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Jaunogres vidusskola

2016./2017. m.g. 606 skolēni;

Vienīgā mazākumtautību skola 
Ogres novadā;

Bilingvālā izglītība;

3.modelis;

Bilingvālās izglītības multiplikatori



Skolēnu parlamenta prezidenta 
vēlēšanas

Aleksejs Karpovs

Skolēnu parlamenta prezidents
2016./2017. m. g.

ü Priekšvēlēšanu kampaņa (kandidāti izstrādā
programmas ar mērķi sekmēt pārmaiņas skolēnu dzīvē)

ü Flash mob



Jaunas iniciatīvas

ü Quest-spēle 8.-12. kl.
ü Erudītu konkurss „ Kas? Kur? Kad?”
ü Skolas turnīrs novusā
ü Spēle „ Mafija”

Jaunogres	vidusskolas	skolēnu	parlamenta	
darba	plāns



Putnu diena



Putnu diena

01.04.2017. 2.a klases skolēni kopā ar 
savu klases audzinātāju Nataļju Gavrilovu 
un vecākiem apmeklēja Putnu dienas 
Rīgas Zoodārzā, kur piedalījās Dzeņa 
darbnīcas darbā. 

Dzeņa darbnīcā skanīgi klaudzēja āmuri 
un pieredzējušu speciālistu pavadībā
skolēni pašrocīgi uzmeistaroja pareizu 
mākslīgo ligzdvietu strazdiem.  Skolēni 
atveda mājās putnu būrīšus, jaunas 
prasmes un zināšanas par putniem un 
labu garastāvokli! 



Veselības nedēļa skolā
Jaunogres vidusskolā, tāpat kā visā Ogres novadā, no 
03.04.2017. – 09.04.2017. norisinājās Veselības nedēļa.
Tās ietvaros skolas izglītojamajiem bija iespēja ierakstīt savu 
veselības atslēgu kopējā skolas sirsniņā.



Vecāko klašu izglītojamie visas nedēļas ietvaros vadīja 
ritmiskus muzikālus garos starpbrīžus 1. – 5. 
klasēm. 
Muzikālajiem starpbrīžiem pievienojās arī vecāko 
pamatskolas un vidusskolas klašu izglītojamie.



Lielā pavasara talka Jaunogres vsk. teritorijā un 
Ogres Zilo kalnu dabas parkā





8. maijs - Otrā pasaules kara upuru 
piemiņas diena



Debašu kluba nodarbības



LR 98.gadadienai veltītie svinīgie
pasākumi 1.–12.kl.



Tikšanās ar Ogres novada 
deputātiem



Novembra pasākumi
ü Pilsonības nedēļa
ü Piedalīšanās Lāčplēša dienai veltītā lāpu 

gājienā
ü Piedalīšanās patriotiskā pārgājienā
ü Lāčplēša dienai veltīts sporta  turnīrs 

„Visstiprākais puisis”



Muzeji
ü9.kl. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

muzejpedagoģiskās programmas 
apmeklējums  “Gatavošanās eksāmenam 
Latvijas vēsturē”

üSadarbība ar Ogres Vēstures un Mākslas 
muzeju

üSadarbība ar Okupācijas muzeju



Labdarības akcijas

ü Ziemassvētku pārsteigumi vientuļiem 
pensionāriem

ü Ogres novada slimnīcas bērnu nodaļa

ü Lauberes bērnu nams

ü Dzīvnieku patversme



Problēmjautājumi

� Kā vecāki/ģimenes locekļi ietekmē
pilsoniskās līdzdalības veidošanos 
jauniešos?

� Cik lielā mērā pieaugušie ir gatavi atbalstīt 
dažādas pilsoniskās aktivitātes, ko 
iniciējuši paši jaunieši?



Paldies par uzmanību!


