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1.JAUNJELGAVAS VIDUSSKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Jaunjelgavas vidusskola - vispārizglītojoša iestāde.  

Juridiskā adrese: Uzvaras iela – 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV- 5134  

Dibinātājs: Jaunjelgavas novada pašvaldība  

Juridiskais statuss: pastarpinātās pārvaldes iestāde  

Skolas reģistrācijas numurs:  4513901040 

 

Jaunjelgavas vidusskola 2017. gada jūnijā svinēja savu 70 gadu jubileju. Skolas ēka 

celta 1977. gadā. 

 Skolai ir sava atribūtika – logo, himna, karogs, žetons, 1.-4.klasēs skolēnu forma, 

noteikta parauga iesnieguma veidlapa uzņemšanai izglītības iestādē.  Informācija par 

izglītības iestādi pieejama Jaunjelgavas vidusskolas mājas lapā : 

www.jaunjelgavasvidusskola.lv . 

 Izglītības iestāde atrodas Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, Daugavas kreisajā krastā 

12 km no Aizkraukles, 80 km no Rīgas. Tuvākās vidusskolas ir Aizkraukles novada 

vidusskola – 12 km, tuvākās novada pamatskolas – Seces pamatskola – 25 km, Daudzeses 

pamatskola – 17 km.  

2019./2020. mācību gada 1.septembrī izglītības iestādē mācības uzsāka 208 

izglītojamie no 9 novadiem. No  Jaunjelgavas novada  -195, Vecumnieku –3, Ķeguma –2, 

Carnikavas novada –1, Aizkraukles –3, Iecavas - 1, Rīgas – 1, Neretas- 1,Gulbenes novada -1.  

12 klašu komplekti, apvienotu klašu nav. 111– zēni, 97–meitenes.  

2019./2020. gadā 1.-6.klasēs mācījās 108 skolēni, 7.-9 klasēs -57, vidusskolā -39 

izglītojamie. 

Skolā strādā 26 pedagogi, no tiem 21 pamatdarbā, visiem pedagogiem ir augstākā 

izglītība, maģistra grādu ieguvuši 12 pedagogi. Vidēji uz vienu pedagogu – 8 izglītojamie. 

Vidusskolā ir pieejami izglītības psihologa, logopēda, sociālā pedagoga un medicīnas māsas 

pakalpojumi. Par sakoptu un estētisku skolas vidi, kā arī skolas saimnieciskās darbības 

nodrošināšanu rūpējas 18 tehniskie darbinieki.  

 

Izglītības programmas.  

 

Programmas Kods Licence  

  Datums (no –līdz) Licences 

Nr./ID 

Pamatizglītības programma 21011111 27.02.2015.-26.02.2012 V -2382 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 9.04. 2015.-26.02.2021. V-4648 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā programma 

31011011 27.02.2015.-26.02.2012. V-2383 

 

http://www.jaunjelgavasvidusskola.lv/
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Pedagogi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās mācību priekšmetu 

paraugprogrammas.  

 Izglītības iestāde, saskaņojot ar Jaunjelgavas novada Interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju, īsteno interešu izglītības programmas, ņemot 

vērā skolas iespējas, izglītojamo un viņu vecāku vēlmes. 

Izglītojamo skaits izglītības programmās 

 

Izglītības programma 2016/.2017.

m.g. 

2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

2019./20.m.g. 

Pamatizglītības programma 

(kods 21011111) 

170 170 159 150 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma (kods 31011011) 

21 21 23 39 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611) 

5 13 13 19 

Kopā 196 204 196 208 

 

Vispārējās vidējās izglītības programmu apgūst 98% Jaunjelgavas vidusskolas 9. 

klases absolventi. Uzņemot vidusskolā, nepastāv īpaši atlases noteikumi uzņemšanai 10. 

klasē. Kopumā skolā ir draudzīga, labvēlīga vide, atsaucīgi vecāki, laba sadarbība ar 

pašvaldību. Pateicoties valsts un pašvaldības atbalstam 1.-9.klašu skolēni saņem 

brīvpusdienas.  

Skolas finansējums sastāv no valsts mērķdotācijas pedagogu algām un pašvaldības 

finansējuma skolas darbības nodrošināšanai. Gan valsts, gan pašvaldības finanšu līdzekļi tiek 

izmantoti pilnā apjomā atbilstoši apstiprinātajam budžetam. Skolas budžeta projekta izstrādē 

piedalās skolas vadība, skolas padome un pedagogu kolektīvs. Pašvaldības apstiprinātais 

budžets atbilst skolas plānotajiem izdevumiem. Izvērtējot skolas neparedzētos izdevumus 

ārkārtas situācijās, pašvaldība veic budžeta grozījumus, lai nodrošinātu skolas pilnvērtīgu 

darbību. 

 

Pārskats par skolas finanšu līdzekļiem laikā no 2016. gada līdz 2020. gadam. 

 2016. gads 2017.gads 2018. gads 2019.gads 2020.gads 

Budžeta 

līdzekļi 

(EUR) 

250794.00 245455.00 244990.00 280672.00 350331.00 
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JAUNJELGAVAS VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
 

Jaunjelgavas vidusskolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi ir noteikti skolas 

Attīstības plānā, Nolikumā un katra mācību gada konkrēti izvirzītos uzdevumos. 

Misija - veidot skolu par laikmetīgu mācību vidi, kurā izglītojamais spēj atklāt un realizēt 

savu individualitāti, mācās dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, apgūst spēju būt – garīgi bagātam, 

izglītotam, veselam un laimīgam. 

Mērķis -pilnveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, nodrošinot valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 
2019./2020. mācību gada Uzdevumi: 

1. Attīstīt starpdisciplināro un kompetenču pieeju mūsdienīga izglītības procesa 

nodrošināšanai. 

2. Veicināt izglītojamo atbildību, pienākumu ievērošanu un kritisko domāšanu. 

3. Sekmēt izglītojamo piederību savai skolai, pilsētai un valstij, veicināt viņu pilsonisko 

līdzdalību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā. 

 

Audzināšanas darba prioritātes  

1. Dzīves pamatvērtību izpratnes veidošana 

2. Latviskās identitātes un patriotisma stiprināšana, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi. 

3. Atbildības veidošana izglītojamā ikdienā, akcentējot drošības un veselības jautājumus 

 

Jaunjelgavas vidusskolas stratēģiskās attīstības prioritātes 

2016./2017 -2019./2020.mācību gadiem 

 
Pamatjoma Prioritātes Rezultatīvie rādītāji 

Mācību 

saturs 

 Dabas zinātņu un matemātikas 

priekšmetu sekmīga apgūšana. 

Skolēnu mācību kompetenču 

veidošana. 

 Skolas speciālās, 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmu 

īstenošanas kvalitatīvo rādītāju 

paaugstināšana, uzsākot īstenot 

kompetencēs balstītu 

vispārējās izglītības saturu. 

Rezultāti apmierinoši, ir attīstības 

iespējas. Projektā „Pumpurs” 16 

izglītojamiem tiek papildus sniegts 

atbalsts matemātikā. 

Ir izveidota efektīva atbalsta sistēma 

darbam ar izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām. 

Mācību procesā pedagogi izmanto 

daudzveidīgas darba metodes un 

formas, individuālu pieeju mācību 

programmas apgūšanā. Ar savu 

pieredzi daudzveidīgu metožu 

izmantošanā stundā pedagogi dalījās 

seminārā 2019.g.22oktobrī. 

„Mācīšanās iedziļinoties” 

Pedagogi regulāri sadarbojas 

mācīšanas procesā, mācīšanās grupās 

plāno sadarbības stundas, organizē 

savstarpējo stundu vērošanu, analizē 

vērotās stundas, savstarpēji mācās 

mācību procesā plānot un izvirzīt 

sasniedzamos rezultātus, sniegt 

izglītojamiem attīstošu atgriezenisko 

saiti. 2019./2020.m.g. 19 pedagogi ir 

apmeklējuši tālākizglītības kursus un 

seminārus, iepazinušies ar jaunā 
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mācību satura metodiku, par ko dalās 

pieredzē radošo grupu sanāksmēs. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 Jauno tehnoloģiju un 

paņēmienu izmantošana 

mācību stundas organizācijā 

 

Visiem pedagogiem nodrošināta 

iespēja mācību procesā izmantot IT, 

tiek atbalstīta katra iniciatīva mācību 

stundu metožu dažādošanai, tai 

skaitā apmeklējot mācību centrus, 

vadot stundas brīvā dabā. 

2018./2019.mācību gadā izglītības 

iestādes vadība vēroja 38 mācību 

stundas Par vērotajām stundām tiek 

sniegta atgriezeniskā saite gan uzreiz 

pēc stundas, gan pedagoģiskās 

padomes sēdē. Vērotajās stundās un 

pedagogu aptaujā konstatēts, ka 

lielākā daļa pedagogu prot izvirzīt 

mācību stundai konkrētus, 

izmērāmus sasniedzamos rezultātus 

un mācību stundās izmantotie 

uzdevumi, aktivitātes ved uz 

sasniedzamo rezultātu. 

Skolēnu 

sasniegumi 

 Efektīva mājas darbu 

izmantošana skolēnu mācību 

sasniegumu uzlabošanā. 

 Pašvērtējuma izmantošana 

skolēnu sasniegumu 

uzlabošanā un mācīšanās 

motivācijas veidošanā 

 

Savstarpēji daloties pieredzē, 

izvērtējot mājas darbu uzdošanas 

daudzumu, biežumu, efektivitāti, 

skolotāji izveidoja „Mājas darbu 

vērtēšanas kārtību”, kura pieņemta 

pedagoģiskās padomes sēdē 

2019.gada 16.septembrī,  pieejama e-

klasē. 

Uzlabojies skolēnu vidējais 

vērtējums, palielinājies optimāla 

līmeņa sasniegušo skaits. 

 

Atbalsts 

skolēniem 

 Atbalsts skolēnu karjeras 

izglītībā 

 Vienotas sistēmas izveide 

talantīgo skolēnu atbalstam 

sadarbībā ar skolas padomi un 

skolas dibinātāju 

 Skolēnu drošības un veselības 

atbalsta pasākumi 

Ir izstrādāta Jaunjelgavas vidusskolas 

karjeras izglītības programma, 

karjeras attīstības atbalsta pasākumu 

plāns, tā īstenošanas modelis, kuru 

jau trešo gadu realizē  karjeras 

konsultants. 2018./2019.m.g. īstenoti 

19 karjeras pasākumi (lekcijas, 

tikšanās ar treneriem/koučiem, 

diskusijas, meistarklase, praktiskās 

nodarbības, izpētes braucieni). 

Katrā mācību priekšmetā tiek 

nodrošinātas individuālās 

konsultācijas gan skolēniem, kuru 

sekmes ir zemākā līmenī, gan 

skolēniem, kuri tiek gatavoti mācību 

priekšmetu olimpiādēm. No 

2017./2018.māc.g.skolā tiek realizēts 

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, 

kura ietvaros tiek organizēts 

individuālais darbs (konsultācijas) ar 
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talantīgajiem izglītojamajiem. 

Skola mācību procesa ietvaros 

īsteno projektu “Latvijas skolas 

soma”. 

Izveidots plašs interešu programmu 

piedāvājums, tematisku pasākumu 

daudzveidīgums, labāko un talantīgo 

skolēnu apbalvošanas kārtība. 

Skolas atbalsta personāla sekmīga 

darbība nodrošina labvēlīgu, 

atbalstošu un drošu mācību vidi.  

 

Skolas vide  Skolas publiskā tēla veidošana 

 Skolas telpu estētiskās vides, 

skolēnu darba un atpūtas vides 

uzlabošana. 

Skolas darbība un mācību procesa 

rezultatīvie rādītāji (sasniegumi 

olimpiādēs, konkursos, sportā) 

daudzās aktivitātes interešu izglītībā, 

projektu norises tiek atspoguļoti 

skolas mājas lapā 

www.jaunjelgavasvidusskola.lv,      

facebook vietnē, kā arī „Jaunjelgavas 

novada vēstīs”. Tas veicina 

atpazīstamību, labvēlīgu, pozitīvu 

sabiedrības attieksmi. 

Katru gadu tiek plānota skolas telpu 

estētiskā iekārtojuma atjaunošana 

(renovēti visi skolas gaiteņi, iekārtota 

atpūtas telpa skolotājiem un viesiem, 

nomainīti un atjaunoti gaismas 

ķermeņi skolas telpās, sakārtota 

infrastruktūra un telpu estētiskais 

iekārtojums, telpas ir apzaļumotas, 

siltas un tīras). 

Skolas resursi  Materiāltehnisko resursu un 

iekārtu (t.sk.datori, planšetes) 

atjaunošana un papildināšana. 

“Zaļās klases” izveidošana. 

Visos mācību kabinetos ir datori ar 

interneta pieslēgumu un projektori, 3 

interaktīvās tāfeles un 1 interaktīvais 

ekrāns, kas veicina izglītojamo 

digitālo pratību, ieinteresētību 

mācību procesā. ESF projekta 

„Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ietvaros ir 

iegādātas 25 planšetes Robotikas 

nodarbībām. 

Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas Pamatdarbības nr.2 

(KA2) starpskolu starptautiskās 

partnerības projekta  

“Let’s make music on in the 

classroom!” realizācijas vajadzībām 

tika iegādātas 15 planšetes, kuras 

tiek izmantotas arī angļu valodas 

nodarbībām. 

 

Skolas darba 

organizācija, 

 Skolas darba izvērtēšana, 

attīstības plānošana. 

Izglītības iestādē ir demokrātiski 

organizēts darba pašnovērtēšanas 

http://www.jaunjelgavasvidusskola.lv/
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vadība un 

kvalitātes 

nodrošinā-

šana 

 Metodisko komisiju darbības 

efektivitāte. 

 Skolas darba prioritāšu 

īstenošanas izvērtēšana. 

 

process, kurā iesaistās viss 

pedagoģiskais kolektīvs. 

Attīstības plāns ir izveidots 4 gadiem 

(2016./2017. – 2019./2020). 

Pedagoģiskajā padomē tiek izvērtētas 

gada proritātes un izvirzīti uzdevumi 

nākamajam attīstības periodam. 

Pašvērtēšanā piedalās viss 

pedagoģiskais kolektīvs, izvērtējot 

stiprās puses un uzlabojamās jomas. 

Izvērtējot metodisko komisiju darba 

efektivitāti, pedagoģiskajā padomē 

tika nolemts pārveidot metodiskās 

komisijas par radošajām apvienībām, 

iekļaujot tajās skolotājus no dažādām 

mācību jomām. Organizējot dažāda 

veida pasākumus(Matemātikas 

nedēļa, Tēvu diena, „Atnāca 

Lieldienas pār augstu kalnu”), radošo 

apvienību darbs pilnā mērā 

attaisnojās, bet vienas vai vairāku 

jomu pedagogu savstarpējā sadarbība 

metodiskajā darbā cieta. 

 

 

Anketās 97% pedagogu atzīst, ka zina skolas darba prioritātes, bet 100% zina savas 

profesionālās darbības mērķus. 
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3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMI TURPMĀKAI 

ATTĪSTĪBAI (BALSTĪTI UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM 

SECINĀJUMIEM) 
 

2015. gada 25.februārī Izglītības kvalitātes valsts dienests, balstoties uz Jaunjelgavas 

vidusskolas 2015. gada 16. janvāra iesniegumu Nr. 1.-15/3 „Par akreditāciju” un 

pašnovērtējuma ziņojumu, lūdzot akreditēt izglītības iestādi un īstenoto programmu bez 

akreditācijas ekspertu ziņojuma un priekšlikuma, nolēma akreditēt izglītības iestādi un 

Pamatizglītības programmu (kods 210111 11), Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programmu (kods 31 0110 11), Speciālās pamatizglītības prorammu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) uz sešiem gadiem. Akreditācijas komisijai 

ieteikumu nav. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām mācību saturā, sniegt atbalstu pamatizglītības 

mācību priekšmetu programmu īstenošanā. 

Skolotāju radošajās apvienībās katra mācību gada noslēgumā tiek izvērtēta mācību 

programmu apguve, tematisko plānu izpilde, mācību līdzekļu un materiālu izlietojums un 

veiktas izmaiņas, saskaņā ar valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. 

 Organizēt pedagogu labākās pieredzes apguvi izglītojamo motivācijai produktīvam 

darbam mācību stundā. 

Katra mācību gada sākumā skolotāju radošajās apvienībās tiek izstrādāts plāns skolotāju 

profesionālās pilnveides mācībām pārmaiņu ieviešanas procesā skolā. Tā ir savstarpējā stundu 

vērošanas prakse, atklāto un starpdisciplināro stundu vadīšana un analīze, atgriezeniskās 

saites saņemšanas pieredze, piem. bioloģijas un ķīmijas starpdisciplinārās stundas 9.klasē 

atgriezeniskās saites analīze 2020. gada  2. martā. 

 Attīstīt izglītojamo prasmes patstāvīgi mācīties. 

Mācību stundas dažādošanas procesā arvien lielāks akcents tiek likts uz patstāvīgas mācīties 

prasmes nostiprināšanu. Tie ir daudzveidīgie projekti, kas saistīti ar mācību priekšmeta 

tematiku īslaicīgi un ilglaicīgi projekti ar pētnieciskās darbības elementiem. Covid-19 

pandēmijas 2,5 mēnešu laikā prasme patstāvīgi mācīties nostiprinājās visās klašu grupās, īpaši 

pamatskolas un vidusskolas izglītojamo vidū. 

 Dažādot mācību stundas izvērtējumu. 

Praktizējot profesionālas sarunas pēc stundu vērošanas, vadība un savstarpēji skolotāji 

analizējot stundu, sarunā ar skolotāju akcentē 3P principu (paslavē, pajautā, piedāvā). Kolēģis 

novērotājs reflektē, ko viņš ir ieguvis no stundas, kas bijis vērtīgs viņa pieredzei, ko izmantos 

savā darbā. Notiek ideju apmaiņa, galvenā uzmanība tiek pievērsta līdzšinējās prakses 

izvērtēšanai un praktiskām idejām turpmākam darbam. Mācību stundas struktūras izvērtējums 

balstīts uz skolotāja galveno mērķi –paaugstināt mācību stundas efektivitāti, jeb efektīvi vadīt 

skolēnu dziļo mācīšanos.  

 Iesaistīties jaunos starptautiskos projektos izglītojamo svešvalodu prasmju 

pilnveidošanai un starpvalstu kultūru iepazīšanai. 

Paralēli izvirzītajiem un sasniegtatiem projektu mērķiem un uzdevumiem, tika veikta angļu 

valodas kā pirmās svešvalodas prasmju pilnveidošana un sekmīga attīstīšana, strādājot pie 

savas skolas atpazīstamības Eiropas skolu partnerību ietvaros.  Skola plānveidīgi veic 

izglītojošu un jēgpilnu darbu starpvalstu kultūru iepazīšanā, iesaistoties un vadot Erasmus + 

partnerību projektus (3), tādējādi nostiprinot skolēnu patriotismu un lepnumu par savu zemi, 

novadu un skolu. 

 Sekmēt katra personīgo līdzatbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu izglītības 

iestādē. 

Konference- kafejnīca „Par dežūru organizēšanu skolā” -31.01. Pedagoģiskā sēde – ”Skolēnu 

un skolotāju dežūru efektivitāte” 
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 Regulāri plānot skolas fiziskās un estētiskās vides atjaunošanu. 

Katru gadu skolas budžetā tiek paredzēti līdzekļi 2 mācību kabinetu renovācijai, jauna 

aprīkojuma iegādei un inventāra nomaiņai. Regulāri tiek ieplānoti atjaunošanas darbi skolas 

gaiteņos, stadionā un sporta zālē.  

 Renovēt zēnu un meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetus. 

Mājturības kabinetu rekonstrukcijā ieguldīti pašvaldības līdzekļi 56636.49 EUR apmērā, 

pilnībā pārvietots un rekonstruēts mājturības un tehnoloģiju  kabinets zēniem un atbilstoši 

MK prasībām iekārtots mājturības un tehnoloģiju kabinets meitenēm.  

 Atjaunot materiāltehnisko bāzi skolas mūzikas kabinetos. 

2016. gadā pilnībā atjaunots un ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkots mūzikas kabinets 1.-

5.klasēm, iegādātas jaunas klavieres aktu zālē, 2017. gadā iegādāts mūzikas centrs mūzikas 

kabinetā pamatskolas un vidusskolas klašu vajadzībām. 

 Izstrādāt projektu „Mūsu sadraudzības skola”.  

Izglītojamo kopīgo interešu pētnieciskās darbības jomā attīstīšanai, 2018.gadā tika veiksmīgi 

uzsākts kopprojekts ar Daugavpils 16.vidusskolu. ES programmas Erasmus+ eTwinning 

interneta vietnē 4. klase sadarbībā ar Daugavpils 16.vidusskolas 4.klasi realizēja starpskolu 

sadraudzības projektu „Es –putnu draugs”, kā rezultātā tika izdota grāmata. 

 

 

 
 

 

 

 

.  
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS  

VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

4.1. Mācību saturs 

 
Jaunjelgavas vidusskola 2019./2020.mācību gadā īsteno 3 izglītības programmas. 

Visas izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas ir licencētas. 

Mācību priekšmetu standartu īstenošanā visos gadījumos tiek izmantotas valsts 

piedāvātās paraugprogrammas. Pedagogu mācību priekšmetu programmu izvēli apstiprina 

izglītības iestādes direktors. Izglītības iestādes vadība un skolotāji ievēro normatīvajos aktos 

noteiktās izmaiņas izglītības programmu realizēšanai. 

Atbilstoši mācību priekšmeta programmai katrā klašu grupā pedagogi paredz satura 

apguvei nepieciešamo laiku, izglītojamam sasniedzamos rezultātus, mācību līdzekļus, 

sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienus. Plānojot laiku temata apguvei, pedagogi ņem 

vērā izglītojamo individuālās spējas, vajadzības, paredz darbu ar talantīgajiem skolēniem un 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām, kas nodrošina visiem izglītojamiem mācību programmas 

apguvi. Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību plānā paredzētas 

stundas fakultatīvajām nodarbībām padziļinātai mācību priekšmeta apguvei un individuālajam 

darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī  klašu audzināšanai, mācību 

nodarbību sagatavošanai, rakstu darbu labošanai, ZPD izstrādāšanai, klašu dalīšanai grupās.   

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts, pieejams informācijas stendā 

2.stāvā un izglītojamiem labi pārskatāms. Izglītības iestādē ir noteikta, visiem zināma kārtība 

par stundu saraksta izmaiņu veikšanu, izmaiņas ir pieejamas ziņojumu stendā. Ir izstrādāts un 

visiem pieejams mācību priekšmetu individuālā darba nodarbību (konsultāciju) grafiks. Skola 

nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību un metodisko literatūru. 

Tāpat programmu īstenošanai skolotājiem ir pieeja IT resursiem un informatīvajiem 

izdevumiem: portāls „Uzdevumi.lv”, platforma „Soma.lv”, projekta „PuMPuRs” (SAM 

8.3.4.) resursi, www.siic.lv interaktīvie materiāli, projekta „Skola 2030” materiāli, izdevumi 

„Skolas Vārds”, „Izglītība un Kultūra” u.c. 

Izglītības iestādes vadība, izzinot pedagogu vajadzības un ieteikumus, sadarbībā ar 

pašvaldību nodrošina mācību literatūru un citus mācību līdzekļus izglītības programmu 

realizēšanai. Ņemot vērā vecāku pieprasījumu, ir rasta iespēja apgūt vidusskolā fakultatīvi 

komerczinības un valsts aizsardzības mācību. Apgūstot komerczinību kursu, izglītojamie 

iegūst nepieciešamās zināšanas un dzīves prasmes, bet valsts aizsardzības mācību – turpināt 

savu profesionālo karjeru, kā arī  attīsta izglītojamo piederību savai skolai, pilsētai un valstij, 

veicina viņu pilsonisko līdzdalību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā. 

 

Izglītības iestāde nodrošina trīs svešvalodu apguvi vidusskolā, angļu valodas apguvi 

no 1. klases un vācu valodu kā trešo svešvalodu, kā izvēles priekšmetu 10.klasē. Vidusskolā 

izglītojamie trīs gadu garumā izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus. Izglītības iestāde īsteno 

9 interešu izglītības programmas un ar 1.oktobri uzsākta Programmēšanas pamatu 

9.,10.klasēm apgūšana. Interešu izglītībā Tehniskās jaunrades jomā Konstruēšana un 

modelēšana, apakšjomā: Elektronika, radiotehnika –„Ieskats elektro konstruēšanā/ 

izgatavošanā, modelēšanā”. Ārpusstundu nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta interešu 

izglītības nodarbību grafika. 

Skolotāji katru pirmdienu informatīvajās sanāksmēs tiek informēti par visām ar izglītības 

programmu realizēšanu saistītajām aktualitātēm. Vecāki, izmantojot e-vidi (skolas mājas lapu, 

e-klasi), var sekot līdzi izglītības programmu realizācijai.  

  

Stiprās puses: 

 izglītības iestāde piedāvā papildus iespējas mācību priekšmetu padziļinātai apguvei un 

fakultatīvus kursus „Komerczinības”, „Valsts aizsardzības mācība”; 
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 trīs svešvalodu apguves iespējas vidusskolā; 

 veiksmīgi uzsākta Programmēšanas pamatu 9.,10.klasēm apgūšana. Interešu izglītībā 

Tehniskās jaunrades jomā Konstruēšana un modelēšana, apakšjomā: Elektronika, 

radiotehnika –„Ieskats elektro konstruēšanā/ izgatavošanā, modelēšanā”; 

 iestādē veiksmīgi tiek īstenota speciālās izglītības programma. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 pakāpeniski ieviest jauno kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu; 

 sniegt atbalstu mācību priekšmetu programmu īstenošanā, īpaši 1.,4.,7.,10.klasēs; 

 veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, dalīšanos pieredzē un starpdisciplināru/ 

multidisciplināru stundu izveidē; 

 veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar 

citām izglītības iestādēm. 

 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Mācību stundu vērojumos secināts, ka lielākā daļa pedagogu izvēlas un izmanto 

mūsdienīgas, izglītojamo spējām, vecumam un mācību satura prasībām atbilstošas mācību 

metodes. Mācību metožu un paņēmienu izvēle atbilst izvirzīto mērķu sasniegšanai. Pedagogu 

radošajās apvienībās skolotāji analizē skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātus, lai noteiktu 

piemērotākās mācīšanas metodes. 

Pedagogu savstarpējo stundu un administrācijas stundu vērojumos veiktais pētījums 

par mācību metožu pielietojumu uzrādīja, ka pedagogi savās stundās izmanto darbu grupās, 

projektu darbu un prezentācijas, kā arī diskusijas, situāciju analīzi, salīdzināšanu, raksta 

esejas, notiek lomu spēles, dialogi u.c. metodes. Atbilstoši stundas tēmai tiek nodrošināta 

starppriekšmetu saikne un mācību uzdevumu saikne ar reālo dzīvi. Pēc mācību stundu 

vērošanas pedagogi pašreflektē un saņem atgriezenisko saiti pēc 3 P (paslavē, pajautā, 

piedāvā) principa. 

Izglītojamie, kuriem ir mācīšanās traucējumi, saņem pedagogu un atbalsta personāla 

palīdzību. Katrs mācību priekšmeta pedagogs ir izstrādājis individuālo plānu darbam ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, 2 reizes gadā plāni tiek analizēti, veiktas 

korekcijas un izaugsmes dinamikas izpēte. Lielākā daļa izglītojamo pozitīvi novērtē šādi 

organizētu mācību darbu un aptaujās norāda, ka mācību stundās skolotāji saprotami izskaidro 

mācību vielu. Gandrīz visi izglītojamie uzskata, ka var prasīt padomu skolotājiem, ja ko 

nesaprot. Skolā izveidota atbalsta sistēma priekšmetos, kas sagādā grūtības skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem, ko nodrošina divi skolotāji palīgi. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta mājas darbu kārtība, kas nosaka mājas darbu veidus, 

izpildes kontroli, vērtēšanas kārtību. Mājas darbi ir daudzveidīgi, gan virzīti uz stundā iegūto 

zināšanu un prasmju nostiprināšanu, gan pētniecisko uzdevumu risināšanu un praktisko darbu 

veikšanu. Izglītojamie izprot mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr tos 

pilda. 

Lielākā daļa pedagogu mācību priekšmetu programmu īstenošanai nodrošina 

starppriekšmetu saikni un uzdevumu saikni ar reālo dzīvi. Mācību stundu plānos tiek iekļauti 

arī karjeras izglītības jautājumi. Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši 
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mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, 

ražošanas uzņēmumiem, iepazīstot dabas, vēstures un kultūras objektus, kā arī vada stundas 

un piedalās konkrētu tēmu apguvē, piem. fizikā tēmas „Elektrība” apguvē mācību centrā 

„Lielvārds”. 

 Mācību process cieši saistīts ar valsts finansētajām atbalsta programmām. Piemēram, 

programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2019./2020.m.g. Jaunjelgavas vidusskolas 

izglītojamie piedalījās vēsturiskās novada izpētes nodarbībās Aizkraukles novadpētniecības 

muzejā, K.Barona muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Cēsu vēstures un mākslas 

muzejā, Latvijas Ugunsdzēsības muzejā un Mencendorfa namā; iesaistījās 5 interaktīvajās 

nodarbībās un radošajās darbnīcās Baldones observatorijā un fabrikā „Laima”, maizes ceptuvē 

„Lāči”, „Ādažu čipsi”, „ Skrīveru saldumi”; noskatījās  izrādi ‘’Nezāle”, apmeklēja izrādes 

Dailes teātrī, kā arī jau ceturto? gadu sākot no 3. -12.klasei skola nodrošina braucienu uz 

VSIA “Latvijas koncerti” piedāvātajām koncertlekcijām 4 reizes gadā.  

Izglītības iestādes mācību procesā arvien vairāk tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, 

it īpaši svešvalodās, kulturoloģijā, sociālajās zinībās, ekonomikā, matemātikā un visās 

dabaszinātnēs. To apliecina 85% pedagogu. 60% pedagogu izmanto mācību darbā portālu 

„uzdevumi.lv” un citu ar izglītību saistītu portālu piedāvājumus un atzīst, ka tas palīdz veidot 

interesantāku, atraktīvāku mācību procesu, palielinās izmantoto metožu daudzveidība. 

Mācību literatūras izvēli konkrētā mācību priekšmetā veic pedagogu radošās 

apvienības, to apstiprina izglītības iestādes direktors, nodrošinot vienotu pieeju mācību 

literatūras izvēlē. Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, 

papildus izstrādājot un pielietojot digitālos mācību materiālus. Mācību literatūras klāsts tiek 

atjaunināts. 

Pedagogi ir pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes svarīgākajās mācību procesa 

organizācijas jomās: 2019./2020.mācību gadā notika divi projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” ieviešanas semināri - „Mācīšanās iedziļinoties”, kuros dalījās pieredzē 

Skrīveru vidusskolas projekta koordinators un „Svešvalodu stundu plānojums atbilstoši 

jaunajām kompetencēm”, ko vadīja projekta izstrādātājs. Mācību stratēģiju un metožu izvēlē 

pedagogi dalījās savstarpējā pieredzē seminārā „Efektīva, jēgpilna mācību stunda”. 

Kvalitatīvas, radošas pedagoģiskās darbības veicināšanai, īstenojot pedagoģisko 

procesu atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām; bērnu tiesību aizsardzībā. Katrs 

pedagogs vidēji trijos gados apmeklēja profesionālās pilnveides kursus 36 stundu apjomā. 

 

Mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidē 10 skolotājiem Erasmus+ projekta ietvaros bija 

iespējas apmeklēt kolēģu vadītās stundas Turcijā, Spānijā, Itālijā, Rumānijā, Polijā, Lietuvā 

un dalīties pieredzē. Svešvalodu pedagogi pilnveidoja savu profesionālo kompetenci kursos 

Anglijā, Itālijā un Vācijā.  

 

Stiprās puses: 

 

 daudzveidīgu mācību metožu un paņēmienu izmantošana mācību procesā; 

 pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci dažādās jomās. 

 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 organizēt pedagogu labākās pieredzes apguvi izglītojamo motivācijai produktīvam 

darbam mācību stundā 

 turpināt pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi, papildināt un atjaunot 

resursus veiksmīgai jauno izglītības standartu realizācijai. 

 

Vērtējums – III līmenis (labi) 
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Lielākā daļa pedagogu mērķtiecīgi vada izglītojamo mācību procesu,  pakāpeniski 

veido viņos motivāciju mācīties. Pedagogi mācīšanās procesā izmanto daudzveidīgus 

uzdevumus, ņemot vērā izglītojamo uztveres tipus un spējas, piemērojot atbilstošus mācību 

materiālus. 5.,10.klašu aptaujā 77% skolēnu atzīst, ka skolotāji palīdz viņiem apzināties savas 

spējas, kā arī mudina izmantot dažādas darba metodes. Stundās novērots, ka izglītojamie 

labprāt strādā ar izdales materiāliem, modeļiem, pedagogu veidotajām darba lapām, 

izglītojamiem patīk pašvērtēšana un savstarpējā sadarbība, un vērtēšana. 84 % skolēnu 

lepojas, ka var citiem parādīt savus sasniegumus. Lielākā daļa izglītojamo norāda, ka aktīvi 

izmanto izglītības iestādes piedāvātās iespējas – iesaistīšanos gan skolas, gan ārpus skolas ar 

mācību darbu saistītos pasākumos, dalību projektos, koncertlekcijās, pētniecībā. 

 Īpašs akcents izglītojamo sadarbības prasmju izkopšanā tiek likts uz mācību 

priekšmetu dienu vai nedēļu organizēšanu. To saturu izstrādā radošās apvienības. 

95% iglītojamo (3.-5. klases) apliecina, ka viņiem patīk skolā apgūt jaunas zināšanas 

un prasmes, 75 % uzskata, ka lielākajai daļai izglītojamo patīk mācīties. Daļai izglītojamo ir 

zema atbildības izjūta, trūkst motivācijas, ir arī neattaisnoti stundu kavējumi. To novēršanai 

tiek iesaistīta izglītības iestādes atbalsta komanda. Dažkārt izglītojamiem netiek sniegts 

nepieciešamais atbalsts ģimenē, ne vienmēr ģimenēs izglītība ir vērtība. 

Informācija par izglītojamo sasniegumiem regulāri tiek analizēta un tiek izmantota 

turpmākās darbības plānošanai. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā uzskaita un analizē 

neattaisnotos kavējumus, kāda ir izglītības iestādes rīcība to novēršanai. Problēmgadījumos 

izglītības iestāde sadarbojas ar Jaunjelgavas novada bāriņtiesu, sociālo dienestu, kā arī ar 

Bērnu un jauniešu lietu komisiju, lai palīdzētu ģimenēm. 2018./2019 -2019./2020 mācību 

gadā pašvaldībā notikušas 4 sanāksmes ar sociālā riska ģimenēm. Lielākā daļa izglītojamo bez 

attaisnojoša iemesla mācību stundas nekavē. 

Skolā izstrādāta noteikta kārtība izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai un 

informācijas par katra izglītojamā sasniegumiem apkopošanai. Ir izveidota informācijas 

apmaiņa starp izglītojamajiem, pedagogiem, skolas administrāciju un ģimeni. Skolā regulāri 

izvērtē izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos, tiek apkopota informācija par 

katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Skolvadības sistēmas „e-klase” iespējas ļauj 

sistemātiski analizēt katra izglītojamā izaugsmi un informēt par sasniegumiem viņa vecākus. 

Ieraksti tiek veikti savlaicīgi, ievērojot vērtēšanas kritērijus. Izmantojot e-klases iespējas, 

vecāki var iegūt informāciju par bērnu sasniegumiem un problēmām. Katra mēneša beigās 

klašu audzinātāji sniedz vecākiem izglītojamā sekmju izrakstu. Vecāku informēšanai papildus 

tiek izmantotas arī citas saziņas formas: dienasgrāmatas papīra formātā 1. –4.kl., telefons, 

sarakste e-klasē, e-pasts, individuālās sarunas, WhatsApp u.c. sociālie tīkli. 

I un II semestra beigās tiek veikts izglītojamo mācību sasniegumu analīzes 

apkopojums un izglītojamie par sasniegumiem mācību darbā saņem skolas apbalvojumus - 

Zelta, Sudraba un Bronzas diplomus. Līdz katra mēneša 10.datumam tiek apkopoti 10. – 

12.kl. izglītojamo mācību sasniegumi un, pamatojoties uz “Kārtību, kādā tiek piešķirtas 

stipendijas Jaunjelgavas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem”, Jaunjelgavas novada 

pašvaldība izmaksā stipendijas. Mērķis stipendijas piešķiršanai- paaugstināt mācību 

sasniegumus, disciplinēt izglītojamos, veicināt izglītojamā ģimenes ieinteresētību kvalitatīvas 

izglītības iegūšanai. 

 

Stiprās puses:  

 pedagogi mācīšanās procesā piemēro uzdevumus, atbilstoši izglītojamo galvenajiem 

uztveres tipiem un spējām; 

 sadarbības prasmju veicināšanas un zināšanu padziļināšanas nolūkā izglītības iestādē 

kā labās prakses piemērs ir mācību priekšmetu nedēļu organizēšana; 

 ir izstrādāta izglītojamo sasniegumus motivējoša sistēma skolā. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 attīstīt izglītojamo prasmes patstāvīgi mācīties; 

 veicināt skolēnu atbildību par saviem mācību rezultātiem. 

 

 Vērtējums – III līmenis (labi) 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valsts normatīvo 

dokumentu prasības. Visi pedagogi ievēro mācību priekšmetu programmās noteiktās 

sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Izglītības iestādē ir izstrādāta 

vienota kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai, kas paredz vienotas prasības vērtēšanai un 

kārtību, kā izglītojamie var uzlabot savus sasniegumus. Vērtēšanas sistemātiskumu nodrošina 

mācību satura tematiskie plāni un pārbaudes darbu grafiks, kuru pārrauga izglītības iestādes 

administrācija. Ja nepieciešams, tiek veiktas izmaiņas. Ar šo kārtību ir iepazīstināti 

izglītojamie un viņu vecāki, tā pieejama e-klasē. 

Pedagogi savstarpēji dalās pieredzē pārbaudes darbu veidošanā, digitālo materiālu 

izstrādē, izmanto „uzdevumi.lv” pārbaudes testus. Pirms katra pārbaudes darba skolēnus 

iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem.  

80% izglītojamo apstiprina, ka savlaicīgi informēti par plānotajiem pārbaudes 

darbiem, 81% uzskata, ka skolotāji ir izskaidrojuši prasības pārbaudes darbu veikšanai, un 

82% skolēnu atzīst, ka vērtēšanas kārtība ir zināma un saprotama. Pārbaudes darbu vērtēšanā 

pedagogi izmanto e-klases piedāvātās pārbaudes darbu vērtēšanas skalas. 

Visi pedagogi vērtēšanas un pašvērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto tālākās 

darbības plānošanai un īstenošanai. Vērojot mācību stundas, tiek secināts, ka stundas 

noslēgumā pedagogs kopā ar izglītojamiem veic stundas darba novērtējumu, taču 

nepieciešams šo procesu dažādot. Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir 

regulāra, to atvieglo e-klases sistēmas iespējas. Mācību darba sasniegumi tiek apkopoti un 

analizēti daudzpusīgi un salīdzinoši 1.semestra beigās, mācību gada noslēgumā, pēc valsts 

pārbaudes darbu rezultātiem. 

Izglītojamo vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par mācību sasniegumiem 

izglītojamo dienasgrāmatās 1.-4.klasēs un e-klasē, vismaz reizi mēnesī - sekmju izrakstos, kā 

arī individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. Izglītības iestādes administrācija pārrauga un 

kontrolē vērtējumu uzskaiti un atbilstošo ierakstu veikšanu e-klases žurnālā. Ja nepieciešams, 

notiek individuālas sarunas ar pedagogu par vērtēšanu, problēmas tiek izskatītas 

administrācijas sanāksmēs. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība un 

vērtēšana. 

 

Stiprās puses: 

 pedagogi analizē vērtēšanas procesā iegūto informāciju un izmanto to turpmākai 

plānošanai un attīstībai; 

 izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā tiek izmantotas dažādas formas; 

 izglītojamie zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, prot sadarboties, 

izmanto piedāvātās iespējas mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 dažādot mācību stundas izvērtējumu; 

 vairāk iesaistīt skolēnus vērtēšanā, veicot savstarpējo vērtēšanu un pašnovērtējumu, 

izmantojot snieguma līmeņu aprakstus. 
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Vērtējums – III līmenis (labi) 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi  

 

4.3.1. Izglītojamo  sasniegumi ikdienas darbā 

 

 

3. klašu izglītojamo gada vērtējumi priekšmetos, kuros noteikti valsts  diagnosticējošie 

darbi (%) 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./20.m.g. 

Augsts (9, 10 

balles) 

Latviešu val. 0 18,8 5 5,3 

Matemātika 0 6,3 0 10,5 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu val. 23,5 75 55 78,9 

Matemātika 35,3 62,5 45 68,4 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu val. 76,5 6,3 40 15,8 

Matemātika 64,7 31,3 55 21,1 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu val. 0 0 0 0 

Matemātika 0 0 0 0 

Vidējie vērt. 

(balles) 

Latviešu val. 5,1 7,7 5,8 6,8 

Matemātika 5,1 6,2 5,5 6,8 

 

 
 

 

 

 

3. klases izglītojamo sniegums kombinētajā diagnosticējošā darbā matemātikā un latviešu 

valodā atbilst vērtējumam ikdienas darbā.  
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6. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./20.m.g. 

Augsts (9, 10 

balles) 

Latviešu val. 5,9 0 0 0 

Matemātika 5,9 4 0 0 

Dabaszinības 5,9 0 0 0 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu val. 23,5 52 30 35,3 

Matemātika 35,3 36 35 52,9 

Dabaszinības 41,2 68 75 58,8 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu val. 70,6 40 70 64,7 

Matemātika 52,9 52 65 47,1 

Dabaszinības 52,9 32 25 41,2 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu val. 0 8 0 0 

Matemātika 5,9 8 0 0 

Dabaszinības 0 0 0 0 

Vidējie vērt. 

(balles) 

Latviešu val. 5,5 5,4 5,1 5,4 

Matemātika 5,4 5,3 5,0 5,6 

Dabaszinības 5,7 6,1 5,8 5,6 

 

 

 
 

 

 

 

Lielākai daļai 6. klases izglītojamo ir augsts un optimāls vērtējums ikdienas sasniegumos 

pārbaudes darbu mācību priekšmetos. 

 



18 

 

 

 

9. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

2016./17. 

m.g. 

2017./18. 

m.g. 

2018./19. 

m.g. 

2019./20. 

m.g. 

Augsts  

(9, 10 balles) 

Angļu valoda 7,1 4 4,3 10,5 

Krievu valoda 14,3 0 8,7 10,5 

Latviešu valoda 0 0 4,3 5,3 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
0 4 4,3 10,5 

Matemātika 7,1 0 4,3 5,3 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 57,1 64 43,5 52,6 

Krievu valoda 50 60 34,8 47,4 

Latviešu valoda 42,9 76 73,9 26,3 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
50 24 41,3 47,4 

Matemātika 50 44 30,4 36,8 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 35,7 32 43,5 36,8 

Krievu valoda 35,7 40 56,5 42,1 

Latviešu valoda 57,1 24 21,7 68,4 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
50 72 54,3 42,1 

Matemātika 42,9 56 60,9 57,9 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 0 0 8,7 0 

Krievu valoda 0 0 0 0 

Latviešu valoda 0 0 0 0 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
0 0 0 0 

Matemātika 0 0 4,3 0 

Vidējie vērt. 

(balles) 

Angļu valoda 6,1 6,4 5,6 6,3 

Krievu valoda 6,2 6,0 5,5 6,1 

Latviešu valoda 5,7 6,1 6,2 5,1 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
5,5 5,7 5,6 6,2 

Matemātika 5,9 5,4 5,3 5,5 

 

 

9. klases izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos būtiski neatšķiras no vidējā rezultāta 

valstī, dažos gadījumos ir augstāki (svešvalodās un mācību valodā). 
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12. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

2016./17. 

m.g. 

2017./18. 

m.g. 

2018./19. 

m.g. 

2019./20. 

m.g. 

Augsts  

(9, 10 balles) 

Angļu valoda 22,2 0 - 12,5 

Krievu valoda 0 0 - 12,5 

Latviešu valoda 0 0 - 12,5 

Matemātika 0 0 - 0 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 33,3 100 - 62,5 

Krievu valoda 77,8 62,5 - 87,5 

Latviešu valoda 55,6 25 - 75 

Matemātika 55,6 37,5 - 62,5 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 44,4 0 - 25 

Krievu valoda 22,2 37,5 - 0 

Latviešu valoda 44,4 75 - 12,5 

Matemātika 44,4 62,5 - 37,5 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 0 0 - 0 

Krievu valoda 0 0 - 0 

Latviešu valoda 0 0 - 0 

Matemātika 0 0 - 0 

Vidējie vērt. 

(balles) 

Angļu valoda 6,3 6,9 - 6,9 

Krievu valoda 6,1 5,9 - 6,9 

Latviešu valoda 5,7 5,0 - 6,6 

Matemātika 5,4 5,3 - 6,3 
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12. klases izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos un citos valsts pārbaudes darbos 

ir augstāki nekā valsts vidējais rādītājs, izņemot matemātiku, kas atbilst izglītojamo spējām. 
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Izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti (vidējais apguves rādītājs %) 

Mācību 

gads 
Informātika Ekonomika Fizika Ķīmija 

 valstī skolā valstī skolā valstī skolā valstī skolā 

2016./17. 66,20 62,12   51,85 34,00   

2017./18. 64,00 73,63 72,00 60,00   61,55 27,33 

 

 

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī  sakarā ar Covid-19 izplatīšanos, 2019./2020.m.g. izvēles 

eksāmeni netika kārtoti. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Uzlabot izglītojamo ikdienas un valsts pārbaude darbu sasniegumus matemātikā 

 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
 

Izglītības iestādē strādā atbalsta personāls: sociālā dienesta psihologs, sociālais 

pedagogs, logopēds, skolas medmāsa. Iestādes ēkā ir izvietoti labiekārtoti psihologa, 

medmāsas un sociālā pedagoga kabineti, kuriem ir arī atsevišķa ieeja no ārpuses.  

Psihologs veic individuālu konsultēšanu, novērošanu mācību procesa laikā, kā arī 

regulāri tiekas ar vecākiem gan klases sapulcēs, gan individuālajās tikšanās. Sadarbojoties ar 

vecākiem, veic neatliekamo psiholoģisko konsultēšanu dažādās krīzes situācijās, 

psihodiagnostiku, lai noteiktu bērnu psiholoģisko, emocionālo un intelektuālo problēmu 

cēloni.Atbilstoši pasūtījumam, izglītības iestādes psihologs veic izglītojamo psiholoģisko 



23 

 

izpēti, īpašu uzmanību veltot izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Par iegūtajiem rezultātiem 

tiek informēti skolēna vecāki, atbalsta komanda, kas pieņem lēmumu par tālāko rīcību. 

  Psihologs seko līdzi jauno skolēnu adaptācijai drošā klases un skolas vidē, veicinot 

labestīgu, draudzīgu mikroklimatu, atbalsta skolēnus un vecākus, kuriem ir grūtības ar 

saskarsmi, mācību apguvi, veicinot skolēna intergāciju skolā un viņa izaugsmi. 

 

 

 

 2017./2018.māc.g. 2018./2019.māc.g. 2019./2020. māc.g 

Skolēnu skaits 204 195 208 

Individuālās 

konsultācijas 

61 68 83 

Grupu konsultācijas 20 29 39 

Novērošana 105 79 120 

Tikšanās ar vecākiem 20 reizes 25 reizes 30 reizes 

Skolotāju konsultēšana 15% 20% 30% 

 

Atbalsta personāla darbs ir vērtējams atzinīgi. Atbalsta komanda sniedz palīdzību 

izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, notiek  

informācijas apmaiņa starp atbalsta personālu un pedagogiem. Pastiprināta uzmanība 

pievērsta izglītojamo savstarpējām attiecībām. 1., 5. un 10. klašu izglītojamiem mācību gada 

sākumā notiek adaptācijas pasākumi: stundu vērošana, skolēnu aptauja, sarunas ar skolas 

vadību. Īpaša uzmanība pievērsta klases kolektīva veidošanai, saskarsmes treniņiem, 

izglītojamo emocijām, iekļaujoties jaunā vidē. Adaptācijas procesa rezultāti tiek analizēti 

paplašinātās administrācijas sēdēs kopā ar attiecīgo klašu pedagogiem. 

Izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem ir pieejama sociālā pedagoga palīdzība 

un konsultēšana sociālo un tiesisko jautājumu risināšanā. Sociālais pedagogs individuālajās 

sarunās ar izglītojamiem motivē risināt problēmas, mainīt radušos situāciju, izvērtēt savu 

rīcību attiecībās ar apkārtējiem, analizēt paveikto un tālākās darbības, palīdz skolā justies 

droši, būt atbalstītam un saprastam. Sociālais pedagogs, sadarbojoties ar izglītojamiem, klašu 

audzinātājiem un vecākiem, veic sociālā riska ģimeņu bērnu apzināšanu. Katrs gadījums tiek 

izvērtēts atsevišķi, tiek izskatīta iespējamā sociālā, emocionālā un psiholoģiskā palīdzība. 

Izvērtējot problēmas nopietnību, tiek plānota un organizēta starpinstitucionālā sadarbība, 

profilaktiskais darbs un atbalsts skolēnu vajadzību nodrošināšanai. 

 

 2017./2018.māc.g. 2018./2019.māc.g. 2019./2020.māc.g. 

Skolēnu skaits 204 195 208 

Individuālās konsultācijas 121 143 160, 3 attālināti 

Profilakses pasākumi 

grupās 

36 21 27 

Novērošana 21 grupa 16 17 

Tikšanās ar vecākiem 56 tikšanās 36 tikšanās 87 tikšanās 

Starpinstitucionāla 

sadarbība 

- 3 reizes  2 reizes 

Džimbas drošības 

programma 

22 izglītojamie 16 izglītojamie  20 izglītojamie 

Lielā dzīves skola –

automobinga programma 

20 20 18 

Projekts „Stipra klase –

stipri jaunieši” 

- - 8. klase -23 skolēni 
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Izglītības iestāde sadarbojas ar Jaunjelgavas sociālo dienestu, bāriņtiesu, Bērnu un 

jauniešu lietu starpinstitucionālo komisiju, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 

Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoriem.  

Izglītojamiem tiek organizēti dažādi izglītojoši pasākumi veselības, drošības, tiesību 

un pienākumu jautājumos. Katru gadu septembrī un oktobrī visās klašu grupās notiek 

preventīvi pasākumi un lekcijas par satiksmes noteikumu ievērošanu un drošību uz ceļa, 

izglītojamo atbildību par neievērošanu, par ko veikti ieraksti e-klasē un izglītojamie apliecina 

ar savu parakstu, ka ir iepazinušies. Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamo veselību, 

organizē veselību veicinošus pasākumus (Olimpiskās dienas, skolēnu pašpārvalde organizē 

veselības nedēļu 5.-12. klasēm, piedalās programmā „Skolas auglis”un „Skolas piens”; lai 

veicinātu izglītojamo zināšanas par graudaugu lomu uzturā, sākumskolas izglītojamie piedalās 

projektā „Putras programma skolās”).  

Atbilstoši normatīvajām prasībām izglītības iestādes ēkā ir iekārtots medicīnas 

kabinets. Tiek organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšanā un satiksmes drošībā. Izglītības iestāde regulāri vērš izglītojamo 

uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai. Notiek akcijas „Drošais ceļš uz skolu” un 

„Esi redzams”. Izglītības iestādes komanda katru gadu piedalās CSDD rīkotajā konkursā 

„Jaunais satiksmes dalībnieks”. Visi 6. klases izglītojamie mācību gada sākumā kārto 

pārbaudījumu ceļu satiksmes noteikumos un iegūst velosipēdista tiesības. Skola 

pilngadīgajiem izglītojamiem apmaksā B kategorijas autovadītāja teorētisko kursu 

autovadītāja apliecības iegūšanai. Jaunjelgavas vidusskolā 2019./2020. gadā notika CSDD 

rīkots pasākums Zemgales reģiona skolu 4.klasēm projekta "Mācies un iegūsti velosipēda 

apliecību savā skolā" ietvaros, kurā skolēni digitālā un praktiskā veidā tika iepazīstināti ar 

ceļu satiksmes noteikumiem un rīcību uz ceļa jaunajiem velosipēdistiem. Piedalījās 6 skolas. 

Izglītības iestādes medmāsa profesionāli sniedz pirmo palīdzību izglītojamiem, 

nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, ziņojot par to vecākiem, 

sadarbojas ar ģimenes ārstiem. Medmāsa pārrauga, lai izglītojamiem būtu veiktas 

profilaktiskās apskates un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija. Uzrauga telpu 

sanitāro stāvokli un kontrolē ēdiena kvalitāti ēdnīcā. Vidēji katru dienu skolas medicīnas 

kabinetā konsultācijas vai palīdzību saņem 5-10 izglītojamie. Saslimšanas gadījumā medmāsa 

atbrīvo izglītojamo no mācību stundām, par to informējot klases audzinātāju un vecākus. 

Vienu reizi mēnesī medmāsa organizē LU Bērnu klīniskās slimnīcas speciālistu konsultācijas 

bērniem un vecākiem uz vietas.  Medmāsa veic izglītības iestādes darbinieku obligātās 

veselības pārbaužu kontroli, piedalās klašu audzinātāju stundās informējot izglītojamos par 

aktualitātēm veselības profilakses jautājumos, izglīto par personīgo higiēnu, veselīgu 

dzīvesveidu, atkarību izraisošo vielu iedarbību, pirmās neatliekamās palīdzības ABC. 

Pielikumā Nr. 1 Medmāsas darbs 

Izglītības iestādes logopēds regulāri vada koriģējošas nodarbības izglītojamiem, 

kuriem diagnosticēta to nepieciešamība vai logopēda nodarbības rekomendējusi pedagoģiski 

medicīniskā komisija.  

Logopēda darbs. 

 Darbs 2017./18.m.g/ 2018./19.m.g. 2019./20.m.g. 

1. Novērošana Visi 1.-4.kl.skolēni. Visi 1.-4.kl.skolēni. Visi 1.-

4.kl.skolēni. 

2. Darbs ar 

traucējumiem. 

27 25,       2 no 5.klases 25 

3. Izlabots 8 10 7 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti Skolēnu iekšējās kārtības 

noteikumi un darba drošības noteikumi. Pirmajā skolas dienā vecāku kopsapulcē vecāki tiek 

iepazīstināti ar Skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem, un šie noteikumi pret parakstu tiek 

izsniegti katram 1.klašu vecākam. Audzināšanas stundās izglītojamie tiek instruēti par 

drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās. Iestādē visiem redzamās vietās izvietoti 

evakuācijas plāni un zīmes, informācija, kā sazināties ar operatīvajiem dienestiem, kāda ir 
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uzturēšanās kārtība izglītības iestādē citām personām. Divas reizes gadā tiek veikta praktiska 

nodarbība – skolēnu un darbinieku evakuācija. Pēc tās notiek rezultātu analīze un izglītības 

iestādē ir noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu un ekskursiju organizēšanā. Ir dienas 

dežurants, kas kontrolē apmeklētājus, 26 videonovērošanas kameras, kas palīdz kontrolēt 

situāciju iestādes telpās un apkārtējā teritorijā. 

Liela daļa izglītības iestādes teritorijas ir iežogota. 85% izglītojamo apliecina, ka viņi 

izglītības iestādē jūtas droši. 

 

Stiprās puses: 

 

 izglītības iestādē veiksmīgi, pārdomāti organizēts atbalsta personāla darbs ikviena 

izglītojamā atbalstam; 

 ir izveidota rūpīgi izstrādāta kārtība izglītojamo drošības nodrošināšanai; izglītojamie 

zina, kā rīkoties ekstremālās situācijās, tiek organizēti evakuācijas pasākumi; 

 izglītības iestādes teritorijā tiek nodrošināta video novērošana. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 regulāri precizēt drošības noteikumus atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem. 

 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 
 

Izglītības iestādes pedagoģiskais un atbalsta personāls veic mērķtiecīgu darbu 

izglītojamo personības veidošanā. Ir izstrādāta Audzināšanas darba programma.  Klašu 

audzinātāja stundās audzinātājs kopā ar psihologu palīdz izglītojamiem veikt pašizpēti, 

interešu izzināšanu, pārrunātās tēmas palīdz veidot izglītojamajos pozitīvu attieksmi pret sevi 

un dzīvi.  

Izglītības iestādē veiksmīgi darbojas skolēnu pašpārvalde, kuru ievēl katra mācību 

gada sākumā, tās darbs tiek plānots un koordinēts. Pašpārvalde uzņemas atbildību par 

izglītības iestādes pasākumu organizēšanu, izsaka priekšlikumus izglītības iestādes darba 

uzlabošanai un iesaistās izglītības iestādes padomes darbā. 

Izglītības iestādē piedāvātās interešu izglītības programmas veicina izglītojamo 

vispusīgas personības attīstības iespējas. 2019.-2020. gadā izglītības iestāde piedāvāja  

iespējas savas intereses realizēt Tehniskās jaunrades, kultūrizglītības, sporta un vides interešu 

izglītības jomās.  

 

Interešu izglītības, fakultatīvās un grupu nodarbības 2019./2020.m.g. 

Interešu izglītības 

joma 

1.-4.klašu grupā 5.-9.klašu grupā 10.-12.klašu grupā 

Kultūrizglītības 

joma 

Koris 2.-4.kl Vokālais ansamblis Vokālais ansamblis 

 Tautas deju kolektīvs 

„Atvars” 1.-3.kl. 

Teātra pulciņš  

Tautas deju 

kolektīvs 

„Atvars” 5.-6.kl. 

Ģitāristu pulciņš 

TDK „Atvars” 

9.-12.kl. 

Ģitāristu pulciņš 

Vides interešu 

izglītības joma 

Jaunais dabas pētnieks 

3.kl. 

  

Sporta Sporta pulciņš 1.kl. 

Ritmika 1.-4.kl. 

„Sporto visa klase” 4.kl. 

 Volejbols 

Tehniskās jaunrades Robotika „Ieskats elektro Programmēšanas 
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joma konstruēšanā/izgata

vošanā, 

modelēšanā” 

pamati 

 

 

 

 Koris un deju kolektīvi regulāri piedalās Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju 

svētkos, kā arī sadarbības novadu skolu dziesmu un deju svētkos.  

 Izglītības iestādē tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, to 

sagatavošanā un norisē aktīvi iesaistās arī izglītojamie. Tradicionālie pasākumi: 

 Zinību diena; 

 Mūzikas festivāls „Draugi”; 

 Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate, plostiņu konkurss „Gaismas vilnis Daugavā” un 

piemiņas brīdis; 

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums; 

 Ziemassvētku pasākums; 

 Labdarības akcijas: dzīvnieku patversmē, Vīgantes krīzes centrā, sociālās aprūpes 

centrā Rīgā, vientuļo pensionāru apmeklēšana; 

 Žetonu vakars; 

 Valentīna diena; 

 Koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”; 

 Mātes dienas koncerts; 

 Ģimenes diena; 

 „Skolas lepnums”. 

Mātes dienai veltītā pasākuma ietvaros tiek organizēta visu interešu izglītības kolektīvu 

atskaite par paveikto, rīkota vizuālās mākslas un rokdarbu izstāde, kā arī mājturībā un 

tehnoloģijās paveiktais, bet mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un katrā priekšmetā labāko 

izglītojamo godināšana notiek pasākumā „Skolas lepnums”, kas ir arī skolotāju godināšanas 

pasākums.  

 Jaunjelgavas vidusskolas izglītojamie savas intereses un talantus attīsta Aizkraukles 

mākslas skolas Jaunjelgavas klasē un Aizkraukles sporta skolas vieglatlētikas sekcijā 

izglītības iestādes sporta zālē un stadionā. Mūsu skolas mūzikas pedagoģe sniedz atbalstu 

Jaunjelgavas vidusskolas izglītojamiem, kuri mācās Aizkraukles mūzikas skolā, noteiktas 

nodarbības vadot mūsu izglītības iestādē. Apmeklējot vairāku gadu garumā koncertlekciju 

ciklu „Mūzika Tev” dažādās Rīgas koncertzālēs (4 koncertlekcijas māc.g. laikā atbilstoši 

vecuma grupai), izglītojamie izkopj muzikālo gaumi, iepazīstot dažādus mūzikas stilus, 

klausoties augstvērtīgu mūziku izcilu mūziķu izpildījumā. Esot Rīgā, tiek izmantota iespēja 

apmeklēt arī citas kultūras iestādes. 

Izglītojamo personības attīstīšana notiek arī pasākumos mācību priekšmetu nedēļu 

ietvaros, konkursos, ko piedāvā dažādas organizācijas. 6. un 7. klases skolēni piedalījās 

„Meža dienu” pasākumā, ko rīkoja Meža konsultāciju pakalpojumu centra Sēlijas nodaļa. 

Skolēni piedalījās Daugavas muzeja organizētajā radošo darbu konkursā „Mana Daugava”. 

Audzinot savas valsts un pilsētas patriotus, izglītojamie dažādās vecuma grupās 

darbojas jaunsardzē, apgūstot gan teorētiskās zināšanas, gan praktisko pieredzi  nometnēs, 

trenējot iemaņas izdzīvošanai lauka apstākļos, tūrismā, veic pārgājienus ar orientēšanās 

elementiem. 

Pilnveidojot svešvalodu prasmes un iepazīstot starpvalstu kultūru, izglītojamie ar 

interesi iesaistās starptautiskajos projektos.  Jau ar 2011.-2013. g. Izglītības iestāde uzsāka 

darbību  Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 

aktivitātes „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā „Caught by the sounds of Europe”, 

sadarbojoties ar skolām no Itālijas, Spānijas, Polijas, Rumānijas un Lietuvas. 9.-11. klašu 

izglītojamie tika iesaistīti globālā mācību tīmekļa www.epals.com elektroniskajā sarakstē ar 

vēstuļu draugiem no ASV, Francijas un Rumānijas skolām, tādējādi nostiprinot svešvalodas 

http://www.epals.com/
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lietotāja komunikatīvās un vispārīgās kompetences. Starptautiskajā projektā par rumāņu 

dzejnieka Ničita Staniesku dzejas ilustrēšanu divas meitenes ieguva 1. un 2.vietu. 

2015.-2017.g.Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2) 

starpskolu starptautiskās partnerības projektā “Let’s make music on in the classroom!” un 

2019.-2022.Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2) starpskolu 

apmaiņas partnerības projektā “Birds have to fly!”. 

 Audzinot cieņu un mīlestību pret līdzcilvēkiem, vairāku gadu garumā izglītojamie 

kopā ar pedagogiem iesaistās labdarības pasākumos, apmeklējot pilsētas vientuļos 

pensionārus un trūcīgās ģimenes, cilvēkus, kas uzturas Jaunjelgavas novada krīzes centrā 

Vīgantē. Izglītojamie labprāt iesaistās pedagogu ierosinātajās akcijās, šujot paklājiņus un 

sagādājot barību dzīvnieku patversmēm Ogrē un Jēkabpilī.  

 

Stiprās puses: 

 

 izglītības iestāde īsteno daudzveidīgas interešu izglītības programmas; 

 izglītojamiem ir plašas iespējas sevi pilnveidot un novērtēt. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

  turpināt iesaistīties jaunos starptautiskos projektos izglītojamo svešvalodu prasmju 

pilnveidošanai un starpvalstu kultūru iepazīšanai. 

 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi) 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā.  
 

Karjeras izglītībā skolā pielieto dažādas formas: skolēnu spēju un interešu apzināšanai 

izmanto grupu konsultācijas, lekcijas, veiksmes stāstus, iepazīšanos ar dažādām mācību 

iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām, tikšanos ar dažādu augstskolu 

studentiem un pasniedzējiem, tikšanos ar skolas absolventiem, ekskursijas pie vietējiem 

uzņēmējiem un viņu vadītās nodarbības skolēniem. Skolas bibliotēkā un profesiju stendā 

4.stāvā ir uzkrāta un pieejama informācija un mācību materiāli par tālākizglītības iespējām. 

No 2017.gada oktobra izglītības iestāde piedalās Eiropas Savienības finansētajā 

projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē”. 

Projekta ietvaros izglītības iestādē darbu veic pedagogs karjeras konsultants. Ir izstrādāta 

karjeras izglītības programma, karjeras atbalsta aktivitāšu plāns, ko apstiprina (VIAA). Ir 

akcentētas četras sadaļas: pašvērtējuma veikšana, izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmumu 

pieņemšana, darba pasaules iepazīšana. Katru gadu tiek noteikti karjeras attīstības atbalsta 

prioritārie virzieni.  

2017./2018.m.g.īstenoti 23 karjeras pasākumi (lekcijas, tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, diskusijas, meistarklase, praktiskās nodarbības, izpētes braucieni, tai skaitā 

izstādes „Skola 2018” apmeklējums), kuru izmaksas tika segtas no projekta finansējuma. 

2018./2019.m.g. tika īstenoti 7 karjeras pasākumi, 2019./2020.g.- 3. 

Karjeras izglītības tēmas izglītojamie apgūst arī integrēti dažādu mācību priekšmetu 

stundās visos vecumposmos. Izglītības iestāde plānveidīgi organizē karjeras izvēles 

pasākumus 9. un 12.klasei, sadarbojoties ar karjeras izvēles speciālistu, kas anketē 

izglītojamos, izzina intereses, spējas, sniedz padomu. Katru gadu vidusskolēniem ir iespējas 

tikties ar dažādu augstskolu pārstāvjiem, lai uzzinātu par studiju iespējām: ar Rīgas Stradiņa 

universitātes pārstāvjiem, nodarbības ar jauniešiem no portāla „Prakse.lv”, iepazīstinot ar 

mācību iespējām biznesa augstskolā „Turība”. 

Mācību ekskursijās izglītojamie iepazīst dažādus Latvijas uzņēmumus un mācību 

iestādes: Vidzemes augstskolu un Rīgas Stradiņa universitāti, LU Dabas māju, Baldones 

observatoriju,  „Zvaigzne ABC” tipogrāfiju, maizes ražotni „Lāči”, saldumu ražotni „Skrīveru 
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saldumi”,”Skrīveru saldējums”, Pļaviņu HES u.c. Pamatskolas izglītojamie regulāri piedalās 

meža dienu pasākumos, kurus rīko Meža konsultāciju pakalpojumu centra Sēlijas nodaļa. 

Izglītojamie aktīvi iesaistās Ēnu dienās, vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja 

apmeklēt ikgadējo izstādi „Skola” Ķīpsalā ”, “Skill 2019”. 

Aprīlī izglītības iestāde organizē gada noslēguma pasākumu „Skolas lepnums”, uz 

kuru tiek uzaicināti absolventi, kuri savā karjerā ir sasnieguši ievērojamus rezultātus. Viņi 

prezentē savu profesiju, izaugsmes iespējas. 

 Izglītības iestādē ir apkopota informācija par absolventu turpmākajām gaitām, kuru 

analizējot var izvērtēt darbu karjeras izglītībā.  

Informācija par 9.klašu absolventu tālāko izglītību 

Mācību 

gads 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

izglītojamo 

skaits 

Turpina 

mācības 

vispārējā 

vidējā 

izglītības 

iestādē 

Cita 

vidusskola 

vai 

ģimnāzija 

Profesionālās 

izglītības 

iestādes 

Strādā Izbrauca 

no valsts 

2017./2018. 24 13 3 10 - - 

2018./2019. 24 16 1 7 - - 

2019./2020. 19 6 2 11 - - 

 

Informācija par 12.klašu absolventu tālāko izglītību 

 

Mācību 

gads 

Vispārējo 

vidējo 

izglītību 

ieguvušo 

izglītojamo 

skaits 

Turpina 

mācības 

augstākā 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

māc. 

koledžā vai 

tehnikumā 

Mācības 

neturpina 

Strādā Izbrauca 

no valsts 

2016./2017. 9 5 2 - 2 - 

2017./2018. 8 6 1 - - 1 

2019./2020. 8 5 3    

 

2018./2019.m.g. 12. klases nebija. 

Stiprās puses: 

 

 tiek organizēts vispusīgs karjeras izglītības darbs; 

 notiek daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi karjeras izglītības realizēšanai; 

 laba sadarbība ar absolventiem, uzņēmumiem, dažādu profesiju pārstāvjiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 mērķtiecīgi plānot karjeras pasākumus, lai veidotu skolēnu interesi par nākotnes 

profesijām; 

 karjeras izglītībā atbalstīt katra izglītojamā individuālās personības talantu izaugsmi; 

 pilnveidot izglītošanas darbu karjeras jomā ar izglītojamo vecākiem. 

 

Vērtējums  – III līmenis (labi) 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 

Plānojot mācību darbu, pedagogi ievēro talantīgo izglītojamo intereses un vajadzības. 

Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka mācību stundā piedāvā dažādas grūtības pakāpes 

uzdevumus. Analizējot stundu hospitācijas materiālus, var secināt, ka pedagogi pielieto 
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dažādas mācību metodes, diferencē uzdevumus. Atsevišķos mācību priekšmetos nepieciešams 

pilnveidot mācību darba diferenciāciju.  

Izglītības iestāde mērķtiecīgi un sistemātiski veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo 

piedalīšanos konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos. Ar 

talantīgajiem skolēniem, sekmējot viņu izaugsmi, pedagogi strādā iknedēļas konsultācijās, 

fakultatīvajās vai individuālajās grupu nodarbībās. Dažkārt talantīgie izglītojamie cenšas 

iesaistīties visās aktivitātēs, sevi pārslogojot. Pasākums olimpiāžu, konkursu uzvarētājiem 

„Skolas lepnums” (Skat. Pielikumā), viņu pedagogiem un vecākiem ir stimuls katram attīstīt 

savas spējas un izmantot iespējas.  

 Vairākus gadus izglītojamie, kuri vidusskolas posmā sekmīgi mācās un kuriem nav 

neattaisnotu kavējumu, saņem stipendiju. Jaunjelgavas vidusskolas absolvents - mecenāts 

2001. gadā ir nodibinājis Starta stipendiju augstskolā, ar kuru tiek prēmēti 12. klases 

absolventi par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.  

Izglītības iestādes vadība plāno un pārrauga individuālo darbu ar izglītojamiem, 

kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. 2.-9. 

klasēs atbalsta darbā iesaistās 2 pedagoga palīgi, kuri palīdz organizēt individuālo darbu gan 

mācību stundā, gan pēc stundām. Mācību priekšmetu pedagogi savā darbā diferencē mācību 

metodes, izmanto daudzveidīgus uzdevumus un mācību līdzekļus, pedagogu izstrādātos 

atbalsta materiālus. Izglītojamo sasniegumi tiek analizēti, sadarbojoties izglītības iestādes 

administrācijai, mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta personālam, vecākiem un tiek 

izmantoti tālākās darbības plānošanai. 

Konsultāciju grafiks izglītojamiem un vecākiem ir pieejams gan izglītības iestādē, gan 

iestādes mājas lapā. Skolā īsteno ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”. 

 

Stiprās puses: 

 

 izglītības iestādē ir labi organizēta visu mācību procesā iesaistīto pušu sadarbība 

darbam ar izglītojamiem, kam ir grūtības mācībās; 

 izglītības iestādē ir izveidota atbalsta sistēma darbam ar talantīgajiem izglītojamiem; 

 ir izstrādāti  pasākumi mācību motivācijas veicināšanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 atjaunot tradīciju par teicamiem un augstiem mācību sasniegumiem aicināt 

izglītojamos un viņu vecākus uz pieņemšanu pie  direktores – uz „Veiksmes kliņģeri”.  

 

 

Vērtējums – III līmenis (labi). 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
 

Izglītības iestādē tiek īstenota licencēta speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.  Saskaņā ar izglītības iestādē izstrādātu kārtību tiek 

apzinātas un apkopotas izglītojamo speciālās vajadzības pēc pedagogu un speciālistu 

ieteikuma. Programmas nepieciešamību apliecina pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi. Pedagogi veido individuālos izglītības plānus, sadarbojoties mācību priekšmetu 

pedagogiem un atbalsta personālam. Šo darbu koordinē direktora vietniece mācību darbā.  

Ievērojot izglītības iestādes psihologa ieteikumus, izglītojamiem tiek nodrošināts 

atbalsts ikdienas mācību procesā, regulārajos izglītības iestādes  un valsts pārbaudes darbos. 

Mācību priekšmetu pedagogi plāno atbalsta pasākumus, ņemot vērā gan izglītojamā spējas, 

gan mācību priekšmeta specifiku.  

Izglītojamie, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu, mācību procesā 

izmanto pedagogu veidotus atbalsta materiālus. 2x gadā izglītojamo vecāki tiek aicināti uz 
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tikšanos ar atbalsta personālu un klašu audzinātājiem, lai pārrunātu sasniegumus un 

nepieciešamos uzlabojumus. 2.-9. klasēs mācību procesā tiek iesaistīti 2 palīgskolotāji, 

organizētas pagarinātās dienas grupas.  

Jau otro gadu kā viena no atbalsta iespējām tiek izmantots ESF projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). 2018./2019. mācību gada 

divos mēnešos projektā iesaistījās 25 izglītojamie, 7 no tiem saņēma brīvpusdienas. 

2019./2020. gadā projektā iesaistīti I pusgadā -23 izglītojamie, kuriem tika izveidoti 23 

individuālie plāni, II pusgadā 26 izglītojamie, sagatavoti 35 plāni.  

100% pedagogu uzskata, ka izglītības iestāde sniedz atbalstu skolēniem ar speciālām 

vajadzībām un aktīvi sadarbojas ar izglītības iestādes atbalsta personālu ikdienas darbā. 

 

Stiprās puses: 

 

 izglītojamiem ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē ir pieejamas konsultācijas un 

individuāls darbs mācību priekšmetos; 

 mācību priekšmetu pedagogi, klašu audzinātāji un iestādes atbalsta personāls 

sadarbojas, lai sekmētu  to izglītojamo izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt vecāku lielāku ieinteresētību iesaistīties līdzdarbības pasākumos sava bērna 

mācību sasniegumu uzlabošanai. 

 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
 

Izglītojamo vecāki tiek iesaistīti visās izglītības iestādes darbības jomās. Ir noteikta 

kārtība sadarbībai ar izglītojamo vecākiem. Tās formas: 

 1. klases vecāku sapulce jūnijā un augustā pirms mācību gada uzsākšanas; 

 vecāku kopsapulce 1. septembrī; 

 tematiska vecāku sapulce februārī; 

 klašu vecāku sapulces (ne mazāk kā 2x gadā); 

 atvērto durvju diena; 

 izglītojamo dienasgrāmatas 1.-4.klasei, sekmju izraksti, e-vide; 

 izglītības iestādes un pilsētas mājas lapa, 

 publikācijas novada avīzē; 

 izglītības iestādes un ģimenes kopēji pasākumi, 

 individuālas sarunas ar atbalsta personālu, pedagogiem un administrāciju; 

 mājas apmeklējumi, ko veic sociālais pedagogs. 

Lielākā daļa vecāku atzīst, ka viņiem sniegtā informācija par izglītības iestādes darbu 

ir savlaicīga, regulāra, lietderīga, ka viņiem domātie pasākumi ir organizēti pieņemamā laikā, 

ir pārdomāti. Kaut arī lielākā daļa vecāku sadarbojas ar izglītības iestādi, vecāku līdzatbildība 

savu bērnu mācīšanās, uzvedības normu ieaudzināšanā varētu būt aktīvāka. Vecāki var 

iesniegt savus ierosinājumus par dažādiem ar izglītības iestādes darbu saistītiem jautājumiem 

vecāku sapulcēs, skolas padomē, ierosinājumu un priekšlikumu kastītē, e-žurnāla e-pastā, 

individuālajās pieņemšanās u.c. Vecāku izteiktie ierosinājumi tiek apspriesti, analizēti 

administrācijas sēdēs, lēmumi pieņemti pedagogu kolektīvā.  

Skolas padomē darbojas vecāki gandrīz no katras klases, vecāku pārstāvji ir 

vairākumā. Skolas padomē apspriestie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek publicēti izglītības 

iestādes mājas lapā vai Jaunjelgavas novada Vēstīs. Vecāku sapulcēs atbilstošās klases skolas 

padomes pārstāvji uzklausa vecāku viedokli un priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. 

Īpašas kopsapulces tiek organizētas 3., 6., 9., 12. klašu vecākiem, lai iepazīstinātu ar 

noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. 9. klašu vecāki tiek iepazīstināti ar skolas 

piedāvātajām vidējās izglītības programmām. Regulāri tiek organizētas izglītojošas lekcijas 

vecākiem, tikšanās ar skolas speciālistiem, koncerti. Ne visi vecāki ir ieinteresēti izglītot sevi.  
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Sākumskolas izglītojamo vecāki aktīvi iesaistās Miķeļdienas tirdziņa organizēšanā, 

Lāpu gājienā, Ziemassvētku pasākumu organizēšanā, Ģimenes dienas aktivitātēs. 2018. gada 

septembrī skolotāju radošā apvienība organizēja Tēvu dienu, iesaistot dažādu profesiju 

vecākus, kuri vadīja skolēniem radošās darbnīcas, saistītas ar viņu profesijām. Šīs dienas 

iespaidi un emocijas ir lasāmas skolēnu pozitīvajās atsauksmēs. 

Vecāku anketās 96% zina, ka izglītības iestādē darbojas Skolas padome, 78% pedagogi saka, 

ka vecāki atbalsta izglītības iestādi. 

 

Stiprās puses: 

 

 pedagogi regulāri informē vecākus par izglītojamo mācību sasniegumiem, stundu 

apmeklējumu un izglītības iestādes pasākumiem, izmantojot dažādas saziņas formas; 

 darbs ar vecākiem ir mērķtiecīgs un pārdomāts; 

 sākumskolā vecāki aktīvi iesaistās skolas un klases organizētajos pasākumos, izsaka 

savus priekšlikumus 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 1.,4.,7.,10. klašu vecāku un Skolas padomes informēšana un izglītošana par 

kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanas gaitu un rezultativitāti. 

 

Vērtējums – III līmenis (labi) 

 

4.5. Iestādes vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 
 

Jaunjelgavas vidusskolas kolektīvs rūpējas par izglītības iestādes tēla veidošanu un 

tradīciju kopšanu, kas veicina izglītojamos, vecākos un darbiniekos piederības apziņu un 

lepnumu par izglītības iestādi. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot izglītības iestādes 

tēlu sabiedrībā – organizējot pasākumus, informējot sabiedrību par izglītojamo sasniegumiem 

dažādās jomās. Izglītības iestādē regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem, 

atceres un svinamajām dienām. Iestādei ir sava atribūtika. Izglītības iestādes emblēma tiek 

izmantota diplomu, atzinības un pateicības rakstu noformēšanai. Izglītības iestādes publiskā 

informācija tiek atspoguļota tīmekļa vietnē www.jaunjelgavasvidusskola.lv ,kas regulāri tiek 

papildināta un pilnveidota. Pedagogi izmanto e- vides tiešsaistes sadarbības un plānošanas 

rīkus, piemēram,Google doc iespējas, kā arī informēšanas nolūkos WhatsApp iespējas. Darbu 

ar informācijas sistēmām uzrauga izglītības iestādes vadītāja vietniece informātikas 

jautājumos. 

Īstenojot izglītības iestādes misiju - veidot skolu par laikmetīgu mācību vidi, kurā 

izglītojamais spēj atklāt un realizēt savu individualitāti, mācās dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, apgūst 

spēju būt – garīgi bagātam, izglītotam, veselam un laimīgam. Izglītības iestādes kolektīvs 

aktīvi darbojas organizējot: 

 kursus iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem svešvalodu, datorprasmju 

apgūšanā;, 

 SIA „Baltijas Datoru akadēmija” –digitālo aģentu apmācībā; 

 novada skolu pedagogiem metodiskos seminārus un konferences; 

 teātru, koncertu un ekskursiju apmeklējumus kopā ar pilsētas sabiedrību; 

 sadarbībā ar novada domi, pirmsskolas izglītības iestādēm izstrādā un realizē 

projektus; 
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 izglītības iestādes kolektīvs aktīvi iesaistās un organizē pilsētas sabiedrisko dzīvi 

(spēlē teātri, dejo TDK „Atvars”, dzied korī, organizē sporta pasākumus); 

 izglītības iestādes novadpētniecības programmas vadītāja kopā ar izglītojamiem 

organizē un vada ekskursijas pilsētā un Sēlijas novadā; 

 galvenā redaktore – izglītības iestādes pedagoģe – kopā ar kolēģēm veido novada 

laikrakstu „Jaunjelgavas novada vēstis”, sastādījusi un izdevusi grāmatu par 

Jaunjelgavu;  

 sadarbībā ar starptautisko organizāciju „Mentoring Ministry”, izglītības iestāde 

regulāri sniedz atbalstu pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem un vientuļajiem 

pensionāriem, kā arī nodrošina ar mācību materiāliem savas un novada izglītības 

iestāžu izglītojamos. 

Izglītības iestādes darba stiprās puses ir kopīgi pasākumi, kas veicina kolektīva 

saliedēšanu, sabiedrības iesaistīšanu un tradīciju veidošanu (bijušo skolotāju - pensionāru 

vakari, „No sirds uz sirdi”, izglītības iestādes absolventu salidojumi ik pēc pieciem gadiem).  

Tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga attieksme 

un iecietība citam pret citu. Izglītības iestādes darbības pamatā ir labas attiecības starp 

izglītojamiem un pedagogiem. 75% skolēnu uzskata, ka pedagogs pret viņu izturēsies labi pat 

tad, ja viņš kļūdīsies, 73% vecāki vērtē izglītības iestādes un ģimenes sadarbību kā labu un 

cenšas apmeklēt izglītības iestādes organizētos pasākumus. 96% aptaujāto vecāku atzīst, ka 

informācija no izglītības iestādes vienmēr tiek sniegta savlaicīgi. 

    Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem izglītības iestādē ir demokrātiski izveidoti un 

pieņemti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem izglītojamie tiek atkārtoti iepazīstināti klases 

stundās katra mācību semestra sākumā un pēc nepieciešamības pārrunāti arī mācību gada 

laikā. Izglītojamie pārsvarā tos ievēro. Vidusskolēnu attiecības ir draudzīgas, uzlabojas 

izglītojamo savstarpējās attiecības pamatskolā. Izglītības iestādes vadība rūpējas par pozitīva 

mikroklimata nodrošināšanu iestādē. 

Ir noteikta kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos iestādē. Attieksme pret 

apmeklētājiem ir korekta un laipna. 

 

Stiprās puses: 

 

 izglītības iestādei ir labas tradīcijas, kuras veido piederības sajūtu savai skolai; 

 izglītības iestādē notiek daudzveidīgi pasākumi visās klašu grupās, kuru organizēšanā 

un norisē piedalās izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 aktualizēt uzvedības noteikumus pasākumos, kā arī izpratni par svētku apģērbu un tā 

valkāšanu; 

 

Vērtējums: IV  (ļoti labi) 

 

4.5.2. Fiziskā vide 
 

Izglītības iestādes ēka celta 1977. gadā, 2014. gadā notika mācību, dienesta viesnīcas 

korpusu un sporta zāles vienkāršotā renovācija, kuras rezultātā visas ēkas tika nosiltinātas. 

Iestādes telpās ir nodrošināti mācību procesa prasībām atbilstoši sanitārtehniskie apstākļi, 

iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Izglītības iestāde ir apzaļumota. 

Atbildīgais personāls seko, lai telpas būtu uzkoptas. Tehniskā personāla darbs organizēts tā, 

ka vairākas reizes dienā pēc grafika tiek uzkopti iestādes gaiteņi un tualetes.  2. stāva foajē  

informācijas stendos atrodama visa nepieciešamā informācija par mācību procesa organizāciju 

un televīzora ekrāns, kurā tiek regulāri ievietotas aktuālitātes par skolas dzīvi. Skolas telpu un 

apkārtnes uzraudzīšanu veic dežurantes. Visi izglītojamie un vecāki uzskata, ka izglītības 

iestādes vide ir tīra un sakopta. Izglītojamo zīmējumi izmantoti kā izglītības iestādes dažādu 
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telpu noformējums. Pedagogiem iekārtota skolotāju istaba, kurā notiek informatīvās rīta 

sanāksmes, kur iespējams saņemt nepieciešamo informāciju, izmantot internetu, kopēt darbam 

nepieciešamos materiālus. Pedagogiem un viesu uzņemšanai ir estētiski iekārtota atpūtas telpa 

„Pauzīte”. 

Izglītojamie rūpējas par kārtību klašu telpās. Izglītības iestādes telpas ir drošas, siltas, 

visos gaiteņos, atbilstoši noteikumiem, izvietoti evakuācijas plāni, stāvu numerācija, norādītas 

ieejas, izejas. Ir rezerves kāpnes. Gaiteņos un atsevišķos kabinetos, kuros ir paaugstināta 

ugunsbīstamība, izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti. Izglītības iestādes koplietošanas telpas 

ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām: tualetēs ir ziepes, tualetes papīrs un roku dvieļi. 

Izglītības iestādē ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu 

dokumenti pieejami kancelejā. 

Pirmās palīdzības aptieciņas ir pie medmāsas, dežuranta un izglītības iestādes 

kancelejā, dabaszinātņu kabinetos un sporta zālē. 

Izglītības iestādes tuvumā ir izvietotas satiksmes noteikumiem atbilstošas zīmes un 

norādes, iekārtota autostāvvieta. Izglītības iestāde ir pieslēgta ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmai (UAS), laikā no 23.00 līdz 7.00 apsardzes sistēmai. 

Izglītības iestādē ir slīpā iebrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 1.stāvā 

tualete, kāpņu pakāpieni ir marķēti atbilstoši 30.06.2015.g. MK noteikumiem Nr.331. 

Izglītojamie, iestādes darbinieki, vecāki un sabiedrības pārstāvji piedalās izglītības 

iestādes apkārtnes sakopšanas un telpu labiekārtošanas darbos. 

 

Stiprās puses: 

 izglītības iestāde un tai piederošā teritorija ir estētiski iekārtota; 

 skolas vide skolēniem ir labvēlīga un droša. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 izveidot skolas muzeju; 

 paaugstināt skolēnu un skolotāju atbildību par skolas fiziskās vides uzturēšanu un 

saglabāšanu. 

 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

4.6. Iestādes resursi 

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Izglītības iestāde nodrošina visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās 

telpas, kā arī materiāltehniskos resursus. Visi mācību kabineti aprīkoti ar datoru, projektoru 

un ekrānu. Izglītojamo un pedagogu rīcībā ir datori ar interneta pieslēgumu, kopētāji, 

multimediju telpa, interaktīvās tāfeles. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Par telpu 

kārtību un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu atbild mācību kabinetu vadītāji. Telpu 

iekārtojums atbilst izglītojamo vajadzībām. 

Izglītības iestādē ir izveidota kabinetu sistēma, ir skaidras norādes par telpām, to 

atrašanās vietu izglītības iestādē, atbildīgo personu.   

Bioloģijas, matemātikas, fizikas, ķīmijas un multimediju kabinetos ir iespējams 

izmantot interaktīvās tāfeles. Sākumskolas 3.klasē -interaktīvais ekrāns dod iespēju 

pedagogam nodrošināt mūsdienīga procesa organizāciju. Ir izstrādāta, papildināta un 

pedagoģiskās padomes sēdē apspriesta materiāltehnisko resursu plānošanas un izmantošanas 

sistēma. Katra mācību gada noslēgumā pedagogi iesniedz vajadzību sarakstu ar 

materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu, lai sekmīgi īstenotu mācību programmu apguvi. Ir 

veikta renovācija un aprīkoti ar mūsdienu prasībām atbilstošu inventāru dabaszinātņu 

kabineti. Ir veikta renovācija sākumskolas klasēs, atjaunotas skolas mēbeles. Regulāri veikti 
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kosmētiskie remonti izglītības iestādes gaiteņos. Ir ierīkota videonovērošana. Renovēts un ar 

20 stacionārajiem datoriem aprīkots informātikas kabinets. 

Jaunjelgavas vidusskolas bibliotēka nodrošina visus izglītojamos ar mācību grāmatām, 

darba burtnīcām, tai ir savs daiļliteratūras fonds. Bibliotēkā 2020.gadā mācību grāmatu 

kopskaits 6320; pamatfonda grāmatas 5355. Visas pamatfonda grāmatas un lielākā daļa 

mācību fonda grāmatu ir elektroniskajā kopkatalogā ALISE. Bibliotēkā notiek bibliotekārās 

stundas, tematiskas literatūras izstādes, notiek sadarbība ar pilsētas bērnu bibliotēku. 

Bibliotēkā ir pieejami arī preses izdevumi, uzziņu literatūra, enciklopēdijas un vārdnīcas, kā 

arī datori ar interneta pieslēgumu. 

Jaunjelgavas novada dome izglītības iestādes rīcībā ir nodevusi vieglo automašīnu un 

autobusu izglītojamo pārvadāšanai, kas savukārt nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai 

skolā un mājās, kā arī dažādu aktivitāšu īstenošanai.  

Lielākā daļa pedagogu atzīst, ka ir nepieciešamie materiāli un tehniskie resursi mācību 

priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai, bet strauji attīstoties tehnoloģijām, ir aktuāls  

pedagogu pieprasījums pēc digitālo tehnoloģiju aprīkojuma katrā kabinetā. 

 Ir atjaunota un pilnveidota sporta bāze. Rekonstruēts stadions, mūsdienu prasībām 

atbilstoša sporta zāle, kuru katru gadu izmanto  Alfrēda Kraukļa VEF basketbola skola, valsts 

jauniešu basketbola izlase un Aizkraukles sporta skola. 

 Realizējot ESF līdzekļus, ir izveidota konferenču telpa, kā arī veikts projekts aktu 

zāles skatuves rekonstrukcijai. Izglītības iestādes telpās sekmīgi darbojas Aizkraukles mākslas 

skolas Jaunjelgavas klases. 

 Katru gadu tiek rekonstruētas dienesta viesnīcas telpas, 4 no 6 istabiņām ir sakārtots 

sanitārais mezgls ar dušas telpām, siltā ūdens pievadi, nomainītas mēbeles, sakārtota virtuve 

ar aprīkojumu.  

 

Stiprās puses: 

 

 pašvaldības atbalsts skolas darba nodrošināšanai un attīstībai; 

 efektīvi piesaistīti un izlietoti līdzekļi skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai;  

 ir visas iespējas interešu izglītības īstenošanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 papildināt un atjaunot materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un 

programmu vajadzībām; 

 ierīkot mūsdienu prasībām atbilstošu „Zaļo klasi” āra nodarbībām. 

 

 Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi) 

 

4.6.2. Personālresursi 
 

 Izglītības iestāde ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem personālresursiem 

izglītības programmu realizācijai. Izglītības iestādē strādā 27 pedagogi, no kuriem 83% strādā 

pamatdarbā, 17% - amatu savienošanas kārtībā. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā 

izglītība, divpadsmit – maģistra grāds.  

Skolotāju sadalījums pēc vecuma uz 2020.gada 1.septembri: 

24-39 g. 40 – 44 g. 45-49 g. 50-54 g. 55 -59 g. 60 g. un 

vairāk 

2 - 4 5 7 9 

 

Skolotāju sadalījums pēc darba stāža uz 2020. gada 1.septembri 

1- 13 g. 14 -20 g. 21 -24 g. 25 -29 g. 30 -34 g. 35 g. un vairāk 

3 1 - 4 5 14 
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Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs: starpnovadu 

olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā, 4 pedagogi ir vērtējuši centralizētos 

eksāmenus un ieguvuši VISC ārštata metodiķa statusu, viena pedagoģe ir Latvijas Kristīgo 

skolotāju asociācijas priekšsēdētāja.  

Ir izstrādāts, 1x gadā izanalizēts pedagogu tālākizglītības plāns. Pedagogu izglītība ir 

atbilstoša izglītības programmu īstenošanai. Regulāri tiek apmeklēti nepieciešamie 

profesionālās pilnveides kursi. Visi pedagogi ir orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas 

paaugstināšanu, profesionālo izaugsmi. 45% pedagogu ir saņēmuši Kompetences centra 

„Lielvārds” kursu apliecību par „Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību 

metodikai un didaktikai” kursu apguvi un sekmīgi pielieto mācību procesā digitālās 

tehnoloģijas. Visi pedagogi ir apguvuši „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 

(8st.), noklausījušies pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 st. apmācības kursu. Pedagogi 

līdzdarbojas projektos un konkursos,  piedalās starptautiskos kopprojektos. Lai piesaistītu 

projektiem vairāk skolotājus, ir jāuzlabo svešvalodu prasmes un projektu izstrādāšanas un 

realizācijas tiešsaistes rīkus. Izglītības iestāde Izglītības ministrijas Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras aktīva līdzdalībniece, 80% skolotāju ir apguvuši pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides programmu „Ievads eTwinning” un 2017. gadā skola 

saņēmusi eTwining skolas sertifikātu, kas apliecina ka Jaunjelgavas vidusskola ir veiksmīgi 

izpildījusi Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

Erasmus+ aktivitātes eTwinning organizētās iniciatīvas „eTwinning Skola” kritērijus. 

Sadarbībā ar DU, Sporta akadēmiju un LU tiek nodrošinātas mācību prakses 

studentiem.  

Vairāki pedagogi ir guvuši augstu sava darba novērtējumu, saņemot IZM Atzinības 

rakstus, pašvaldības, dažādu organizāciju Atzinības rakstus un pateicības. 

Izveidojies stabils tehnisko darbinieku kolektīvs. 

Izglītības iestāde savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus. Ja personāla 

sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas. 

 

Stiprās puses: 

 izglītības iestāde ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem kvalificētiem pedagogiem; 

 pedagogi ir ieinteresēti nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kompetenci; 

 36% pedagogiem ir divas un vairāk specialitātes; 

 90% pedagogu ieguvuši tiesības mācīt speciālās izglītības programmās (B programma, 

72 stundas). 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

  pilnveidot skolotāju profesionālo kvalifikāciju, apgūstot digitālo pratību mācību 

satura veidošanā ar tehnoloģiju palīdzību. 

  

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi) 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 
 

Pašnovērtējuma sistēma izglītības iestādē ir veiksmīgi iestrādāta, jo, pēc aptaujas 

rezultātiem, katrs darbinieks jūtas atbildīgs, novērtēts un saprasts, tādējādi izglītības iestādes 

attīstības plānošanai tiek radīts demokrātisks, uz sasniegtā analīzi balstīts pamats. 

Analizējot katra mācību gada rezultatīvos rādītājus, visi pedagogi, atbalsta personāls 

un izglītojamie veic izglītības iestādes darba izvērtējumu, nosakot stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības, taču nepieciešams palielināt izglītojamo pašpārvaldes un skolas padomes 

lomu pašnovērtēšanā. 
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Ar izglītības iestādes gada darba pašnovērtējumu tiek iepazīstināta Skolas padome, 

izglītojamo vecāki izglītības iestādes kopsapulcē, un izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti 

„Jaunjelgavas novada vēstīs”, kā arī izglītības iestādes mājas lapā. Izglītības iestādes attīstības 

plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir strukturēts pa darbības jomām, 

pārskatāms, tas tiek veidots četru gadu periodam un balstīts uz iepriekšējā perioda 

pašnovērtējumu. Attīstības plāns saskaņots ar Jaunjelgavas novada domi. 

Attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski. Pedagogu, darbinieku, izglītojamo, 

vecāku, skolas padomes un izglītojamo pašpārvaldes pārstāvju ierosinājumi tiek ņemti vērā. 

Ar to ieinteresētās puses var iepazīties izglītības iestādes mājas lapā vai iestādes kancelejā. 

Apkopojot visus priekšlikumus, tiek veidots izglītības iestādes gada darba plāns. 

 

 

Stiprās puses: 

 ir izveidota un sekmīgi darbojas izglītības iestādes pašnovērtēšanas sistēma; 

 mācību procesā iesaistīto pušu informētība par izglītības iestādes darbību un 

sasniegumiem; 

 mācību gada noslēgumā tiek veiktas individuālas pārrunas ar katru pedagogu un 

izzinātas turpmākās vajadzības.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes lomu izglītības iestādes darba 

pašnovērtēšanā. 

 

Vērtējums – III līmenis (labi). 

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
 

Izglītības iestādē ir visa Ministru kabineta noteiktā nepieciešamā obligātā 

dokumentācija saskaņā ar arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru, tā izstrādāta atbilstoši 

likumu un normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestāde darbojas, balstoties uz izglītības 

iestādes nolikumu un tajā noteiktajiem iekšējiem demokrātiski izstrādātajiem normatīvajiem 

dokumentiem, gada darba plānu. 

Izglītības iestādes vadības organizatoriskā struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina 

sev uzticētās jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Visu darbinieku pienākumi, 

tiesības un atbildības jomas noteiktas darbinieku amata aprakstos. Slodzes sadalītas, ievērojot 

izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu prasības. Izglītības iestādes darbinieki ir 

informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Atbildības jomas ir saskaņotas darba 

līgumos, kas tiek pārskatīti, precizēti. 

Informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi tiek nodrošināta 

informatīvajās sanāksmēs, informācijas stendā, izglītības iestādes mājas lapā, e-pasta vēstulēs 

un individuālajās sarunās. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar iestādes vadību un atbalsta 

personālu, informācija ir atrodama Skolēnu iekšējās kārtības noteikumos, kuri tiek izsniegti 

mācību gada sākumā katram 1.klašu izglītojamo vecākam, e-klasē, kā arī stendos. 

Informācijas apmaiņa izglītības iestādē ir visaptveroša, regulāra un pieejama. 

Direktorei ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. Viņa piedalās izglītības iestādes 

padomē, ir Jaunjelgavas novada domes deputāte.  Vienmēr uzņemas civiltiesisko atbildību par 

galīgā lēmuma pieņemšanu, prasmīgi deleģē funkcijas, organizē un nodrošina regulāru 

informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktore uztur lietišķas un 

labvēlīgas attiecības ar izglītības iestādes darbiniekiem, pašvaldību, vecākiem un skolēniem. 

Visi aptaujātie pedagogi uzskata, ka administrācija ir ieinteresēta izglītības iestādes 

darbā, atvērta priekšlikumiem un uzlabojumiem, prot pedagogus uzklausīt un atbalstīt. 

Iestādes administrācija nodrošina iespēju pieredzes apmaiņā apmeklēt citas izglītības 

iestādes, kā arī organizē izglītošanās iespējas izglītības iestādē. Iegūto pieredzi pedagogi 

izmanto radošo apvienību darbā, mācību un audzināšanas procesā. 
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Stiprās puses: 

 izglītības iestādes administrācija regulāri analizē un izvērtē skolas darbības rezultātus 

un katra pedagoga veicamo pienākumu izpildi.; 

 skolas iekšējie normatīvie akti izstrādāti un pieņemti demokrātiski. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 savlaicīgi veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

grozījumiem. 

Vērtējums – III līmenis ( labi). 

 

 

 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
 

Izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar Jaunjelgavas novada domi budžeta 

veidošanā, veiksmīgāko izglītojamo un pedagogu apbalvošanā. Dome piešķir stipendijas 

vidusskolēniem, balstoties uz izstrādātajiem kritērijiem, apmaksā vidusskolēnu sagatavošanu 

teorijas kvalifikācijas eksāmenam „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības 

iegūšanai. Skolai ir noslēgts sadarbības līgums ar autoskolu „Vāveres”.  

Jaunjelgavas novada domei ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Republikas 

Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru par pašvaldības atbalstu licencēto jaunsargu 

interešu izglītības programmu un Valsts aizsardzības mācības Jaunjelgavas vidusskolā 

īstenošanu.  

Izglītības iestāde organizē skolā projekta „Esi līderis” profesionālās izglītības 

programmu „Uzņēmējdarbības pamati” 10. -12.klasēs sadarbībā ar „Latvijas 

Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas „LUMA” mācību centru. Apgūstot 

profesionālās pilnveides izglītības programmu „Uzņēmējdarbības pamati”, izglītojamie saņem 

apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 

Jaunjelgavas vidusskolas telpās atrodas Aizkraukles mākslas skolas Jaunjelgavas 

klase, kurā mācās 27 izglītojamie. Aizkraukles sporta skolas Vieglatlētikas sekcijā 

Jaunjelgavā nodarbojas 80 Jaunjelgavas vidusskolas izglītojamie. 

Jaunjelgavas novada dome nodrošina centralizētu grāmatvedības uzskaiti. Izglītības 

iestāde savā darbībā regulāri sadarbojas ar Jaunjelgavas novada sociālo dienestu un bāriņtiesu, 

kā arī nepieciešamības gadījumā ar domes Bērnu un jauniešu lietu komisiju. 

Jaunjelgavas vidusskola sadarbojas ar divām starptautiskajām organizācijām Šveicē 

(PRO SCHULE OST)  un Rumānijā (MENTORING MINISTRY).  

Izglītības iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar sadarbības novadu izglītības pārvaldi. 

Izglītības iestādes vadība un pedagogi aktīvi darbojas LIVA un LIZDA organizācijās. 

 

Stiprās puses: 

 regulāra un mērķtiecīga izglītības iestādes sadarbība ar  Jaunjelgavas novada domi; 

 veiksmīgi sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām, izglītības iestādei ir labs 

materiāltehniskais nodrošinājums. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 turpināt sadarbību ar institūcijām un iestādēm veiksmīgai izglītojamo pašrealizācijai 

un individuālo vajadzību un talantu izkopšanai 

 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 
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5. CITI SASNIEGUMI 
 

Mūsu starti Aizkraukles sadarbības novadu mācību priekšmetu olimpiādēs   

2019./2020.m.g. 

 

 

Klase Vārds, uzvārds priekšmets vieta skolotājs 

1. Rūta Grikpede Skatuves runa 1 Iveta 

Kondratjeva 

1. Rebeka Grikpede Skatuves runa 2 Iveta 

Kondratjeva 

2. Marta Pugačova Skatuves runa 2 Anita Tumane 

2. Aleksandrs Skoromko Skatuves runa 2 Anita Tumane 

3.  Lote Spalva Skatuves runa 2. Inese 

Uzulniece 

5. Matīss Briedis matemātika  Līga Leitlande 

  Skatuves runa 2. Katrīna 

Stahovska 

7. Ralfs Endijs Minajevs informātika Atzinība Ina Inda 

9. Tomass Deinis Skatuves runa 1 Indra Čerjaka 

9. Līva Razgale bioloģija 2 Ina Inda 

  ķīmija 2 Irēna 

Sprengeļe 

10. Mikus Sandis 

Matusevičs 

fizika 3. Regīna 

Pormale 

  ķīmija 3. Irēna 

Sprengeļe 

10. Diāna Mālniece Krievu valoda Atzinība Iveta 

Kondratjeva 

11. Patrīcija Liepiņa Angļu valoda Atzinība Rea Vovere 

12. Māra Auziņa vēsture 2 Inese Mireka 

  Latv.val. un 

literatūra 

2 Indra Čerjaka 

  ZPD reģions II Baiba 

Pētersone 

  ZPD valsts III Baiba 

Pētersone 

  ķīmija 3 Irēna 

Sprengeļe 

12.  Marta Ķirse Bioloģija 2 Ina Inda 

  vēsture 1 Inese Mireka 

  Skatuves runa 1 Indra Čerjaka 

12. Beāte Beta Strautniece vēsture 3 Inese Mireka 

  ģeogrāfija A Ligita Miezīte 

12. Deniss Drozdovs Krievu valoda 2 Margarita 

Savicka 
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Sasniegumi sportā 2017./2018. - 2019./2020.m.g. 

 

Mešanas disciplīnu sacensības 

 

 

 

Sacensības 1.vietas 2.vietas 3.vietas 

Latvijas vasaras čempionāts vieglatlētikā  2  

Startautiskās sacensības Valga Valmiera   2 

Latvijas U14 atlases sacensības.  1 1 

Aizkraukles starpnovadu sacensības 

vieglatlētikā (A grupa) 

6 4 3 

Aizkraukles starpnovadu sacensības 

vieglatlētikā (B grupa) 

2 3 1 

Aizkraukles starpnovadu sacensības 

vieglatlētikā (C grupa) 

5 2 3 

Mešanu disciplīnu sacensības Kokneses 

kausi 

 1 1 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
(BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 

 

Izglītības pamatjoma Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs  Pakāpeniski ieviest jauno kompetenču pieejā balstītu 

izglītības saturu; 

 sniegt atbalstu mācību priekšmetu programmu 

īstenošanā, īpaši 1.,4.,7.,10.klasēs; 

 veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, dalīšanos 

pieredzē un starpdisciplināru/ 

multidisciplināru stundu izveidē; 

 veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību 

un pieredzes apmaiņu ar citām izglītības iestādēm. 

Mācīšana un mācīšanās  Pilnveidot skolotāju profesionālo kvalifikāciju, apgūstot 

digitālo pratību mācību satura veidošanā ar tehnoloģiju 

palīdzību; 

 organizēt pedagogu labākās pieredzes apguvi 

izglītojamo motivācijai produktīvam darbam mācību 

stundā; 

 attīstīt izglītojamo prasmes patstāvīgi mācīties; 

 veicināt skolēnu atbildību par saviem mācību 

rezultātiem; 

 dažādot mācību stundas izvērtējumu; 

 vairāk iesaistīt skolēnus vērtēšanā, veicot savstarpējo 

vērtēšanu un pašnovērtējumu. 

Izglītojamo sasniegumi  adaptēt jauno vērtēšanas kārtību, izmantojot snieguma 

līmeņu aprakstus 1.,4.,7.,10.klasēs; 

 uzlabot izglītojamo ikdienas un valsts pārbaudes darbu 

sasniegumus matemātikā. 

Atbalsts izglītojamiem  regulāri precizēt drošības noteikumus atbilstoši 

normatīvo aktu grozījumiem; 

 turpināt iesaistīties jaunos starptautiskos projektos 

izglītojamo svešvalodu prasmju pilnveidošanai un 

starpvalstu kultūru iepazīšanai; 

 mērķtiecīgi plānot karjeras pasākumus, lai veidotu 

skolēnu izpratni par nākotnes profesijām; 

 karjeras izglītībā atbalstīt katra izglītojamā individuālās 

personības talantu izaugsmi; 

 pilnveidot izglītošanas darbu karjeras jomā ar 

izglītojamo vecākiem; 

 atjaunot tradīciju par teicamiem un augstiem mācību 

sasniegumiem aicināt izglītojamos un viņu vecākus uz 

pieņemšanu pie  direktores – uz „Veiksmes kliņģeri”; 

 veicināt vecāku lielāku ieinteresētību iesaistīties 

līdzdarbības pasākumos sava bērna mācību sasniegumu 

uzlabošanai; 

 1.,4.,7.,10. klašu vecāku un Skolas padomes 

informēšana un izglītošana par kompetencēs balstīta 

mācību satura ieviešanas gaitu un rezultativitāti. 

Iestādes vide  aktualizēt uzvedības noteikumus pasākumos, kā arī 
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izpratni par svētku apģērbu un tā valkāšanu; 

 izveidot skolas muzeju; 

 papildināt un atjaunot materiāltehnisko bāzi, sekojot 

tehnoloģiju attīstībai un izglītības programmu 

realizācijas vajadzībām; 

Iestādes resursi   turpināt pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko 

bāzi, papildināt un atjaunot resursus veiksmīgai jauno 

izglītības standartu realizācijai; 

 ierīkot mūsdienu prasībām atbilstošu „Zaļo klasi” āra 

nodarbībām; 

 pilnveidot un uzlabot skolas mājaslapu; 

 palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes 

lomu izglītības iestādes darba pašnovērtēšanā. 

Izglītības iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

 

 turpināt sadarbību ar institūcijām un iestādēm 

veiksmīgai izglītojamo pašrealizācijai un individuālo 

vajadzību un talantu izkopšanai; 

 palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes 

lomu izglītības iestādes darba pašnovērtēšanā. 

 

 

Jaunjelgavas vidusskolas direktore: (personisks paraksts)   Lauma Mīlīga 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Jaunjelgavas novada  

domes priekšsēdētājs: (personisks paraksts)     Guntis Libeks 

25.08.2020. 

 


