIA „Pica 

Serviss", SIA „Viktorija B", SIA „Rimi Latvija", SIA „Neirum”, SIA „Sporta komplekss 

„Zemgale V”.  

� Izglītības programmā „Kokizstr ādājumu izgatavošana" - SIA „G&J", SIA «Jelgavas 

mēbeles", SIA „Weloco", SIA „Spals", SIA „Eibe". 

� Izglītības programmā „Sekretariāta un biroja darbs" - VAS CSDD, Jelgavas 

pašvaldības administrācija, SIA „ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA", SIA „Kanclers 

plus", SIA „MONRO", SIA „AUTO VO", SIA „Projekts - māja", Jelgavas zonālais valsts 

arhīvs, Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra, Pārtikas un Veterinārā dienesta 

Dienvidzemgales pārvalde. 

� Izglītības programmā „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” - SIA „EVOPIPES”, SIA 

„UNI SAN”, SIA „Fortum Jelgava”, SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”. 

� Sadarbība ar minētajiem  uzņēmumiem turpināsies arī nākamajā mācību gadā.  

� Ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības 

valsts aģentūras ārzemju sakaru daļu, kas nodrošina iespēju īstenot  praksi Vācijā 
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„Ēdināšanas pakalpojumi” programmas izglītojamajiem, izmantojot  viesnīcu un restorānu 

personāliju darbā iekārtošanas pakalpojumu specializētu aģentūru „ZIHOGA”. Iespēju 

praktizēties Vācijā 2011. gadā izmantoja 13 izglītojamie. 

� 2011. gadā 27. decembrī tika noslēgts sadarbības līgums par prakses iespējām izglītības 

programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamiem Itālij ā ar servisa aģentūru „EUROPE 

3000 SRL”, kuras ietvaros 6 izglītojamie 2011./2012. mācību gadā praktizējās Itālij ā. 

� Izglītības programmas „Būvdarbi” izglītojamie izmanto iespēju piedalīties Knauf Akadēmija 

LV Web elektronisko apmācību sistēmā. Izglītības iestādē,  sadarbībā ar SIA KNAUF, tiek 

organizēti praktiskās darbības semināri skolas pedagogiem, izglītojamajiem un Jelgavas 

pilsētas uzņēmumu vadītājiem nozarē.  

Organizēti semināri, konkursi, pasākumi izglītības programmās: 

� 3 semināri izglītības programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana”. 

� 1 seminārs izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”. 

� 1 pasākums izglītības programmā „Viesnīcu pakalpojumi”. 

� 1 starpskolu konkurss izglītības programmā „ Administratīvie un sekretariāta  

 pakalpojumi”. 

� 1 skolas konkurss izglītības programmā „Viesnīcu pakalpojumi”. 

 

2 FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI  

2.1. Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības 

vidusskola” finanšu resursi un darbības rezultāti 

 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance Ls) 

Nr.  
p. k.  2011. gada sākumā 2011. gada beigās 

1. Aktīvi:   
1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 362082 308642 
1.2. Apgrozāmie līdzekļi 160645 124498 
2. Pasīvi:   

2.1. Pašu kapitāls 430134 382028 
2.2. Kreditori 92593 51112 

 
2.2.Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Valsts pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 

(programma 2150000200 profesionālā izglītība 2011. gadā, LVL)  
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Pārskata gadā 
Nr. 
p.k. Finansiālie   rādītāji 

Iepriekšējā gadā 
kopā visās 

programmās un 
apakšprogrammās 
(faktiskā izpilde) 

apstiprināts 
likum ā faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 948178 989759 1010946 

1.1 dotācijas 898302 967390 982129 

1.2 maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

49876 22369 28817 

1.3 ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

1.4 ziedojumi un dāvinājumi 1086 - 649 

2. Izdevumi (kopā) 949838 989759 1009074 

2.1 uzturēšanas izdevumi (kopā)  941838 981759 996498 

2.1.1. kārtējie izdevumi 866718 907119 922938 

2.1.2 procentu izdevumi - - - 

2.1.3 Subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

75120 74640 73560 

2.1.4 kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbībā 

- - - 

2.1.5 uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2 izdevumi kapitālieguldījumiem 8000 8000 12576 

2.3. Valsts pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums. Apakšprogramma 2150260630600 

Eiropas sociālā fonda (ESF) projekti (2007 - 2013) 

1) 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” 

projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”. 

2) 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem izglītojamajiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”. 

3) 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes „Profesionālās programmu, pamatprasmju un kompetenču 

apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. 

 

Pārskata gadā Nr. 
p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) Apstiprin āts likumā Faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 203 595 246 422 266 614 

1.1 dotācijas 203 595 246 422 266 614 
2. Izdevumi 203 595 246 422 266 614 

2.1. uzturēšanas izdevumi 203 595 246 422 266 614 
2.1.1. kārtējie izdevumi 66 171 110 540 120 014 
2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 137 424 135 882 146 600 
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sociālie pabalsti 

2.4. Valsts pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums. Apakšprogramma 2150260630600 

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007 - 2013) 

� 3.1.1.1. apakšaktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai’ projekts „Jelgavas 

Amatniecības vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma 

modernizācija izglītības programmā „Autotransports”, „Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu 

izgatavošana’”. 

� 3.1.1.1. . apakšaktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai’ projekts „Jelgavas 

Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija”. 

Pārskata gadā 
Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 
Apstiprin āts 

likum ā 
Faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

113 668 2 037 346 18 176 

1.1 dotācijas 113 668 2 037 346 18 176 

2. Izdevumi (kopā) 113 668 2 037 346 18 176 

2.1. uzturēšanas izdevumi( kopā) 113 668 159 194 18 176 

2.1.1. kārtējie izdevumi 113 668 159 194 18 176 

2.1.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 0 1 878 152 - 

 
 

2.5. Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2011. gadā 

Nr.p.k.  Lati 
1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 649 

1.1. Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi 
naudā 

497 

1.2. Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi 
naturālā veidā 

152 
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3. PERSONĀLS 

3.1.Skolas struktūra 
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3.2.Amata vietu skaits pārskata gadā 

Skolas darbības nodrošināšanas galvenais resurss ir personāls. Augstu darba kvalitātes 

un efektivitātes rādītāju sasniegšanai svarīga nozīme ir darbinieku izglītībai un 

kvalifikācijai, tāpēc šī principa ievērošana atspoguļojas personāla vadības politikā. 

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra „Jelgavas Amatniecības 

vidusskola” uz 2011. gada 01. janvāri strādāja 124 darbinieki, no kuriem 79 pedagoģiskais 

personāls, administratīvais un saimnieciskais personāls – 45 darbinieki. 

Darbinieku skaits 

2009.g. 2010.g. 2011.g. 
Rādītāja nosaukums 

kopā 
t.sk. 

pamatdarbini
eki 

kopā 
t.sk. 

pamatdarbi
nieki 

kopā 
t.sk. 

pamatdarbini
eki 

KOPĀ darbinieki 102 110 110 96 124 102 

Pedagogi: 65 70 70 59 79 61 

no tiem profesionālās 
izglītības 
skolotāji 

51 61 61 50 67 51 

pārējie pedagogi 14 9 9 9 12 10 

Medicīniskais personāls  - - - - 1 - 

Pārējie darbinieki 37 40 40 37 44 41 

 

3.3. Personāla izglītība, sadalījums pa vecuma grupām 

Personāla izglītība: 

� Maģistra grāds – 13 darbiniekiem; 

� Augstākā – 65 darbiniekiem 

� Vidējā profesionālā  un pedagoģiskā- 6 darbiniekiem; 

� Vidējā profesionālā – 22darbiniekiem; 

� Vidējā vispārējā – 10 darbiniekam 

� Pamatizglītība – 6 darbiniekiem; 
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� Sākumizglītība – 2 darbiniekam. 

 

Pedagogu izglītība 

 

Pedagogu izglītība  (%) 
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Darbinieku profesionalitāte ir viens no svarīgākajiem skolas darba kvalitātes 

rādītājiem, liela uzmanība tiek pievērsta personāla apmācībai, kompetences un kvalitātes 

pilnveidošanai. 

Darbinieku kvalifikācijas pasākumi tiek organizēti, ņemot vērā darbības rezultātu un 

novērtēšanā apzinātās mācību vajadzības, kā arī nepieciešamību konkrētu uzdevumu 

izpildei. 

Personāla sadalījums pa vecuma grupām 
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Personāla sadalījums pēc dzimuma 

 

4.  KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU 

4.1. Pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

Komunikācija ar sabiedrību tiek nodrošināta: 

� Izvēršot reklāmas kampaņu, lai informētu sabiedrību par apgūstamajām profesijām, 

interešu izglītību un sabiedriskajām aktivitātēm skolā. 

� Izmantojot skolas mājas lapu www.jav.lv tiek publicēta visa jaunākā informācija. 

Skolas mājas lapa nepārtraukti ir jāpilnveido. 
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� Piedaloties „Amatnieku svētkos” ar „Meistarstiķi”, kura mērķis bija prezentēt skolā 

apgūstamās profesijas. 

� Piedaloties Jelgavas pilsētās svētku gājienā. 

� Organizējot vecāku sapulces, kurās tiek sniegta plaša informācija par mācību procesu, 

kā arī iespējām saņemt stipendijas no Eiropas Struktūrfonda līdzekļiem. 

� Organizējot skolā vecāku dienas. 

� Ievietojot informāciju par skolā apgūstamajām izglītības programmā avīzēs „Zemgales 

Ziņas” un „Jelgavas Vēstnesis”. 

� Organizējot atvērto durvju dienas, ar radošajām darbnīcām, lai iepazīstinātu 

pamatskolas skolēnus ar skolā apgūstamākām profesijām un mudinot jauniešus 

izvēlēties turpināt izglītību mūsu skolā. 

� Strādājot skolā sociālais pedagogam, kas veicina sadarbību ar izglītojamajiem, 

pedagogiem un izglītojamo vecākiem. 

� Veicot aptaujas, lai izzinātu izglītojamo un vecāku viedokli par izglītības procesu 

skolā. 

 

5. NĀKAMAJ Ā GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpin āti 

 
� Piedalīšanās Karjeras dienas pasākumos Jelgavas pilsētā. 

� Informācijas dienu organizēšana. 

� Dalība Pilsētas svētku gājienā 2012.gada maijā. 

� Līdzdalība akcijā „Drošības dienas skolās 2012”, kā arī drošības tēmas aktualizēšana 

visa mācību gada garumā. 

� Līdzdalība Jelgavas skolēnu domes organizētājā erudītu konkursā  „Dipadu-dapadu”. 

� Dalība ikgadējā „Lāpu gājienā ” Jelgavā 11.novembrī. 

� Sadarbība ar Jelgavas Atkarību un profilakses centru. 

� Sadarbība ar darba devējiem. 

� Izglītojamo patstāvīgo darbu izstāde, priekšmetos, kuros ir patstāvīgo darbu stundas. 
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� Turpināt izglītojamo un strādājošo darba apstākļu un vides uzlabošanu, modernizēt 

infrastruktūru (telpas, ventilācijas sistēmas, siltumtīklus). 

� Dalība „Zemgales koku dienās” Jelgavas pilsētā. 
 
 

5.2. Plānotie pasākumi 2012. gadā 
 
 
5.2.1 Republikas profesionālie konkursi: 

� Izglītības programmā Būvdarbi – „Starptautiskais profesionālās meistarības konkurss 

„Jonišķi 2012”. 

� Izglītības programmā Kokizstrādājumu izgatavošana – „Krēsls 2012”. 

� Izglītības programmā Autotransports – „Automehānika  2012”. 

� Izglītības programmā Ēdināšanas serviss – „Starpskolu profesionālais konkurss  

„Nopietni nenopietni”. 

 
5.2.2. Praktiskās darbības semināri: 

� Izglītības programmā – Būvdarbi. 

� Izglītības programmā - Kokizstrādājumu izgatavošana. 

 
5.2.3. Skolas konkursi: 

� Izglītības programmā – Administratīvie un sekretāra pakalpojumi. 

� Izglītības programmā – Būvdarbi. 

� Izglītības programmā – Datorsistēmas. 

� Izglītības programmā - Ēdināšanas serviss. 

� Izglītības programmā – Viesnīcu pakalpojumi. 

� Izglītības programmā – Autotransports. 

� Izglītības programmā – Kokizstrādājumu izgatavošana. 

� Matemātikas un dabaszinību nedēļa. 

� Valodu nedēļa. 

 
 
 
 

5.3. Plānotie uzdevumi 2012.gadā 

 

5.3.1. Stimulēt un motivēt skolotāju piedalīšanos konferencēs un semināros, kā arī sekmēt 

personāla izaugsmi. 
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5.3.2. Izglītojamo uzņemšana jaunajās specialitātēs izglītības programmās: administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi (specialitātē klientu apkalpošanas speciālists) un restorānu 

pakalpojumi (specialitātē bārmenis)  un programmu akreditēšana. 

5.3.3. Pedagogiem turpināt  apgūt mūsdienu tehnoloģijas, tā pilnveidojot mācību procesu. 

5.3.4. Veicināt skolas un Vecāku padomes sadarbību. 

5.3.5. Skolotājiem, metodiskajās sēdēs, savstarpēji dalīties pieredzē par IKT izmantošanas 

iespējām. 

5.3.6. Sekot līdzi un piedalīties NVA izsludinātajos iepirkumos par profesionālās 

tālākizglītības programmu īstenošanu bezdarbniekiem. 

5.3.7. Veikt Jelgavas Amatniecības vidusskolas īpašumu rūpīgu izpēti, novērtēšanu un veikt  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. 

5.3.8. Labiekārtot skolas teritoriju, sporta laukumu, nodrošināt teritorijas apgaismošanu un 

norobežošanu no pieguļošajām teritorijām. 

5.3.9. Plānotie pedagogu izglītošanās projekti: 

� ESF programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

2.aktivitāte „Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai 

pārkvalifikācijai”. 

� ESF projekta apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. ”Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana” ietvaros profesionālās pilnveides kursi pedagogiem:        

2012.gada janvāra-decembrī. 

5.4. Nākamā 2012.gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 
 

5.4.1..Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ 

papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana”(Vienošanās Nr.2009/0001/ 1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001) īstenošanā. 

Saskaņā ar projektu mērķstipendijas piešķir skolas izglītojamajiem, kuri apgūst 

profesionālās arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas. 

5.4.2. Profesionālās izglītības pilnveidošana siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas izglītības 

programmā, pamatojoties uz tirgus vajadzībām (Improvement of the vocational 

education according to the needs of labour market). Projekta kopējā summa - 93500,00 

EUR. 




