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Jelgavas Tehnikums ir profesionālās izglītības iestāde, kas dibināta 1969. gadā. 
2018./2019.mācību gadā mācības skolā uzsāka 899 izglītojamie 8 profesijās. Skolā var 
iegūt automehāniķa, datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa, apdares darbu 
tehniķa, mēbeļu galdnieka un klientu apkalpošanas speciālista kvalifikāciju. 

Izglītojamie zināšanas sāk apgūt  15 gadu vecumā un turpina mācīties 4 gadus, 
apgūstot vispārējos un profesionālos priekšmetus. Jelgavas Tehnikumā izglītību 
iespējams turpināt arī pēc vidusskolas beigšanas, kad profesijas apguve ilgst 1,5 gadu, 
tāpēc skolā esošo jauniešu vecums ir no 15 līdz 21 gadam. Skolā strādā gan 
vispārizglītojošo priekšmetu, gan profesionālās izglītības skolotāji - kopā strādā vairāk 
nekā 90 skolotāju. Skola aktīvi piedalās dažādos sabiedriskos pasākumos, gan 
popularizējot skolas vārdu, gan demonstrējot skolēnu profesionālās prasmes dažādos 
starptautiskos un nacionālos konkursos. Jelgavas Tehnikums šobrīd ir iesaistīts vairākos 
valsts līmeņa projektos, kuru mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti, novērst priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, iegūt darba vidē balstītu profesionālo izglītību. 

Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti šādi speciālisti: iestādes direktors (vadības 
līmenis), projekta koordinators, skolas bibliotekārs, latviešu valodas skolotājs, krievu 
valodas skolotājs, angļu valodas skolotāji. Iesaistītajiem darbiniekiem ir vairāku gadu 
pieredze savā nozarē, augstākā izglītība un atbilstošas komunikācijas un profesionālās 
prasmes. 

Pēdējos gados skolas direktors ir uzraudzījis vairākus mobilitātes projektus, kas 
tiek īstenoti programmas Erasmus + ietvaros, kā arī uzrauga vairāku izglītības projektu 
īstenošanu valsts līmenī, nodrošinot projekta mērķu sasniegšanu un attiecīgo 
darbinieku iesaistīšanu projektos. Projekta koordinatoram ir vairāk nekā 10 gadu 
pieredze projektu vadībā, īstenojot gan Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
projektus, Nordplus programmas finansētus projektus, kā arī nacionāla līmeņa 
projektus, kas saistīti ar izglītības kvalitātes uzlabošanu. 
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Skolai ir arī pieredze starptautiskos projektu īstenošanā. Skolas bibliotekāre 
vairākus gadus organizē bibliotēkas darbu atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām, 
nodrošinot metodisko atbalstu jauniešiem un pedagogiem. Valodu skolotājiem ir daudzu 
gadu pieredze studentu mācīšanā dzimtajā / svešvalodā, viņi labi pārzina mūsdienīgas 
mācīšanās metodes un izplatītākās problēmas izglītības procesā. 

Projekta tiešā mērķa grupa būs skolotāji un skolas darbinieki, bet netieši - citi 
skolu skolotāji (~ 90 cilvēki), kuri tiks informēti par pieejamajiem mācību materiāliem 
un kolēģu zināšanām. Iepazīstoties ar labākajiem lasīšanas veicināšanas piemēriem, 
veiksmīgākās metodes tiks izmantotas arī Jelgavas Tehnikumā, tāpēc lasītprasmes 
veicināšana būs noderīga skolēniem, kuri piedalīsies šajos pasākumos. 

Jelgavas Tehnikums būs atbildīgs par noslēguma konferences organizēšanu un 
mācību materiālu tulkošanu. Jelgavas Tehnikumam ir piemērots aprīkojums un iespējas, 
lai organizētu šāda līmeņa pasākumus, kā arī atbalsta personāls, kas nodrošinās 
veiksmīgu konferences organizēšanu un tehnisko sagatavošanu. 

Skolā māca gan profesionālos gan vispārizglītojošos priekšmetus, ieskaitot 
dzimto valodu un svešvalodas. Bieži vien mācību procesā jaunieši, šķiet, nespēj strādāt 
ar informācijas avotiem, ieskaitot mācībām nepieciešamo literatūru. Skolā ir bibliotēka, 
kas organizē “jauno grāmatu dienas”, izstādes dažādiem māksliniekiem un piedāvā 
atbalstu darbam ar jauniešiem. Jelgavas Tehnikuma skolotāji ir ieinteresēti uzlabot 
savas profesionālās prasmes un veicināt lasīšanu jauniešu vidū - šī prasme stiprinās gan 
profesionālās, gan vispārējās izglītības mācību priekšmetu apguvi. 

Jelgavas Tehnikuma bibliotēka ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, 
palīdzot sasniegt izglītības mērķus atbilstoši izglītības standartam un tematiskajām 
programmām. Projekta dalībnieku komanda Jelgavas Tehnikumā var nodot savu 
pieredzi ieinteresētajiem bibliotēku darbiniekiem no citām skolām, dzimtās valodas 
skolotājiem un svešvalodu skolotājiem, arī projekta koordinatoram ir atbilstoša 
profesionālā pieredze. Latviešu valodas un svešvalodu skolotājiem Jelgavas Tehnikumā 
ir pieredze valodu nedēļu organizēšanā, kad dažādas nodarbības veicina dzimtās 
valodas un svešvalodu (angļu, vācu, krievu) apguvi. 

Jelgavas Tehnikums ir ieinteresēts uzlabot skolotāju profesionālās prasmes un 
pilnveidot mācību darba metodiku lasīšanas veicināšanas aktivitāšu attīstībā. Kā 
priekšrocība Jelgavas Tehnikuma iesaistei projektā jāmin iespēja izmēģināt aktivitātes, 
kas veicina lasīšanu īpašai jauniešu mērķa grupai - profesionālās izglītības iestādes 
izglītojamajiem, jo jauniešu intereses un motivācija vispārējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestādēs ir atšķirīgas. 

Jelgavas Tehnikums aktīvi piedalās dažādu projektu īstenošanā. Pašlaik tiek 
īstenots Erasmus + programmas Nr. 2017 1 LV01 KA102 035357 projekts "Jelgavas 
Tehnikuma audzēkņu un skolotāju profesionālo iemaņu uzlabošana, kurā 46 jaunieši un 
4 pedagogi īsteno profesionālo mobilitāti dažādās valstīs: Vācijā, Francijā, Lietuvā, 
Igaunijā, Bulgārijā, Itālijā 2018./2019.mācību gadā. Tehnikums īsteno Erasmus + 
programmas projektu " Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pasniedzēju profesionālo 
kompetenču uzlabošana " Nr. 2018-1-LV01-KA102-046893, kas nodrošina studentu 
došanos mācību mobilitātēs. Jelgavas Tehnikums darbojas arī kā uzņemošā organizācija, 
uzņemot viesus (jauniešus un pedagogus) no Spānijas, Lietuvas, Igaunijas izglītības 
iestādēm. 
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ES līdzfinansētie projekti, kas īstenoti pēdējos 3 gados 

 

ES programma Erasmus + 

Gads 2018 

Projekta identifikācijas numurs 2017 1 LV01 KA102 035357 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Jelgavas Tehnikums 

 

 

ES programma Erasmus + 

Gads 2019 

Projekta identifikācijas numurs vai līguma 
numurs 

2018-1-LV01-KA102-046893, 

Pieteicēja nosaukums Jelgavas Tehnikums 

 


