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1. Vispārējs skolas raksturojums 

  

1.1. Skola no pirmsākumiem līdz šodienai  
 

Jaunjelgavas vidusskola atrodas Jaunjelgavas novadā, Daugavas kreisajā krastā 12 km no 

Aizkraukles, 80 km no Rīgas. Tuvākās vidusskolas ir Aizkraukles novada ģimnāzija un 

Aizkraukles vidusskola –12 km, tuvākās pamatskolas –Seces pamatskola – 12 km, Daudzeses 

pamatskola –17 km.  

Līdz 1977. gadam, kad tika uzcelta jaunā skolas ēka, Jaunjelgavas vidusskola atradās 6 

ēkās. 1999. gadā pārtrauca darboties krievu plūsma skolēnu trūkuma dēļ. Skola šajā laikā ir 

attīstījusies: paaugstinājies skolotāju izglītības līmenis un kvalifikācija. Tiek atbalstīta 

skolotāju iniciatīva un jaunrade. Skolā darbojas daudz interešu grupu un pulciņu, ir senas un 

interesantas tradīcijas. 

 Jaunjelgavas vidusskolā mācās skolēni no 8 novadiem. No Jaunjelgavas 186, 

Vecumnieku -8, Ķeguma -5, Rīgas -2, Vaiņodes – 2, Skrīveru- 1, Neretas -1, Salaspils -1, 

Krāslavas-1 . Kopā 207 skolēni. 12 klašu komplekti, apvienoto klašu nav. Internātā dzīvo 2 

bērni, pagarinātajās dienas grupās mācās 81 skolēni. Skolā strādā 26 pedagoģiskie darbinieki, 

14 tehniskie darbinieki un skolas medmāsa, psihologs, logopēds.  

1.2. Skolēnu skaits  
 

2011./2012. mācību gadā Jaunjelgavas vidusskolā mācās 207 skolēni, sākumskolā - 80, 

5.-9.klašu grupā – 83, vidusskolā – 44. Notiek skolēnu skaita samazināšanās, kas ir saistīta ar 

dažādiem cēloņiem: darbavietu samazināšanās un uzņēmumu likvidācija, ģimeņu izbraukšana 

uz ārzemēm, pārcelšanās uz Rīgu vai citām lielākām pilsētām darba meklējumos. 

 

 

Skolēnu skaits pēdējos sešos gados 

 

2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 

324 304 267 257 219 207 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Izglītības programmas 

 
Jaunjelgavas vidusskolā ir 5 licencētas izglītības programmas 

 

Programmas 

nosaukums 

Programmas kods Programmas 

licences Nr. un 

datums 

Audzēkņu skaits 

2011./2012. m.g. 

Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

21011111 Nr. V-2382,  

2010. g. 17.jūnijs  

Akreditācijas 

termiņš 28.04.2015 

161 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31011011 Nr.V- 2383, 

2010.g. 17.jūnijs.  

Akreditācijas 

termiņš 

28.04..2015 

44 

Pamatizglītības 

pedagoģiskās 

korekcijas 

izglītības 

programma 

21011811 Nr.V-2381, 

2010.g.17.jūnijs  

Akreditācijas 

termiņš 

28.04.2015. 

- 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 Nr. V-4648, 

2011. g. 24.augusts 

Akreditācijas 

termiņš 

 

2 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

garīgās veselības 

traucējumiem 

21015711 Nr. V-4649 

2011.g. 24.augusts 

- 

 

 

 



1.4. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs  
2011./2012. m.g skolā strādā 26 pedagoģiskie darbinieki no tiem pamatdarbā 20. Augstākā 

pedagoģiskā izglītība -20,  pedagoģisko maģistru skaits – 4. Skolā nestrādā  pensijas vecuma 

skolotāji. 
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Skolas pedagoģiskā kolektīva darba raksturojums. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Pedagogu prasmes: 

1.Katru gadu labi rezultāti valsts 

pārbaudījumos 3.,6.  9.klasēs. 

2. 2010./2011 m.g. diezgan augsti  

sasniegumi mācību priekšmetos un 

mācību priekšmetu olimpiādēs: 2- 

pirmās vietas, 2- izvirzīti uz novadu vai 

republiku, 3 –otrās, 7-trešās un 7-

atzinības. Kopā 21 godalgotā vieta. 

3.Panākumi projektu 

darbībā(V.Rimares projekts AWARD) 

AWARD pakāpju piešķiršana mūsu 

skolēniem, 2x starptautiskās nometnes: 

Jaunjelgavā un Somijā. 

4.Ir iespējas mācīt 3 svešvalodas 

vidusskolas klasēs. Vidusskolā 

padziļināti  pasniegt  angļu valodu. 

5. Noslēguma pārbaudījumu 

organizācija. Mācību darba rezultātu 

analīze un cēloņsakarību meklēšana. 

7. Skolēnu radošā darba iespējas. 

Skolēnu pētnieciskā darba organizēšana 

skolā. 

8.Skolēnu vēlmes piedalīties konkursos 

un skatēs. 

9. Liels skaits interešu programmu /17/ 

un  labas iespējas viņu īstenošanai. 

Matemātikas kluba “Cipariņš” skolēnu 

darbība.  

10. Augstā līmenī mākslieniciskā 

pašdarbība. Skolā strādā 3 profesionāli 

 

1. Dažādot MK darbību, īstenojot 

vispārizglītojošās mācību 

programmas, organizēt ārpusstundu 

pasākumus, kuri attīsta skolēnu 

radošās spējas. Mācību priekšmetu 

skolotājiem organizēt tematiskus 

pasākumus priekšmetos. 

2. Turpināt darbu pie skolēnu 

ikdienas mācību sasniegumu 

vērtēšanas analīzes, pildot MK 

noteikumus. 

4.Organizēt “vecāku dienas”, vai 

“atklāto durvju dienas”  

6.Turpināt vienu reizi ceturksnī 

analizēt skolas apmeklējumu. 

7.Turpināt strādāt pie mācību stundu 

kvalitātes uzlabošanas, ESF projekta 

„Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

 

  



mūziķi, horeogrāfs. 

11. Teicamā sporta bāze. Izcili panākumi 

sportā. 

12. Pozitīva skolēnu un skolotāju 

attieksme pret darbu. 

13. Lielas iespējas moderno tehnoloģiju 

izmantošanā, renovēti dabaszinību 

kabineti, modernizēts, atjaunots 

informātikas kabinets. 

14. Sakopta, estētiski noformēta skolas 

vide. 

15. Pedagogu darba pašvērtējums ESF 

projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” Visiem 

pedagogiem ir iespēja izanalizēt un 

izvērtēt savu darbu. 

16. E-klases ieviešana. 

17. Dalība starptautiskos projektos, 2x 

kursi Vācijā. 

 

 

1.5. Sociālās vides raksturojums 

 
Jaunjelgavas vidusskolu apmeklē pārsvarā Jaunjelgavas iedzīvotāju bērni. Ekonomiskā 

situācija pilsētā ir raksturīga valstij kopumā : bezdarbs (16%), darba vietu trūkums. Darba 

iespējas Jaunjelgavā ir salīdzinoši nelielas, no kurām lielākās ražotnes ir SIA LATSIN, SIA 

LATGRAN, ASP „Pluss”, apkalpojošā sfēra (veikali, pasts), dome, skola, poliklīnika. Skolā ir 

skolēni, kuru vecāki ir devušies darbā uz ārzemēm (6%) un bērnus audzina vecvecāki, radi vai 

draugi. 45 skolēniem pašvaldības sociālais dienests piešķīris brīvpusdienas. 8% skolēnu ir 

problēmas ģimenēs.  

Vispārējās vidējās izglītības programmu apgūst 100% Jaunjelgavas vidusskolas 9. klases 

absolventi. Uzņemot vidusskolā nepastāv īpaši atlases noteikumi uzņemšanai 10. klasē. 

Kopumā skolā ir draudzīga, labvēlīga vide, atsaucīgi vecāki. 

 

1.6. Skolas budžeta nodrošinājums  
 

Jaunjelgavas vidusskolas budžeta tāme 2011. gadam paredz līdzekļu piesaisti Ls 176674 

apmērā. Tai skaitā tehnisko darbinieku atalgojumu Ls 40944 un darba devēja sociālā nodokļa 

iemaksas Ls 9863, energoresursu – Ls 7353, apkure – Ls 40298, degvielas – Ls 4120, 

transporta uzturēšana (tehniskās apkopes, apdrošināšana) – Ls 2170, datortehnika – Ls 8000,   

dažādu citu pasākumu (Ls 150 Draugi, AWARD Ls 150, 200 Ls izlaidumi, Ls 300 olimpiāžu 

uzvarētāji u.c.) izdevumu segšanai Ls 1000;  mācību grāmatu Ls 1300, daiļliteratūra -0 Ls, 

prese – Ls 210.  

Salīdzinot ar gada sākumu ir palielinājušies izdevumi par degvielu, jo ar 2011./2012. 

mācību gadu tiek nodrošināta bērnu transportēšana uz skolu no Vecumnieku un Ķeguma 

novadiem.. Ir pieaugušas izmaksas pakalpojumu sfērā, kas skar atkritumu izvešanu, 

energoresursu izmantošanu.   

 

 

 

 



 

1.7. Skolas īpašie piedāvājumi un tradīcijas: 

 
Īpašās Jaunjelgavas vidusskolas tradīcijas : 

 dziesmu festivāls „Draugi”; 

 ierindas skate, Daugavas labā un kreisā krasta skolu sasaukšanās un plostiņu 

laišana; 

 Žetonu vakars; 

 svinīga pieņemšana pie direktores; 

 koncerts pilsētas pensionāriem „No sirds uz sirdi”; 

 konkurss „Dziesma manai paaudzei”; 

 sadancošanās svētki ar citu skolu kolektīviem; 

 Mātes dienas pasākums – interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts 

  „Skolas lepnums”. 

 

- Laba sporta bāze; 

- datorklase ar brīvu pieeju Internetam; 

- 100% dabaszinātņu priekšmetu kabinetu aprīkojums ar IT; 

- 83 % no visiem mācību kabinetiem aprīkoti ar IT 

-  e-klase; 

- 1 multimēdiju telpa (interaktīvā tāfele, dokumentu kamera, balsošanas pultis, 

projektors, dators); 

- aprīkota ar IT konferenču zāle; 

- daudzpusīga interešu izglītība- mākslu , mūzikas, tautas deju, novada mācība, teātra 

pulciņi, jaunatnes klubi ( ”Cipariņu” klubs, „Esi līderis”),  

- starptautiskā programma AWARD; 

- COMENIUS projekts; 

- Skolas un pilsētas bērnu bibliotēkā plašs mācību grāmatu un daiļliteratūras 

piedāvājums; elektroniskais katalogs programmā Alise 

- skolēnu pašpārvalde. 

- izremontēts un drošs internāts. 

 

 

 



2. Skolas pamatmērķi. 
 

 

Misija- veidot skolu par laikmetīgu mācību vidi, kurā audzēknis spēj atklāt 

un realizēt savu individualitāti, mācās dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, apgūst spēju būt 

– garīgi bagātam, izglītotam, veselam un laimīgam. 

 

 

Mērķi:    

 

 1. Mūsdienīga atvērta, konkurētspējīga skola. 

                

 2. Nodrošināt skolā kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas, sniedzot 

pietiekamas zināšanas un pieredzi, lai sagatavotu skolēnus pārdomātai 

tālākai izglītībai un konkurētspējai darba tirgū. 

 

 

Uzdevumi: 

 
1. Audzināt atbildīgu, uz panākumiem orientētu personību. 

2. Apgūstot vispārējās vidējās izglītības standartu, uzsvērt 

skolēnu pētniecisko darbību ZPD un projektu izstrādē. 

3. Veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem, veidojot skolēnu 

pozitīvu attieksmi pret mācībām. 

4. Akcentēt skolas nolikumā izstrādāto vienotu prasību 

īstenošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Skolas darba pašvērtējums. 
 

Skolas attīstības plāna izpilde laika posmā no 2007./2008.-2010/11.mācību 

gadam pa jomām.  
 

  Sasniegtais attīstības jomu īstenošanā 

 
 

3.1. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācību saturs’’ 

Skolas darba stiprās puses 

- 3 licencētas izglītības programmas ( izstrādāta un licencēta pamatizglītības 

pedagoģiskās korekcijas izglītības programma: licences termiņš - 2016.g., 

31.jūlijs). 

- visi pedagogi darbojas metodiskajās komisijās, 12 skolotāji vada un konsultē 

ZPD darbu; 

- 97% skolotāju piedalījās ESF projektā „pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un 92% ieguva 3. kvalitātes pakāpi; 

- ir sakārtota tematiskā plānošana; 

- stundu saraksts ir optimāls, atbilst prasībām;  

- ir izstrādāts mācību priekšmetu konsultāciju grafiks; 

- sekmīgi darbojas pagarinātās dienas grupas sākumskolā; 

- izstrādāta pārdomāta un vienota klašu audzinātāju dokumentācija;  

- skolas vadība plāno un realizē vienotu skolotāju tālākizglītību.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:    

- Analizēt skolas speciālās, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitatīvos rādītājus. 

 

3.2. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācīšana un mācīšanās’’ 

Skolas darba stiprās puses: 

 

- pastāv vienota skolas noslēguma pārbaudes darbu sistēma, regulāra zināšanu 

pārbaude, daudzveidīga vērtēšana;  

- sistemātiski tiek organizētas konsultācijas mācību priekšmetos- atbalsts 

spējīgākajiem un palīdzība vājākajiem skolēniem;  

- skolēniem ir labas iespējas vispusīgi attīstīt savu radošo darbību; 



- skolā ir izstrādāta sistēma skolotāju savstarpējā pieredzes popularizēšanā, 

veidojot savu portfolio. 

Tālākās attīstības vajadzības 

- analizēt skolas piedāvātās atbalsta sistēmas izmantošanas efektivitāti 

mācīšanas un mācīšanās procesā (konsultācijas, fakultatīvi, mācību 

ekskursijas); 

- sadarbojoties ar skolas padomi, pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, iesaistīt 

vecākus mācību procesa atbalstīšanā. 

 

3.3. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolēnu sasniegumi’’ 

Skolas darba stiprās puses 

 

- Jau otro gadu mācību sasniegumu uzskaitē un analīzē tiek veiksmīgi 

izmantotas e-klases sistēmas iespējas; 

- centralizētajos eksāmenos sasniegtie rezultāti atbilst standarta prasībām un 

skolēnu individuālajām spējām, tie ir paredzami un stabili; 

- ir stabils skolēnu skaits, kas piedalās reģiona olimpiādēs un gūst panākumus; 

- skolēnu sasniegumi tiek novērtēti dažādos veidos ( pašvaldības avīzē, skolas 

apbalvojumi, pieņemšana pie direktores, “Skolas lepnums”, “Gudrinieks un 

gudriniece”, ziņojums vecākiem, ekskursija labākajiem).  

 

Tālākās attīstības vajadzības  

- motivēt skolēnus paaugstināt sasniegumus ikdienas darbā : 

- 1. izmantojot skolēnu rīcībā esošās iespējas – datorklasi, lasītavu, bibliotēku, 

sporta zāli, mēdiju telpu; 

- 2. skolēnu sasniegumu uzlabošanā, izmantot plašāku sadarbību ar vecākiem.   

 

3.4. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas vide”  

Skolas darba stiprās puses 

- skolā ir stabilas un interesantas tradīcijas; 

- notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi; 

- tiek organizēti mērķtiecīgi audzināšanas pasākumi; 

- ir labs mikroklimats skolā, pozitīvas savstarpējās skolēnu un skolotāju 

attiecības; 



- skolā ir mērķtiecīgi veidota „zaļā zona”, gaiteņos un klasēs ļoti daudz 

telpaugu; 

- ir estētiski sakopta skolas apkārtne; 

- izstrādātas drošības instrukcijas; 

- iekārtotas sporta zālē un palīgtelpās ugunsdrošības automātiskās signalizācijas 

izziņošanas iekārtas; 

- atjaunota materiāli tehniskā bāze dabaszinātņu kabinetos; 

- jauns aprīkots datorkabinets; 

- pakāpeniski tiek papildināta kabinetos mācību materiālu un tehniskā bāze . 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

- uzlabot gaiteņu un klašu telpu estētisko noformējumu; 

- radīt veselīga dzīvesveida priekšnoteikumus; 

- izstrādāt projektu mājturības kabinetu renovācijai; 

- nomainīt internāta apkures sistēmu; 

- internāta ārsienu siltināšana.  

3.5. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “ Atbalsts skolēnam”  

Skolas darbības stiprās puses 

- Tiek stimulēts labāko un aktīvāko skolēnu atbalsts; 

- ir nodrošināts transports Ķeguma un Valles novados dzīvojošajiem bērniem; 

- ir nodrošināts transports mācību ekskursijām un citiem pasākumiem; 

- labi organizēts un nodrošināts skolas atbalsta pedagogu komandas darbs; 

- notiek sadarbība ar karjeras izvēles centru, skolas atbalsts skolēnu 

piedalīšanos citu iestāžu organizētajos pasākumos; 

- atbalstīta skolēnu dalība nacionālajos un starptautiskajos projektos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

- nodrošināt diferencētu pieeju skolēniem ar grūtībām mācībās; 

- uzlabot skolas pašpārvaldes darbu mācību atbalsta jomā; 

- izstrādāt individuālas atbalsta programmas bērniem ar grūtībām mācībās; 

- uzlabot drošības sistēmu, ierīkojot klašu telpās automātisko ugunsdrošības 

sistēmu (dūmu detektorus). 

 

3.6. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Resursi” 

Skolas darba stiprās puses 



- ir nepieciešamās telpas mācību procesa īstenošanai;  

- skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls un atbalsta personāls (psihologs, logopēds, medmāsa); 

- skolēni un skolotāji brīvi var izmantot esošos materiāltehniskos resursus- 

bibliotēku, datorklasi, sporta zāli, kopētāju, INTERNET pieslēgumu; 

- skolā 1.-12. klasēs strādā skolotāji ar atbilstošu izglītību, ir maza kadru 

mainība; 

- ir labi organizēts tālākizglītības darbs, skola atbalsta skolotāju tālākizglītību; 

- ir labi nokomplektēts bibliotēkas resursu fonds, liels metodiskās, uzziņu, 

daiļliteratūras uzkrājums gan elektroniskā, gan iespiestā veidā; 

- 83% pedagogu mācību kabinetos ir dators ar interneta pieslēgumu un citi IT . 

Tālākās attīstības vajadzības  

- sekmēt Jaunjelgavas vidusskolas absolventu ieinteresēšanu apgūt pedagoga 

kvalifikāciju, ar mērķi nākotnē iesaistīt skolas  pedagogu saimē;  

- piesaistīt finansiālos resursus skolas materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai, 

iegādāties grīdas klājumu sporta zālei saviesīgu pasākumu organizēšanai. 

 

3.7. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas darba organizācija, vadība, 

kvalitātes nodrošināšana” 

Skolas darba stiprās puses 

- skolas vadība plāno katra mācību gada galvenos skolas mērķus un uzdevumus, 

veic kontroles un vērtēšanas procesu;   

- skolas vadība iesaista visus skolas pedagoģiskos darbiniekus mācību un 

audzināšanas darba uzdevumu izvērtēšanā, stipro pušu apzināšanā un 

nepieciešamo uzlabojumu izvirzīšanā;  

- skolas darbinieki veicot izvērtēšanu, uzklausa skolēnus un viņu vecākus, 

iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus; 

- skolas darba uzlabošanā dalās pieredzē ar citām izglītības iestādēm; 

- 42% skolotāju iesaistījās ESF projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”. 

- skolā ir izstrādāta skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Tālākās attīstības vajadzības  

-  pilnveidot skolas darba pašvērtējuma un attīstības plānošanas procesu;  

- iesaistīt skolas kolektīvu līdzatbildībā par skolas darba kvalitāti; 

- pilnveidot skolas vadības darba pienākumus. 



 

Jaunjelgavas vidusskolas attīstības prioritātes 2011./2012.-2014./2015.mācību gadiem. 

 

Pamatjoma 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

Mācību saturs  Vispārējās vidējās izglītības 

standarta ieviešanas 

efektivitātes izvērtēšana. 

 Skolas speciālās, pamatizglītības 

un vidējās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes analīze. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācīšanās procesa 

pilnveide. Pedagogu 

pašvērtējuma prasmes 

pilnveidošana. 

 Skolas piedāvātās atbalsta 

sistēmas izmantošanas 

efektivitāte mācīšanās procesā 

(konsultācijas, fakultatīvi, 

mācību ekskursijas). 

 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu sasniegumu 

uzlabošana, izmantojot 

plašāku sadarbību ar 

vecākiem. 

Pašvērtējuma izmantošana 

skolēnu sasniegumu 

uzlabošanā un mācīšanās 

motivācijas veidošana. 

 Skolēnu sasniegumu uzlabošana: 

skolēnu rīcībā esošo iespēju 

(datorklase, bibliotēka, lasītava, 

videozāle, sporta zāle, 

individuālo konsultāciju) 

izmantošanas efektivitāte) 

Atbalsts 

skolēniem 

Skolas pašpārvaldes 

darba aktualizācija. 

Skolēnu interešu un 

vēlmju realizācija skolā. 

 Skolēnu atbalsta sistēmas 

pilnveide – pārdomāta 

individuāla pieeja, lai sekmīgi 

vai pielāgoti apgūtu mācību 

programmu. 

 

Skolas vide.  Mūsdienīgas darba vides 

izveide, nodrošinot katrā 

mācību kabinetā iespējas 

izmantot jaunākās 

tehnoloģijas. 

 

 Skolas telpu estētiskā 

iekārtojuma, darba un atpūtas 

vides uzlabošana. 

Skolas resursi Izglītības programmu 

realizēšanai 

nepieciešamās materiālas 

Mājturības kabinetu 

rekonstrukcija.  

Skolas mēdiju telpas 

  



bāzes pilnveidošana.  renovācija 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba izvērtēšana, 

attīstības plāna 

pieņemšana 

 

 

 Metodisko komisiju darbības 

efektivitātes paaugstināšana 

Skolas darba prioritāšu 

īstenošanas izvērtēšana, 

pašvērtējuma izstrādāšana un 

jauna attīstības plāna veidošana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2012./2013. m. g. 

Pamatjoma Mācību saturs  

Prioritāte Vispārējās vidējās izglītības standarta ieviešanas efektivitātes izvērtēšana. 

Mērķis Izvērtēt jaunā mācību satura vidējā izglītībā ieviešanas rezultativitāti, akcentējot  valsts 

pārbaudījumos iegūtos rezultātus. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Mācību metožu izmantošanas analīze stundu vērošanas materiālos 

 Mācību sasniegumi pārbaudes darbos apliecina par mācību satura apgūšanu, atbilstoši standarta prasībām 

 Gada noslēguma un valsts pārbaudījumu rezultāti liecina par mācību satura sekmīgu ieviešanu. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 ESF projektā gūto zināšanu un pieredzes 

atspoguļojums mācību procesā 

 

 pārraudzīt kā tiek īstenots stundu 

tematiskais plānojums; 

 

 vērot mācību stundas  vidusskolā 

 

 organizēt pedagoģiskās padomes sēdi 

 

 organizēt Jaunjelgavas novada 

pamatskolu skolotāju metodisko 

konferenci : „Izglītības pēctecības 

principi”. 

 

 

 

direkt. vietn. 

izglītības jomā  

Met.kom. vadītāji 

 

 

 

Skolas 

administrācija 

 

 

Direktore 

Oktobris – aprīlis 

 

 

 

 

 

 

 

Janvāris 

 

aprīlis 

 

 

Pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

standarti. 

 

 

direktīvie 

dokumenti 

hospit. Materiāli 

 

 

 Pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

standarti. 

 

 

 

 

Metodiskā Padome,  

Administrācija 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā  

dir. vietn. izglītības 

jomā  

 

Direktore 

 

Administrācija 

 

 



 

 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2014./2015.m. g. 

Pamatjoma Mācību saturs  

Prioritāte Skolas speciālās, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes analīze. 

Mērķis Izvērtēt pamatizglītības, speciālās un vidējās izglītības programmu apgūšanas rādītājus  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Mācību sasniegumi pārbaudes darbos apliecina par mācību satura apgūšanu, atbilstoši standarta prasībām 

 Stundu vērošanas materiālos atspoguļojas mācību satura kvalitatīvs plānojums 

 Gada noslēguma pārbaudījumi liecina par mācību satura sekmīgu apgūšanu 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 metodiskajās komisijās apspriest 

pamatizglītības, speciālās un vidējās 

izglītības programmu apgūšanas 

rezultātus 

 I pusgadā organizēt stundu vērošanu 

7.,9.,12. klasē, analizējot standarta 

ieviešanas gaitu 

 I semestra un gada noslēgumā veikt 

kontroli, organizējot noslēguma 

pārbaudījumus 5.-11. klasēs 

 

Metodiskās 

komisijas  

 

 

direkt. vietn. 

izglītības jomā  

metodisko komisiju 

vadītāji, direkt.. 

vietn. izglītības 

jomā  

 

janvāris 

 

 

 

oktobris- novembris 

 

 

 

1.,2. semestris, 

decembris, maijs  

 

 

 

 

Mācību priekšmetu 

standarti un 

tematiskie plāni, 

Skolas gada darba 

plāns 

 

  

 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā  

 

 

 

Direktore 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2011./2012. m.g. 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās  

Prioritāte Mācīšanās procesa pilnveide. Pedagogu pašvērtējuma prasmes pilnveidošana. 

Mērķis Paplašināt skolēnu un skolotāju redzesloku, kā metodi dzīves prasmju apguvei, pielietojot mācību 

ekskursijas, tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas semināros gūtās atziņas. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Ir atspoguļojums klašu audzinātāju audzināšanas programmās 

 Skolotāju  mācību priekšmetu programmās ir ieplānotas mācību ekskursijas 

 Izveidoti un papildināti skolotāju „portfolio” 

 Labās prakses piemēri 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 klašu audzinātājiem, sadarbojoties ar 

priekšmetu skolotājiem ieplānot mācību 

ekskursijas, atbilstoši programmu 

prasībām; 

 pilnveidot un dažādot mācību metožu 

pielietošanu mācību stundās, izmantojot 

projektos izstrādātos materiālus; 

 

 Metodiskajās komisijās un gada 

noslēguma metodiskajā konferencē 

popularizēt labās prakses piemērus 

Klašu audzinātāji 

 

 

  

 

dir.vietn.izgl.jomā. 

metodisko komisiju 

vadītājas 

septembris 

 

 

 

 

 

Visu mācību gadu  

 

  

maijs 

Mācību priekšmetu 

standarti un 

programmas  

 

 

Skolotāju portfolio 

Direktores 

viet.izgl.jomā. 

  

 

 

vietn.izgl.jomā  

 

 

 

Direktore 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2013./2014. m.g. 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās  

Prioritāte Skolas piedāvātās atbalsta sistēmas izmantošanas efektivitāte mācīšanās procesā (konsultācijas, 

fakultatīvi, mācību ekskursijas). 

Mērķis Uzlabot skolēnu mācību motivāciju, sniedzot pietiekamas zināšanas un pieredzi, lai sagatavotu skolēnus 

pārdomātai tālākai izglītībai un konkurētspējai darba tirgū. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Mācību stundās tiek dažādotas mācību priekšmetu pasniegšanas metodes 

 Mācību priekšmetu viela tiek apgūta ar jaunāko informācijas tehnoloģiju palīdzību 

 Notiek alternatīvo mācību formu pielietošana mācību procesā 

 Sekmīgi izmantotas skolas piedāvātās atbalsta sistēmas iespējas. 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 pilnveidot un dažādot mācību metožu 

pielietošanu mācību stundās; 

 dažādojot mācību metodes, mācību 

vielas apguvē izmantot interaktīvo tāfeli, 

balsošanas pulšu sistēmu, datorklasi ar 

pieeju internetam, bibliotēku, utt.; 

 

 kā alternatīvo formu vielas apguvē 

izmantot mācību ekskursijas, piesaistīt 

interesantus un zinošus speciālistus, 

lektorus. 

 

 dir.vietn.izgl.jomā 

 

dir.vietn.izgl.jomā 

Metodiskā padome 

un dir.vietnieki 

izglītības jomā. 

 

Direktore, klašu 

audzinātāji 

Visu gadu 

 

 

 

visu mācību gadu 

 

 

 Mācību stundu 

tematiskie plāni 

Mācību priekšmetu 

standarti un 

paraugprogrammas  

 

Skolā pieejamie 

resursi 

Pieaicinātie 

speciālisti 

Direktores 

viet.izgl.jomā. 

direkt.  

 

direkt. 

vietn.izgl.jomā  

 

Direktore 

 

 

 

 



 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2011./2012. m.g. 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu sasniegumu uzlabošana, izmantojot plašāku sadarbību ar vecākiem. 

Mērķis Veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem, veidojot skolēnu pozitīvu attieksmi pret mācībām. 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri analizēti   

 Ir izstrādāti efektīvi paņēmieni sadarbībai ar vecākiem 

 Semestra un gada noslēguma pārbaudījumu rezultāti 

 Valsts pārbaudījumu sasniegumu izvērtējums 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

 Organizēt 1.semestra noslēguma 

pārbaudījumus dabaszinību cikla mācību 

priekšmetos; 

 Klašu audzinātājiem sadarbībā ar skolēnu 

vecākiem pilnveidot sadarbības formas 

skolēnu mācīšanās motivācijai.  

 

 

 

 Organizēt vecāku kopsapulci „Saskarsmes 

principi.” 

 

 

 

 

 

Dabaszinātņu 

metodiskā komisija  

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā 

 

 

 

 

Direktore 

 

 

 

 

 

 

 

 

decembris 

 

 

decembris, maijs 

 

maijs 

 

 

 

februāris 

 

Mācību priekšmetu 

standarti un 

programmas 

Skolas kvalitātes 

uzraudzības plāns 

 

 

 

 

Lektore Laila 

Jemberga 

 

Dir. vietn. izglītības 

jomā 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2012./2013. m.g. 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Pašvērtējuma izmantošana skolēnu sasniegumu uzlabošanā un mācīšanās motivācijas veidošana. 

Mērķis Audzināt atbildīgu, uz panākumiem orientētu personību 
Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Mācību darba dinamikas izpētes materiāli e-klasē 

 Ir izanalizēti skolēnu noslēguma un valsts pārbaudījumi  

 Skolēnu  ikdienas mācību sasniegumu vērtējumu analīze  

 Noslēguma pārbaudījumu sasniegumu vidējās atzīmes raksturojums 

 Semestra un gada vērtējumu analīze 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārr. 

 Klašu audzinātājiem kopā ar skolēniem 

izstrādāt pašvērtējuma un pašanalīzes 

pamatprincipus. 

 Ik mēnesi sniegt informāciju vecākiem 

par audzēkņu mācību sasniegumiem 

 regulāri pārbaudīt skolēnu ikdienas 

mācību sasniegumu vērtējuma 

atspoguļojumu žurnālā 

 organizēt labāko skolēnu mācībās 

apbalvošanu, tikšanos pie direktores, 

ekskursiju 

Klašu audzinātāji 

 

 

Klašu audzinātāji 

 

 

 Dir,vietn,izgl.jomā 

 

Direktore 

Septembris- 

oktobris 

 

Visu gadu 

 

 

 

Visu gadu 

 

Decembris, 

janvāris, maijs 

e- klase 

 

 

IT, Dienasgrāmatas, 

sekmju izraksti 

 

Klašu žurnāli 

 

 

Skolas Padome, 

novada dome, 

Skolas parlaments 

Dir.vietn.izgl.jomā 

 

 

Dir.vietn.izgl.jomā 

 

 

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 



 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2014./2015. m.g. 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi  

Prioritāte Skolēnu sasniegumu uzlabošana: skolēnu rīcībā esošo iespēju (datorklase, bibliotēka, lasītava, 

multimediju telpa, sporta zāle, individuālo konsultāciju) izmantošanas efektivitāte 

Mērķis Nodrošināt individuālu un diferencētu pieeju mācību satura apgūšanā  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Ir izanalizēti skolēnu ikdienas mācību sasniegumi 

 Metodisko komisiju mācību sasniegumu izvērtēšanas materiāli 

 Vecāku un skolēnu aptaujas rezultāti 

 Piedāvāto iespēju izmantošanas regularitāte un efektivitāte 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Metodiskajām komisijām izanalizēt 

skolēnu ikdienas mācību sasniegumus, 

izpētot skolēnu spējas jaunā satura 

apgūšanā; 

 organizēt vecāku un skolēnu aptauju 

vajadzību noteikšanai, lai nodrošinātu 

diferencētu un individuālu pieeju 

mācību satura apgūšanā; 

 regulāri analizēt ikdienas mācību 

sasniegumus ; 

 organizēt noslēguma pārbaudījumus 

semestrī un gadā vispārizglītojošā 

virziena pamatpriekšmetos (mācību 

valodā, matemātikā, vēsturē, 

svešvalodā) 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

 

 

Klašu audzinātāji 

 

 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā 

1. semestris 

 

 

 

Novembris 

 

 

 

Visu gadu 

 

 

Decembris, maijs 

Vispārējās 

pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

priekšmetu 

standarti, 

programmas 

 

 

Klašu žurnāli 

 

  

Kvalitātes 

uzraudzības plāns 

 

 

 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā 

 

 

Direktore 

 

 

 

 

Direkt. vietn. 

izglītības jomā 



 

 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2011./2012. m.g. 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem  

Prioritāte Skolas pašpārvaldes darba aktualizācija. Skolēnu interešu un vēlmju realizācija skolā 

Mērķis Atbalstīt katra skolēna individuālo izaugsmi 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

   Ir aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi 

   Ir skolēnu Pašpārvaldes reglaments  

   Interešu izglītības programmas izstrādātas tā, lai sniegtu ieguldījumu skolēnu vispusīgas personības    

attīstīšanā 

  Mācību priekšmetu programmās paredzēta diferencēta un individuāla pieeja mācību satura apgūšanā 

                    Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Iesaistīt visus skolēnus skolas iekšējās 

kārtības noteikumu papildināšanā ;  

 informēt skolēnus, vecākus par skolēnu 

individuālajiem un skolas komandu 

sasniegumiem; 

 regulāri apspriest ar skolēnu pašpārvaldi 

skolas pasākumu kvalitāti, skolēnu 

mācību sasniegumus;  

 izveidot skolā noteikto kārtību, kā 

skolēni var izteikt savus priekšlikumus 

skolas darba uzlabošanā; 

 Organizēt atskaites pasākumus Interešu 

izglītības programmu izpildē 

 

klašu audz.  

 

dir. vietn.izgl.jomā  

  

klašu audz.  

Direkt.vietn 

ārpusst. darbā  

 

Skolēnu 

pašpārvalde 

 

 

Skolas metodiskā 

padome 

septembris 

 

visu mācību gadu 

 

 

2x mācību gadā 

 

 

 

novembris  

 

 

aprīlis- maijs 

iekšējās kārtības 

noteikumi 

novada avīze 

„Novada vēstis” 

normatīvie 

dokumenti  

iekšējās kārtības 

noteikumi 

 

 

Skolas Nolikums 

 

direktore  

Skolas padome 

direktore  

 

  direktore  

 

direktore  

 

 

direktore 

 

 

dir.vietn. izglītības 

jomā 

 

 

 

 



Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2013./2014. m.g. 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem  

Prioritāte Skolēnu atbalsta sistēmas pilnveide – pārdomāta individuāla pieeja, lai sekmīgi vai pielāgoti apgūtu 

mācību programmu. 

Mērķis Sniegt atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Ir individuālo, konsultāciju un pagarināto dienas grupu darbu reglamentējošie dokumenti 

 Ir skolēnu un vecāku aptauja par pagarināto dienas grupu darba efektivitāti 

 Ir pārraudzības materiāli 

 Klašu audz. programmās ir izstrādāts pasākumu plāns par individuālu un diferencētu pieejas 

īstenošanu  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

  Vērot un analizēt pagarināto dienas grupu un 

individuālo konsultāciju darbu un tā 

efektivitāti; 

 Izvērtēt individuālā mācību plāna izpildi 

speciālajā izglītības programmā 

  sākumskolas metodiskajā komisijā izvērtēt 

un meklēt efektīvākas metodes pagarinātās 

dienas grupas darba organizācijā 

 regulāri informēt skolēnu vecākus par skolas 

atbalstu skolēniem; 

 turpināt analizēt skolēnu adaptāciju jaunos 

apstākļos, izmantojot skolas atbalsta komandas 

darbu. 

 

 

 

dir. vietnieki 

izglītības jomā 

 

sākumskolas 

metodiskās kom. 

vadītāja 

kl.audz. 

 

kl.audz. 

 

dir. vietnieki 

izglītības jomā 

 

1. semestris 

 

 

novembris 

 

 

visu m.gadu 

 

visu mācību g. 

 

 

Skolas Nolikums 

un reglamentējošie 

dokumenti  

 

 

 

 

kl.audz. 

programmas 

 

 

direktore  

 

 

 

direkt.vietn.izgl. 

jomā 

 

 



 

 

 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2012./2013. m.g. 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Mūsdienīgas darba vides izveide, nodrošinot katrā mācību kabinetā iespējas izmantot jaunākās 

tehnoloģijas 

Mērķis Nodrošināt mācību satura efektīvu apgūšanu, izmantojot jaunāko tehnoloģiju sasniegumus 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 ¾ mācību kabineti 100% nodrošināti ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām; 

 Renovēta un efektīvi darbojas multimediju telpa; 

 Skolēniem ir brīvi pieejami interneta resursi 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

 Turpināt nodrošināt  mācību kabinetus ar 

jaunākajām tehnoloģijām; 

 Atjaunot multimediju telpas estētisko 

noformējumu; 

 

Direktore 

 

Dir. vietn. 

saimnieciskajos 

jautājumos 

 

 

 

 

 

 

Visu  gadu 

 

 

jūnijs - augusts 

 

 

 

 

 

Skolas budžets 

 

 

Skolai piesaistītie 

līdzekļi 

 

Skolai piesaistītie 

sponsori 

  

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 



 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2014./2015. m.g. 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas telpu estētiskā iekārtojuma, darba un atpūtas vides uzlabošana. 

Mērķis Piesaistīt skolas resursu atjaunošanā Eiropas Savienības fondu un projektos iegūtos līdzekļus  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas 

 Skolēniem ir iespējas piedalīties skolas telpu noformēšanā  

 Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni 

 Telpas ir apzaļumotas 

 Ir atjaunoti skolas informācijas stendi 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Vairāk iesaistīt skolas padomi 

jautājumu risināšanā par skolas vides 

uzlabošanu un resursu piesaistīšanu; 

 Renovēt skolēnu garderobes; 

 Nosiltināt un rekonstruēt internāta 

telpas. 

 

 

 

Direktore  

 

 

Direktora vietn. 

saimnieciskajos 

jaut. 

 

 

Visu mācību 

gadu  

 

 

  

Skolas 

padomes 

reglaments 

 

ERAF projekts 

 

 

 

 

Direktore 

 

   

 

 



 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2011./2012. m.g. 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Izglītības programmu realizēšanai nepieciešamās materiālas bāzes pilnveidošana.  

Mērķis Skolas sekmīga darba realizēšana 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolas budžetā ir paredzēti līdzekļi materiālās bāzes pilnveidošanai 

 ir papildināta mācību kabinetu materiāltehniskā bāze 

 ir renovēts 4. stāva gaitenis un foajē 

 ir iegādāts sporta zāles grīdas segums 

 ir nomainīts jumta segums garāžai un zālei piederošām palīgtelpām  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 4. stāva gaiteņa renovācija.  

 Spora zāles grīdas seguma iegāde 

  sporta zāles piebūves un garāžas jumta 

rekonstrukcija. 

 papildināt IT fondu 

 par piešķirtajiem līdzekļiem iegādāties 

nepieciešamos materiāltehniskos 

līdzekļus  

 kabinetu vadītājiem iesniegt pārskatus 

par izlietotajiem līdzekļiem un 

nepieciešamajiem materiāli tehniskās 

kabinetu bāzes uzlabojumiem 

 

 

 

Direktore  

 

 

dir. vietn. saimn. 

jautājumos  

 

 

 

 

kabinetu vadītāji  

Pēc pašvaldības 

budžeta 

apstiprināšanas  

visu m.g. 

Visu m.g.  

 

 

 

Visu m.g. 

 

mācību gada beigās  

Skolas budžets,  

Dāvinājumi 

 

 

 

Skolas dibinātājs 

 

 direktore  

 

 

 

Skolas dibinātājs 

 

 

 

 

 direktore 



 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2012./2013. m.g. 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Mājturības kabinetu rekonstrukcija. Skolas mēdiju telpas renovācija  

Mērķis Kvalitatīvai mājturības un tehnoloģiju apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana  

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolas budžetā ir paredzēti līdzekļi līdzfinansējuma nodrošināšanai 

 Ir izveidota un papildināta mājturības un tehnoloģiju kabinetu materiāltehniskā bāze 

 Ir pilnveidota un estētiski noformēta multimediju telpa 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Izstrādāt un papildināt visu 

nepieciešamo dokumentāciju ERAF 

projekta īstenošanai; 

 papildināt mājturības un tehnoloģiju 

kabinetus ar jaunākajām IT (projekta 

ietvaros) 

 par piešķirtajiem līdzekļiem iegādāties 

nepieciešamos materiāltehniskos 

līdzekļus  

 pilnveidot un estētiski noformēt 

multimediju telpu 

 

 

 

Direktore  

 

 

Dir. vietn. 

Informātikas 

jautājumos 

 

Kabinetu vadītāji, 

dir. vietn. saimn. 

jautājumos  

 

 

visu m.g. 

 

 

visu m.g. 

 

 

 

Projektā 

paredzētais 

finansējums  

 

 

Skolai piesaistītie 

līdzekļi 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas dibinātājs 

 direktore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2011./2012. m.g. 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Prioritāte Skolas darba izvērtēšana, attīstības plāna pieņemšana 

Mērķis Uzlabot skolas darba plānošanas un vērtēšanas procesu 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 

 

 Skolas darbinieki ir iesaistīti skolas pašvērtējuma veidošanā  

 Skolas vadība kontrolē un vērtē skolas darbības pamatjomas  

 Ir veikts Skolas attīstības plāna ieviešanas pa jomām izvērtējums  

 Ir publiskots pašvērtējuma ziņojums par Skolas darba pamatjomām  

 Ir izveidots jauns skolas attīstības plāns turpmākajiem četriem gadiem 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Iesaistīt visus skolā strādājošos 

pedagoģiskos darbiniekus skolas 

darbības pamatjomu izvērtēšanā 

 Izanalizēt attīstības plāna realizācijas 

gaitu un izvirzīt prioritātes 

turpmākajiem četriem gadiem 

 Izstrādāt Attīstības plānu 2011./2012.- 

2014./2015. mācību gadiem 

 

 

 

Direktore, dir. 

vietnieki 

 

Administrācija  

 

 

Dir. vietn. mācību 

darbā 

Direktore 

 

I semestris  

 

 

decembris 

 

 

janvāris 

 

 

 

 

 

  

Metodiskās 

komisijas sēdes 

Pedagoģiskās 

padomes sēdes 

Administrācijas 

sēde 

 

Skolas iekšējie 

normatīvie 

dokumenti 

 

 

 

 

 

Direktore  

 

 

Direktore 

 

 

Direktore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2013./2014. m.g. 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Prioritāte Metodisko komisiju darbības efektivitātes paaugstināšana  

Mērķis Uzlabot metodisko komisiju darbības kvalitāti un efektivitāti 

Novērtēšanas kritēriji  Ir sakārtota metodisko komisiju dokumentācija  

 Ir izvērtētas mācību priekšmetu programmas un to realizācija  

 Sistemātiski plānots metodiskais darbs, izvērtēti skolēni sasniegumi un noteiktas prioritārās vajadzības 

 Izvērtēta mācību un metodiskā literatūra, nepieciešamie resursi mācību kvalitātes nodrošināšanai 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

 Izvērtēt jaunākās metodiskās atziņas 

dokumentācijas sakārtošanā 

 Izvērtēt mācību priekšmetu tematisko 

plānu satura atbilstību mācību 

priekšmetu programmām  

 Izanalizēt skolēnu ikdienas 

sasniegumus un noteikt prioritārās 

vajadzības  

 izvērtēt skolā pieejamās mācību 

literatūras atbilstību standarta prasībām 

un izdarīt korekcijas tās papildināšanā; 

 papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar 

jaunāko mācību un metodisko literatūru 

 

Dir. vietnieki 

izglītības jomā 

Metodiskā Padome 

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā 

 

 

 

Metodiskās 

komisijas  

  

bibliotekāre 

 

 

 

Septembris- 

novembris 

 

Septembris 

 

 

I semestris  

 

 

Septembris- 

novembris  

 

Mācību gada 

garumā  

 

Metodiskā 

literatūra, 

normatīvie akti 

Mācību priekšmetu 

programmas, 

tematiskie plāni 

 

Klašu žurnāli, 

sekmju 

kopsavilkumi 

 

 

Bibliotēkas grāmatu 

fonds 

 

Direktore  

 

 

Dir. vietnieces 

izglītības jomā 

 

Direktore  

 

 

Dir. vietn. izglītības 

jomā  

 

Direktore 

 

 

 



 Jaunjelgavas vidusskolas vienas jomas prioritātes attīstības projekts 2014./2015. m.g. 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Prioritāte Skolas darba prioritāšu īstenošanas izvērtēšana, pašvērtējuma izstrādāšana un jauna attīstības plāna 

veidošana. 

Mērķis Uzlabot skolas darba plānošanas procesu 

Novērtēšanas kritēriji 

 

 

 Ir izvirzītas prioritātes 2015./2016.m.g. – 2019./2020.m.g pa jomām  

 Ir izstrādāts attīstības plāns 2015./16. m.g – 2019./2020. m.g  

 Ir izvērtēti skolas darba mērķi un uzdevumi 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

 apkopot tālākās attīstības vajadzības 

pēc skolas pašvērtējuma ziņojuma un 

akreditācijas materiāliem; 

 izvirzīt skolas attīstības prioritātes 

2015./2016.m.g –2019./2020. m.g.; 

 izvirzīt pamatjomu prioritāšu mērķus 

un novērtēšanas kritērijus;  

 izstrādāt attīstības plāna ieviešanas 

gaitas projektu;  

 apstiprināt attīstības plānu skolas 

pedagoģiskās padomes sēdē, Skolas 

padomē un Jaunjelgavas novada domes 

sēdē; 

 veikt korekcijas attīstības plāna 

īstenošanas gaitā.  

 

Direktores vietnieki  

 

 

Direktore 

Metodiskā padome 

 

Metodiskā padome  

  

Direktore  

 

 

 

 

 

Septembris- 

oktobris 

 

Septembris 

 

 

Oktobris  

 

 

Oktobris  

 

 

 

Jūnijs  

 

Skolas 

pašvērtējums, 

akreditācijas 

materiāli 

 

Metodisko komisiju 

darba materiāli 

Skolas iekšējie 

normatīvie 

dokumenti 

 

 

 

Attīstības plāna 

projekts  

 

 

 

Direktore  

 

 

Skolas padome  

 

 

Direktore  

 

 

Direktore  

Skolas dibinātājs  

 

Direktore 

 



 


