
Jaunjelgavas vidusskolas darbība un galvenie sasniegumi 

2018./2019.m.g. 

Mērķis: 
 

Pilnveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, nodrošinot 

valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

 

Uzdevumi 

1. Attīstīt starpdisciplināro un kompetenču pieeju mūsdienīga izglītības procesa 

nodrošināšanai. 

2. Veicināt izglītojamo atbildību, kritisko domāšanu un radošumu mainīgajā 

21.gadsimtā. 

3. Stiprināt izglītojamo latvisko identitāti un patriotismu, atzīmējot Latvijas 

simtgadi. 

 

STATISTIKA 

1. 2018. gada 1. septembrī mācības uzsāka 195 skolēni, beidza 197. 11 klašu 

komplekti. Mācās skolēni no 12 novadiem. 

2. Tika realizētas 3 izglītības programmas. 

3. (21011111 –vispārējās pamatizlītības pr. - 172  izglītojamie; 31011011 –

vispārējās vidējās izgl. Vispārizglītojošā virziena pr. - 23; 21015611 – 

speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem -   

13 izglītojamie). 

4. Strādā 26 pedagogi, 18 tehniskie darbinieki, atbalsta personāls- psihologs, 

sociālais pedagogs, medmāsa, logopēds. 

5. Dienesta viesnīcā dzīvo skolēni no 3 novadiem –Aizkraukles, Neretas, 

Iecavas. 

MĀCĪBU DARBS 

6. Mācību gada rezultāti : optimālā līmenī -26,11%,  pietiekamā -71,11%, 

nepietiekamā 2,78%, jeb 5 skolēniem. Vidējais vērtējums skolā- 6,32. 

7. Izglītojamie veiksmīgi nokārtoja valsts pārbaudījumus: 

9. klase – eksāmenu vidējais vērtējums – 6,21. Latviešu valoda -7,09; angļu 

valoda – 7,00; krievu valoda -8,14; matemātika -5,35; vēsture – 5,04. Māris 

Broks visus eksāmenus nokārtoja uz 10 ballēm.  

8. Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 50 skolēni, ieguva 45 

godalgotas vietas, Māra Auziņa 11.kl. – dalība 10 olimp. Ieguva 6 godalgotas 

vietas, izvirzīta uz Valsts olimpiādi latviešu valodā, 9.kl. skolēns Māris Broks 

-8 olim. un ieguva 6 godalgotas vietas, tai skaitā 3 vieta Zemgales novada 18. 

matemātikas olimpiādē. Kopumā skolā 10- I. vietas, 13- II vietas; 9-III vietas. 

9. Labākās klases mācībās-5.kl.- vidējais vērtējums 6,68; 7.klase- 6,61 un 

11.klase 6,51. 



10. Talanti, panākumi tika godināti un sveikti ikgadējā skolas pasākumā „Skolas 

lepnums 2019”. No katras klases tika apbalvoti labākie mācībās, kuriem 

vidējais vērtējums ir sākot ar 7,5 ballēm. Skolas lepnumam tika nominēti 48 

skolēni. „Skolas lepnums 2019” - Māris Broks un Māra Auziņa. 

11. 10.klases 12 izglītojamie uzsāka mācības Aizsardzības ministrijas organizētajā 

pilotprojektā – Valsts aizsardzības mācība. 

12. Metodiskās komisijas tika pārdēvētas par skolotāju radošajām apvienībām, 

kurās darbojās dažādu jomu priekšmetu pedagogi.  

 

PROJEKTU DARBS 

13. Tika ieplānotas 4 projektu dienas gada garumā, kuras organizē 4 Skolotāju 

radošās apvienības: „Tās, kas lido”- vad. R.Vovere; „4 elementi” –

vad.I.Uzulniece; „Tās, kas rada un dara” –vad. I.Ermansone; „Ļoti laba doma” 

vad. A.Vaivade. 

13.1. 28.09. – Miķeļi – latviešu rudens saulgrieži” - Tās, kas lido” 

13.2. 16.11 – Patriotu diena – „4 elementi” 

13.3. 18.04. –„ Atnāca Lieldienas pār augstu kalnu” – „ Tās, kas rada un 

dara” 

13.4. 13.02 –„Muzikālais zvaigžņu ceļš.Popiela.” – „Ļoti laba doma” 

Sasniedzamais rezultāts: Skolēni ir radoši pielietojuši gūtās zināšanas mācību 

priekšmetos, pilnveidojot savus talantus, komunikācijas un sadarbības 

prasmes. 

14. Turpinājās Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, 

iesaistīti 6 skolotāji. Mērķis – caurviju kompetenču veidošana, attīstot 

izglītojamo sadarbības prasmes, individuālās spējas un talantus. 

15. ESF projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”ietvaros 1.-11. klases piedalījās  karjeras izvēles pasākumos un 

mācību ekskursijās (piem. Tikšanās ar ornitologu, frizieri, zemessargiem, 

nodarbības ar arhitektu; apmeklēja ražošanas uzņēmumus, u.c.). Projekta 

ietvaros notika interesantas lekcijas, tikšanās ar Aleksi Daumi „Pārmaiņu 

domāšanas stratēģija”. 

16. Projektā „Latvijas skolas soma”iesaistījās visas klases: 6.kl.- Tērvetes dabas 

parkā apmeklēja „ Tauriņu māju”; 8.klase apmeklēja Rīgas Motormuzeju un 

piedalījās tehniski radošā muzejnodarbībā par elektromotoriem; 1.klase- 

Daugavas muzejā Doles salā mācījās sadarboties, orientēties kartē, uzzināja 

daudz jauna par zvejnieku dzīvi, u.c.  

17. Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 7.-11 klase noskatījās izrādi 

„Nezāle”. 

18.  ES programmas Erasmus + eTwinning interneta vietnē 4.klase sadarbībā ar 

Daugavpils 16.vidusskolu realizēja starpskolu sadraudzības projektu „ Es -

putnu draugs”, kā rezultātā tika izdota grāmata. Projekta vad. Anika Vaivade, 

mentors I.Ermansone. 

19. Tika uzsāksts projekts „Pumpurs” 5.-11.klasēs. Vadītāja Ruta Legzdiņa. 

 

 

 



INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 

20. Skola realizē 12 interešu izglītības programmas 16 grupās: 1.-2.kl.TDK; 3-

6.kl.TDK; 7-9 kl.TDK; 2.-4.kl. koris; 5.-9.kl. meiteņu koris; zēnu koris; 

vieglatlētika un sporta spēles -5.-11.kl; volejbola pulciņš 8.-10kl; attīstošās 

kustību spēles 1.-4kl.; teātra grupa „Sienāzītis”1.kl.; „Mazais dabas pētnieks”- 

3kl.; vidusskolas ansamblis -9.-12.klase; 4.klases Popgrupa;  Jauno 

matemātiķu klubs „Cipariņš”; „Lielā lasīšana” -3 kl.; „Jaunais ceļu satiksmes 

dalībnieks” -4kl.  

21. 3.klase veiksmīgi piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas izsludinātajā 

projektā „Sporto visa klase” 

22. Darbojās jaunsardze N.Raubiškas vadībā.  

23. Sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi tika noorganizēta konference-kafejnīca 

„Dežūru efektivitāte mūsu skolā”. 

24. Veselību veicinoši pasākumi tika organizēti visa gada garumā: Olimpiskās 

dienas, skolēnu pašpārvalde organizēja veselības nedēļu 5.-11. klasēm,  skola 

piedalījās programmā „Skolas auglis”, sākumskolas audzēkņi piedalījās 

projektā „Putras programma skolā”; 1x divos mēnešos skolas medmāsa 

organizē LU Bērnu klīniskās slimnīcas speciālistu konsultācijas bērniem un 

vecākiem uz vietas. 

25. Skolēnu pašpārvalde aizsāka labu tradīciju – kendamas turnīrs visās klašu 

grupās. 

26. Katrā klasē tika organizētas klašu mācību ekskursijas, piem. 3. un 9.klase 

Lielvārdes interešu centrā praktiskās nodarbībās iepazinās ar gaismas, 

elektrības īpašībām; vidusskolas klases piedalījās viktorīnā „Ko tu zini par 

Latviju?” Cēsu Vēstures un mākslas muzejā un Ozolkalnā pie Cēsīm devās 

„Drosmīgo ceļojumā” , Krišjāņa Barona muzejā, Raiņa un Aspazijas mājā 

iepazinās ar Raiņa daiļradi; 7.klase ekskursijā „Izdzīvošanas piedzīvojumi, 

iepazina Ķemeru purvu; u.c. 

27. 3.,4.,8., vidusskolas klases iesaistījās koncertlekciju projektā „Mūzika Tev” un 

4 reizes gadā apmeklēja koncertlekcijas Rīgā.  

28. Gada garumā tika veikti dažādi preventatīvi pasākumi: valsts policijas 

darbinieku nodarbības klasēs par atbildību un drošību; VUGD pārstāvju 

tikšanās ar izglītojamiem; soc.pedagoga Solvitas Pekstiņas lekcija 

„”Narkotiku, alkohola un citu atkarības izraisošu vielu kaitīgums” -8.- 

11.klasēs; Praktiskās psiholoģes Elvitas Rudzātes lekcija „Laimīgi vecāki –

laimīgi bērni”. 

29. Gada garumā notika skolas tradicionālie pasākumi: Zinību diena, Dzejas 

dienas, Tēvu diena (pirmoreiz), Baltu vienotības diena Sērenes pilskalnā, 

Mūzikas festivāls „Draugi”, Latvijai-100! ietvaros notika pasākumi: Lāčplēša 

dienai veltīta ierindas skate skolā un 2 komandu dalība Neretā starpreģionālajā 

ierindas skatē, plostiņu konkurss „Gaismas vilnis Daugavā”, piemiņas brīdis 

kapos – lāpu gājiens uz Daugavmalu pie stēlas Lāčplēša ordeņa kavalieru 

piemiņas vietas, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums; 

Ziemassvētku pasākums „Kur guļ Ziemassvētki?”, labdarības akcijas: 

4.kl.viesojās Skrīveru veco ļaužu pansionātā ar programmu, vientuļo 

pensionāru apmeklēšana; Barikāžu dienas atceres pasākums, uzņemšana 

jaunsargos; Valentīna diena, koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz 

sirdi”, Mātes dienas koncerts, Skolas lepnums- 2019. 



30. Koru, deju kolektīvu skates. Zēnu korim I pakāpes diploms (38,66 p).Vad. 

Maija Otto. 

Vidusskolas vokālajam ansamblim vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2018” –

II pakāpes diploms (40.42 p). Izvirzīts uz reģionālo konkursu Bauskā .Vad. 

Baiba Pētersone. 

Starpnovadu skolēnu TDK skatē: 1.-2.kl.TDK „Atvars”- III pakāpe ; 3.-

6.kl.TDK –II  Vad. Inese Ermansone. 

31. Klases piedalījās Zaļās jostas konkursā „Tīrai Latvijai”, kura ietvaros vāca 

makulatūru un izlietotās baterijas. 

32. 17.05. Skolas kori, ansamblis, TDK „Kodoliņš” piedalījās Starpnovadu skolu 

jaunatnes dziedošo un muzicējošo kolektīvu koncertā „Uzlieciet smaidu 

sejām” Jaunjelgavā. 

33. 27. maijā TDK „Atvars” piedalījās tautas deju festivālā „Latvju bērni danci 

veda” Talsos.  

 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 

 

34. Brīvprātīgo skolu tīkla vasaras universitāti 15. un 16. augustā 2018.g LU 

konferenču un atpūtas kompleksā "Ratnieki" apmeklēja - R.Vovere, I.Mireka. 

Caurviju tēma "Metodiskais darbs skolā un pašvaldībā. 

35. 22. oktobrī notika skolotāju pieredzes apmaiņas darbnīca „Iedvesmo mani” . 

vad. I.Ermansone, R.Vovere. 

36. 11.03.2019. seminārs skolotājiem „Lasītprasmes veicināšana” Vadīja 

R.Vovere, I.Sprengeļe, S.Vickopa. 

37. Visi pedagogi apmeklēja profesionālās pilnveides kursus un seminārus. 

 

RESURSI 

38. 2018./2019. atjaunoti materiāltehniskie resursi: renovēti 320. kabinets; 117. 

kabinetā nomainīti soli un krēsli. 

39.  dienesta viesnīcā 8.istaba –  rekonstruēts sanitārais mezgls (duškabīne, siltais 

ūdens), nomainītas mēbeles, veikta pārbūve, saskaņā ar projektu. 

40. Nomainīts kopētājs, uzlabota skolas vide –puķu podi skolas priekšā.  

 

UZLABOJAMĀS JOMAS 

 

41. Neveicās – nebija pietiekamā līmenī ZPD darbi izstrādāti, lai sūtītu uz 

starpnovadu lasījumiem. 

42. Uzvedības problēmu risināšanā tika piesaistīta arī Vecumnieku bāriņtiesa un 

sociālā dienesta pārstāvis. 

43. Dalīt atbildību ar vecākiem veiksmīgai skolēna personības izaugsmei. 

44. Mācību gada darbs novērtēts uz labi. 

 

L.Mīlīga, Jaunjelgavas vidusskolas direktore 

 


