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Kursi tiek īstenoti 2 auditorijās:
datorklase (4 datori);

mācību klase (latviešu valodas apguve)
Viena klase semināriem, lekcijām

Darbu sāk Metālapstrādes apmācības 
�liāle (tagadējais nosaukums – 
Metālapstrādes Mācību parks)

2003.g.

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības 
centrs apvienojas ar Jelgavas Izglītības 
pārvaldes Metodiski informatīvo centru

2005.g.

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības
centrs pārtop par Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centru

2011.g.
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2017. gads



   3 

1997. gads
Svētes ielā 33 darbību uzsāk Jelgavas pašvaldī-
bas iestāde „Jelgavas reģionālais Pieaugušo 
izglītības centrs” (JRPIC). Nodibināts Jelgavas 
Izglītības pārvaldes Metodiski informatīvais 
centrs – MIC, un tas pārceļas uz jaunām telpām 
– Svētes ielu 33.

          Ar ASV vēstniecības �nansiālu atbalstu izvei-
dots latviešu valodas mācību centrs. Projekta 
ietvaros Svētes ielas 33 2. stāva telpās tiek 
veikts remonts un iekārtotas pirmās divas 
auditorijas, iegādāti 4 datori un uzsākta kursu 
īstenošana. 

1998. gads

Projekts “Phare 2000 – Metālapstrāde Jelga-
vas pilsētā”. Tiek veikta Jelgavas reģionālā 
Pieaugušo izglītības centra ēkas Svētes ielā 
33 renovācija, izveidotas pirmās datorklases 
un ieviestas jaunākās informācijas tehnoloģi-
jas.

2000. gads

Tiek nodibināta sabiedriska organizācija 
“Vecāki Jelgavai” ar mērķi uzsākt dialogu 
starp dažādām sabiedrības grupām un 
palielināt drošības izjūtu Jelgavā katram
indivīdam.

2002. gads
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Uzsākta līdzdalība Sabiedrības integrācijas 
fonda valsts budžeta programmā “Latviešu 
valodas apguve”, kas nodrošina regulārus 
bezmaksas latviešu valodas apguves kursus
mazākumtautību iedzīvotājiem.

Projekta “Phare 2000 – Metālapstrāde Jelga-
vas pilsētā” ietvaros tiek izveidota, aprīkota 
un atklāta Jelgavas reģionālā Pieaugušo 
izglītības centra Metālapstrādes apmācības
�liāle (MAF).

2003. gads

2004. gads

Projektā „Profesiju segregācijas cēloņu mazināša-
na”, kura mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību, 
mazinot profesiju segregāciju, 35 sievietēm tiek 
piedāvāta iespēja apgūt metinātāja profesiju vai 
paaugstināt kvali�kāciju ar metālapstrādi saistītās 
profesijās. Pirmo reizi 14 sievietes iegūst jaunu 
profesiju – “Lokmetinātājs metināšanā ar meha-
nizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”.

Izveidots profesionālās izglītības piedāvājums cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai 
darba tirgū. 

Projekts “Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā”, 
kurā 40 Jelgavas un reģiona invalīdi iegūst profesiju “Datorsistēmu tehniķis” vai 
“Programmēšana tehniķis”.

2005. gads

Uzsākta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarbnieku un darba meklētāju
konkurētspējas paaugstināšanai, nodrošinot darba tirgum aktuālu prasmju un profesiju
apguvi.

Tiek uzsākta sadarbība ar Jelgavas Amatu vidusskolu audzēkņu apmācībā otrā specialitātē:
“Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”.

Ēkai Svētes ielā tiek uzbūvētas divas 
piebūves, vienā no tām atrodas divas kon-
ferenču zāles apjomīgu pasākumu orga-
nizēšanai.
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Uzsākti nepilsoņu integrācijas pasākumi – latviešu valodas un vēstures apguves kursi.
Īstenots projekts “Kopā”.

Jelgavā ienāk jauns uzņēmums: AKG Termotechnik Letland. Viens no būtiskākajiem 
iemesliem šādai vācu uzņēmēju izvēlei ir iespēja apmācīt savus darbiniekus JRPIC
Metālapstrādes apmācību �liālē.

Ar 1. martu Jelgavas Izglītības pārvaldes Metodiski 
informatīvo centru apvieno ar Jelgavas reģionālo 
Pieaugušo izglītības centru. Tiek saglabāts 
iestādes nosaukums Jelgavas reģionālais Pieau-
gušo izglītības centrs.

Iegūta apvienības “Apeirons” gada balva “Zelta kruķis” 
par humānāko ēku nominācijā “Valsts un pašvaldību
iestādes”.

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs pirmo
reizi organizē “Metinātāju dienu” – šobrīd tā izaugusi līdz 
pilsētas mēroga pasākumam – “Metāla svētkiem”.
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Projekta „Profesionālās izglītības pieejamības 
uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” ietvaros 
tiek organizēti 5 semināri uzņēmējiem.

Tiek noslēgts līgums ar Ieslodzījuma vietu pārval-
des Jelgavas cietumu par ieslodzīto apmācību 
profesijā: “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizē-
to iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” – mācības
turpinās visu 2007. gadu.

JRPIC pateicības raksts par iegūto 1. vietu konkursa 
“Sakoptākā dzīves telpa” nominācijā “Sakoptākais 
uzņēmums, valsts vai pašvaldības iestāde”.

RAPLM pateicības raksts JRPIC par atsaucību, 
veiksmīgu sadarbību un dalību pirmajā izstādē
“Reģionālā attīstība Latvijā 2006”.

2006. gads

Tiek izveidota senioru atbalsta līnija un uzsākta 
īpaši senioru mērķauditorijai izstrādāta izglītības 
piedāvājuma īstenošana. 

Projekta “INTERREG IIIC DEBATE” ietvaros uzņēmē-
jiem tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni 
uz Zviedrijas, Grieķijas un Ungārijas uzņēmumiem
un inovāciju centriem.

Sadarbībā ar SIA DEA Baltika tiek izveidota 
programma “Komercdarbības un pašnodarbinātī-
bas uzsākšana: no idejas līdz biznesa plānam”. To 
apgūst un biznesa plānus aizstāv 50 cilvēki, no 
kuriem 80% uzsāk uzņēmējdarbību.

2007. gads

Tiek organizēta pirmā Inovāciju diena Zemgales 
reģionā sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģiju centru,
Inovāciju tīklu IRC, LIAA un VRAA.

Tiek uzsākta sadarbība ar Jelgavas Amatu vidus- 
skolu CNC speciālistu sagatavošanā – “Ciparu 
programmas vadības darbagaldu iestatītājs”.

Uzsākta sadarbība inovāciju jomā ar Latvijas
Tehnoloģisko centru un LR Patentu valdi. 

JRPIC kļūst par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kameras biedru.
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2008. gads

Tiek izveidota jauniešu atbalsta grupa “Jaunie 
līderi” ar mērķi iesaistīt jauniešus pilsētai aktuālu 
jautājumu risināšanā saistībā ar izglītību. Jaunie 
līderi organizē “Karjeras dienu” pilsētas 9. klašu
skolēniem. Tā ir iespēja būt aktīvam, attīstīt savu 
personību, prasmi sadarboties, diskutēt, paust 
idejas, lemt un atbilstoši rīkoties, būt līderim, 
organizēt pasākumus skolēniem, iesaistīties 
pilsētai aktuālu izglītības jautājumu risināšanā, 
analizēt procesus. Programmas darbība balstīta 
uz interaktīvu mācīšanos – diskusijas, lekcijas, 
lomu, komandas un uzticības veidošanas spēles, 
praktiskās nodarbības.

Uzsākta sadarbība ar Eiropas biznesa atbalsta
(EEN) tīklu.

Uzsākta sadarbība ar LLU pasniedzējiem inovāci-
jas jomā – semināri studentiem par inovāciju 
attīstību uzņēmējdarbībā.

Tiek iegādāta pirmā profesionālā CNC frēzmašīna, 
kas dod iespēju CNC apmācību padarīt interesan-
tu arī jau strādājošiem speciālistiem. 

Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra
projekts "E-studiju sistēma Jelgavas pašvaldības 
mūžizglītības piedāvājuma īstenošanai" saņem 
Microsoft Latvia speciālbalvu "Gada IKT inovācija" . 
Projekta ietvaros izstrādāti mācību materiāli un e-stu-
diju sistēma, izveidotas divas profesionālās tālākizglītī-
bas programmas "Programmēšana" un "Datorsistē-
mas", apmācīti 37 invalīdi. 
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2009. gads
JRPIC kļūst par Eiropas datorprasmes (ECDL)
testēšanas centru.

Izveidota senioru radošā studija “Seniori Jelga-
vai”, kas rada atmiņu krājumu “Manas jaunības 
Jelgava. Cilvēki un notikumi”. 

Nodrošinātas prakses vietas 30 praktikantiem 
projekta “Profesionālās izglītības pieejamības 
uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” 
ietvaros.

Latvijā pirmo reizi tiek organizēts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profe-
sionālās meistarības konkurss “Jaunais profesionālis” metālapstrādātājiem metināšanas 
specialitātē. JRPIC MAF audzēknis Edgars Cintiņš ar ievērojamu pārsvaru iegūst pirmo vietu 
un atgriežas mājās ar zelta medaļu. Turpmākajos gados ZRKAC audzēkņi Sanda Petrokaite 
(MAG metināšana) un Jānis Ozoliņš (CNC operators) abi iegūst sudraba medaļas un Kristaps 
Krūmiņš atgriežas ar divām zelta medaļām, iegūstot pirmo vietu divos metināšanas veidos - 
MMA un MAG metināšanā.

Organizēts semināru cikls par uzņēmējdarbī-
bas attīstību Jelgavā, ko vada Jelgavas pilsētas 
pašvaldības vadība un speciālisti.



   9 

Uzsākti bēgļu integrācijas pasākumi. Projekts 
“Latviešu valodas, profesionālo un praktisko iemaņu 
apmācības bēgļiem, patvēruma meklētājiem un 
personām ar alternatīvo statusu”. Bēgļi mācās latviešu 
valodu un apgūst iemaņas metinātāja profesijā. 

JRPIC iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras 
projektā “Mūžizglītības pakalpojumi nodarbinātām 
personām”, nodrošinot profesionālās kompetences 
pilnveides kursus strādājošajiem. 

Projekta “Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana 
Zemgales reģiona pierobežas teritorijās” ietvaros 
izveidota un realizēta 100 mācību stundu programma 
“Uzņēmējdarbības plānošana un vadība”, ko apgūst 
26 dalībnieki, no kuriem lielākā daļa uzsāk uzņēmēj-
darbību.

Pirmo reizi tiek organizēta Zemgales reģionālā 
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un 
Zemgales Plānošanas reģionu. 

Pirmo reizi organizētas Uzņēmēju stundas, kurās sešu 
banku pārstāvji sniedz 58 individuālas konsultācijas.

Izveidots un atklāts elektroniskais Zemgales uzņēmu-
mu katalogs.

2010. gads

2011. gads
Sadarbībā ar Jelgavas pensionāru biedrību īstenots 
projekts “Veselības universitāte senioriem”, kurā 120 
Jelgavas pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji 
apgūst veselīga dzīvesveida paradumus. Izveidota 
rokasgrāmata “Veselības ābecīte senioriem”. 
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Projektā “NVO sadarbības projekts Jelgavas novada attīstībai” sešos Jelgavas novada pagas-
tos tiek organizētas tikšanās – diskusijas  par uzņēmējdarbības jautājumiem.

Pirmo reizi organizētas Uzņēmēju stundas, kurās sešu banku pārstāvji sniedz 58 individuālas
konsultācijas.

Uzņēmēji apgūst jaunu inovācijas menedžmenta novērtēšanas rīku IMP3rove.

Tiek organizēta pirmā Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža. Tās dalīb-
nieku skaits un pārstāvētie novadi ar katru gadu pieaug.

Tiek realizēta Eiropas Bēgļu fonda līdz�nansēta mācību programma – Metināšana ar meha-
nizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – speciāli izstrādāta imigrantu apmācībai.

Tiek atklāts Metālapstrādes mācību parks, kas 
izveidots, apvienojot JRPIC Metālapstrādes 
apmācību �liāles materiāltehnisko bāzi un 
projektā “Mācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu
vidusskolā” iegādāto tehnisko bāzi.
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ZRKAC direktore S. Vīksna nominēta par Eiropas gada 
cilvēku.

2012. gads

Pamatojoties uz LR Jūras spēku pieprasījumu, izveidota jauna mācību programma
“Pavārmākslas pamati” (159 stundas) un apmācīti topošie kuģu pavāri – koki.

Ierīkots Montesori pedagoģijas metodiskais 
kabinets, kurā nodarbības apmeklē bērni no 2
gadu vecuma līdz jaunākajam skolas vecumam. 
Montesori attīstības nodarbību mērķis ir veicināt 
bērna attīstību, vispusīgi iepazīstot bērnu, viņa 
iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, 
matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves 
un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisci-
plīnu, koncentrēšanos un gribasspēku.

ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķel-
sone saņem LR Jūras spēku atzinības rakstu par teicamu sadarbību un ieguldīto darbu JS
Flotiles karavīru (pavāru/koku) apmācībā.

Tiek uzsākta programmas "Miniphanomenta" 
metodikas sākumskolas skolēniem ieviešana 
Jelgavas pilsētas un tuvāko novadu skolās. 
Pašlaik metodikas ieviešanā iesaistījusies 31 
skola visā Latvijā.
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Pirmo reizi tiek organizēts konkurss skolēniem un 
profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem “Izzini 
Jelgavu”. Konkursa mērķis ir Jelgavas skolēnu intere-
ses rosināšana par dzimto pilsētu, pašvaldības 
iestāžu un uzņēmumu darbu, veicinot lokālpatriotis-
mu. Darbu izstrādes procesā skolēni un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņi attīsta radošo un analītis-
ko domāšanu.

Darbību sāk Jelgavas pašvaldības mērķprogramma
talantīgiem skolēniem “Junioru universitāte”. Tās 
mērķis ir nodrošināt atbalstu eksaktajos mācību 
priekšmetos un veicināt skolēnu radošo un tehnisko 
domāšanu dabaszinātnēs un matemātikā. Nodar-
bībās piedalās 5., 6., 7. un 8. klašu skolēni, kuriem ir 
augsti sasniegumi dabaszinātnēs un matemātikā.

Uzņēmēju tikšanās ar Francijas vēstniecības padomnieku ekonomikas jautājumos un 
Kazahstānas uzņēmēju asociācijas prezidentu un goda konsula palīgu par sadarbības 
iespējām.

Sadarbībā ar Junior Chamber International pirmo reizi notiek jauno un topošo uzņēmēju
un līderu konference “Uzrāviens”, kuras laikā tiek organizēts seminārs - ekskursija, tikšanās ar 
zinātniekiem.
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursā par labāko radošo risinājumu 
republikas pilsētu un lielo novadu pašvaldību kategorijā tiek atzīta metodika jaunāko klašu 
skolēnu tehniskās domāšanas veicināšanai – 52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām 
un starpbrīžiem jeb „Miniphanomenta”, ko ZRKAC realizē ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 
atbalstu.

2013. gads

Sadarbībā ar Jelgavas pensionāru biedrību īstenots 
projekts “Senior, piedalies”, kurā 31 nevalstiskā orga-
nizācija un 118 seniori gūst pieredzi sociālās 
aizsardzības, sociālās palīdzības un veselības 
aizsardzības jomās un apgūst veselīga dzīvesveida 
paradumus. Izveidota rokasgrāmata “Veselības 
ābecīte senioriem”.

Pirmo reizi Junioru universitātes dalībniece piedalās Eiropas Dabaszinātņu olimpiādē EUSO
un iegūst bronzas medaļu.

Tiek uzsākta Latvijas amatniecības kameras amata meistaru apzināšana un godināšana.

35 amatnieku, mājražotāju darbi tiek pārstāvēti 
Starptautiskajā Ziemassvētku tirdziņā Ruelmalma-
zonā (Rueil-Malmaison) Francijā.

Jelgavas pilsētas amatnieki, mājražotāji pirmo reizi 
piedalās izstādes “Rīga Food” Zemgales stendā.

Noslēgts sadarbības līgums ar LLU, kas veicinātu mūžizglītību, pieaugušo izglītības kvalitāti 
un pieejamību, reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbību, zinātnisko izstrādņu pārnesi 
uzņēmējdarbībā pilsētā un reģionā, jauniešu profesijas izvēli atbilstoši sociālekonomiskajai
situācijai un reģiona attīstības fokusam. 

Sadarbībā ar Sociālo inovācijas centru organizēts pirmais pasākums sociālo inovāciju 
jomā – “Sociālā inovācija un uzņēmējdarbība – cita karjeras iespēja”.

Pirmo reizi ZRKAC iesaistās Mazā biznesa dienas 
pasākumos, organizējot pasākumu “Mazā biznesa 
lielā diena”.

ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna saņem pateicības rakstu par ieguldījumu Eiropas Pilsoņu
gada norisē. Pateicības rakstus saņēma Eiropas Pilsoņu gada labas gribas vēstnieki Latvijā, 
kā arī citi aktīvisti – organizāciju vadītāji, kuri snieguši nozīmīgu devumu, īstenojot dažādus 
pasākumus un iniciatīvas, lai Latvijas sabiedrībai nodotu Eiropas Pilsoņu gada galvenos 
vēstījumus.
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2014. gads

ZRKAC saņem serti�kātu un tiek akreditēts par 
Telecentre Multimedia Academy mācību 
centru Latvijā. Pavisam Eiropas Savienības 
valstīs šāds statuss tiek piešķirts 6 mācību
centriem. 

Uzsākta Nordplus Adult projekta “INNOSTARTUP” 
realizācija. Projekta mērķis: Topošo uzņēmēju 
radošās domāšanas kompetences pilnveide 
inovatīvu produktu radīšanā, sekmējot uzņēmējdar-
bības attīstību. Projektā iesaistītās partnerorga-
nizācijas veic pieaugušo apmācību savā reģionā un 
nodrošina uzņēmējdarbības kompetences pilnveidi. 
Sadarbība projekta ietvaros stiprinās Ziemeļvalstu 
izglītības institūciju sadarbību.

2015. gads
Projektā “INNOSTARTUP” izveidota un realizēta starptautiska (Latvija, Somija, Lietuva) 
izglītības programma “Inovatīva un radoša domāšana uzņēmējdarbībā”.

Mācības ZRKAC uzsāk programmas “FasTracK-
ids” pilotgrupas – divu Jelgavas pilsētas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
vecāko grupiņu audzēkņi. Nākamajos gados šīs 
apmācības tiek nodrošinātas visu Jelgavas
pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem.

Darbu ZRKAC uzsāk karjeras konsultante 
L. Damberga un iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties 
bezmaksas karjeras konsultācijām. Karjeras 
konsultācijas sniedz atbalstu karjeras attīstības 
jautājumos, karjeras plānošanā un veidošanā, 
interešu, iespēju, prasmju un vērtību izzināšanā, 
kā arī izvērtē profesionālo piemērotību un informē 
par karjeras, izglītības un darba meklēšanas izvēles 
iespējām.
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Uzsākta sadarbība ar Latvijas 
standartizācijas biroju, lai dotu 
uzņēmējiem iespēju iepazīties ar 
dažādu nozaru standartiem un 
Būvniecības valsts kontroles 
biroju, kā arī būvniecības nozares
uzņēmējiem sniegtu atbildes uz 
aktuāliem jautājumiem.

Noslēgts sadarbības līgums mūžizglītības attīstības 
un veicināšanas jomā starp Jelgavas pilsētas domi, 
Jelgavas novada pašvaldību un Ozolnieku novada 
domi, kurā ZRKAC noteiktas koordinatora funkcijas. 

ZRKAC iesaistās Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu jauniešu iniciatīvas 
“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” organizēšanā. ZRKAC speciālisti izstrādā mājas lapu
www.nacionaliedargumi.lv.

2016. gads

Konkursā „Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas 
balva” iniciatīva “Inovatīvas uzņēmējdarbības kom-
petenču attīstīšana Jelgavas pilsētā un Zemgales 
reģionā” kļūst par nacionālo uzvarētāju un 
nominācijā „Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs”
saņem atzinību.

Tiek nodibināta radošuma balva “Ideju spogulis”, ko 
pasniedz Zemgales reģiona mājražotājiem un 
mājamatniekiem. Radošuma balva  ir novērtējums 
amatnieku un mājražotāju veikumam, iedrošinā-
jums neapstāties savā radošumā, uzdrīkstēties, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķus, gan domājot par 
dizaina risinājumiem, gan jaunu ideju bagātību.

ZRKAC tiek akreditēts kā Lielbritānijas izdevniecības
“Pearson” eksaminācijas centrs Latvijā.
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Tiek testēta INNOSTARTUP projektā izstrādātā biznesa ideja – vides spēle “Contactcatching”, 
atklāta mājas lapa www.contactcatching.com.

ZRKAC iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas 
dabaszinātņu skolotāju asociācijā “Science on Stage 
Europe” un organizē pirmo "Science on stage 
Latvija" nacionālās atlases konkursu Latvijā �zikas, 
ķīmijas, matemātikas un dabaszinību skolotājiem.

Uzsākta sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienesta Jelgavas nodaļu, organizējot semināru
ciklu jaunajiem uzņēmējiem.

Uzsākta sadarbība ar NVO “Tīne” (Rīga, Salaspils), 
organizējot izbraukuma semināru “Sievietes 
uzņēmējdarbībā – Jelgava 2016”.

Uzsākta sadarbība ar Finanšu un kapitāla tirgus 
komisiju, organizējot Finanšu nedēļas pasākumus
Zemgales reģionā.

“INNOSTARTUP” projektā izstrādātās biznesa idejas 
rezultātā tapušie produkti ar zīmolu “Kalnup” piedalās
izstādes “Rīga Food-2016” inovācijas stendā.



Veselīgam
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Svētes iela 33, Jelgava, Latvija, LV-3001
Tālr.: 63082101, fakss: 63007033
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

www.zrkac.lv


