Valmieras Jaunatnes
centrs “Vinda”
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2021. – 2023.

1. Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” vispārīgs darbības izvērtējums
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” (turpmāk — VINDA) ir vienīgā1 pašvaldības dibinātā
interešu izglītības iestāde Valmierā, kura vienlaikus ar Valmieras novada vispārējās, vispārējās
speciālās un profesionālās izglītības iestādēm, komercsabiedrībām un biedrībām un personām,
kuras ir saņēmušas pašvaldību licences interešu izglītības programmām, īsteno daudzveidīgas
interešu izglītības programmas bērnu un jauniešu mērķgrupai, koordinē darbu ar jaunatni,
organizē vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga aktivitātes un sacensības bērniem un
jauniešiem.
VINDAS pirmsākumi meklējami 1960. gadā, kad Valmierā tiek izveidots Valmieras
Pionieru namu ar mērķi nodrošināt bērniem un jauniešiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas
iespējas. 1979. gadā Valmierā tiek pastiprināta tehniskās jaunrades joma, izveidojot Jauno
tehniķu staciju. 2004. gadā tā tiek apvienota ar jau 1999. gadā dibināto Valmieras Jaunatnes
centru “Vinda”, izveidojot spēcīgu pamatu tehniskās jaunrades attīstībai ne tikai pilsētā, bet arī
valstī. VINDA atrodas ēka, Rīgas ielā 42, kuru 1906.gadā uzsāka būvēt pēc toreizējā Valmieras
pilsētas galvas Georga Apiņa iniciatīvas kā Valmieras sieviešu ģimnāziju. Līdz šai dienai ēkā
savu mājvietu ir radušas tikai un vienīgi izglītības iestādes.
Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes
nākotnes sabiedrībai” sniegto statistiku, Latvijā bērnu un jauniešu līdzdalība interešu izglītības
programmās 2018./2019. m. g. ir šāda: ~58 % bija iesaistīti ar kultūrizglītību saistītās interešu
izglītības programmās, 20 % — sporta, 5 % — tehniskās jaunrades (t. sk. STEM), 3 % — vides
izglītības, 14 % — citu jomu programmās. VINDĀ šis sadalījums 2019./2020. m. g. ir šāds —
līdzīgi kā Latvijā kopumā ~58 % bērnu un jauniešu iesaistīti kultūrizglītības programmās, taču
gandrīz 30 % izvēlas tehniskās jaunrades jomu un 12 % — sporta jomu. (2019./2020. m. g.
VINDĀ izglītojās 623 audzēkņi (2017./2018.m.g. – 597 audzēkņi).
Pedagogu skaits no 2017./2018. m. g. līdz 2020./2021. m. g. ir palielinājies no 23 līdz 31,
tostarp piesaistot gados jaunus pedagogus. VINDA ir atvērta ikvienam mācībspēkam, kurš ir
gatavs īstenot savu neformālās, tostarp interešu izglītības programmu un kura izglītība atbilst
valstī noteiktajām prasībām. Vienlaikus ir palielinājies piedāvāto interešu izglītības programmu
skaits, 2020./2021. m. g. sasniedzot 50 (2017./2018.m.g. – 27 interešu izglītības programmas).
VINDA organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus interešu izglītībā, kā arī
pedagoģijā, sniedzot iespēju tos apmeklēt arī interesentiem no citām izglītības iestādēm.
2019./2020. m. g. VINDA organizēja šādus profesionālās pilnveides kursus:
•
•
•

IT attīstība, tendences.
Publicitātes materiāla veidošanas principi.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma robotikas jomā (1.3. klase).
“Veiksmīgas saskarsmes pamatprincipi”.

•

VINDAS iekšējā kvalitātes izvērtēšana balstās:
• uz vecāku ikgadējām aptaujām EDURIO platformā,
• individuālajam sarunām ar pedagogiem, kuru laikā tiek izvērtēti mācību gada laikā
sasniegtie rezultāti (interešu izglītības programmas izvērtējums) un VINDAS darbs
kopumā (aptaujas anketa pedagogiem), izvirzot mērķus nākamajam mācību gadam.
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Kā redzams zemāk pievienotajā tabulā, vecāki ir apmierināti ar VINDAS interešu izglītības
piedāvājuma kvalitāti, jo ir gatavi to ieteikt arī citiem.
Mācību gads

Respondentu
skaits

Vai Jūs ieteiktu šo pulciņu apmeklēt citiem?
(vidējais rādītājs no 5)

2018./2019.m.g.

115

4.9

2019./2020.m.g.

93

4.8

VINDA īsteno darbu ar jaunatni pilsētā. Savu darbību 2017. gada rudenī uzsāka
Valmieras Jauniešu māja, kas sniedz plašas iespējas gan pašiem jauniešiem, gan citām
iestādēm, organizācijām un biedrībām organizēt daudzveidīgas aktivitātes un pasākumus
jauniešu mērķgrupai, iekļaujot arī riska grupas jauniešus.
2021. gadā VINDA darbojas šādos projektos:
•
•
•
•
•

Eiropas solidaritātes korpusa projekts “Pieslēdzies”
Erasmus+ projekts “Diversity & Inclusion: Building Strengths Together” (DIVE:IN)
Erasmus+ projekts “Mācies kopā ar ģimeni” (Igaunija, Bulgārija)
Erasmus+ projekts “Baltic Germany - Blossin” (Vācija, Polija, Igaunija, Lietuva, Krievija)
Valsts programmas projekts “Kopā, Tālāk, Plašāk!”.
2. Vērtības, misija un stratēģiskās prioritātes 2021.–2023.
Misija un nolūks

VINDĀ ikvienam visa mūža garumā ir iespējas attīstīt savu radošumu, talantu un pilnveidot
prasmes daudzveidīgās neformālās izglītības, t.sk. interešu izglītības nodarbībās un aktivitātēs,
pilnvērtīgi un kvalitatīvi pavadot brīvo laiku, pilnveidojot savu personību, lai kļūtu par atvērtu,
aktīvu idejām un prasmēm bagātu Valmieras novada iedzīvotāju, kas bagātina novada sociāli
ekonomisko un kultūras vidi atbilstoši mūsu laikmeta mainīgajām prasībām un vajadzībām.
VINDA — neformālās izglītības, t. sk. interešu izglītības metodiskais un konsultatīvais
centrs, kas ar daudzveidīgām teorētiskām un praktiskām nodarbībām pilnveido Valmieras novada
iedzīvotāju prasmes un kompetences un veicina iedzīvotājos spēju radīt jaunas, noderīgas idejas
dažādās nozarēs, kas saistītas ar daudzpusīgu un mainīgu karjeras attīstību visā mūža garumā.
Vērtības
•
•
•
•
•

Daudzveidība un kvalitāte visā, ko darām.
Pieredzējuši, profesionāli un radoši pedagogi.
Atvērti un ieinteresēti Valmieras novada iedzīvotāji.
Spēja mainīties un attīstīties.
Sadarbība un atbalsts.

Attieksme un standarti
•
•
•

Estētiska un labvēlīga vide ikviena radošai izaugsmei.
Nepiespiesta un brīva atmosfēra.
Kvalitatīvas un profesionāli īstenotas neformālās izglītības t.sk. interešu izglītības
programmas.
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•

Prieks un gandarījums par paveikto.

Stratēģija un vēriens
Būt starp vadošajām neformālās izglītības t. sk. interešu izglītības iestādēm Vidzemē, kas
piedāvā pēctecīgas starpdisciplināras tehniskās jaunrades, kultūrizglītības un sporta jomu
izglītības programmas visiem reģiona iedzīvotājiem, vienlaikus nodrošinot individuālo
kompetenču attīstību un atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs.
Nākotnes redzējums
VINDA ir interesanta, pievilcīga un atbilstoša vieta radošajai pašizpausmei un pašattīstībai
dažāda vecuma cilvēkiem, kas pakāpeniski top par neformālās izglītības centru. VINDA ir
mūsdienīga, atvērta un radoša izglītības iestāde, kurā, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un
vēlmēm un sabiedrības attīstības tendencēm, piedāvā sociāli iekļaujošas un daudzveidīgas
neformālās izglītības t. sk. interešu izglītības iespējas visa mūža garumā. Iedzīvotāji iegūst
prasmes dažādās jomās, kā arī atbilstoši savām interesēm pilnveido tās, sasniedzot augstāku
meistarības pakāpi, tādējādi rodot iespēju paralēli savai profesionālajai darbībai pilnveidoties sev
interesējošās jomās.
Stratēģiskās prioritātes
Stratēģiskās darbības prioritātes veidotas saskaņā ar izglītības attīstības pamatnostādnēm
2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” 2 un ikgadējo VINDAS darbības
izvērtējumu iepriekšējā periodā:
1. METODISKAIS CENTRS: Vidzemes reģiona tehniskās jaunrades metodiskā centra
attīstīšana, kas vienlaikus kalpo kā atbalsta iestāde vispārējās izglītības iestādēm, īstenojot
kompetenču pieeju.
2. PIEDĀVĀJUMA ATTĪSTĪŠANA: Aktuālo neformālās izglītības un interešu izglītības
attīstības tendenču un sabiedrības pieprasījuma izpēte, veicinot Vindas programmu
pieprasījumu.
3. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: Daudzveidīgu, izglītojamo interesēm un
vajadzībām atbilstošu starpdisciplināru neformālās izglītības programmu nodrošināšana, uzsvaru
liekot uz tehnoloģiju un digitālo prasmju apguvi.
4. PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: Pieaugušo neformālās
izglītības programmu uzsākšana un sekmīga praktiskā īstenošana.
5. DARBINIEKI: VINDAS kolektīvā strādā daudzpusīgi, radoši, aizrautīgi un konkurētspējīgi
savas jomas speciālisti.
6. JAUNATNES DARBS: Darba ar jaunatni struktūras izveide, pasākumu un aktivitāšu
kopuma attīstīšana un pilnveide Valmieras novada jauniešu mērķauditorijai.
7. PASĀKUMI: Daudzveidīgu, dažādu jomu un mēroga pasākumu, aktivitāšu un sacensību
organizēšana.
8. INFRASTRUKTŪRA: Estētiskas un IKT aprīkotas telpas, telpu nodrošinājums
programmu īstenošanai, aprīkota āra teritorija liela mēroga pasākumiem.
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3. VINDAS rīcību plāns 2021.–2023.
MĒRĶI
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

UZDEVUMI

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

1. METODISKAIS CENTRS: Vidzemes reģiona tehniskās jaunrades metodiskā centra attīstīšana, kas vienlaikus kalpo kā atbalsta
iestāde vispārējās izglītības iestādēm, īstenojot kompetenču pieeju.
1.1.

Pilnveidot tehniskās
programmas.

jaunrades

interešu

izglītības

2021.-2023.

1.2. Izveidot digitālu metodisko materiālu bāzi tehniskās
jaunrades programmām. Ar labās prakses piemēriem
daloties VINDAS mājas lapā un sociālajos tīklos.

2021.-2023.

Programmās ir iekļautas daudzveidīgas digitālās un
tehnoloģiskās pieejas, risinājumi programmu mērķu
īstenošanai.
VINDAS mājas lapā un sociālajos tīklos ir publicēti
metodiskie materiāli.

1.3. Izmantojot VINDAS resursus, sadarbībā ar vispārējās
2021.-2023.
VINDA veiksmīgi sadarbojas ar Valmieras novada
izglītības iestādēm izstrādāt piedāvājumu inženierzinātņu
vispārējās izglītības iestādēm, īstenojot inženierzinātņu
mācību programmu īstenošanai.
programmu saturu.
2. PIEDĀVĀJUMA ATTĪSTĪŠANA: Aktuālo neformālās izglītības un interešu izglītības attīstības tendenču un sabiedrības pieprasījuma
izpēte, veicinot Vindas programmu pieprasījumu.
2.1. Iesaistīties tematiskajās darba grupās un projektos
nacionālā un starptautiskā mērogā sabiedrības tendenču,
vajadzību un pieprasījuma aktualizēšanai, sekot līdzi
aktuālajiem tirgus pētījumiem šajā jomā un analizēt
situāciju piedāvājuma konkurences kontekstā
2.2. Īstenot programmu pieprasījuma veicināšanu, iespējami
efektīvi izmantojot tam pieejamos resursus

2021.-2023.

Aktualizētas zināšanas par sabiedrības attīstības
tendencēm un jomas aktualitātēm globāli un nacionālā
mērogā

2021.-2023.

Programmu pieprasījuma aktuālie rādītāji: izglītojamo
skaits

3.INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: Daudzveidīgu, skolēnu interesēm un vajadzībām atbilstošu starpdisciplināru neformālās
izglītības programmu nodrošināšana, uzsvaru liekot uz tehnoloģiju un digitālo prasmju apguvi.
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3.1. Attīstīt jaunas starpdisciplināras interešu izglītības
programmas, uzsvaru liekot uz digitālo pratību un
tehnoloģijām.
3.2. Izmantojot VINDĀ pieejamos materiāli tehniskos resursus,
papildināt esošās programmas ar digitāliem risinājumiem
un tehnoloģiju iesaisti.
3.3. Veidot sadarbības, informatīvo un atbalsta tīklu starp
iestādēm, kas īsteno neformālās izglītības, t.sk. interešu
izglītības programmas Valmieras novadā.
3.4. Izstrādāt un piedāvāt ekstrēmo sporta veidu un ielu
kultūras interešu izglītības programmas Valmieras aktīvās
atpūtas un sporta parkā.

2021.-2023.

Ir izstrādātas jaunas programmas un piesaistīti jauni
pedagogi.

2021.-2023.

Iekļaujot tehnoloģijas, veiksmīgi tiek īstenotas esošās
programmas.

2021.-2023.

Valmieras novadā veiksmīgu uzsāk darbu VINDAS
struktūrvienības.

2021.-2023.

Ir
uzsāktas programmas, kuras tiek īstenotas
jaunizveidotajā aktīvās atpūtas un sporta parkā.

4. PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: Pieaugušo neformālās izglītības programmu uzsākšana un sekmīga
praktiskā īstenošana.
Izveidot
neformālās
izglītības
piedāvājumu
pieaugušajiem.
4.2. Uzsākt pieaugušo neformālo izglītības programmu
īstenošanu.

2021.-2023.

4.3. Iepazīt vietējo un ārvalstu labās prakses piemērus
pieaugušo neformālajā izglītībā, iesaistoties projektu
konkursos un īstenojot starptautiskus projektus.

2021.-2023.

4.1.

2021.-2023.

Veikta individuālo vajadzību un vēlmju aptauja
pieaugušajiem un izstrādātas atbilstošas programmas.
Ir uzsākta vismaz piecu programmu īstenošana. VINDAS
neformālās izglītības programmas gadā
apmeklē ap 100 pieaugušo.
Veiksmīgi ir īstenoti vairāki projekti, gūstot nozīmīgu
pieredzi un tādējādi kļūstot Valmieras novadā par
pieaugušo neformālās izglītības centru (tautskolu).

5. DARBINIEKI: VINDAS kolektīvā strādā daudzpusīgi, radoši, aizrautīgi un konkurētspējīgi savas jomas speciālisti.
5.1. Pilnveidot VINDAS darbinieku digitālo pratību un jauno
tehnoloģiju apguvi.

2021.-2023.

Atbalstīt jaunu neformālās izglītības programmu
iniciatīvas, nodrošinot programmu īstenošanas vietu un
materiāli tehnisko bāzi.

2021.-2023.

5.2.

Vismaz reizi pusgadā darbinieki apgūst prasmes
profesionālās pilnveides semināros un kursos. Pedagogi ir
apguvuši jaunas tehnoloģijas un iekārtas, veiksmīgi tās
iekļauj savu programmu īstenošanā.
VINDĀ ir uzsākts īstenot vismaz piecas jaunas
programmas, kas veicina personības daudzpusīgu un
individuālu attīstību.
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5.3. Īstenot meistarklases un pieredzes apmaiņu pasākumi ar
2021.-2023.
Pusgadā notiek vismaz divas meistarklases un pieredzes
kolēģiem visā valstī.
apmaiņas pasākumi pedagogu mērķauditorijai.
6. JAUNATNES DARBS: Darba ar jaunatni struktūras izveide, pasākumu un aktivitāšu kopuma attīstīšana un pilnveide Valmieras
novada jauniešu mērķauditorijai.
6.1. Sadarbībā ar jaunatnes darbā iesaistītajām pusēm
2021.-2022.
Valmieras novadā ir definēti atbildīgie par darbu ar jaunatni,
izvirzīti mērķi un izstrādāti stratēģiskās plānošanas
izveidot Valmieras novada darba ar jaunatni struktūru.
dokuments.
6.2. Iesaistīties projektu konkursos, lai piesaistītu finansējumu
Ir saņemts finansējums un notikušas dažādas aktivitātes,
2021.-2023.
jauniešu mērķauditorijai, iekļaujot dažādas sabiedrības
pulcējot kopā jauniešus no visa Valmieras novada, tādējādi
grupas.
veicinot pilsonisko līdzdalību.
6.3. Izveidot Valmieras novada Jaunatnes lietu konsultatīvo
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisijas dalībnieki aktīvi
2021.-2023.
iesaistās starpnozaru problēmu definēšanā un preventīvā
komisiju, iesaistot jauniešus un dažādu nozaru ekspertus.
darba organizēšanā, kas skar jauniešus (sociālā riska
grupa, NEET, noziedzība, kaitīgie ieradumi).
6.4. Izveidot jaunatnes darbu apkopojošu gada grāmatu, kurā
2021.-2023.
Katru gadu tiek publicēta informācija par jauniešu dzīves
apkopota informācija, ņemot vērā IZM izstrādātos
kvalitāti Valmieras novadā, kas veido izmērāmu datu bāzi,
jaunatnes darba novērtēšanas rādītājus.
uz ko balstīt tālāku stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu.
6.5. Izveidot aktīvo jauniešu klubu, kas iesaistās
2021.-2023.
Valmieras novada aktīvo jauniešu klubs aktīvi iesaistās
lēmumpieņemšanas procesos, organizē aktivitātes un
lēmumpieņemšanas procesos Valmieras novadā.
pasākumus.
7. PASĀKUMI: Daudzveidīgu, dažādu jomu un mēroga pasākumu, aktivitāšu un sacensību organizēšana.
7.1. Uzsākt īstenot ikgadējās Tehniskās jaunrades dienas.

2021. - 2023.

7.2. Iesaistīties novadam nozīmīgu pasākumu organizēšanā
un norisē.

2021.-2023.

Tehniskās jaunrades dienas ir kļuvušas par ikgadēju
tradīciju, kas pulcē gan augstākās izglītības, gan
profesionālās vidējās izglītības iestādes un interešu
izglītības centrus, tādējādi popularizējot tehnisko jaunradi
un ar to saistītās inženierzinātnes.
VINDA aktīvi piedalās dažādās pilsētas un novada kultūras
un sporta aktivitātēs. VINDA kā sadarbības partneris
piedalās dažādās kultūras norisēs, piemēram, pilsētas
svētki, Mākslas mēnesis, Zinību diena, amatierkolektīvu
koncerti, stiprinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas
pēctecību.
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7.3. Popularizēt trases automodelismu, kuģu un bagiju
modelismu, lidmodelismu, dronu skolu, robotiku un
programmēšanu kā tehniskās jaunrades veidus,
organizējot dažāda mēroga sacensības un konkursus.
7.4. Organizēt un vadīt radošās darbnīcas un nometnes bērnu
un jauniešu mērķauditorijai.

2021.-2023.

Katrā jomā ir notikušas dažāda mēroga sacensības un
konkursi, aptverot dažāda vecuma mērķgrupas.

2021.-2023.

Katru gadu vasaras periodā VINDĀ notiek radošās
darbnīcas un nometnes.

8. INFRASTRUKTŪRA: Estētiskas un IKT aprīkotas telpas, telpu nodrošinājums programmu īstenošanai, aprīkota āra teritorija liela
mēroga pasākumiem.
8.1. Aprīkot katru telpu ar konkrētajai neformālās izglītības
t.sk. interešu izglītības programmai nepieciešamo IKT.

2021.-2023.

8.2. Izveidot drošu vidi Valmieras Jauniešu mājā (sakārtot
ugunsdrošības un apsardzes sistēmas).
8.3. Izveidot 3 fāžu pieslēgumu VINDAS āra teritorijā, Rīgas
ielā 42, Valmierā.

2021.-2023.
2021.-2023.

Katras neformālās izglītības t.sk. interešu izglītības
programmas autors ir izvērtējis savas vajadzības un
pieprasījis programmas īstenošanai nepieciešamos IKT
katra gada budžeta pieprasījumā.
Ir saņemts VUGD apliecinājums.
VINDAS āra teritorijā var organizēt plaša mēroga
pasākumus, nodrošinot drošu elektrības pieslēgumu.
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4. Galvenie izpildes rādītāji un attīstības uzraudzība
2020

2023

Izglītojamo skaits

623

650

Īstenoto interešu izglītības programmu skaits

50

55

Iesaista starptautiskas un nacionālas nozīmes
projektos misijas īstenošanai un piesaistīto
resursu dažādošanai

5

7

Darbības kvalitātes novērtējums

Balstoties uz veiktajām aptaujām, dalībnieku Dalībnieku vēlme rekomendēt Vindas
vēlme
rekomendēt
Vindas
organizēto organizēto pasākumu, aktivitāšu piedāvājumu
pasākumu, aktivitāšu piedāvājumu citiem citiem vismaz 4.2 (5.0)*
2019.gadā 4.8 (5.0),. Aptaujāto skaits: 93
*atbilstoši Edurio metodikai

Direktore

Sanita Loze

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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