
Apstiprināts ar 
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 

13.01.2020 rīkojumu Nr. 3-rp…... 
 

Konkursa “Laiks iespējām” 

nolikums 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības un privāto 

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk - Jelgavas pilsētas izglītības 
iestādes) vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu konkursa “Laiks iespējām”  (turpmāk 
tekstā - Konkurss) norisi un Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas piešķiršanas 
kārtību pedagogiem.  

1.2. Konkursa organizētājs - Jelgavas pilsētas pašvaldība.  
1.3. Konkursu organizē ar Jelgavas pilsētas domes (turpmāk – Dome) priekšsēdētāja rīkojumu 

izveidota konkursa komisija.  
1.4. Konkurss tiek izsludināts Jelgavas pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas 

pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības 
centrs” mājas lapā www.zrkac.lv, un nolikums tiek nosūtīts elektroniski Jelgavas pilsētas 
izglītības iestādēm. 

1.5. Konkursā var piedalīties Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības 
pirmā posma (1. –6. klase),  pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase), vidējās izglītības 
(10.–12. klase) un profesionālās izglītības vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi 
gan individuāli, gan komandā (ne vairāk kā 2 pedagogi) (turpmāk – dalībnieki). 

1.6. Konkursā nepiedalās konkursa “Laiks iespējām” 2018./2019. m. g. 1. vietas ieguvēji. 
1.7. Konkursa dalībnieku izstrādātie metodiskie materiāli tiks ievietoti vietnē 

www.metodiskiedargumi.lv 
 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi 
2.1. Konkursa mērķis: mācību procesa kvalitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas izglītības 

iestādēs. 
2.2. Konkursa uzdevumi: 

2.2.1. apzināt aktīvus un radošus pedagogus, kuri veicina izglītojamo kompetenču 
attīstīšanu, nodrošinot mācīšanos iedziļinoties; 

2.2.2. novērtēt un popularizēt konkursa dalībnieku darba pieredzi, sekmējot veiksmīgāko 
ideju pārnesi citu pedagogu mācību darbā. 

 
3. Konkursa saturs 

3.1. Dalībnieki izglītības iestādē ekspertu komisijai  prezentē vienu mācību tēmu, definējot tās 
mērķi,  sasniedzamos rezultātus un izstrādātos komplekso uzdevumu piemērus. 
3.2. Izvēlētās tēmas ietvaros novada atklāto mācību stundu vai dubultstundu. 
3.3. Pēc tēmas apguves sagatavo un iesniedz metodisko materiālu elektroniskā formātā. 
 

4. Konkursa norises kārtība 
4.1. Aizpildīts konkursa pieteikums (pielikumā) līdz 2020. gada 7.februārim iesniedzams 

elektroniski uz e-pastu antra.skinca@zrkac.jelgava.lv vai nogādājot personīgi Jelgavas 
pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādē „Zemgales reģiona kompetenču 
attīstības centrs”, Svētes ielā 33, Jelgavā, LV-3001; 219. kabinetā.  

4.2. Atbalsta nodarbības par konkursa saturu dalībniekiem tiek nodrošinātas 2020. gada 
februārī. 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zrkac.lv/
http://www.metodiskiedargumi.lv/
mailto:antra.skinca@zrkac.jelgava.lv
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4.3. Mācību tēmu prezentēšana un mācību stundu vērošana notiek no 2020. gada 2. marta 
līdz 30. aprīlim.  

4.4. Mācību tēmas prezentēšanas un stundas norise var tikt filmēta. Saskaņojot ar konkursa 
dalībnieku, video materiāls var tikt izmantots konkursa dalībnieku labās prakses 
popularizēšanai.    

4.5. Metodiskais materiāls elektroniskā formātā iesniedzams līdz 2020. gada 7. maijam. 
4.6. Metodiskā materiāla ieteicamais saturs: 

4.6.1. mācību tēmas mērķi un sasniedzamie rezultāti; 
4.6.2. dziļās mācīšanās komplekso uzdevumu piemēri; 
4.6.3. atklātās mācību stundas plāns un citi materiāli (darba lapas, snieguma līmeņa 

apraksti, vizuālais materiāls u.tml.). 
4.7. Konkursa laureātu apbalvošana notiek Jelgavas pilsētas svētku ietvaros 2020. gada maijā. 
4.8. Konkursa laureātu darba prezentēšana 2020. gada pedagogu augusta sanāksmē. 
 

5. Vērtēšana 
5.1. Konkursa dalībnieku profesionālo sniegumu vērtē ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu 

izveidota ekspertu komisija.   
5.2. Ekspertu komisijā iekļaujamo ekspertu skaitu nosaka konkursa komisija, ņemot vērā 

konkursa dalībnieku skaitu.  
5.3. Ekspertu komisija sagatavo vērtēšanas rezultātu kopsavilkumu un priekšlikumus par 

balvu piešķiršanu.  
5.4. Konkursa komisija izvērtē ekspertu komisijas iesniegtos dokumentus un pieņem 

lēmumu par Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas piešķiršanu pedagogiem. 
5.5. Vērtēšanas kritēriji. 

5.5.1. Mācību tēmas prezentēšana: 
5.5.1.1. noteikti mērķi un sasniedzamie rezultāti; 
5.5.1.2. izstrādāti dziļās mācīšanās komplekso uzdevumu piemēri. 

5.5.2. Mācību stunda atbilst izpratnei par mūsdienīgu mācību procesu: 
5.5.2.1. sasniedzamā rezultāta izvirzīšana;  
5.5.2.2. uzdevumi, kas virza uz sasniedzamo rezultātu; 
5.5.2.3. atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana; 
5.5.2.4. informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana. 

5.6. Vērtējums par katru kritēriju tiek izteikts punktos: no 1 līdz 4 (1 - nepietiekami; 2 
pietiekami; 3 - labi; 4 - teicami). 

 

6. Konkursa uzvarētāju apbalvošana 
6.1. Konkursa laureāti tiek apbalvoti 2020. gada maijā Jelgavas pilsētas svētku ietvaros. 
6.2. Uzvarētāji tiek noteikti katrā izglītības pakāpē: pamatizglītības 1.posms (1.-6.klase), 

pamatizglītības 2.posms (7.-9.klase), vidējā izglītība (10.-12. klase). 
6.3. Konkursa laureātiem tiek pasniegta naudas balva, pamatojoties uz augstāko iegūto 

punktu skaitu:  

Vieta Balvas apmērs (pēc nodokļu nomaksas) 

1.vieta 500 (pieci simti) euro 

2.vieta 400 (četri simti) euro 

3.vieta 300 (trīs simti) euro 
 

6.4. Konkursa komisijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas. 
6.5. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Jelgavas pilsētas mājas lapā 

www.jelgava.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes „Zemgales 
reģiona kompetenču attīstības centrs” mājas lapā www.zrkac.lv. 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zrkac.lv/
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7. Citi noteikumi 

7.1. Kontaktinformācija: Sanita Šabanska, e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv, tālr. 
63012152; Antra Škinča, e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv, tālr. 63012154. 

7.2. Jebkuras izmaiņas nolikumā vai konkursa norisē tiks nekavējoties publicētas Jelgavas 
pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības 
iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” mājas lapā www.zrkac.lv., tās 
redzami izceļot. Konkursa dalībnieku pienākums ir sekot līdzi šīm izmaiņām. 
 

 

 

 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes 

„Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” direktore                                                  S. Vīksna 

  

mailto:sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv
mailto:antra.skinca@zrkac.jelgava.lv
http://www.jelgava.lv/
http://www.zrkac.lv/
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Pielikums 

Konkursa “Laiks iespējām” nolikumam 

 
  

PIETEIKUMS 
konkursam “Laiks iespējām” 

 

Pretendenta vārds, uzvārds 

 

 

Izglītības iestāde  

Izglītības pakāpe, kurā 

piedalīsies konkursā 

☐pamatizglītības 1.posms (1.-6.klase) 

☐pamatizglītības 2.posms (7.-9.klase) 

☐vidējā izglītība 

Mācību 

priekšmets/priekšmeti, 

kurā/kuros plānots vadīt 

stundu 

 

Mācību tēma, kas tiks 

prezentēta 

 

 

 

 

Pretendenta paraksts: 

 

Izglītības iestādes vadītāja paraksts: 

 

Datums: 

 
 


