
Jaunjelgavas vidusskolas darbība un galvenie sasniegumi 2016./2017.m. gadā 

 

 

1. Jaunjelgavas vidusskolā 2016. gada 1. septembrī mācības uzsāka 194 skolēni. 

2. Tika realizētas 3 izglītības programmas 

3. ( 21011111 – vispārējās pamatizglītības pr -173 izglītojamie.; 31011011- 

vispārējās vidējās izgl. vispārizglītojošā virziena pr. – 17 izglītojamais; 

21015611 –speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem -6 izglītojamie). 

4. Augstā līmenī -0,6%, jeb M.Briedis (2.kl.).Optimālā līmenī apguva – 31,2%; 

pietiekamā – 62,4%, nepietiekamā 5,9%, jeb 10 izglītojamiem bija noteikti 

papildus mācību pasākumi. Vidējais vērtējums skolā – 6,28. 

5. Izglītojamie veiksmīgi nokārtoja valsts pārbaudījumus: 

9.klase –eksāmenu vidējais vērtējums – 6,61; 12. klases absolventiem gada 

vidējā atzīme 6.51; CE- 45,59% vidējais rādītājs. Angļu val. 62,86 %; 

matemātikā 26,56%; latviešu valodā 50,22 %; fizikā 34 %; krievu val. 62,67% 

6. 10. klase pirmoreiz netika nokomplektēta. 3 skolnieces, kuras pieteicās uz 10. 

klasi mācās Aizkraukles novada vidusskolā. 

7. 24.februārī Jaunjelgavas vidusskolā notika Aizkraukles sadarbības novadu 

reģionālā ZPD konference, kurā Lāsma Ermansone (12.kl.) un Deina Sticere 

(12.kl.) tika izvirzītas uz Zemgales reģionālo konferenci Jelgavā. L.Ermansone 

ZPD konferencēs Jelgavā un Rīgā, aizstāvot savu pētniecisko darbu par 

piesārņojumu Daugavā, ieguva II vietu valstī un tiesības bez iestājeksāmeniem 

studēt LLU. Konkursā “Mana Daugava” L.Ermansone ieguva II vietu un 

naudas balvu. 

8. Jaunsardzē darbojās izglītojamie no 6. -12. klasei. 

9. 22. septembrī – Baltu vienotības diena Sunākstē, Zilkalnē. 

10. Rudens brīvlaikā skolotāji mācījās, apmeklēja kursus, seminārus. 25.oktobrī 

Jaunjelgavas vidusskolā notika Sporta skolotāju metodisko apvienību vadītāju 

seminārs, kurā pieredzē dalījās Sēlijas novadu skolotāji un par kompetenču 

pieeju mācību saturā runāja VISC VISNN vecākā referente Inese Bautre. 

11. Preventīvo drošības pasākumu ietvaros klašu grupas piedalījās akcijās 

„Drošais ceļš uz skolu” un „Esi redzams, visi 6. klases skolēni nokārtojuši 

pārbaudījumu ceļu satiksmes noteikumos un ieguvuši velosipēdista apliecību. 

Piedaloties VP Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa kārtības 

policijas nodaļas inspektorēm  septembrī un oktobrī tika organizētas lekcijas 

par ceļu satiksmes drošību, civiltiesisko un kriminālatbildību, narkotiku un 

alkohola ietekmi un kaitīgumu.  

12. Aktīva darbība turpinājās Starptautiskās AWARD programmas ietvaros. 

Dalībnieki piedalījās dažādās aktivitātēs un Latviešu biedrības namā decembrī 

tika apbalvoti ar bronzas līmeņa nozīmītēm. Vad. Sandra Rizga 

13. Decembrī tika organizēta Spicā nakts Jaunjelgavā., kurā piedalījās 9 

komandas. 

14.  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”. 1x divos mēnešos skolas medmāsa 

organizē  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsultācijas 

bērniem un vecākiem uz vietas. 



15. Jau 20 reizi 2016. gada 21.-23. oktobrī notika festivāls „Draugi”, tā 

organizēšanas mērķis –stiprināt jauniešu kultūridentitāti un Jaunjelgavas 

vidusskolas tradīcijas. 

16. Skola realizēja interešu izglītības programmas: 3 TDK, novadpētniecības 

pulciņš, sporta pulciņš, 2 meiteņu kori, zēnu koris, matemātikas pulciņš 

„Cipariņu klubs”, teātra grupa „Sienāzītis”, “Jaunais dabas pētnieks” – 3.kl. 

17. Gada garumā notika 18 skolas tradicionālie pasākumi: Zinību diena, „Spicā 

nakts Jaunjelgavā”, Mūzikas festivāls „Draugi”, Lāčplēša dienai veltīta 

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

kapos, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums, Ziemassvētku 

pasākums, labdarības akcijas: Vīgantes krīzes centrā, vientuļo pensionāru 

apmeklēšana; dzīvnieku patversmē, Žetonu vakars, Valentīna diena, koncerts 

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

lepnums- 2017, mācību priekšmetu nedēļas. 

18. Septembrī Aknīstes vidusskolā notika Sēlijas novada skolu sporta spēles, 

kurās kopvērtējumā labākos sasniegumus ieguva Ilūkstes 1. vidusskola. 

Nākamās spēles Neretā. 

19. Projektu izstrāde “Mēs savai skolai” notika visa gada garumā, jo katra klase 

deva savu ieguldījumu skolas 70 gadu jubilejas sagatavošanā. 

20. ERASMUS+ projekta ietvaros  oktobrī uz Mažeiķu sadraudzības skolu 

Lietuvā devās 2 skolotājas; decembrī  uz Ungāriju devās  4 izglītojamie un 2 

skolotājas; februārī  uz sadraudzības skolu Spānijā devās 2 skolotājas un 

Poliju apmeklēja 9 cilvēki, no tiem 5 skolēni. Vizītēs tika prezentēta mūsu 

valsts, pilsēta, skola, kā arī tautas tradīcijas, kultūrvēsturiskais mantojums. 

Vadītāja Inese Ermansone 

21. 3. janvārī kopā ar novada pamatskolu vecākiem par bērnu nevēlamas 

uzvedības 4 neapzinātiem mērķiem un kā palīdzēt bērnam, kurš jūt dusmas un 

citas negatīvas emocijas, kā arī par pozitīvas audzināšanas 5 principiem un 

pedagogu un vecāku veiksmīgu saskarsmi, praktiskā pieredzē dalījās psihologs 

Iveta Aunīte. 

22. Ikgadējā pasākumā “Skolas lepnums” tika godināti skolēni, kuri starpnovadu 

mācību priekšmetu olimpiādēs ir ieguvuši godalgotas vietas un arī skolēni, 

kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 7 -10 balles. 

23. Gada notikums – Jaunjelgavas vidusskolas 70 gadu jubileja un absolventu, 

darbinieku salidojums 2017. gada 29. aprīlī. 

24. 9.maijā kopā ar novada pamatskolām notika saruna- diskusija un darbnīca 

kopā ar mūzikas producentu un izaugsmes treneri ARSTARULSMIRUS 

(Gustavs Butelis) un “Iedvesma” radītāju Diānu Klimčenko , kā arī ar Kasparu 

Zlidni un Jāni Šipkēviču par personības veidošanos, profesionālās dzīves ceļa 

izvēli un izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

25. 3 kori – 2.-4.; 5.-9. klašu un zēnu kori, 3.-5. kl.deju kolektīvs 19.maijā 

piedalījās sadarbības novadu Dziesmu un deju dienā Aizkrauklē.  

26. 24. maijā notika Lekcija 5.,6.,7. klasēm un vakarā lekcija vecākiem “Visa 

patiesība par atkarībām”. 

27. Mācību gada laikā norisinājās vairāki pasākumi projekta “ Karjeras atbalsts 

izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

24.08.2017. “Lauksaimniecības profesijas. Kā rodas saldais medus?”,”No 

klūgas līdz gatavam pinumam”, ”Sekmīgas saimniekošanas iespējas laukos” 

piedalījās 30 6.-9. klases izglītojamie. 



28. 30. maijā 1.-11. klasēm notika pārgājiens, veltīts Latvijas simtgadei “Izzini 

savu novadu”; 31. maijā katra klase atskaitījās “Mēs šajā mācību gadā”, kur 

prezentācijā arī nolasīja 5-rindi par pārgājienā piedzīvoto. 

29. 2017. gada 15. jūnija pedagoģiskajā sēdē pedagogi dalījās pieredzē inovatīvu 

metožu un paņēmienu izmantošanā mūsdienīgas mācību stundas organizēšanai 

un atskaitījās par paveikto mācību gadā. 

30. Skola noslēdza sadarbības līgumu ar biedrības Mūžizglītības un kultūras 

institūtu “Vitae” par sadarbību Brīvprātīgā  skolu tīkla ietvaros, ar mērķi 

īstenot sistēmisku, līdzatbildīgu un uz pašiniciatīvu balstītu metodiskā darba 

pilnveidi sekmīgai pārejai uz kompetencēs balstītu izglītību. 

31. 2017. gada 16.,17.augustā 3 skolotājas apguva pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmu “Izglītības kvalitātes nodrošināšana, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā”. 

32. Tika atjaunoti materiāltehniskie resursi: iegādātas- datu kamera, aktu zālē 

klavieres “August Hofman Nr.42140”; projektori 418.kab.; 216.kab. 

33. Renovēti: 418., 220.kab.; roku mazgājamā telpa pirms skolas ēdnīcas, 

nomainīta ventilācijas sistēma ēdnīcā, veikts kosmētiskais remonts dienesta 

viesnīcas gaiteņos, gaitenī pie medmāsas kab. un soc. pedagoga kabineta. 

Nomainīta dēļu grīda aktu zālē uz skatuves. 

34. Uzstādīta šķēršļu josla (10 šķēršļi) skolas stadionā. 

 

 

Jaunjelgavas vidusskolas direktore Lauma Mīlīga 

 


