
 

 

 

Jaunjelgavas vidusskolas darbība un galvenie sasniegumi 2015./2016.m. gadā 

 

 

1. Jaunjelgavas vidusskolā 2015. gada 1. septembrī mācības uzsāka 198 skolēni. 

2. Tika realizētas 3 izglītības programmas ( 21011111 – vispārējās 

pamatizglītības pr -166 izglītojamie.; 31011011- vispārējās vidējās izgl. 

vispārizglītojošā virziena pr. – 31 izglītojamais; 21015611 –speciālās 

izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem -3 

izglītojamie). 

3. Programmu optimālā līmenī apguva – 35,39%; pietiekamā – 62,36%, 

nepietiekamā 1,12%, jeb 3 izglītojamiem bija noteikti papildus mācību 

pasākumi. 

4. Izglītojamie veiksmīgi nokārtoja valsts pārbaudījumus: 

9.klase –eksāmenu vidējais vērtējums – 6,6; 12. klases absolventiem CE -8.06 

vidējais rādītājs. Angļu val. 71,4 %; matemātikā -47%; latviešu valodā -

68,13%; fizikā -71%; krievu val. -60%. 

5. 10. klasē tika piedāvātas izvēles iespējas: A variants apgūt 3. svešvalodu – 

vācu valodu; B variants - valsts  aizsardzības mācību 

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

7. 2015. gada 6.-12. jūlijam zēnu un 5.-9. klašu meiteņu koris piedalījās XI Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

8. 2015. gada 3.-5. jūlijam 4 Jaunjelgavas vidusskolas skolēni piedalījās Latvijas 

jaunatnes olimpiādē Valmierā un Roberts Vēvers izcīnīja 4. vietu 100 m 

skrējienā; Ieva Elksne- 5. vietu vesera mešanā un iekļuva olimpiskajā 

sešiniekā; Jurita Matuseviča – piedalījās Latvijas valsts pieaugušo čempionātā 

vieglatlētikā Ventspilī un izcīnīja sudraba medaļu vesera mešanā. 

9. Rudens brīvlaikā skolotāji mācījās, piedaloties reģionālajās metodiskajās 

konferencēs Siguldas Valsts ģimnāzijā “IKT mūsdienu skolā – 

nepieciešamība un risinājumi”(27.10.2015.) 

Vidzemes Augstskolā praktiskā seminārā pedagogiem : “Mūsdienu pedagogs 

un jaunietis – izaicinājumi un iespējas kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanā”(30.10.2015.) 

Visi skolotāji apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu 

“Mūsdienīga mācību stunda”, kuru vadīja Rolands Ozols un saņēma apliecību 

18 stundu apjomā. 

27. oktobrī tika ieplānots pieredzes apmaiņas seminārs kopā ar Ilūkstes 1. 

vidusskolu, bet skolotāju streika dēļ nenotika. 

28. janvārī – Sporta skolotāju MA pasākums –seminārs- praktikums, kurā 

tika demonstrēta atklātā integrētā stunda –angļu valoda un sports, piedaloties 

Jēkabpils 3.vsk., Aizkraukles, Ilūkstes, Jaunjelgavas novadu skolu sporta 

skolotājiem. 

10. Preventīvo drošības pasākumu ietvaros klašu grupas piedalījās akcijās 

„Drošais ceļš uz skolu” un „Esi redzams”,  CSDD rīkotajā konkursā „ Jaunais 

satiksmes dalībnieks”, 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.  

11. Aktīva darbība turpinājās Starptautiskās AWARD programmas ietvaros. 

Dalībnieki piedalījās dažādās aktivitātēs un Latviešu biedrības namā decembrī 

tika apbalvoti ar bronzas līmeņa nozīmītēm. 

12. Oktobrī tika organizēta Spicā nakts Jaunjelgavā., kurā piedalījās 16 komandas. 

13.  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 LU Bērnu klīniskās slimnīcas speciālistu konsultācijas bērniem un 

vecākiem uz vietas. 

14. Jau 17 reizi 2015. gada 23.-25. oktobrī notika festivāls „Draugi”, tā 

organizēšanas mērķis –stiprināt jauniešu kultūridentitāti un Jaunjelgavas 

vidusskolas tradīcijas. 

15. Skola realizēja 9 interešu izglītības programmas: 2 TDK, novadpētniecības 

pulciņš, sporta pulciņš, 2 meiteņu kori, zēnu koris, vidusskolas ansamblis, 

matemātikas pulciņš „Cipariņš”, teātra grupa „Sienāzītis”, “Jaunais pētnieks” 

– 4kl.. 

16. 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: dzīvnieku patversmē, Vīgantes krīzes centrā, 

sociālā aprūpes centrā Rīgā, vientuļo pensionāru apmeklēšana; Žetonu vakars, 

Valentīna diena, koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”, Talantu 

konkurss, Mātes dienas koncerts, Skolas lepnums- 2016, mācību priekšmetu 

nedēļas. 

17. Septembrī Ilūkstes 1. vidusskolā notika Sēlijas novada skolu sporta spēles, 

kurās kopvērtējumā labākos sasniegumus ieguva Ilūkstes 1. vidusskola, bet 

otrajā vietā atstājot Jaunjelgavas vidusskolu. Nākamās spēles Aknīstē. 

18. Projektu nedēļas 8.-12.februārim tēma “Jaunjelgavas novads pārmaiņu laikā”, 

tika noskaidroti Jaunjelgavas novada uzņēmēji- 4.kl.; “Ceļojums pa Seces 

pagastu” (6.kl.),  “Mūsu novadnieks – Pēteris Graudulis”7.kl., “Jaunjelgavas 

vidusskolas absolventu karjera mūzikā” (5.kl.), kura prezentācijas laikā 

noskatījāmies Ivo Grīsniņa- Grīšļa uzrunu un grupas “Katalepsija” solista 

Ervina Franca uzrunu skolēniem. 

19. Projektu nedēļā tika izsludināts konkurss par skolas emblēmu jaunajām 

skolēnu skolas formām. Autore- 9. klases skolniece. 

20. ERASMUS+ projekta ietvaros 18.-22.janvārī uz Itāliju devās: 4 izglītojamie 

un 2 skolotājas; 16. -22. maijā uz Rumāniju devās3 skolēni un sociālais 

pedagogs. 

21. 2016. gada 8.aprīlī Jaunjelgavas vidusskolas komanda piedalījās LU Sociālo 

zinātņu fakultātes organizētajās Novadu spēlēs, prezentējot “Sociālās 

inovācijas manā novadā”. No 6 komandām, ieguva 3. vietu. 

22. Skolas lepnumam nominēti 55 izglītojamie, Skolas lepnums- 2016 –6.kl. 

skolēns, nominēts 11 priekšmetos. 

23. Gada notikums – Jaunjelgavas vidusskolas garderobju, zēnu un meiteņu 

mājturības un tehnoloģiju kabinetu renovācija un iekārtošana jaunā vietā. 



24. 2016. gada 29. augusta pedagoģiskajā sēdē pedagogi dalījās pieredzē 

inovatīvu metožu un paņēmienu izmantošanā mūsdienīgas mācību stundas 

organizēšanai. 

 

Izstrādāts paraugs skolas skolēnu formai, pašvaldība apmaksās 1. klasei vestes. 

 

Jaunjelgavas vidusskolas direktore Lauma Mīlīga 


