
Katru gadu mūsu skolas skolēni veiksmīgi piedalās starpnovadu mācību 

priekšmetu olimpiādēs un gūst labus panākumus. 2011./2012. m.gadā 25 

Jaunjelgavas vidusskolas skolēni piedalījās 38 olimpiādēs, iegūstot 9 – 

atzinības; 8 - 3. vietas; 9 – 2. vietas; 11 – 1. vietas, 8 skolēni 

izvirzīti uz valsts olimpiādēm: 

1. Lauma Jakovele 9.klase – bioloģijā 
2. Elza Šarlote Matvaja 9.klase – angļu valodā 
3. Rihards Valts Ratkevičs 8. klase – latviešu valodā 
4. Laura Ivanova 10. kl. – krievu valodā 
5. Santa France -12. klase – latviešu valodā 
6. Atis Auziņš, Edgars Ozoliņš 12. klase –2. vieta Zemgales 

reģionālajā  skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 3. konferencē – 

konkursā, uzaicinājums piedalīties Latvijas  36 skolēnu 

zinātniskajā konferencē. Apliecinājums iestāties LLU ārpus 

konkursa. 

7. Ints Ķiķauks 12. klase –atzinība Zemgales reģionālajā skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu 3. konferencē- konkursā. 

 
 

Foto. Skolas administrācija tradicionāli godina labākos skolēnus 

pasākumā „Skolas lepnums.” Balvas saņem Rihards Valts Ratkevičs, 

Lauma Jakovele, Santa France. 

 

 
Foto. Atis Auziņš un Edgars Ozoliņš aizstāvot savu pētījumu 

Latvijas Universitātē. 

 

 



Pasākumā „Veiksmes kliņģeris” direktore īpaši godina tos skolēnus, 

kuriem visaugstākie sasniegumi mācībās. 

 

 
Foto. Pie direktores uzaicinātie skolēni 2011./12.m.g. 

 

Skolotājas Valentīnas Rimares rosināti, skolēni papildina zināšanas 

matemātikā un gūst labus rezultātus, mācoties Neklātienes matemātikas 

skolā LU.  

 

Esam patiesi gandarīti par mūsu sportistu sasniegumiem:  

1. Roberts Vēvers - Latvijas čempions 300m skrējienā C grupā, Lietuvas 
mešanas festivāla 1.vietas ieguvējs šķēpa mešanā, 2. vieta- lodes 

grūšanā.  

2. Uldis Jurins – 3. vieta Latvijas mešanas disciplīnu čempionātā 
3. Jurita Matuseviča - Latvijas mešanas disciplīnu čempionātā 2.vieta 

diska mešanā, 3.vieta vesera mešanā. 

 

 
 

Foto. 2011./12. m.g. labākais sportists Roberts Vēvers. 

 

Audzēkņi kopā ar skolotājiem ir veiksmīgi iesaistījušies dažādos 

projektos un starptautiskajās programmās. Skolotājas Valentīnas Rimares 



vadībā 46 aktīvi jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem darbojas 

starptautiskajā programmā AWARD. 

 

Foto. 2011. gada decembrī apbalvošanas ceremonijā Rīgā, saņemot sudraba 

un bronzas pakāpi. 

 

2011./12.m.g. skolotājas Ineses Ermansones vadībā uzsākts realizēt 

COMENIUS partnerības projekts sadarbībā ar septiņām Eiropas Savienības 

valstīm. 

 

Foto. No 2012.gada 14.februāra līdz 18.februārim Jaunjelgavas vidusskolā 

projekta nedēļas ietvaros notika Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes "Skolu daudzpusējās 

partnerības" projekta "Caught by the sounds of Europe" dalībnieku vizīte 

Latvijā. 



 Skolā tiek piedāvāta plaša interešu izglītības programma.  

 

 

Foto. Deju kolektīvs 2011./12. m.g. 

No 1988.gada deju kolektīva „Atvars” 1.-2.klašu, 3.-4. klašu, 5.-6. klašu 

un vidusskolas grupas vada skolotāja Inese Ermansone. Kolektīvs regulāri 

piedalās dažādos koncertos, festivālos. Kopš 1988. gada ir piedalījies 

visos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.  

 

Foto. Kopkoris 2011./12. m.g. mātes dienai veltītajā koncertā. 

Skolā darbojas muzikālie kolektīvi: 2.-4.klašu koris, 5.-7.klašu meiteņu 

koris ( vadītāja Maija Otto) 



 

Foto. No 1997.gada Jaunjelgavas vidusskolā darbojas zēnu koris (vadītāja 

Baiba Pētersone), regulāri piedalās Cēsu zēnu koru salidojumos un 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī visos koncertos 

un pasākumos skolā un novadā. Foto Zēnu koris tradicionālajā mūzikas 

festivālā „Draugi” 2011./12.m.g. 

 

Foto. Skolā darbojas arī vidusskolas ansamblis. (Vadītāja Baiba 

Pētersone).  

Savu muzikālo talantu izkopj skolēnu grupas Ziedoņa Vildes vadībā, 

dramatiskajā kopā „Sienāzītis” Inese Uzulniece pilnveido skolēnu 

aktiermākslu. Čaklo roku pulciņā (vadītāja Valentīna Grīsniņa-Grīsle) ir 

iespēja izkopt gaumes izjūtu; savas dzimtas, skolas un Jaunjelgavas 

vēsturi skolēni iepazīst novadpētniecības pulciņā ( vadītāja Ilga 

Bruņeniece) 

Veiksmīgi rit patriotiskās audzināšanas darbs.  Atjaunota tradīcija par 

godu Lāčplēša dienai organizēt ierindas skati. 



 

2010./11.m.g. ierindas skates uzvarētāji- 11.klase. 

Mācoties vidusskolā, skolēniem ir iespēja izvēlēties komerczinību kursu, 

saņemot apliecību par grāmatvedības, lietišķās etiķetes, mārketinga 

pamatu apgūšanu. 


