
Jaunjelgavas vidusskolas darbība un galvenie sasniegumi 

2017./2018.m.g. 

STATISTIKA 

1. 2017. gada 1. septembrī mācības uzsāka 204 skolēni. 11 klašu komplekti. 

2. Tika realizētas 3 izglītības programmas. 

3. (21011111 –vispārējās pamatizlītības pr. - 170  izglītojamie; 31011011 –

vispārējās vidējās izgl. Vispārizglītojošā virziena pr. - 21; 21015611 – 

speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem -   

13 izglītojamie). 

MĀCĪBU DARBS 

4. Mācību gada rezultāti: augstā līmenī -0,56%, optimālā līmenī -29,44%,  

pietiekamā -63,89%, nepietiekamā 6,11%, jeb 13 skolēniem noteikti papildu 

mācību pasākumi. Vidējais vērtējums skolā- 6,32. 

5. Izglītojamie veiksmīgi nokārtoja valsts pārbaudījumus: 

9. klase – eksāmenu vidējais vērtējums – 64%. Latviešu valoda -68%; angļu 

valoda – 82,17%; krievu valoda -71,69%; matemātika -54%; vēsture – 

59,02%. 

12. klases absolventiem gada vidējais izpildes koeficients- 63.58%; 

Vidusskolēni kārtoja 6 CE . Angļu valodā -73,2%; latviešu valodā -50,28%.; 

krievu valodā -80,13% ; matemātikā -23,44%; informātikā – 73,63; 

ekonomikā – 6(1); ķīmijā – 27,33%(1) 

6. Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 41 skolēns, ieguva 33 

godalgotas vietas, t.i.80% no dalībnieku skaita. Māra Auziņa 10.kl. – dalība 5 

olimp. - 3 vietas, 8kl. Skolēns Māris Broks -4 olim., 3 vietas. 1. vieta -12%; 2. 

vieta – 27%; 3. vieta – 12%; atzinība – 29% skolēnu.  

7. Labākās klases ir 5.kl.- 6,56 vid.izpildes rādītājs; 4.kl.- 6,37; 10.kl.-6.43. 

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

lepnums 2018”.No katras klases tika apbalvoti labākie mācībās , kuriem 

vidējais vērtējums ir sākot ar 7,5 ballēm. Tādi bija no 1.-12.kl. -22 skolēni. 

9. Klases izvirzīja savus labākos – 5.-10.kl. -7 līderi 

 

PROJEKTU DARBS 

10. Tiek ieplānotas 5 projektu dienas gada garumā, kuras organizē Metodiskās 

komisijas:  

10.1. Valodu, vēstures un sociālo zinātņu mācību priekšmetu MK: 26.09 – 

Eiropas valodu diena(priekšnesums+prezentācija par valsti, dziesmu, valodu, 

izpildītāju, saturu) ; 17.11. –patriotisma diena (ceļojuma pieturas „Latvija 

dzied”, „Latvija dejo”, „Latvija dara”, Latvija zin”,”Latvija var”);  

10.2. Sporta un mākslu māc.priekšmetu MK: 15.02. –Mīlestība mākslā 

(radošās darbnīcas : sirds pagatavošana, krāsošana, dekorēšana, karaoke, „Es 

mīlu...” nozīmīšu pagatavošana);          



10.3. Matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu MK: 09.03. 2018. 

„Veselīgs uzturs” ( etiķešu izpēte, prezentācijs);  30.05. – „Ceļojums 

dabaszinību pasaulē”. 

Sasniedzamais rezultāts: Skolēni ir radoši pielietojuši gūtās zināšanas mācību 

priekšmetos, pilnveidojot savus talantus un sadarbības prasmes. 

11. Oktobrī uzsākts Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, iesaistīti 6 skolotāji. Mērķis – caurviju kompetenču veidošana, 

attīstot izglītojamo sadarbības prasmes, individuālās spējas un talantus. 

12. ESF projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”ietvaros 1.-12. klases piedalījās 20 karjeras izvēles pasākumos un 

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

nodarbības ar arhitektu; apmeklēja ražošanas uzņēmumus, anatomijas muzeju, 

ZINOO centru u.c.) 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 

13. Skola realizē interešu izglītības programmas: 1.-2.kl.TDK; 3-6.kl.TDK; 7-9 

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

novadpētniecības pulciņš; sporta pulciņš; teātra grupa „Sienāzītis”1.kl.; 

„Mazais dabas pētnieks”- 3kl.; vidusskolas ansamblis -9.-12.klase; 3.klases 

Popgrupa;  Jauno matemātiķu klubs „Cipariņš”.  

14. Darbojās jaunsardze N.Raubiškas vadībā.  

15. VAM un jaunsardzes vajadzībām – 10 šķēršļu joslas atklāšana stadionā. 

16. 3. novembrī notika biedrības „ Latvijas Ģenerāļu klubs pasākums „Latviešu 

karavīrs laikmetu griežos” -325 dalībnieki. Lāpu gājiens, NBS orķestris, 

tehnikas un ieroču izstāde, helikoptera apmeklējums stadionā, piemiņas stēlas 

atklāšana Daugavmalā. 

17. 21. februārī biedrības  „Papardes zieds” lekcija- nodarbības „Jauniešu 

savstarpējo attiecību modeļi pubertātes periodā” 4 nodarbības 6,7,8,kl. 

18. 1.03. Vecāku diena. Biedrības „Papardes zieds” psihologa Ivetas Ķelles lekcija 

vecākiem.  Piedalās visu Jaunjelgavas nov. skolu vecāki un pedagogi. 

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

dienas, skolēnu pašpārvalde organizēja veselības nedēļu 5.-12. klasēm,  skola 

piedalījās programmā „Skolas auglis”, sākumskolas audzēkņi piedalījās 

projektā „Putras programma skolā”; Dabaszinātņu MK organizēja projekta 

dienu: Veselīgs uzturs; 1x divos mēnešos skolas medmāsa organizē LU Bērnu 

klīniskās slimnīcas speciālistu konsultācijas bērniem un vecākiem uz vietas. 

20. Gada garumā notika skolas tradicionālie pasākumi: Zinību diena, dzejas 

dienas, Baltu vienotības diena Sērenes pilskalnā, Mūzikas festivāls „Draugi”, 

Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate, 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, labdarības akcijas: dzīvnieku 

patversmē, Vīgantes krīzes centrā, vientuļo pensionāru apmeklēšana; Barikāžu 

dienas atceres pasākums, uzņemšana jaunsargos; Žetonu vakars, Valentīna 

diena, koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”, Mātes dienas 

koncerts, Skolas lepnums- 2018. 



21. Koru, deju kolektīvu skates. 5.-9.kl.meiteņu korim – I pakāpes diploms (40 

punkti) koru konkursa „Dziesmai būt!” 1. kārtā; 

Zēnu korim II pakāpes diploms(38,66 p.) par dalību X Latvijas zēnu kora 

salidojuma „Puikas var!”1. kārtas konkursā, izvirzīts uz Zemgales II kārtu 

Jelgavā(I pakāpe 40.55p), uz X Zēnu koru salidojumu Cēsīs 1. jūnijā. Vad. 

Maija Otto. 

Vidusskolas vokālajam ansamblim vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2018” –

I pakāpes diploms (40.42 p). Vad. Baiba Pētersone. 

Starpnovadu skolēnu TDK skatē: 1.-2.kl.TDK „Atvars”- II pakāpe (36,5 p); 

3.-5.kl.TDK –II (36.5); 7.-9.kl.TDK- II (37.5). Vad. Inese Ermansone. 

22. 15. maijā – 1.-11.klasēm notika pārgājiens, veltīts Latvijas simtgadei „Izzini 

savu novadu”. 

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

makulatūru un izlietotās baterijas. 

 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 

24. ERASMUS+ Personāla mācību mobilitātēs piedalījās 3 skolotāji: L.Mīlīga –

Intensiv Deutschkurs und CLIL fur Lehrer” Berlīnē; I.Ermansone – 

„Language Teacher Refresfing Course” Itālijā, Florencē; I.Mireka –„ English 

house London Erasmus + teachers training "Life in Britain" -  skolotājiem, 

kuri rosina iepazīt britu kultūru savās stundās, Londonā.  

25. J. Kalniņa apmeklēja vācu valodas kursus Vācijā, Lībekā „ Fortbildungkurs  

fuer Deutschlehrkraefte aus Lettland, Litauen, Norwegen und Polen”. 

26. Brīvprātīgo skolu tīkla vasaras universitāti 15. un 16. augustā LU konferenču 

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

tēma "Metodiskais darbs skolā un pašvaldībā. 

27. ES programmas Erasmus + ietvaros eTwinning 6 st. pedagogu prof. 

kompetences pilnveides programma visiem skolotājiem – septembrī. 

Jaunjelgavas vidusskola 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. 

28. Visi skolotāji apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmu „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (A), 8st. 

29. 2018. gada 29.jūnijā notika Latvijas – Brazīlijas konference Jaunjelgava/Ižui. 

Tematiskajā grupā- Izglītība, kultūra, sports – uzņēmām Brazīlijas ciemiņus – 

skolas direktori Eronitu Arājs, kā arī citus Brazīlijas delegācijas pārstāvjus, 

deju grupas „Staburags” vadītāju ar ģimeni. 

RESURSI 

30. 2017./2018. atjaunoti materiāltehniskie resursi: renovēti 417. un 414. kabineti; 

dienesta viesnīcā 9.istaba –  rekonstruēts sanitārais mezgls (duškabīne, siltais 

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

UZLABOJAMĀS JOMAS 

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

starpnovadu lasījumiem. 

32. Daudz kavētas stundas- kopā- 7274 st, no tām 1343 – neattaisnoti 



33. 2 skolnieces atskaitījām no 10.kl. kavējumu un nesekmības dēļ, 2 skolēni uz 

pašvaldības Bērnu un jauniešu lietu komisiju izskatīšanai. 

34. Par uzvedības problēmām tika piesaistīta arī Vecumnieku bāriņtiesa un sociālā 

dienesta pārstāvis. 

L.Mīlīga, Jaunjelgavas vidusskolas direktore 


