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1. Stratēģiskās attīstības ietvars 

Latvijas izglītības attīstības plānošanas 

dokumentos (“Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030.gadam”, “Latvijas 

Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. 

gadam“), “Izglītības attīstības pamat- 

nostādnes 2021.-2027.gadam “Nākotnes 

prasmes nākotnes sabiedrībai” (IAP))  

noteiktās prioritātes un attīstības mērķi:   

• Augsti kvalificēti, kompetenti un uz 

izcilību orientēti pedagogi un 

akadēmiskais personāls; 

• Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū 

augsti novērtētu prasmju attīstīšanu 

orientēts izglītības piedāvājums; 

• Atbalsts ikviena izaugsmei; 

• Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas 

un resursu pārvaldība. 

Jelgavas valstspilsētas attīstības stratēģijā noteiktie 

uzdevumi un attīstības prioritātes (“Jelgavas pilsētas 

izglītības attīstības stratēģija 2019.–2025. gadam” 

(JIAS)): 

• Nodrošināt mērķtiecīgu un efektīvu izglītības 

nozares pārvaldību; 

• Izstrādāt un ieviest attīstošu un motivējošu 

atbalsta sistēmu izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai, t.sk. sekmējot profesionālu 

pedagogu piesaisti; 

• Veidot pieejamu, iekļaujošu, radošu un attīstošu 

izglītības procesu un vidi; 

• Sekmēt atvērtu un vienotos mērķos balstītu 

sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, t.sk. 

uzņēmējiem. 

Pašvaldības stratēģiskajā plānā ietvertais Jelgavas 

Spīdolas Valsts ģimnāzijas (turpmāk tekstā - JSVĢ) 

stratēģiskais mērķis un uzdevums: 

• Starptautiskā bakalaurāta programmas realizācijas 

uzsākšana JSVĢ. 

• Reģionālā metodiskā centra funkciju un pedagogu 

tālākizglītības īstenošana.  

2. JSVĢ misija, vīzija un vērtības 

 

   

 

 

 

 

 

3.  

4.  

 

  

▪ JSVĢ ir uz vērtībām orientēta, erudīta un radoša vide, kas motivē 

izaugsmei un attīstībai, veicina izpratni par lokālām un globālajām 

problēmām, mudina aktīvi līdzdarboties, lai kopīgi veidotu labāku 

nākotni mūsu pilsētai, valstij, Eiropai un pasaulei.

MISIJA

▪ Nākotnē redzam savus skolēnus kā aktīvus, izlēmīgus, tolerantus, 

atbalstošus un komunikablus cilvēkus, kas iesaistās novitātēs, respektē 

citus un veido labāku pasauli ikvienam.
VĪZIJA

VĒRTĪBAS 

JSVĢ karogā 

Latvijas atmodas 

laikā iekļautais 

sauklis nosaka 

skolas vērtības, 

izglītības vidi un 

kultūru.ie   

         ZINĀTNEI 

           MĀKSLAI 

           TĒVZEMEI 

ZINĀTKĀRE 

RADOŠUMS 

PATRIOTISMS 



3. Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības obligātajā saturā un 

audzināšanas vadlīnijās noteikto caurviju prasmju un tikumu, sasaiste ar 

JSVĢ izglītības filozofiju un vērtībām  

ZINĀTKĀRE 

 

Balstoties atziņā, ka «Pētnieciskā interese pāraug mērķtiecīgā karjeras izvēlē» 

ģimnāzija izglītības procesā orientējas uz padziļinātu skolēnu pētniecisko 

prasmju pilnveidošanu un sasaisti ar mērķtiecīgu karjeras izvēli, attīstot:    

CAURVIJAS: kritiskā domāšana, digitālā pratība, problēmrisināšana, pašvadīta 

mācīšanās;     

TIKUMUS: centība, gudrība, atbildība.  

RADOŠUMS 

Atsaucoties absolventu atziņā «Skaista mums tā Spīdoliņa, pašu rokām 

veidota», ģimnāzija orientējas uz individuālo spēju un talantu attīstību, veidojot 

vidi ar augstu mācīšanās, saskarsmes un sadarbības kultūru, veidojot ieradumu 

iesaistīties skolas kultūras vides veidošanā, attīstot: 

CAURVIJAS: jaunrade, uzņēmējspēja, sadarbība; 

TIKUMUS: laipnība, tolerance, savaldība, līdzcietība.  

PATRIOTISMS 

Atbalstot ideju, ka «Mūsu valsts nebūtu iespējama, ja visos laikos 

nebūtu bijuši cilvēki, kuri spēja uzturēt brīvības garu», ģimnāzija veicina 

skolēnu pilsonisko atbildību, atbalsta un motivē jauniešu iniciatīvas, attīsta 

izpratni par globāliem procesiem un savas valsts identitātes nostiprināšanu, 

attīstot: 

CAURVIJAS: pilsoniskā līdzdalība; 

TIKUMUS: taisnīgums, drosme, līdzcietība, solidaritāte, mērenība. 

 

3. JSVĢ attīstības, mācību un audzināšanas darba prioritātes 

 

  

Vienotas mācību pieejas plānošana, ieviešana un nostiprināšana1

Caurviju prasmju attīstīšana un tikumu praktizēšana ikdienas darbā2

Uz vērtībām orientētas, erudītas un radošas vides plānošana un attīstīšana3

Kolektīva iesaiste un motivēšana pārmaiņu procesu realizēšanā izglītībā4



5. JSVĢ attīstības prioritātes un sasniedzamie rezultāti 2020.- 2025.gadam 

Pašvērtēšanas jomas, 

valsts un pašvaldības 

prioritātes 

JSVĢ 

prioritātes 
Sasniedzamais rezultāts 

Atbilstība mērķiem: 

Augsti kvalificēti, 

kompetenti un uz 

izcilību orientēti 

pedagogi un 

akadēmiskais 

personāls. (IAP) 

Vienotas mācību 

pieejas 

plānošana, 

ieviešana un 

nostiprināšana.  

• Skolotāji, skolēni un vecāki izprot snieguma līmeņa aprakstu (SLA) veidošanas principus;  

• Skolotāji, sadarbojoties jomu ietvaros, plāno, organizē un izvērtē jaunā mācību satura ieviešanu; 

• Skolotāji, sadarbojoties jomu ietvaros, plāno, organizē un izvērtē pašvadītas mācīšanās prasmju 

apguvi;  

• Skolotāji starpdisciplināri integrējuši karjeras izglītību pilnveidotajā mācību saturā un pieejā, 

sadarbojas ar profesionālām organizācijām, iestādēm, augstskolām; 

• Apzinātas skolotāju individuālās attīstības vajadzības profesionālo kompetenču pilnveidei un 

realizēta tālākizglītība. 

Starptautiskā 

bakalaurāta 

programmas 

realizācijas uzsākšana 

JSVĢ. (JIAS) 

 

 

 

Starptautiskā 

bakalaurāta 

programmas 

realizācijas 

uzsākšana un 

pedagogu 

sagatavošana. 

• Iegūts starptautiskā bakalaurāta (IB) kandidātskolas statuss;  

• Sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību izstrādāts IB programmas finansēšanas plāns; 

• Izstrādāta un licencēta Pamatizglītības otrā posma un Vispārējās vidējās izglītības 

oriģinālprogramma ar integrētu IB saturu un metodiku; 

• Skolotāju tālākizglītība atbilst IB prasībām, tā ir regulāra, iegūtās zināšanas un prasmes atspoguļojas 

kvalitatīvā izglītības procesā;  

• IB programma ir akreditēta, saņemts IB skolas statuss. 

Reģionālā metodiskā 

centra funkciju un 

pedagogu tālākizglītības 

īstenošana. (JIAS) 

Valsts ģimnāzijas 

funkciju un 

izcilības 

nodrošināšana 

• JSVĢ īsteno un atbilst Valsts ģimnāzijas statusa kritērijiem: daudzpusīgs programmu piedāvājums, 

metodiskais atbalsts un sadarbība mācību satura izstrādē reģionālā vai valsts līmenī, sistēmisks darbs 

skolēnu spēju un talantu attīstīšanai.  

Kvalitatīvas mācības  

Mūsdienīgs, kvalitatīvs 

un uz darba tirgū augsti 

novērtētu prasmju 

attīstīšanu orientēts 

izglītības piedāvājums. 
(IAP) 

 

Caurviju prasmju 

ieviešana un 

tikumu 

praktizēšana 

ikdienas darbā. 

 

• Ikviens mācību procesu balsta uz savstarpējo sadarbību, izvēloties mācību metodes, kas attīsta 

atbildību par veicamo darbu;  

• Sadarbības rezultātā ikviens mācību procesā iesaistītais mērķtiecīgi veicina centību un atbildību, 

pilnveidojot pašvadītas mācīšanās un digitālās prasmes;  

• Ikviens ir iepazinis pašvadītas mācīšanās principus, apzinājis savas stiprās un vājās puses, parāda 

atbildību, iniciatīvu un drosmi;  

• Mācību procesā starpdisciplināri iekļautas pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes, veicināta 

tikumu solidaritāte, līdzcietība un tolerance attīstība; 



• Iesaistoties pētniecībā un radošajā darbībā, skolēni ir attīstījuši kritisko domāšanu, komunikācijā 

praktizējot laipnību, savaldību, gudrību; 

• Attīstot jaunradi un uzņēmējspējas, veicināta izpratne par taisnīgumu un atbildība par akadēmisko 

godīgumu; 

• Sadarbībā ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem izstrādāti vienoti SLA caurviju prasmēm un 

tikumiem. 

Iekļaujoša vide 

• Atbalsts ikviena 

izaugsmei. (IAP) 

• Veidot pieejamu, 

iekļaujošu, radošu un 

attīstošu izglītības 

procesu un vidi. 
(JIAS) 

Uz vērtībām 

orientētas, 

erudītas un 

radošas vides 

plānošana un 

attīstīšana. 

• Izstrādāts ģimnāzijas (jaunās ēkas) fiziskās attīstības plāns, realizēta bibliotēkas būvniecība, 

teritorijas labiekārtošana, ierīkota sporta aktivitāšu zona; 

• Attālinātajā mācību procesā uzturēta skolas vienotā garīgā un fiziskā vide;  

• Sadarbojoties skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem izstrādāta skolas labbūtības ceļa 

karte; 

• Nodrošināta izcilības un individuālo kompetenču attīstība, piedaloties un īstenojot nacionāla un 

starptautiska mēroga pasākumus; 

• Modernizēta mācību vide un infrastruktūra, stiprināta digitālo resursu kapacitāte, izveidotas 

daudzfunkcionālas telpas (skat. 6.punktu). 

Laba pārvaldība 

• Nodrošināt 

mērķtiecīgu un 

efektīvu izglītības 

nozares pārvaldību. 
(JIAS) 

• Sekmēt atvērtu un 

vienotos mērķos 

balstītu sadarbību 

starp visām 

iesaistītajām pusēm, 

t.sk. uzņēmējiem.(JIAS) 

• Ilgtspējīga un 

efektīva izglītības 

sistēmas un resursu 

pārvaldība.(IAP) 

Kolektīva iesaiste 

un motivēšana 

pārmaiņu procesu 

realizēšanā 

izglītībā. 

• Skolas kolektīvs iesaistās valsts izglītības politikas veidošanā, Jelgavas stratēģiskās attīstības 

plānošanā;  

• Iesaistot vecākus un skolēnus, izstrādāti un realizēti vienoti attālinātā mācību procesa principi, 

izvērtēta efektivitāte; 

• Starptautisko izglītības pētījumu atziņas un  Starptautiskā bakalaurāta filozofija, metodika un 

vērtēšanas principi analizēti, integrēti un adaptēti mācību procesā, izveidots JSVĢ skolēna profils; 

• Viss skolas kolektīvs sadarbojas un iesaistījies efektīvā savstarpējā mācīšanās, nodrošinot izziņas un 

inovācijas kultūru izglītības iestādē, īstenojot skolas kā mācīšanās organizācijas pieeju;  

• Visas iesaistītās mērķgrupas jūtas piederīgas, redz savu lomu, zina savus uzdevumus un uzņemas 

atbildību par uzticētajiem pienākumiem, ar iniciatīvu iesaistās pašvērtēšanas procesā un attīstības 

plānošanā. 



6. JSVĢ telpu un teritorijas attīstības plāns 

 

Direktore   Ilze Vilkārse 

 

SASKAŅOTS: 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde  

Jelgavas Izglītības pārvalde 

vadītāja Gunta Auza 

2021.gada 21 . septembrī 

2020

Dabaszinību 

stāva remonts

Bibliotēkas 

vīzija

Teritorijas 
labiekārtošanas 
vīzija

Skolēnu iesaiste 
labiekārtošanā un 
līdzbudžetēšanā 

2021

Dabaszinību 
kabinetu 
aprīkošana

Bibliotēkas 

projektēšana

Jumta stāva 

telpu izbūve

Velonovietnes 

ierīkošana

Skolēnu iesaiste 

labiekārtošanā un 

līdzbudžetēšanā 

2022

Tualetes 3.stāvā 
ierīkošana

Bibliotēkas 
būvniecība, 
aprīkošana

Skolas teritorijas 
labiekārtošanas 
projekts

Sporta zonas 
pilnveidošana 
pašu spēkiem 

Skolēnu iesaiste 
labiekārtošanā un 
līdzbudžetēšanā 

2023

Pirmā stāva 
projektēšana

Iekšpagalma 
sakārtošana

Skolas teritorijas 
un sporta zonas 
labiekārtošana

VAM šķēršļu 
josla 

Skolēnu iesaiste 
labiekārtošanā un 
līdzbudžetēšanā 

2024

Pirmā stāva 
renovācija

Skolas 
piebūvju 
projektēšana

Laboratoriju 
projekts

Mazās sporta 
zāles projekts

Skolēnu iesaiste 
labiekārtošanā un 
līdzbudžetēšanā 

2025

Laboratoriju 
būvniecība un 
aprīkošana

Skolēnu iesaiste 
labiekārtošanā un 
līdzbudžetēšanā 


