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Vispārīgā daļa 
 

Jaunjelgavas vidusskola - vispārizglītojoša iestāde  

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

Dibinātājs: Jaunjelgavas novada pašvaldība  

 

I. daļa 

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

izglītojamie no 9 novadiem. 12 klašu komplekti, apvienotu klašu nav.  

2019./2020. gadā 1.-6.klasēs mācījās 108 skolēni, 7.-9 klasēs -61, 10. -12.klasēs -39 

izglītojamie. 

2020./2021.mācību gadā 1. septembrī  - 213 izglītojamie. 13 klašu komplekti. 1.-

6.klasēs -122; 7.-9.klasēs 58; 10. -12.klasēs -33 

Pedagogi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās mācību priekšmetu 

paraugprogrammas.  

Izglītojamo skaits izglītības programmās 

 

Izglītības programma 2018./2019. 

m.g. 

2019./20. 

m.g. 

2020./2021. m.g. 

Pamatizglītības programma 

(kods 21011111) 

160 150 165 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma (kods 31011011) 

23 39 27 

Vispārējās vidējās izglītības 

programma (kods 31016011 

  6 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611) 

13 19 15 

Kopā 196 208 213 

 

Skolā strādā 31 pedagogs, 100% pedagogu nodrošinājums visos mācību priekšmetos. 

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

pakalpojumi. Logopēds un medicīnas māsa strādā katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00, 

izglītības psihologs strādā otrdienās, trešdienās no 8.00 – 16.00, sociālais pedagogs- 

pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās no 8.00 -16.00. Par sakoptu un estētisku skolas vidi, kā 

arī skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanu rūpējas 18 tehniskie darbinieki.  

 

Uzsākot 2020./2021.mācību gadu, izvērtējot izglītības iestādes Attīstības plānā 

izvirzītās prioritātes 2016./2017. -2019./2020. mācību gadiem, skola izvirzījusi nākamajiem 

2020./2021. -2022./2023 mācību gadiem sekojošo: 

Jaunjelgavas vidusskolas: 

Misija: Vispusīgs atbalsts ikvienas personības izaugsmei un attīstībai. 

Vīzija : Mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru 

raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts. 

Vērtības: Sadarbība, atbildība, radošums 



4 

 

Izglītības iestādes pamatmērķis 2016./2017. -2019./2020. mācību gadiem: 

Pilnveidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, nodrošinot valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 
Skolas darba prioritātes 2019./2020.mācību gadā: 

1. Mācību procesa organizēšanas maiņa, sagatavojoties kompetencēs balstīta satura 

ieviešanai. 

2. Atbalsta komandas darba efektivitāte kvalitatīvas atbalsta sistēmas izglītojamiem 

nodrošināšanā. 

3. Skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, estētiskā iekārtojuma un skolēnu darba un 

atpūtas vides uzlabošana. 

Uzdevumi 2019./2020.mācību gadā: 

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. 

 Mācību darba prioritāte 2019./2020.mācību gadā – mācību procesa organizēšanas 

maiņa gatavojoties jaunā satura ieviešanai. 

Galvenie īstenošanas rezultāti : pedagogi ir pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes 

svarīgākajās mācību procesa organizācijas jomās, ko pielieto ikdienā plānojot mācību 

stundas:  mācību gada laikā notika divi projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

ieviešanas semināri - „Mācīšanās iedziļinoties” un „Svešvalodu stundu plānojums atbilstoši 

jaunajām kompetencēm”, ko vadīja pilotskolu koordinatori. Mācību stratēģiju un metožu 

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

Tika vērotas un analizētas starpdisciplinārās mācību stundas ķīmijā-bioloģijā, sākumskolā, 

vēsturē –vācu valodā, sportā-angļu valodā, ģeogrāfijā-informātikā.  

Prioritārās jomas: Atbalsts skolēnam un Skolas vide tiks vērtētas II daļā.  

Jaunjelgavas vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā atspoguļojas 

gan diagnosticējošajos darbos, gan gada vērtējumos, gan valsts pārbaudes darbos.  

 

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

darbi (%) 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

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

Augsts (9, 10 

balles) 

Latviešu val. 18,8 5 5,3 

Matemātika 6,3 0 10,5 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu val. 75 55 78,9 

Matemātika 62,5 45 68,4 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu val. 6,3 40 15,8 

Matemātika 31,3 55 21,1 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu val. 0 0 0 

Matemātika 0 0 0 

Vidējie vērt. 

(balles) 

Latviešu val. 7,7 5,8 6,8 

Matemātika 6,2 5,5 6,8 
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3. klases izglītojamo sniegums kombinētajā diagnosticējošā darbā matemātikā un latviešu 

valodā atbilst vērtējumam ikdienas darbā.  

 

 

 

6. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

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

Augsts (9, 10 

balles) 

Latviešu val. 0 0 0 

Matemātika 4 0 0 

Dabaszinības 0 0 0 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu val. 52 30 35,3 

Matemātika 36 35 52,9 

Dabaszinības 68 75 58,8 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu val. 40 70 64,7 

Matemātika 52 65 47,1 

Dabaszinības 32 25 41,2 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu val. 8 0 0 

Matemātika 8 0 0 

Dabaszinības 0 0 0 

Vidējie vērt. 

(balles) 

Latviešu val. 5,4 5,1 5,4 

Matemātika 5,3 5,0 5,6 

Dabaszinības 6,1 5,8 5,6 
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Lielākai daļai 6. klases izglītojamo ir augsts un optimāls vērtējums ikdienas sasniegumos 

pārbaudes darbu mācību priekšmetos. 

 

 

9. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

 

Zināšanu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

2017./18. 

m.g. 

2018./19. 

m.g. 

2019./20. 

m.g. 

Augsts  

(9, 10 balles) 

Angļu valoda 4 4,3 10,5 

Krievu valoda 0 8,7 10,5 

Latviešu valoda 0 4,3 5,3 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
4 4,3 10,5 

Matemātika 0 4,3 5,3 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 64 43,5 52,6 

Krievu valoda 60 34,8 47,4 

Latviešu valoda 76 73,9 26,3 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
24 41,3 47,4 

Matemātika 44 30,4 36,8 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 32 43,5 36,8 

Krievu valoda 40 56,5 42,1 

Latviešu valoda 24 21,7 68,4 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
72 54,3 42,1 

Matemātika 56 60,9 57,9 

Nepietiekams Angļu valoda 0 8,7 0 
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(3,2,1 balles) Krievu valoda 0 0 0 

Latviešu valoda 0 0 0 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
0 0 0 

Matemātika 0 4,3 0 

Vidējie vērt. 

(balles) 

Angļu valoda 6,4 5,6 6,3 

Krievu valoda 6,0 5,5 6,1 

Latviešu valoda 6,1 6,2 5,1 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
5,7 5,6 6,2 

Matemātika 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 

 

 

12. klases izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos un citos valsts pārbaudes darbos 

ir augstāki nekā valsts vidējais rādītājs, izņemot matemātiku, kas atbilst izglītojamo spējām. 

 

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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Centralizēto eksāmenu rezultāti angļu valodā, krievu valodā un latviešu valodā ir 

augstāki, nekā vidējais rezultāts valstī, matemātikā ir zemāks nekā vidējais valstī. Tas 

izskaidrojams ar dažādām skolēnu spējām. 
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II. daļa 

  
2019./2020.mācību gadā tika īstenoti sekojoši projekti: 

 

1. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2)  skolu 

apmaiņas partnerību projekts “Birds have to fly!” kā projekta iniciatori. Uzņēmām 

viesus no Spānijas, Horvātijas, Slovēnijas, Lietuvas un Polijas. Viesi iepazinās ar 

Latvijas izglītības sistēmu, apmeklēja mācību stundas, kopā tika novadīts tematisks 

skolas pasākums, ekskursijās iepazīta Rīga un Latvijas daba. (2019.-2022 g.) 

2. 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. Skolēni vēroja putnu uzvedību, dzīvi 

dažādos gadalaikos, veica pētniecisko darbību. 

3. Eiropas Savienības finansētajā projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādē”. Projekta ietvaros izglītības iestādē 

darbu veica 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. Īstenoti 10 karjeras pasākumi (lekcijas, tikšanās ar 

treneriem/koučiem, diskusijas, meistarklase, praktiskās nodarbības, izpētes braucieni, 

individuālas sarunas), kas rosina izglītojamos interesi par daudzveidīgo profesiju 

pasauli un dod iespēju iepazīties ar darba piedāvājumiem. 

4. 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, kas izglītojamiem deva iespējas papildus 

individuālam darbam un sekmju uzlabošanai mācību gada laikā. Palielinājās skolēnu 

motivācija, samazinājās nesekmība. 

5. ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tehnoloģiju 

gada ietvaros ir iegādātas 25 planšetes Robotikas nodarbībām, tādējādi atbalstot 

individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. Robotikas nodarbības apmeklēja 

39 izglītojamie. 

Sadarbības līgumi izglītības programmu īstenošanā 2019./2020.mācību gadā. 

 

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. 2019./2020.m.g. apliecību saņēma 
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2 izglītojamie, 2020./2021.m.g. noslēgts sadarbības līgums ar Jaunjelgavas novada domi 

par profesionālās pilnveides izglītības programmas „Uzņēmējdarbības pamati” 

realizēšanu 10.-12.klasēs, iekļaujot vispārējās vidējās izglītības programmā 10.klasē kā 

specializēto kursu 210 st. apjomā 

 

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. 

 

2019./2020.mācību gadā audzināšanas darbs tika īstenots, ņemot vērā skolas darbības mērķi 

un uzdevumus –  

 Veicināt izglītojamo atbildību, pienākumu ievērošanu un kritisko domāšanu. 

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

līdzdalību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā. 

2019./2020.mācību gadā, atbilstoši audzināšanas darba virzieniem: atbildības veidošana 

izglītojamā ikdienā, akcentējot drošības un veselības jautājumus, piederību savai skolai, 

pilsētai stiprināja pasākumi: pārgājiens „Mana pilsēta un tās apkārtne rudenī”, kurā klases 

iepazina apkārtnes skaistākās vietas un veidoja klases stāstu par piedzīvoto (kolāža, filma, 

plakāts). Oktobra mēnesī vidusskolēniem vēsturnieka J.Hartmaņa lekcija par Jaunjelgavas 

kauju 1919.gada 19.oktobrī, kurai bijusi izšķiroša nozīme cīņā ar Bermonta armiju. Kopumā 

11 pasākumi. Latvijas valstiskuma un pilsoniskās līdzdalības stiprināšanu sekmēja pasākumi: 

11.novembrī Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate un lāpu gājiens uz varoņu piemiņas vietu, 

dziesmu konkurss „Skan dziesma manai zemei”, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai, 

projekta „Skolas soma” dotās iespējas : kinofilmas „Dvēseļu putenis” noskatīšanās un 

diskusija, vīru kopas „Vilki” koncerts, jaunsargu zvēresta nodošana Barikāžu piemiņas 

pasākumā 20.janvārī pie ugunskura Liepu parkā. Skolas vārdu popularizēja 6 tematiski 

pasākumi, skolēnu atbildību un pienākumu ievērošanu sekmēja: preventīvi pasākumi – 

tikšanās par ugunsdrošības jautājumiem ar VUGD pārstāvi, Valsts policijas pārstāvja vadītās 

nodarbības „Tava atbildība un drošība” 1.-7.klasēs. Kopumā 5 pasākumi.  

Klašu audzinātāji savos pašvērtējumos gada noslēgumā norāda, ka audzināšanas darbā 

plānoto līdz 13.martam ir izpildījuši, audzināšanas stundas notikušas regulāri atbilstoši 

plānotajam saturam, klases piedalījušās visos skolas pasākumos. 

 

2015. gada 25.februārī Izglītības kvalitātes valsts dienests, nolēma akreditēt izglītības 

iestādi un izglītības programmas bez akreditācijas ekspertu ziņojuma un priekšlikuma uz 

sešiem gadiem. Akreditācijas komisijai ieteikumu nav. 

 

Citi sasniegumi.  

2020.gada Ata Kronvalda mazo skolu reitingā Jaunjelgavas vidusskolai 66. vieta darbā ar 

talantīgajiem skolēniem. Lepojamies ar 12.klases skolnieci, kura startēja Liepājas 

universitātes organizētajā konkursā vidusskolēnu stipendijas piešķiršanai un ieguva tiesības 

saņemt vidusskolēnu stipendiju pusgada garumā pirms mācībām augstskolā. 12.klases 

izglītojamā izstrādāja Zinātniski pētniecisko darbu par sava novada aktuālu tēmu, tika 

izvirzīta uz Zemgales reģionālo pētniecisko darbu konferenci Jelgavā, tālāk iegūstot tiesības 

startēt valsts reģionālajā ZPD konferencē. 
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Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumā iekļautā kritērija analīze 
 

2019./2020.gada prioritāte - Atbalsta komandas darba efektivitāte kvalitatīvas 

atbalsta sistēmas izglītojamiem nodrošināšanā, joma „Atbalsts izglītojamajiem”. Kritērijs 

„Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana”  

izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam „ļoti labi”. To pamato šāda iegūtā 

informācija un rezultāti: 

Izglītības iestādē strādā atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, 

skolas medmāsa. 

Psihologs mācību gada laikā ir veicis individuālu konsultēšanu 83 reizes, novērošanu 

mācību procesa laikā 120 reizes, kā arī regulāri ticies ar vecākiem gan klases sapulcēs, gan 

individuālajās tikšanās -30 reizes. Sadarbojoties ar vecākiem, ir veicis neatliekamo 

psiholoģisko konsultēšanu dažādās krīzes situācijās, psihodiagnostiku, lai noteiktu bērnu 

psiholoģisko, emocionālo un intelektuālo problēmu cēloni. Atbilstoši pasūtījumam, izglītības 

iestādes psihologs veicis izglītojamo psiholoģisko izpēti, īpašu uzmanību veltot 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Par iegūtajiem rezultātiem informēti skolēna vecāki, 

atbalsta komanda, kas pieņem lēmumu par tālāko rīcību.  

Regulāri notiek  informācijas apmaiņa starp atbalsta personālu un pedagogiem, 1x mēnesī 

atbalsta komandas sanāksmēs tiek izskatīti aktuālie jautājumi, pieņemti lēmumi turpmākai 

rīcībai. 

Sociālais pedagogs, sadarbojoties ar izglītojamiem, klašu audzinātājiem un vecākiem, 

veicis sociālā riska ģimeņu bērnu apzināšanu. Katrs gadījums ticis izvērtēts atsevišķi, 

izskatīta iespējamā sociālā, emocionālā un psiholoģiskā palīdzība. Izvērtējot problēmas 

nopietnību, tikusi plānota un organizēta starpinstitucionālā sadarbība, profilaktiskais darbs 

un atbalsts skolēnu vajadzību nodrošināšanai. 2019./2020.mācību gadā notikušas 160 

individuālas konsultācijas, 3 attālināti, 27 profilakses pasākumi grupās, 87 tikšanās ar 

vecākiem, 2 starpinstitucionālās tikšanās, kuru laikā tika panākta vienošanās ar vecākiem par 

turpmāko pozitīvo sadarbību bērna interesēs. Par drošības jautājumiem novadīta Džimbas 

drošības programma 20 izglītojamiem, Lielā dzīves skola – automobinga programma 18 

izglītojamiem un skolā veiksmīgi jau otro gadu turpina darboties projekts „Stipra klase – 

stipri jaunieši”. Dalību projektā izcīnīja 8.klase, kura izpildot kritērijus par labākās klases 

nosaukumu, ir saņēmusi iespēju piedalīties šajā projektā. Rezultātā ir paaugstinājies 8.klases 

skolēnu atbildības slieksnis, komandas saliedētība, attieksme vienam pret otru. 

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.  

Sadarbojoties ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, 4 reizes gadā ir noorganizētas 

ārstu speciālistu vizītes Jaunjelgavā, kā rezultātā notikušas 42 alergologa konsultācijas, 22 

endokrinologa, 48 okulista, 20 neirologa, 21 gastroenterologa, 20 rehabilitologa 

konsultācijas. 2019./2020. gadā projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un 

slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavā” medmāsa veiksmīgi menedžē vingrošanas 

nodarbības 1.-5.klasei -notikusi 31  nodarbība, 6.-12.klasei 26 nodarbības, kā rezultātā 

uzlabojušies skolēnu stāja, sēdēšanas un gaitas parametri. Tika noorganizētas 1.-5.klasei 16; 

6.-12.klasei 17 peldēšanas nodarbības baseinā.  

Logopēds veicis darbu ar 25 1.-4.klašu un diviem 6. klases izglītojamiem. 7 

skolēniem traucējums izlabots, bet sadarbībā ar klases audzinātāju, tomēr vēl jāvēro 

nākamajā gadā. Vairākiem progress lasītprasmē, īpaši 2.klases skolēniem, pārējiem jāturpina 
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darbs nākamajā gadā. Diviem skolēniem 6.klasē konstatēta disleksija un disgrāfija, jāņem 

vērā veicot uzdevumus klasē un mājās. 

Lielākā daļa skolas teritorijas ir iežogota. 85% izglītojamo apliecina, ka viņi 

izglītības iestādē jūtas droši. 85% aptaujāto 9.-12.klašu izglītojamo atzīst, ka vienaudži 

nedara pāri, īpaši vidusskolā, viņi pazīst viens otru, ir draudzīgi. 

2020. gada 28.janvārī veiktajā 5.klases aptaujā ar mērķi – kā 5.klase ir adaptējusies 

uzsākot mācības augstākā izglītības pakāpē, uz vienu no 23 jautājumiem : Skolā man 

dara/nedara pāri 80 % ir atbildējuši, ka nedara pāri.  

Tādējādi var secināt, ka izglītības iestādē stiprās puses ir atbalsta personāla darbs, 

sadarbībā ar skolas vadību un klases audzinātājiem, ka novērtējams ar „ļoti labi”.  

Turpmākās attīstības vajadzības: regulāri precizēt drošības noteikumus atbilstoši 

normatīvo aktu grozījumiem.  

2019./2020.gada prioritāte - Skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, estētiskā 

iekārtojuma un skolēnu darba un atpūtas vides uzlabošana, joma „Iestādes vide”. Kritērijs 

„Fiziskā vide” izglītības iestādē tika novērtēts ar vērtējumu „ļoti labi”. To pamato šāda 

iegūtā informācija un rezultāti: 

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 televizora ekrāns, kurā tiek regulāri ievietotas aktualitātes par skolas dzīvi. 

Skolas telpu un apkārtnes uzraudzīšanu veic dežurantes. Aptaujā, kas tika veikta 2019.gada 

septembra mēnesī 9.-12.klasēs, izglītojamie uzskata, ka izglītības iestādes vide ir tīra un 

sakopta, bet trūkst atpūtas vietas skolēniem. 2020.gada vasarā, pēc izglītojamo ierosinājuma, 

tika veikts kosmētiskais remonts 3.stāva foajē, sadarbībā ar mākslas skolas māksliniekiem, 

tika atjaunots sienas panno -pilsētas karte; ierīkotas papildus iespējas uzlādēt mobilos 

telefonus un iekārtots atpūtas stūris ar krāsainiem atpūtas krēsliem un galdu. Visi skolēni 

gandarīti atzīst, ka viņiem patīk atrasties šajā vietā un atzīmē to, ka viņi tiek uzklausīti un 

viņu vēlmes ņemtas vērā.  

2019./2020.mācību gada noslēgumā tapa skaidrs, ka būs divas 1.klases, līdz ar to bija 

nepieciešams atjaunot un atbilstoši vajadzībām iekārtot vēl vienu 1.klases mācību telpu. Tā 

rezultātā visās mācību telpās ir 100% datoru, projektoru un ekrānu nodrošinājums, 2 klasēs  -

3.un 4.klasē sākumskolā ir interaktīvais ekrāns, kas dod iespēju pedagogiem nodrošināt 

mūsdienīga mācību procesa organizāciju.  

Stiprās puses: skolas materiāli tehniskā bāze katru gadu tiek atjaunota un papildināta, 

izglītības iestāde un tai piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, skolas vide skolēniem ir 

labvēlīga un droša. 

Turpmākās attīstības vajadzības: Regulāri papildināt un atjaunot materiāltehnisko bāzi, 

sekojot tehnoloģiju attīstībai un programmu realizācijas nodrošināšanai; ierīkot mūsdienu 

prasībām atbilstošu „Zaļo klasi” āra nodarbībām. 

Jaunjelgavas vidusskolas direktore                                        Lauma Mīlīga 

SASKAŅOTS 

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs   Guntis Libeks 

28.09.2020. 


