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Gadu gaitā Naujenes pamatskolai ir izveidojies savs tēls, bet tās prioritātes joprojām balstās uz mūžīgām vērtībām: sniegt kvalitatīvu 

izglītību, veidot konkurētspējīgu personību, radīt optimālus apstākļus integrācijai sabiedrībā un starpnacionālo kultūru mijiedarbībai. 

 

Atrašanās vieta. 

Naujenes pamatskola atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā, Naujenes ciemā. 

 

Sociālās vides raksturojums. 

Naujenes pagasta teritorija robežojas ar Daugavpils pilsētu,Biķernieku pagastu, Maļinovas pagastu, Tabores pagastu un Krāslavas novadu. 

Naujenes pagastā ir ražotnes, uzņēmumi, kas daļu iedzīvotāju nodrošina ar darbavietām. Daudzi Naujenes pagasta iedzīvotāji strādā 

Daugavpilī. 

 

Skolēnu skaits ( katra mācību gada sākumā) 

 

Mācību gads 1.-4.klase 5.-9.klase Kopā 

2012./2013. 49 66 115 

2011./2012. 46 57 103 

2010./2011. 50 62 112 

2009./2010. 48 68 116 

2008./2009. 52 64 116 

 

Īstenojamās izglītības programmas. 

 

Programmas nosaukums Kods Licences Nr. Termiņš Skolēnu skaits 

Pamatizglītības programma 210111111 V-407 2018.gada 31.jūlijs  109 

Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 V-661  

- 

4 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

21015811 V-408 2018.gada 31.jūlijs 1 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

21015911 V-4959 - 1 
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Darbinieku sastāvs. 

2012./2013.mācību gadā skolā strādā 18 pedagogi, no tiem  

- ar augstāko pedagoģisko izglītību – 18 

- ar maģistra grādu – 6  

- studē maģistrantūrā -1 

 

Pedagoģisko darbinieku iedalījums pēc vecuma 

-  Jaunāki par 30 gadiem – 2  

- 30 – 39 gadi – 8  

- 40 – 49 gadi – 5 

- 50-59 gadi- 3 

- 60 gadi un vecāki – 0 

 

Skolas sociālās vides raksturojums  

Skolas sociālā vide ir labvēlīga. Naujenes pamatskolas skolēni nāk pārsvarā no ģimenēm, kurās strādā vai nu abi vecāki, vai viens no viņiem. 

Tas saistīts ar to, ka Naujenes, Kraujas ciemā dzīvojošo ģimeņu locekļi strādā algotu darbu Daugavpils pašvaldības uzņēmumos vai arī 

Naujenes pagasta struktūrvienībās. 

Skolā mācās arī 19 Naujenes bērnu nama skolēni, kuri ir pilnībā nodrošināti ar mācību un audzināšanas procesam nepieciešamajiem resursiem. 

Skolēniem  ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu no klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Skolēniem un skolotājiem pārsvarā ir labvēlīga un cieņas pilna attieksme citam pret citu. Skolā ir izveidota pozitīva un mērķtiecīga sadarbība 

ar skolēnu vecākiem, kura pilnveidojama.  

   Skola nodrošināta ar profesionālu tehnisko personālu.  

2012.gadā skolā tika ieviesta skolas māsas štata vienība, 2013.gada martā Naujenes pamatskolā darbu uzsāka logopēds. 

Visiem  skolēniem tiek dotas iespējas  saņemt siltās pusdienas (0,60 Ls) un launagu(0,25 Ls). 2012./2013. mācību gadā pusdienas 

simtprocentīgi ēd visi skolēni. 

 Skola ir iesaistījusies Piena programmā, tās ietvaros visi  skolēni saņem bezmaksas pienu jau vairāku gadu garumā. 

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Naujenes pagasta pašpārvaldi un citām  struktūrvienībām.  

Naujenes pagasta maznodrošinātās ģimenes saņem pabalstu bērnu ēdināšanai. 

Uz skolu un no skolas  skolēni tiek nogādāti ar bezmaksas  pašvaldības autobusiem. 
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Skolas īpašie piedāvājumi.  

 

Līdz ar  pamatizglītības programmu apguvi, skola realizē arī interešu izglītības programmas, 2012./2013. mācību gadā skolā darbojas šādi 

pulciņi: 

 

 Pulciņa nosaukums Dalībnieku skaits Pulciņa vadītājs 

1.  Ansamblis „Ķipariņi” 12 L.Koroļkova 

2.  Ansamblis „Spurgaliņas” 12 L.Koroļkova 

3.  Koris 1.-4.kl. 18 L.Koroļkova 

4.  Koris 5.-9.kl. 26 L.Koroļkova 

5.  500.Mazpulks  14 Z.Pauliņa 

6.  Floristika  17 Z.Pauliņa 

7.  Sports 21 J.Rutkovskis 

8.  Nepieradinātie sporta veidi 24 J.Rutkovskis 

9.  Šaušana  18 P.Vageļs 

10. Dzīvesziņas pulciņš 15 I.Spridzāne 

 

Naujenes pamatskola piedāvā skolēniem padziļināti apgūt atsevišķus mācību priekšmetus fakultatīvajās papildnodarbībās. Šeit jāuzsver, ka 

angļu valodu skolēniem tiek piedāvāts apgūt jau no 1. klases fakultatīvi – 2 stundas nedēļā, kā arī tiek organizētas fakultatīvās 

papildnodarbības latviešu valodas zināšanu uzlabošanai, jo tas ir svarīgi skolēniem, kuri  nākuši no krievvalodīgajām ģimenēm. Fakultatīvās 

papildnodarbības tiek organizētas arī matemātikā, informātikā, Latvijas un pasaules vēsturē. 

Skolēniem ir iespēja saņemt mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas individuālajās nodarbībās visos mācību priekšmetos. 

1.-4.klašu skolēniem darbojas pagarinātās dienas grupa.  

2010./2011. mācību gadā to apmeklēja  44 skolēni, 2011./2012. mācību gadā - 39skolēni,  2012./2013.mācību gadā to apmeklē 41 skolēns. 

 

Skolas tradīcijas  

Skolā aktīvi darbojas Skolēnu parlaments, kuru vada prezidents . 

Skolai gadu gaitā ir izveidojušās daudzas tradīcijas, kas kļuvušas par skolas vērtību un neatņemamu sastāvdaļu.  

Katru mācību gadu notiek šādi tradicionālie pasākumi: 

 Zinību diena; 

 Skolotāju diena; 

 Tēvu diena; 

 Lāčplēša dienā- „Lāčplēša kausa izcīņa tautasbumbā”; 

 Svētā Valentīna diena  ; 

 Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena; 

 Pirmās Adventa svecītes iedegšana kopā ar prāvestu; 

 Ziemassvētku-Jaungada pasākumi  ; 

 1.klases skolēnu pasākums „Ābeces svētki” ; 

file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/foto/1sept.ppt
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/valentindiena_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/foto/18nov.ppt
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/Ziemassvetki_2010skola_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/abeceA_mpeg1video_mpeg2video.mpg
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 Meteņi  ; 

 Mātes diena; 

 “Pēdējais zvans” 9.klases skolēniem; 

 „Pateicības diena”-pēdējā mācību diena; 

 Bērnu tiesību aizsardzības dienā- sporta sacensības; 

 4.klases izlaidums; 

 9.klases izlaiduma vakars; 

 Absolventu salidojums . 

Līdztekus tam skolā notiek arī citi pasākumi, saistīti ar aktualitātēm ikdienas dzīvē: 

 Lielā sakopšanas talka  ; 

 Mācību ekskursijas karjerizglītībā ; 

 Mācību jomu nedēļas  ; 

 Ikgadējās sasniegumu izstādes Daugavpils novada dienās; 

 Sporta dienas Naujenē; 

 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadiena- 4.maijs. 

 
Naujenes pamatskolas budžetu veido Daugavpils novada  budžeta līdzekļi un tam papildus piesaistītais finansējums . 

 
Gads Budžets kopā Ls. Pašvaldības 

finansējums 

Mērķdotācija pedagogu 

atalgojumam 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

(bērnu ēdināšana,telpu noma) 

2008 214069 78268 135801 10166 

2009 187059 67548 119425 10071 

2010 142134 58369 83765 90136 

2011 150684 66961 83566 10409 

2012 165456 68367 84567 12522 

 
            Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā piedzimušo bērnu skaits. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gads Piedzimušo bērnu skaits kopā Prognozējamais izglītojamo skaits 

1.klasē pa gadiem 

2006.gads 48 21 

2007.gads 47 25 

2008.gads 62 32 

2009.gads 58 26 

file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/metenis1_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/foto/md.ppt
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/zvans2010_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/foto/4.ppt
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/foto/9.ppt
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/talka_B_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/ekskurs09_Naujene_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/prieksmetudienas1_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/4maijs_mpeg2video.mpg
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Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 
 
      Naujenes pamatskolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kurš  nodrošina valsts 

pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

   Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

 

   Skolas uzdevumi ir: 

 

1. Īstenot pamatizglītības programmas. 

2. Izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas  metodes un formas. 

3. Nodrošināt kvalitatīvu  pamatizglītības apguvi. 

4. Sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu skolēnu darbu, kvalitatīvu informācijas 

apmaiņu un sadarbību izglītības  mērķu sasniegšanā. 

5. Racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus. 

6. Īstenot interešu izglītības programmas. 

 

 

 

 

 

Par skolas darbību laika periodā no 2007.gada līdz 2012. gadam   

tika pētīti, apkopoti un analizēti materiāli, kuri iegūti no skolēnu sasniegumu analīzēm, mācību stundu, pasākumu vērošanas, skolas 

dokumentu un iekšējās kontroles materiālu analīzēm, skolēnu kavējumu uzskaites, individuālām sarunām ar skolēniem, viņu vecākiem, 

skolotājiem, skolēnu, viņu vecāku, skolotāju anketēšanas. 
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SKOLAS  SASNIEGUMU  IZVĒRTĒJUMS VISĀS PAMATJOMĀS 

 
1. MĀCĪBU SATURS 

Izvirzītās prioritātes: 

Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana atbilstoši jaunajiem mācību priekšmetu standartiem. 

 

Skolā ir licencētas, akreditētas un sekmīgi tiek īstenotas  šādas izglītības programmas: 

Pamatizglītības programma, kods 21011111, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 

21015811. 

2009./2010. mācību gadā tika izstrādāta, licencēta un sākta realizēt Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611, akreditēta 2010. gadā. 

2011./2012. mācību gadā tika izstrādāta, licencēta un sākta realizēt Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911. 

Skolotāji tika iepazīstināti ar sava mācību priekšmeta standarta prasībām (ar Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1027 

„Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”), skolēnu sasniegumu vērtēšanas 

reglamentu. 

Mācību procesa īstenošanai skolotāji izmantoja VISC piedāvātos mācību priekšmetu programmu paraugus, kuri veidoti atbilstoši Vispārējās 

pamatizglītības standartam  un mācību priekšmetu standartiem.  

Mācību priekšmetu programmas speciālo pamatizglītības programmu īstenošanai skolotāji izstrādāja individuāli, izmantojot metodiskos 

ieteikumus speciālās izglītības īstenošanā un mācību priekšmetu programmu paraugus speciālajā izglītībā. 

Katru gadu skolotāji, vienojoties ar vadību, izvēlas  mācību priekšmetu programmu sarakstu, kuras tiek izmantotas mācību procesā.  

Skolotāju tematiskais plānojums tika veidots atbilstoši: 

- skolas licencētajām programmām;  

- mācību priekšmetu standartiem;  

- mācību priekšmetu programmām.  

Katram mācību priekšmetam katrā klašu grupā tika sekmīgi izstrādāts tematiskais plāns. Izstrādājot tematisko plānu, skolotāji 

savstarpēji sadarbojas. Skolas administrācija pēc nepieciešamības sniedz skolotājiem atbalstu priekšmeta mācību programmu izvēlē un 

izstrādē (individuālās konsultācijas, pedagoģiskā sēde, metodiskās komisijas sēdes u tml.). Skolotājiem ir iespēja regulāri saņemt informāciju 

gan kursos un semināros, gan informācijas stendā, gan internetā, metodisko komisiju sēdēs. 

Skolotāji organizē konsultācijas  skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, un talantīgajiem skolēniem. 

Lai atvieglotu skolotāju darbību, kā arī stundu un kontroldarbu plānošanu, skolā ir izstrādāti: 

- skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments (apstiprināts 2009.gadā); 

- plānoto kontroldarbu  grafiki (tiek apstiprināti katra semestra sākumā). 
Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu. Skolēnu mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības. 
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Skolā darbojas 4 metodiskās komisijas: 

Metodiskā komisijas nosaukums Vadītājs 

Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija Ingrīda Bleidele (arī Daugavpils novada sākumskolas skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja) 

Klašu audzinātāju metodiskā komisija Alita Kokina 

Valodu un mākslas jomu metodiskā komisija Nataša Semjonova 

Zinātņu un tehnoloģiju un cilvēks un sabiedrība jomu metodiskā 

komisija 

Natālija Bārtule 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 izglītības programmas ir  licencētas, akreditētas un tiek īstenotas mācību procesā; 

 katrs mācību priekšmeta skolotājs pārzina mācāmā  priekšmetu nozīmi skolas izglītības programmas īstenošanā, kā arī savu darbību 

atbilstošajā izglītības jomā; 

 skolotāji pārzina mācību priekšmeta standartus un programmas, vērtēšanas kārtību un formas; 

 skolotāji sadarbojas metodisko materiālu, pārbaudes darbu izstrādē un pilnveidē; 

 mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecuma īpatnības, speciālās vajadzības. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 akreditēt  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem, kods 21015911; 

 turpināt darbu pie  mācību priekšmetu programmu datu bāzes speciālajā izglītībā izveides; 

 turpināt darbu pie skolēnu patriotiskās audzināšanas, piederības savai skolai, novadam apziņas izkopšanas; 

 pilnveidot skolēnu karjerizglītības iespējas mācību procesā. 
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2.  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
 

Izvirzītās prioritātes: 

Mācību metožu izvēle atbilstoši jaunajām standarta prasībām. 

Mācību ekskursiju un sadarbības ar uzņēmumiem pilnveide mācību procesā. 

Regulāra moderno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. 
Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveide un motivācijas veidošana. 

Mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošana matemātikā. 

 
2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte: 
 

Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst skolēnu vecumam, stundas tēmai un mācību 

priekšmeta standarta prasībām un saturam. Skolotāju darba metodes un formas pārsvarā atbilst skolēniem ar optimālu zināšanu līmeni, un ne 

vienmēr stundās izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī stundas laikā ir reti pārdomāts darbs 

ar talantīgajiem skolēniem. Skolēni saprot mājas darbu veikšanas nepieciešamību, bet ne vienmēr to ievēro mācību procesā. Mācību 

priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, kura sekmīgi tiek realizēta mācību stundās. Skola organizē mācību ekskursijas 

karjerizglītībā, vides izglītībā, kultūras un vēstures mantojuma izzināšanā. 

 Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, pēc iespējas izmanto alternatīvās mācību formas. Mācību 

procesā skolotāju stāstījumi un skaidrojumi ir atbilstoši gan stundas tēmām, gan skolēnu vecumam. Stundas laikā skolotāji saprotami izskaidro 

stundas tēmas saturu, mērķi un uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievērojot pēctecības principu. Skolēnu darbs stundu laikā liecina par 

savu un skolotāju izvirzīto mērķu un prasību izpratni. Skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, 

secināt un pieņemt lēmumu, kā arī veido pozitīvu attieksmi pret mācībām. Skolotāji  iesaista skolēnus  sava darba pašvērtēšanā, īpaši 

sākumskolas posmā. 

Liela uzmanība tiek pievērsta mācīšanas formu dažādošanai, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Daudzi skolotāji izmanto datorus, multimediju 

tehnoloģijas, interaktīvās tehnoloģijas mācību satura pilnīgai atklāšanai, dažādošanai un skolēnu izziņas motivācijas paaugstināšanai. Uzsākot 

2011./2012. mācību gadu, katra mācību klase un kabinets tika nodrošināts ar datoru un pieeju internetam. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolotāji ļoti aktīvi un daudzpusīgi izmanto mūsdienu tehnoloģijas mācību satura pilnvērtīgai atklāšanai; 

 skolotāji mācību priekšmetu programmu saturu saista ar  karjeras izvēles iespējām; 

 skolotāju darbība stundās ir mērķtiecīga, skaidrojums saprotams. 

 mācību satura atklāšanā skolotāji izmanto dažādas un daudzpusīgas metodes. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba prasmes; 

 skolēnu ar zemu mācību motivāciju iesaistīšana  uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī plašāk izmantot skolas piedāvātās 

papildus iespējas (individuālās nodarbības, fakultatīvās nodarbības); 

 skolotājiem diferencēt mācīšanas procesu, organizējot individuālu pieeju skolēniem ar grūtībām mācībās un talantīgajiem skolēniem; 

 nodrošināt skolēniem iespēju iesaistīties valsts un starptautiska mēroga pasākumos. 
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2.2. Mācīšanās kvalitāte: 

 

Skolēnu mācību darbs stundās organizēts metodiski kvalitatīvā līmenī. Skolēni zina un saprot darbam izvirzītās prasības. Skolotāji rosina 

skolēnus strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. Lielākā skolēnu daļa aktīvi piedalās mācību procesā, taču ir skolēni, kuriem nepieciešama 

papildmotivācija. Skolēni aktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas – konsultācijas, fakultatīvās nodarbības, pulciņu nodarbības. Mācīšanas 

kvalitāte atkarīga arī no tā, kā skolēni pārzina ar mācīšanos un vērtēšanu saistītos dokumentus.  

Skolai ir savas dienasgrāmatas, kurās ir ievietota derīga informācija. Skolēni ir iepazīstināti ar  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Skolēni prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes, prot sadarboties pāros un grupās, projektu darbā, jo jūt skolotāju un skolēnu 

atbalstu. Skolēni mācās patstāvīgi plānot savu darbību, realizēt to gan individuāli, gan sadarbībā ar citiem skolēniem, izstrādājot savus 

projektus mācību priekšmetu un projektu nedēļu ietvaros. Plānojot mācību stundas, skolotāji plāno nepieciešamo metožu un darba formu 

izmantošanu atbilstoši stundas mērķim, cenšas dažādot skolēnu izziņas darbību, lietojot dažādas mūsdienu tehnoloģijas un ierīces. Skolotāji 

regulāri veic skolēnu izaugsmes analīzi savā mācību priekšmetā.  

Ar 2011./2012. mācību gadu skolā tika ieviesta elektroniskā skolēnu mācību sasniegumu uzskaites sistēma „Mykoob”, kas būtiski 

atvieglo skolotāju analītisko darbu skolēnu mācību sasniegumu uzskaitē. 

Dažiem skolotājiem ir izveidotas skolēnu darba mapes, kurās ir ievietoti skolēna sasniegumi pārbaudes darbos un kontroldarbos. 

2012./2013. mācību gadā skolā notiek pāreja uz vienotas elektroniskas skolēnu mācību sasniegumu analīzes un izaugsmes dinamikas datu 

bāzes ieviešanu. 

 Skolotāji un skolēni veiksmīgi plāno savu laiku un slodzi, jo skolā ir izveidots kontroldarbu grafiks. Skolēni ir gatavi izteikt un izsaka 

priekšlikumus par mācību darba organizāciju.  

 

Skolas darba stiprās puses 

 skolēniem pieejams plašs mācību darba papildus pasākumu klāsts: fakultatīvās papildnodarbības dažādos mācību priekšmetos, 

skolotāju konsultācijas, iespēja iesaistīties dažādos projektos; 

 mācību darbam, projektiem u.c. aktivitātēm ir pieejami datori ar  interneta pieslēgumu un citas IT tehnoloģijas; 

 skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas, atbilstošas skolēnu spējām, vecumam un apgūstamajam mācību saturam, 

motivējošas attīstīt mācīšanās prasmes skolēnos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt attīstīt skolēnos prasmi mācīties un patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Skolnieks/Downloads/video_sizeti/Prieksmdienas2_mpeg2video.mpg
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2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa: 
 

Skolotāji, vērtējot skolēnu zināšanas, ievēro mācību priekšmeta standarta prasības un Naujenes pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas reglamentu (izstrādātu un apstiprinātu 2009. gadā). Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. 

Skolēni un vecāki ir informēti par vērtēšanas kārtību. Uzsākot darbu, skolēni zina vērtēšanas kārtību katrā mācību priekšmetā. Pirms katra 

pārbaudes darba skolēni tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana ir sistemātiska. Skolēni jau no 1.klases mācās izvērtēt gan savus 

sasniegumus, gan savu līdzdalību stundas gaitā, kā arī prognozēt rezultātus. Patīkami, ka skolēni pamatā cenšas sevi vērtēt objektīvi. Skolotāji 

regulāri pamato skolēna darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas, norādot skolēna vājās un stiprās puses. Vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju pēc vajadzības pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Skolas 

administrācija mācību gada laikā konsultē skolotājus par jautājumiem, kuri ir saistīti ar vērtēšanas procesu. Skolotāji pēc nepieciešamības 

apmeklē seminārus un kursus. 

Tā kā skolā darbojas elektroniskā mācību sasniegumu uzskaites sistēma „Mykoob”, tā dod iespēju ātrai savstarpējās informēšanas saiknei ar 

skolēnu vecākiem par viņu bērnu mācību sasniegumiem. 

2012./2013. mācību gadā skolā tika izstrādāta un uzsākta ieviest vienota skolēnu pārbaudes darbu analizēšanas uzskaites sistēma un skolēnu 

izaugsmes dinamikas uzskaites sistēma. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 darbojas vienota skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, skolēnu sasniegumu analīzes un izaugsmes dinamikas uzskaites 

sistēma; 
 skolotāji savlaicīgi novērtē skolēnu pārbaudes darbus, veic to analīzi; 

 tiek veikta kontroldarbu plānošana un savlaicīga skolēnu un viņu vecāku informēšana. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt attīstīt skolēnos paškontroles un pašvērtēšanas prasmes, kā arī prasmi sadarboties grupās; 

 izkopt skolēnos prasmes veikt pašvērtējumu, savstarpējo vērtējumu, savu sasniegumu analīzi; 

 vairāk izmantot un lietot pamudinājumus un uzslavas skolēnu mācību motivācijas veidošanai. 
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2.4 Sadarbība ar vecākiem: 

 

Vecāki ir  aktīvi skolas pasākumu apmeklētāji, kā arī sniedz atbalstu klašu audzinātājiem, rīkojot klašu pasākumus, labiekārtojot 

klašu telpas. 

Sadarbībā ar vecākiem par vienu no efektīvākajām darba formām klašu audzinātāji un paši vecāki atzīst individuālās sarunas.  

 vecāku informēšana un izglītošana notiek vecāku sapulču laikā. Vieni no galvenajiem jautājumiem, kuri tika izskatīti vecāku sapulcēs: 

Naujenes pagasta budžeta līdzekļu izlietojums izglītībā un jaunais budžeta projekts, kura apspriešana ļauj pēc iespējas optimālāk 

izmantot Naujenes pagasta piešķirtos budžeta līdzekļus pozitīvas mācību vides veidošanai un attīstībai, ieviest modernas un 

produktīvas mācīšanās metodes; iegādāties jaunas mācību grāmatas, mācību līdzekļus, uzskates materiālus, mēbeļu komplektus klašu 

telpām un bibliotēkai; 

 sākumskolas klasēs tiek popularizētas radošās darbnīcas mācību priekšmetu nedēļu ietvaros. Līdztekus radošajai darbībai tika pārrunāti 

arī mācību un audzināšanas darba jautājumi; 

 mācību un audzināšanas procesā esam sadarbojušies ar Naujenes pagasta sociālo centru, lai nodrošinātu ar mācību līdzekļiem bērnus 

no sociālā riska ģimenēm, kā arī nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu šādās ģimenēs; 

 par  efektīvu, ātru sabiedrības informēšanas līdzekli esam atzinuši  Naujenes pagasta mājas lapu www.naujene.lv. Tā iegūst sevišķu 

aktualitāti moderno tehnoloģiju gadsimtā un ļauj veidot, popularizēt Naujenes pamatskolas koptēlu pagasta un valsts līmenī. 

Informācija tiek atjaunota www.naujene.lv sadaļā  „Naujenes pamatskola”; 

 aktīvi bija 9.klases skolēnu vecāki, gatavojoties pēdējam zvanam, valsts pārbaudes darbu laikā. Vēl aktīvāki bija 4. klases skolēnu 

vecāki, jo mūsu skolā jau kļuvis par tradīciju 4. klases izlaiduma balles organizēšana. 

2009./2010. mācību gadā tika izveidota Naujenes pamatskolas skolēna dienasgrāmata,  kura ietvēra sevī vecākiem aktuālu informāciju par 

attiecīgā mācību gada mācību un audzināšanas procesa norisēm skolā, skolas iekšējās kārtības noteikumiem, skolēnu tiesībām un 

pienākumiem, vecāku atbildību. Dienasgrāmatā bija  arī sadarbības līgums, kuru vecāki apstiprināja ar saviem parakstiem, apliecinot, ka ir 

iepazinušies ar skolas prasībām un apņemas atbalstīt un pildīt skolas noteikumus, kuri virzīti  labvēlīgas gaisotnes radīšanai skolēnu attīstībā. 

2011./2012. mācību gadā skolā tika ieviesta elektroniskā mācību sasniegumu uzskaites sistēma- „Mykoob” elektroniskais žurnāls, kas izrādījās 

labs saziņas veids skolai un vecākiem. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 darbs ar vecākiem tiek plānots; 

 veiksmīgi tiek izmantotas daudzveidīgas sadarbības formas ar vecākiem; 

 vecāku informēšana par bērna mācību rezultātiem notiek ar regulāriem sekmju izrakstiem, elektroniskā žurnāla „Mykoob” 

starpniecību. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 aktivizēt un strukturēt Skolas padomes darbību; 

 iesaistīties nevalstisko organizāciju darbā; 

 piesaistīt speciālistus vecāku informatīvai izglītošanai bērnu uzvedības un mācību  atkarībai no vecumposmu īpatnībām; 

 iesaistīt vecākus skolas darba plānošanā, motivēt uzņemties atbildību par rezultatīvu skolas un vecāku sadarbību. 

 

http://www.naujene.lv/
http://www.naujene.lv/
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3.  SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Izvirzītās prioritātes: 

Skolēnu skaita samazināšana ar nepietiekamu un viduvēju zināšanu līmeni. 

Skolēnu aktivizēšana, iesaistoties zinātniski pētnieciskajā darbā. 

 

3.1.Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 

Skolā tiek uzskaitīti un analizēti skolēnu sniegumi valsts pārbaudes darbos . 

Skolā tiek veikta  skolēnu sasniegumu uzskaite, to nodrošina,  kontrolē un pārrauga direktora vietniece izglītības jomā.  

Skolā tiek uzskaitīts un analizēts katra skolēna standartprasmju apguves līmenis katrā mācību priekšmetā. 

Skolā tiek aprakstīta skolēnu sasniegumu dinamika konkrētā mācību priekšmetā. 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos: 
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Latviešu valodas, svešvalodu - krievu un angļu valodas - eksāmenu rezultāti katru gadu paaugstinās un stabili atrodas optimālā līmenī. Latvijas 

un pasaules vēstures un matemātikas eksāmenu rezultāti atrodas mainīgās pozīcijās – pietiekošā vai optimālā līmenī.  
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3.2.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā. 
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Sasniegumi mācību priekšmetos pa līmeņiem, salīdzinot vairākus mācību gadus.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 ir  samazinājies nepietiekamā zināšanu līmenī esošo skolēnu procentuālais skaits matemātikā, krievu valodā,  palielinājies augstu 

zināšanu līmeni sasniegušo skolēnu procentuālais skaits krievu valodā, matemātikā, sportā, mūzikā, literatūrā, ķīmijā, ģeogrāfijā. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 izveidot vienotu skolēnu mācību sasniegumu un izaugsmes dinamikas uzskaites un analīzes sistēmu elektroniskā vidē; 

 izveidot vienotu kārtību skolēnu pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma veikšanai; 

 izkopt prasmes skolēnos veikt sava darba un sasniegumu pašvērtēšanu; 

 izvēloties piemērotas mācību metodes atbilstošas skolēnu spējām, samazināt nepietiekamu vērtējumu ieguvušo skolēnu procentuālo 

skaitu  matemātikā; 

 iespēju robežās sniegt skolēniem metodisko atbalstu, nodrošināt  individuālo pieeju mācību sasniegumu uzlabošanai. 

 

 

Sasniegumi ārpusstundu mācību darbā  (Daugavpils novada mācību priekšmetu olimpiādēs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiāde Mācību gads Sasniegums Dalībnieki Skolotājs 

Latviešu valoda 2009./2010. Atzinība Dz. Bule, K.Miglāne (9.kl.) I.Locika 

Latviešu valoda 2010./2011. 2.vieta (izvirzīta dalībai valsts līmenī) Kintija Vingre (9.kl.) I.Locika 

Angļu valoda 2010./2011. 3.vieta Anna Rapša(8.kl.) N.Semjonova 

Matemātika 2010./2011. Atzinība Anželika Fjodorova(8.kl.) N.Bārtule 

Matemātika 2011./2012. 2.vieta, izvirzīta dalībai valsts līmeņa 

olimpiādē 

A.Fjodorova (9.kl.) 

 

N.Bārtule 

Krievu valoda 2011./2012. 3.vieta A.Fjodorova (9.kl.) 

 

A.Kokina 

Latviešu valoda 2012./2013. 2.vieta (izvirzīta dalībai valsts līmenī) M.Lāčplēse(9.kl.) I.Locika 

Vizuālā māksla 2012./2013. 3.vieta J.Timofejeva (7.kl.) N.Mihailova 

Informātika 2012./2013. Atzinība V.Biriņa (7.kl.) L.Kursiša 
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Sasniegumi pētnieciskajā un zinātniski pētnieciskajā darbā  (Daugavpils novadā ) 

 

Pasākums Mācību 

gads 

Sasniegums Dalībnieki Skolotājs 

Sākumskolas 

pētniecisko darbu 

skate 

 

2010./2011. 1.vieta 
1.klases skolēni:Estere Svoka, Ivans Markovs, Maksims 

Romanovs, Vladislavs Kuzmickis, Kaspars Mukāns 
A.Kokina 

Sākumskolas 

pētniecisko darbu 

skate 

2010./2011. 

1.vieta 2.klases skolēni: Sandra Nainiša, Dāvis Daniels Kursišs A.Linde 

Zinātniski 

pētnieciskais darbs  

angļu valodā 

2010./2011. 1.vieta Kintija Vingre (9.kl.) N.Semjonova 

Zinātniski 

pētnieciskais darbs  

vēsturē 

2010./2011. 3.vieta Lita Gribuste (9.kl.) A.Kuzņecovs 

Sākumskolu zinātniski 

pētniecisko darbu 

skate 

2011./2012. 2.vieta K.Mukāns(2.kl.), I.Markovs(2.kl) 

 

A.Kokina 

Sākumskolu zinātniski 

pētniecisko darbu 

skate 

2011./2012. 2.vieta  V.Vabele(4.kl.) 

 

I.Bleidele 

Pētniecisko darbu 

skate angļu valodā 

2011./2012. 1.vieta A.Rapša (9.kl.) 

 

N.Semjonova 

Radošo darbu skate 

angļu valodā 

2011./2012. 2.vieta A.Lazuko (5.kl.) 

 

N.Semjonova 

Intelektuālā spēle  

angļu valodā 

2011./2012. 2.vieta A.Fjodorova, A.Rapša, K.Lazdāne, I.Kļučinskis (9.kl.) N.Semjonova 

Britu biedrības 

Daugavpilī radošo 

darbu konkurss 

„Halloveen mystery” 

2011./2012. 1.vieta  

2.vieta 

3.vieta 

M.Rimicāne(6.kl.) 

M.Lācplēse (8.kl.) 

Vita Kuzmicka (5.kl.) 

N.Semjonova 

Pētniecisko darbu 

skate angļu valodā 

2012./2013. 1.vieta M.Lāčplēse (9.kl.) N.Semjonova 

 

2009./2010. mācību gadā Naujenes pamatskola olimpiāžu kopskatā ierindojās  5. vietā  Daugavpils novada pamatskolu grupā.  

2010./2011. un 2012./2013. mācību gadā  Naujenes pamatskola ierindojās  3. vietā Daugavpils novada pamatskolu grupā. 
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Sasniegumi Daugavpils novada interešu izglītības metodiskā centra organizētajos pasākumos: 

 

Pasākums Mācību gads Sasniegums Dalībnieki Skolotājs 

Deju skate 2009./2010. 1.pakāpes diploms un izvirzīti dalībai 

Latvijas bērnu un jauniešu X Dziesmu un 

deju svētkos. 

3.-6.klašu tautisko deju 

kolektīvs „Skudra” 

I.Skutele 

Koru skate 2009./2010. 1.pakāpes diploms un izvirzīti dalībai 

Latvijas bērnu un jauniešu X Dziesmu un 

deju svētkos. 

5.-9.klašu koris L.Koroļkova 

Daugavpils novada mūzikas 

konkurss „Balsis” 

2009./2010. 1.vieta 1. – 4.klašu ansamblis  

„ Ķipariņi” 

L.Koroļkova 

Daugavpils novada mūzikas 

konkurss „Balsis” 

2009./2010. 2.vieta 5. – 9.klašu ansamblis         „ 

Spurgaliņas” 

L.Koroļkova 

Daugavpils novada vizuālās 

mākslas konkurss  „Rudentiņš 

bagāts vīrs”, 

2009./2010. 3.vieta J.Grustāne (4.kl.) 

M.Stalidzāne (4.kl.) 

A.Petruškina(4.kl.) 

A.Kokina 

Daugavpils novada mūzikas 

konkurss „Balsis” 

2010./2011. 1.vieta 1. – 4.klašu ansamblis            „ 

Ķipariņi” 

L.Koroļkova 

Daugavpils novada mūzikas 

konkurss „Balsis” 

2010./2011. 1.vieta 5.-9.klašu ansamblis 

„Sprugaliņas” 

L.Koroļkova 

Daugavpils novada skolu 

koru skate 

2010./2011. 1.vieta 5.-9.klašu koris L.Koroļkova 

Daugavpils novada skolu 

koru skate „Tauriņu balsis” 

2010./2011. 1.vieta 1.-4.klašu koris L.Koroļkova 

Daugavpils novada  konkurss 

„Tu nenāc tikai no sevis” 

2010./2011. 2.vieta, 

izvirzīts dalībai Rīgā 

2.-7.klašu skolēnu grupa L.Kursiša 

Daugavpils novada 

instalāciju konkurss „Lietas 

un tēli” 

2010./2011. 2.vieta 9.klases skolnieces 

A.Sakatunova, V.Gluhova 

O.Asačova 

Daugavpils novada konkurss 

„Pūcēns” 

2010./2011. 1.vieta 7.-9.kl. skolēnu grupa I.Locika 

Daugavpils novada konkurss 

“Balsis” 

2010./2011. 1.pakāpes diploms 5.-9.klašu ansamblis 

“Spurgaliņas” 

L. Koroļkova 

Mūsdienu deju konkurss 2010./2011. izvirzīta dalībai mūsdienu deju konkursā Deju grupa „Vivat, Naujene!” Katrīna 
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Daugavpils novadā Latgales reģionā. Žilinska 

40.Starptautiskais mākslas 

konkurss “Lidice 2012.” 

2010./2011. 3.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

Anželika Fjodorova (9.kl.) 

Inese Vansoviča (9.kl.) 

Sindija Vaikule (3.kl.) 

O.Asačova 

Daugavpils novada konkurss 

“Es zīmēju 

Latviju”2010./2011. 

 

2010./2011. 2.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

V.Prohovska(7.kl.) 

S.Vaikule (3.kl.) 

A.Šiškina(9.kl.) 

 

 

Daugavpils novada skolu 

koru skate 

2012./2013. 1.pakāpes diploms  5.-9.klašu koris L.Koroļkova 

Latgales reģionālā koru skate 2012./2013. 1.pakāpes diploms  5.-9.klašu koris L.Koroļkova 

Daugavpils novada skolu 

konkurss „Manas skolas 

vēsture” 

2012./2013. 1.vieta 7.klases skolēnu grupa I.Čalenko 

Daugavpils novada Skatuves 

runas konkurss 

2012./2013. 3.vieta 

3.vieta 

S.Nainiša (4.kl.) 

G.Tukiša (7.kl.) 

N.Polgina 

I.Locika 

 

 

Sasniegumi sportā: 

 

Daugavpils un Ilūkstes novada vieglatlētikas sacensības 2010./2011. 3.vieta A.Rapša (8.kl.) A.Pormale 

Daugavpils un Ilūkstes novada Jauno vieglatlētu kauss  1500m 2010./2011. 2.vieta L.Korsakova(8.kl.) A.Pormale 

Daugavpils un Ilūkstes novada Jauno vieglatlētu kauss  

augstlēkšanā 

2010./2011. 3.vieta M.Grustāne (9.kl.) A.Pormale 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā -

tāllekšana 

2011./2012. 1.vieta I.Kļučinskis(9.kl.) A.Pormale 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā -

kross 

2011./2012. 1.vieta L.Korsakova(9.kl.) A.Pormale 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā – 

100 m skrējiens 

2011./2012. 2.vieta I.Kļučinskis(9.kl.) A.Pormale 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā – 

1500 m skrējiens 

2011./2012. 3.vieta M.Lāčplēse(8.kl.) A.Pormale 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā -

600m skrējiens 

 

2011./2012. 3.vieta N.Ivanova(7.kl.) A.Pormale 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā 2011./2012. 3.vieta Naujenes pamatskolas 

volejbola komanda 

A.Pormale 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensībās tautasbumbā 2012./2013. 3.vieta 3.-5.klašu zēnu komanda J.Rutkovskis 
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zēniem 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības tautasbumbā 

meitenēm 

2012./2013. 3.vieta 3.-5.klašu meiteņu komanda J.Rutkovskis 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības basketbolā 2012./2013. 3.vieta 5.-7.klašu zēnu komanda J.Rutkovskis 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības stafetē “Drošie 

un veiklie” 

2012./2013. 3.vieta 3.-5.klašu skolēnu komanda J.Rutkovskis 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu četrcīņa “Draudzība” 2012./2013. 2.vieta 6.-7.klašu meiteņu komanda J.Rutkovskis 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības krosa 

stafetē(3x500m) 

2012./2013. 1.vieta K.Orlova(5.), V.Leitāne(5.), 

S.Nainiša(4.) 

J.Rutkovskis 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības krosa 

stafetē(3x500m) 

2012./2013. 2.vieta V.Prohovska(8.), 

K.Kislaja(8.), N.Ivanova(8.) 

J.Rutkovskis 

Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu sacensības krosa 

stafetē(3x1000m) 

2012./2013. 3.vieta A.Greidāns(8.), 

V.Aleksandrovs(8.) 

G.Tukišs(9.) 

J.Rutkovskis 

Latgales reģiona pavasara krosa sacensības 2000m 2012./2013. 1.vieta A.Greidāns(8.), J.Rutkovskis 

Latgales reģiona pavasara krosa sacensības 1000m 2012./2013. 2.vieta G.Tukiša(7.) J.Rutkovskis 

Latgales reģiona pavasara krosa sacensības kopvērtējumā 2012./2013. 3.vieta G.Tukiša(7.) 

M.Rimicāne(7.) 

K.Gončarova(6.) 

J.Rutkovskis 

“Jauno vieglatlētu kauss” 1000m skrējiens 2012./2013. 1.vieta G.Tukiša(7.) J.Rutkovskis 

“Jauno vieglatlētu kauss” 400m skrējiens 2012./2013. 3.vieta N.Ivanova(8.) J.Rutkovskis 

“Jauno vieglatlētu kauss” 400m skrējiens 2012./2013. 3.vieta V.Aleksandrovs(8.) J.Rutkovskis 

“Jauno vieglatlētu kauss” kopvērtējums 2012./2013. 2.vieta 7.-8.klašu meiteņu komanda J.Rutkovskis 

Pavasara krosa skrējiens 2012./2013. 1.vieta A.Greidāns(8.) J.Rutkovskis 

Pavasara krosa skrējiens 2012./2013. 2.vieta G.Tukiša(7.) J.Rutkovskis 

Pavasara krosa skrējiens 2012./2013. 3.vieta M.Rimicāne(7.) J.Rutkovskis 

Pavasara krosa skrējiena kopvērtējums 2012./2013. 2.vieta 4.-9.klašu komanda J.Rutkovskis 

 

Sasniegumi citos pasākumos: 

2010./2011. 

DU un Zviedrijas kopprojekta „Zviedrijas dienas Daugavpilī” ietvaros sākumklašu skolēni ieguva 2.vietu zīmējumu konkursā. 

ES konkursā par jauniešu ieguldījumu ES izpētē savā novadā 9. klases skolēnu grupa skolotāja A.Kuzņecova vadībā kļuva par laureātiem 

ekskursijai uz ES māju Rīgā. 

Novada domes konkursā  „Ziemassvētki katrā logā” Naujenes pamatskola ierindojās labāko trijniekā, saņemot Pateicību un vērtīgas balvas. 

2011./2012. 

Daugavpils novada konkursā-skatē “Ziemassvētki katrā logā” nominācijā “Ziemassvētku egle” ieguvām Daugavpils novada domes Pateicības 

rakstu. 

Naujenes pamatskolas komanda piedalījās Ceļu satiksmes drošības direkcijas organizētajā konkursā “Gribu būt mobils” un ieguva Pateicību. 
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Naujenes pamatskolas bibliotēkas komanda “Sarkana puķe” ieguva Diplomu par piedalīšanos Daugavpils novada literāro erudītu konkursā 

“Pūcēns”  

Naujenes pamatskolas 500. Mazpulks ar savu produkciju piedalījās Daugavpils Novada dienu tirdziņā Daugavpilī un  Mazpulku salidojumā 

Špoģos. 

2012./2013. 

Bērnu tiesību inspekcijas konkursā „Manas un tavas tiesības internetā” 1.vietu ieguva 4. klases skolnieks  D.D.Kursišs (skolotāja L.Kursiša). 

Daugavpils universitātes komparatīvistikas institūta Ziemeļvalstu kinofestivāla ietvaros rīkotajā sākumskolas skolēnu zīmējumu konkursā 

„Karlsons Daugavpilī” 3. klases skolnieks V.Kuzmickis ieguva 3. vietu (skolotāja A.Kokina), 1. klases skolniece V.Kuzmicka ieguva 3. vietu 

(skolotāja I.Bleidele). 

 

Līdzdalība projektos: 

2009./2010. mācību gadā Naujenes pamatskola piedalījās projektos, kas virzīti izglītojošas sadarbības veicināšanai starp Eiropas 

skolām,  veselīgam dzīvesveidam un ekoloģijas jautājumu pētīšanai:  

 Skolotājas N.Semjonovas vadībā 8. un 9. klases skolēni iesaistījās starptautiskajā projektā „Global Teenager Project”, kura 

mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar tautu tradīcijām, iesaistīties kopējā darbā, prezentējot savu skolu. 

 7. klases skolēni skolotājas N.Semjonovas uzsāka darbību projektā „Internet Aword 2010”, kas ir integrācijas projekts kopā ar 

Portugāles un Rumānijas skolēniem. 

 2010. gada vasarā pieci skolēni piedalījās apmaiņas braucienā Vitebskas rajonā. 

Skolas darba stiprās puses: 

 atsevišķos mācību priekšmetos gadu no gada tiek uzrādīti augsti rezultāti Daugavpils novada olimpiādēs; 

 skolēni tiek aktīvi iesaistīti ārpusklases aktivitātēs un uzrāda augstus rezultātus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā; 

 turpināt skolēnu sasniegumu izvērtēšanu, lai uzlabotu rezultātus mācību priekšmetos; 
 pilnveidot darbu skolēnu mācību motivācijas veidošanā orientētā uz  sasniegumu paaugstināšanu ārpusstundu darbā  – 

mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā. 

 diferencēt mācību un ārpusklases darbu , veicinot talantīgo skolēnu izaugsmi un sniedzot palīdzību skolēniem ar grūtībām 

mācībās. 
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4.ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Izvirzītās prioritātes: 

Skolas atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā. 

Skolēnu drošība mācību stundu un ārpusstundu laikā. 

Interešu izglītības programmu daudzveidība. 

Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. 

Sadarbības ar vecākiem un vecāku informēšanas sistēmas pilnveide. 

Skolēnu parlamenta darbības pilnveidošana. 
 

 

4.1. Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā palīdzība: 

  

Skola īpašu uzmanību pievērš skolēnu veselīgam dzīves veidam un veselības aprūpei. Sākumskolas skolēniem tiek organizētas 

pagarinātās dienas grupas nodarbības, kurās skolēni spēlējas un gatavo mājas darbus. Darbs grupā organizēts pēc skolā izstrādāta pagarinātās 

dienas grupas  reglamenta, grafika un režīma. 

Negadījumu, traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā skolā vecāki tiek informēti telefoniski. Klašu audzinātāji regulāri veic pārrunas 

un organizē pasākumus skolēniem un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu – par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas 

problēmām.  

Skolai ir savs medicīnas kabinets, zobārstniecības aprīkojums. Skolēniem katru gadu tiek veikta zobu sanācija, ir iespēja saņemt 

zobārsta pakalpojumus. 

 2012. gadā skolā darbu uzsāka skolas māsa. 

Skolā strādā ēdnīca, kurā tiek organizētas brokastis, siltās pusdienas un launags.  

Skolā ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas darbiniekiem un skolēniem, ar kurām priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji regulāri 

iepazīstina skolēnus, skolēni parakstās žurnālos par saņemto informāciju. Nelaimes gadījumā visi skolēni un skolas darbinieki zina, kā 

rīkoties, ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, kura shēmas ir izvietotas skolas gaiteņos. Skolas telpās uzstādīta ugunsdrošības signalizācija. 

Visi mācību kabineti ir ierīkoti atbilstoši mācību priekšmeta profilam. 

Pēc nepieciešamības skola pieaicina psihologu pārrunām un konsultāciju sniegšanai.  

2013. gada martā skolā darbu uzsāka skolas logopēds. 

Skolai ir ļoti laba sadarbība ar Naujenes pagasta sociālo dienestu un bāriņtiesu. 

Skola sadarbojas ar skolēnu ģimenes ārstu praksēm, ar kurām noslēgts sadarbības līgums, reizi gadā tiek centralizēti organizētas  skolēnu 

profilaktiskās veselības apskates. 

 Katru mācību gadu sadarbībā ar policijas pārstāvjiem skolā notiek tikšanās ar ceļu satiksmes policiju, nepilngadīgo lietu inspektori. 

Skolā ir dežūrpostenis, kurš mācību stundu laikā nodrošina ārdurvju slēgšanu un skolā ienākošo personu kontroli. 

2012. gadā tika uzstādīta videonovērošana skolas telpās un teritorijā. 

Skolas darba stiprās puses: 

 tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības; 

 skolā tiek veikti pasākumi skolēnu drošībai mācību un ārpusstundu laikā; 

 skola nodrošina skolēnus ar siltām pusdienām, medicīnas personāla, logopēda atbalstu. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 sniegt psiholoģisko un sociālo palīdzību skolēniem   pēc vajadzības; 

 labvēlīgas, veselību rosinošas skolas vides pilnveidošana. 

 

4.2.Atbalsts personības veidošanā: 

 

Skolā ir izstrādāta un darbojas Audzināšanas darba programma, kurā iekļautās audzināšanas tēmas tiek izskatītas klases audzināšanas stundās. 

Skolā notiek daudzi pasākumi, virzīti uz skolēnu patriotisko, estētisko audzināšanu. Pasākumi veicina skolēnu atbildību par savu rīcību, 

savstarpējo cieņu, uzticēšanos. 

Skolas audzēkņiem katru mācību gadu ir iespēja iesaistīties interešu izglītības programmās un pulciņos.  

2009./2010. mācību gadā skolā darbojās 8 interešu izglītības programmas.  

 2010./2011. mācību gadā skolā darbojās 12 interešu izglītības programmas. 

2011./2012. mācību gadā skolā darbojās  8   interešu izglītības programmas. 

2012./2013. mācību gadā skolā darbojās  9   interešu izglītības programmas. 

Katru mācību gadu skolā tiek organizētas fakultatīvās nodarbības dažādos mācību priekšmetos. Lai ievērotu vecāku vēlmes, skola  

piedāvā 1.-2.klašu skolēniem fakultatīvās nodarbības angļu valodā.  

2010. gada vasarā Naujenes pamatskolas telpās tika organizēta vasaras dienas nometne „Saulstariņš” (07.06.2010.-30.06.2010.) un 

vasaras dienas nometne „Līderu skola” (05.07.2010.-23.07.2010.) . 

2011. un 2012. gada vasarā skolā, sadarbojoties ar 34. Zemessardzes artilērijas bataljonu, tika organizēta nometne zēniem „Vai tu vari?” 

- ar ievirzi militāri patriotiskajā audzināšanā.  

Naujenes pamatskolā mācību procesā skolēniem tiek nodrošinātas pilnvērtīgas nepieciešamo zināšanu ieguves iespējas, bet audzināšanas 

process vērsts uz to, lai veidotu jauno cilvēku morālos uzskatus un atbalstītu viņu vispārējo izaugsmi. 

Pateicoties skolas interešu izglītības pulciņiem, mācību gada laikā skolā tika organizēti dažāda veida un tematiskās virzības  pasākumi: 

 Zinību diena; 

 Skolotāju diena; 

 Tēvu diena; 

 Lāčplēša diena; 

 Svētā Valentīna diena  ; 

 Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena; 

 Pirmās Adventa svecītes iedegšana kopā ar prāvestu; 

 Ziemassvētku-Jaungada pasākumi ; 

 1.klases skolēnu pasākums „Ābeces svētki” 

 Meteņi  ; 

 Mātes diena; 

 “Pēdējais zvans” 9.klases skolēniem; 

 „Pateicības diena”-pēdējā mācību diena; 

 Bērnu tiesību aizsardzības dienā- sporta sacensības; 

file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/foto/1sept.ppt
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/valentindiena_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/foto/18nov.ppt
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/Ziemassvetki_2010skola_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/abeceA_mpeg1video_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/metenis1_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/foto/md.ppt
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/zvans2010_mpeg2video.mpg
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 4.klases izlaidums; 

 9.klases izlaiduma vakars; 

 Absolventu salidojums . 

 

 

Līdztekus tam skolā notika arī citi pasākumi, saistīti ar aktualitātēm ikdienas dzīvē: 

 Lielā sakopšanas talka  ; 

 Mācību ekskursijas karjerizglītībā ; 

 Mācību jomu nedēļas  ; 

 Ikgadējās sasniegumu izstādes Daugavpils novada dienās; 

 Sporta dienas Naujenē 

 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadiena- 4.maijs. 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolā tiek realizētas daudzpusīgas interešu izglītības programmas; 

 pateicoties interešu izglītības pulciņu un to vadītāju ilglaicīgai darbībai, ir sasniegti ievērojami rezultāti konkursos un skatēs; 

 skolā tiek organizēta brīvā laika pavadīšana skolēniem vasaras periodā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 interešu izglītības programmu klāsta paplašināšana tautas tradīciju izzināšanai un nostiprināšanai; 

 skolēnu iesaistīšana valsts un starptautiskas nozīmes projektos, apmaiņas programmās. 

 

 

4.3. Atbalsts karjeras izvēlē: 

 

Mācību gada laikā skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām. Klašu audzinātāji 

un skolotājs, kas ir atbildīgs skolā par karjeras izvēles jautājumiem, veic aktīvu profesionālās orientācijas darbu klasēs. 

Lai sniegtu informāciju 9.klašu skolēniem par tālākizglītības iespējām,  skolu ir apmeklējuši dažādu vidējo un profesionālo izglītības iestāžu 

pārstāvji:  Višķu profesionālās skolas, Lūznavas arodskolas, Daugavpils tirdzniecības skolas, Daugavpils 12.vidusskolas pārstāvji. Mūsu 

skolas skolēni ir apmeklējuši „Atvērto durvju dienas” dažādās izglītības iestādēs.  

Kā viens no karjerizglītības pasākumiem skolā ir iedibināta tradīcija rudenī doties mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, 

organizācijām, individuālajiem uzņēmumiem  to darbības izzināšanai. 
Klases audzināšanas stundās tiek plānots un veikts darbs karjerizglītībā. Karjeras izglītības jautājumi ir ietverti  skolas audzināšanas darba 

programmā, kā arī tika izveidota 7. – 9. klašu Karjeras programma, kura ietver mācību priekšmetu skolotāju iesaisti šajā jomā. 

 

 

 

file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/foto/4.ppt
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/foto/9.ppt
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/talka_B_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/ekskurs09_Naujene_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/prieksmetudienas1_mpeg2video.mpg
file:///C:/Users/Admin/Documents/A%20SKOLA%20naujene/2012_2013/ATTISTIBAS%20plans/video_sizeti/4maijs_mpeg2video.mpg
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Skolas darba stiprās puses: 

 tiek organizēts klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju darbs skolēnu karjeras izvēles jomā; 

 profesionālās izglītības materiāli tiek vākti un sistematizēti; 

 notiek sadarbība ar karjeras izvēles centru; 

 skolēniem ir iespēja reāli iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darbu. 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

 paaugstināt skolēnu motivāciju eksakto mācību priekšmetu apguvē un profesijas izvēlē; 

 sadarboties skolēnu motivēšanā karjeras izvēlē ar vecākiem. 

 

 

4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts: 

 

Skolā tiek atbalstīta skolēnu piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos. Katra mācību gada beigās 

skola organizē pasākumu „Pateicības diena”, kurā apsveic un apbalvo visus olimpiāžu un konkursu uzvarētājus. Mācību gada laikā skola 

organizē mācību priekšmetu olimpiādes. Skolēni arī piedalās Daugavpils novada olimpiādēs.  

Daudzi skolotāji piedāvā skolēniem papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi gan stundu laikā, gan pulciņos, gan 

fakultatīvajās un individuālajās nodarbībās.  

Skolotāji palīdz  tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri dažādu iemeslu dēļ ilgstoši nav apmeklējuši skolu, tam paredzētas 

skolotāju individuālas konsultācijas un fakultatīvās nodarbības. Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks. Skolotāji ņem vērā skolēnu 

individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju konsultāciju laikā.  

2009./2010. mācību gadā tika aizsākts pasākums skolēnu mācību sasniegumu un uzvedības izskatīšanai apspriedē pie administrācijas 

individuāli katram skolēnam. 

Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja skolēnam ir  grūtības mācībās. Priekšmetu skolotāji regulāri sadarbojas ar klašu audzinātājiem, 

cenšas kopīgi risināt problēmas.  

Nepieciešamības gadījumā skolēniem ir iespēja saņemt psihologa, logopēda vai cita speciālista konsultāciju. 2009./2010. mācību gada 

rudenī pēc vecāku lūguma tika organizēta  1. klases skolēnu tikšanās ar psihologu.  

 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolā tiek organizēts darbs ar talantīgajiem bērniem; 

 skolēniem ar grūtībām mācībās ir iespējams saņemt priekšmetu skolotāju palīdzību; 

 skolā tiek pētīta skolēnu izaugsmes dinamika; 

 skolai ir pieejami sava logopēda un skolas māsas pakalpojumi. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Skolas psihologa, skolotāja palīga štatu vienību ieviešana; 

 izveidot vienotu skolēnu izaugsmes dinamikas elektronisku datu bāzi; 

 mācību un ārpusklases darba diferencēšana, veicinot talantīgo bērnu spēju attīstību un sniedzot palīdzību skolēniem ar grūtībām 

mācībās. 

 

 

4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālajām vajadzībām: 

     Skola ir izstrādājusi, licencējusi un uzsākusi īstenot trīs speciālās izglītības programmas skolēniem ar speciālām vajadzībām un grūtībām 

mācībās, kuras skolēni apgūst integrēti.  

No skolotāju puses tiek veikts rūpīgs un sistemātisks darbs skolēnu vajadzību izzināšanā un savlaicīgā diagnosticēšanā.  Skolēniem ar 

speciālajām vajadzībām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība - tiek veidoti individuālie izglītības plāni, nodrošināta individuālā pieeja mācību 

darbā. Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir iespēja konsultēties ar psihologu, logopēdu. Nepieciešamības gadījumā skolēni kopā ar vecākiem 

apmeklē pilsētas pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Skola organizē mājas apmācību skolniecei ar veselības problēmām, kura apgūst speciālās izglītības programmu. Šī skolniece tiek 

apmācīta mājās, tomēr pēc vecāku lūguma uz dažām stundām tiek atvesta uz skolu, lai viņai būtu iespēja iesaistīties mācību procesā kopā ar 

vienaudžiem. 

 

Skolas darba stiprās puses; 

 tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības; 

 tiek nodrošināta iespēja izglītoties skolēniem ar speciālām vajadzībām; 

 nepieciešamības gadījumā skolēniem tiek nodrošināta mājas apmācība. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt  pilnveidot atbalsta sniegšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, piesaistot atbalsta personālu, ciešāk sadarbojoties ar 

ģimenēm; 

 pilnveidot skolēnu ar speciālajām vajadzībām izpētes sistēmu, izmantojot individuālos darbības plānus un individuālās izaugsmes 

kartes; 

 izveidot metodisko materiālu kopu skolēniem ar speciālām vajadzībām. 
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5. SKOLAS VIDE 
 

Izvirzītās prioritātes: 

Atbildīgas, harmoniskas, kulturālas personības veidošana skolas pedagoģiskajā procesā. 

Skolas estētiskās vides veidošana. 

Skolas koleģialitāte un savstarpējā sadarbība. 

 

5.1. Skolas mikroklimats: 

  

Skolai ir sava dienasgrāmata. Skolai tiek veidots savs logotips. Lai nodrošinātu vienlīdzīgumu un taisnīgumu skolā, regulāri tiek 

veiktas skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujas. Izzinot vecāku uzskatus un vēlmes, ar 2010. gada 1. septembri 1. klases skolēniem tika ieviesta 

vienota skolas forma,  turpmākajos gados secīgi ieviešot visā skolā. Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu 

un lepnumu par skolu, veidojot skolas tēlu sabiedrībā – organizējot pasākumus, informējot par skolas darbību  mājas lapā, izdodot 

informatīvos bukletus, piedaloties Daugavpils novada pasākumos. Skolā regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri veltīti valsts svētkiem un 

svinamajām dienām.  

Skolā  darbojas Skolēnu parlaments.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ar dienasgrāmatu starpniecību ir pieejami gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 

Skola aktīvi piedalās sava pagasta un novada sporta dzīvē. Lai nodrošinātu skolas vadības sadarbību ar skolēniem, tiek organizētas 

direktora tikšanās ar Skolēnu parlamenta  locekļiem. . 

Skolā  darbojas Skolas Padome, ar kuras palīdzību tiek veikta tiešā sadarbība ar skolēnu vecākiem. 

 Lai nodrošinātu disciplīnu, drošību skolā, katru gadu tiek sastādīts un apstiprināts skolotāju dežūru grafiks. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolā ir labvēlīga, ģimeniska vide; 

 skolā ir sakārtota un pieejama drošības noteikumu, iekšējās kārtības noteikumu u.c. dokumentu pakete; 

 skolas vide ir fiziski un morāli droša. 

  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt pakāpenisku skolas formas elementu ieviešanu pamatskolas skolēniem, kā arī veikt ieviešanas un lietderīguma analīzi. 
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5.2.  Skolas fiziskā vide: 

 

Skola ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - pirmais stāvs aprīkots ar uzbrauktuvēm, 2013. gada aprīlī tika uzstādīts pacēlājs uz skolas 

ēkas otro stāvu. 

2010.gada vasarā tika veikta skolas sporta zāles akustikas uzlabošana, ierīkota dežūrtelpa pie ieejas skolā, veikts skolas telpu kosmētiskais 

remonts. 

Skolas iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skolā ir viena datorklase (13 datori, visi ar internetpieslēgumu), katrā 

mācību klasē un kabinetos no 2012. gada ir datori ar internetpieslēgumu. Skolā ir bibliotēka un lasītava, kura aprīkota ar datoru.  Kopējais 

grāmatu skaits –15513, t.sk. mācību grāmatas – 8716. Skolai ir sava ēdnīca, kurā katru dienu tiek organizēta skolēnu un darbinieku ēdināšana.  

Skolas kabineti ir izremontēti un aprīkoti ar nepieciešamajām iekārtām. Katrā kabinetā ir atbildīgais skolotājs, kurš rūpējas par kabineta 

estētisko izskatu. Skolēni arī rūpējas par kārtību klašu telpās. Par skolas telpu sakārtotību rūpējas skolas tehniskais personāls. Sākumskolas 

kabineti atrodas 1. stāvā, kur arī atrodas aktu zāle, ēdnīca, sporta zāle un tualete skolēniem. 2. stāvā izvietoti mācību priekšmetu kabineti. 

Skolā  tiek organizētas skolēnu zīmējumu vai radošo darbu izstādes. Skolotājiem iekārtota skolotāju istaba, kurā ir iespēja saņemt 

nepieciešamo informāciju, izmantot internetu (ir 2 datori, printeris un kopētājs), atpūsties. Skolā tika ierīkots psihologa/logopēda kabinets, 

zobārstbiecības kabinets. Skolas telpas ir drošas, visos gaiteņos atbilstoši noteikumiem ir izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas/izejas un 

uzstādīta ugunsdrošības signalizācija. Skola rūpējas arī par skolas apkārtējo vidi. Skolas apkārtne ir sakopta un apzaļumota.  

2011. gadā skolā tika veikta risku noteikšana un novērtēšana visās darba vietās. 

    2011. gadā skolas telpās par kopējo summu Ls 9674 tika  veikti   šādi remontdarbi:  nomainīti visā skolā garderobju skapji un 

iegādāta virtuves iekārta meiteņu mājturības kabinetā Ls 7900 apmērā, nokrāsota grīda klašu kabinetos, sporta zālē un 2. stāva koridorā. Tika 

uzsākta malkas šķūņa celtniecība, izremontēta skolas šautuve, salabots celiņš līdz šautuvei, izveidotas jaunas puķu dobes un nolīdzināta zemes 

virskārta pretī skolai, izremontēta tāllēkšanas bedre skolas stadionā, cepeškrāsns ēdnīcā, skolēnu mēbeles, dalēji nomainītas klašu durvis, 

ierīkots skolas remontstrādnieka kabinets. 

      Skolas padome, vecāki, skolotāji pieteica šautuves renovācijas projektu konkursam „Kopā būt”, ieguva atbalstu un Daugavpils novada 

domes līdzfinansējumu Ls 300 apmērā. Pateicoties tam tika renovēta un 2011. gada 7. decembrī svinīgi atklāta un nodota ekspluatācijā 

renovētā skolas šautuve. 

      Skolas padomes aktīvistu grupa pieteicās Hipotēku un Zemes bankas izsludinātajā konkursā „Mēs paši” un ieguva līdzekļus Ls 200 apmērā 

āra soliņu  izgatavošanai. 

2012. gadā tika uzstādīta videonovērošana skolas telpās un skolas ārējā teritorijā. Tika noslēgts līgums par skolas ugunsdrošības un apsardzes 

signalizācijas apkopi un apkalpošanu  ar SIA “Evor Latgale”. Medicīnas kabinets tika papildināts ar medicīnas materiāliem. Pedagoģiskie un 

tehniskie darbinieki  katru gadu veic ikgadējo obligāto veselības medicīnisko pārbaudi, kuras  rezultāti atspoguļoti personīgajās sanitārajās 

grāmatiņās. 

Pirms apkures sezonas uzsākšanas saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem  tika veikta dūmvada tīrīšana, veikta ugunsdzēšamo aparātu apkope 

un uzpilde. 

Pašu spēkiem  tika pabeigta malkas novietnes būvniecība,  veikta skolas teritorijas apzaļumošana - izveidotas puķu dobes, ierīkota strūklaka, 

uzstādīti soliņi, padziļināts skolas dīķis. Skolas aktu zālē tika uzbūvēta starpsiena, uzstādīta spoguļsiena, aktu zāle aprīkota ar multimediju 

tehnoloģijām un akustisko sistēmu (mikšerpults, mikrofonu pastiprinātāji). 

Saviem spēkiem tika izveidoti un uzstādīti informācijas stendi skolas pirmajā stāvā, skolotāju istabā, direktora vietnieces kabinetā, vizuāli 

noformētas skolas gaiteņu sienas, durvis; uzstādīti dekoratīvi tematiski patriotiskie stendi skolas otrajā stāvā. 
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Skolas darba stiprās puses : 

 skolas telpas ir siltas un mājīgas; 

 skolas administrācija kontrolē skolas tīrību un atbilstību sanitārajām normām; 

 skolas apkārtne labiekārtota, nodrošināta vide atpūtai, spēlēm, rotaļām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 renovēt skolas stadionu; 

 turpināt skolas piedalīšanos dažādos projektos, kuri saistīti ar skolas vides labiekārtošanu; 

 skolas teritorijas apgaismošana; 

 aprīkot skolas aktu zāli ar skatuves apgaismojumu; 

 turpināt labiekārtot skolas teritoriju – ierīkot celiņus, atpūtas zonu, izveidot Zaļo klasi. 

 nomainīt  četros kabinetos solus un krēslus; 

 mūzikas, dabaszinību un datorklasē uzstādīt termožalūzijas; 

 iegādāties astoņus projektorus un astoņus ekrānus mācību procesam;  

 nožogot skolas teritoriju; 

 izvietot „gulošo policistu”  pie skolas teritorijas; 

 izvietot ielu trenažierus  skolas teritorijā. 
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6.  SKOLAS RESURSI 

 

Izvirzītās prioritātes: 

Informācijas tehnoloģiju, materiāli tehniskās bāzes pilnveide. 

 

 

6.1.Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana 

 

Skolas telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Klases aprīkotas atbilstoši skolēnu mācīšanās vajadzībām, katrā 

stāvā ir vismaz viens kabinets, kurš ir aprīkots ar televizoru, videomagnetofonu, DVD atskaņotāju, magnetofonu, kodoskopu,  lai skolotāji, 

savstarpēji vienojoties, to varētu pēc nepieciešamības izmantot. Skolā ir bibliotēka, datorklase ar interneta pieslēgumu, kuru skolēni un 

skolotāji izmanto pastāvīgajam un individuālajam darbam, gatavojoties mācību procesam un veidojot projektu darbus, referātus, zinātniski 

pētnieciskos darbus. Skolotāji izmanto mācību stundās ierakstus svešvalodās, mūzikas ierakstus, videofilmas un DVD ierakstus. 

2012. gadā katra mācību klase un kabinets tika nodrošināta ar datoru ar pieslēgumu internetam, katrā stāvā ir kabinets, kurā uzstādīts 

multimediju projektors. 

2012. gadā skolas dabaszinību kabinets tika aprīkots ar interaktīvo tāfeli, aktu zālē tika uzstādīts multimediju projektors, pieejams 

izmantošanai ne tikai ārpusklases pasākumos, bet arī mācībām, atpūtai. Latvijas izglītības iestāžu informatizācijas projekta ietvaros skola 

saņēma 7 datorus. Tika izveidota bezvadu interneta sakaru sistēma visā skolas teritorijā.  

Skolas darbības stiprās puses: 

 skola iet kopsolī ar novitātēm mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju attīstībā un ieviešanā izglītības iestādēs; 

 ir informatizēts mācību process, efektīgi darbojas skolēnu sasniegumu elektroniskās uzskaites sistēma „Mykoob”. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 paplašināt skolotāju savstarpējo sadarbību esošo mācību tehnisko līdzekļu efektīvākai izmantošanai; 

 

6.2. Skolas finansu resursu nodrošinājums un izmantošana 

 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot mācību 

un metodisko literatūru, nepieciešamos mācību tehniskos līdzekļus kabinetu un sporta zāles materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. Skolas 

darbības finansēšana notiek gan no valsts budžeta (pedagoģisko darbinieku atalgojums), gan no pašvaldības budžeta (tehniskā personāla 

atalgojums, skolas uzturēšana, izglītības programmu realizēšanas nodrošināšana, materiālās bāzes uzlabošana u.t.t.). Skolas finansiālos 

darījumus veic Naujenes pagasta grāmatvedība. Skola, organizējot saimniecisko darbību, katru gadu nodrošina iespēju robežās attīstības plāna 

prioritāšu finansēšanu un neliela apjoma kosmētiskos remontus. 
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6.3. Personāla nodrošinājums, nodarbinātības efektivitāte, attīstība. 

 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem personāla resursiem izglītības programmu īstenošanai. Visiem skolotājiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība. Skolotāji regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un seminārus. 

Laika posmā no 2007. gada līdz 2012. gadam skolotāji apmeklējuši 66 tālākizglītības programmas profesionālās kvalifikācijas celšanai. 

 
Tālākizglītības programmas apguvušo skolotāju skaits. 

 

 
 

 

Skolotāju darba slodze ir optimāla, nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi. 

Skolotāju darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un 

kvalifikāciju. 

Skolas vadība zina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses. 

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos Darba kārtības noteikumos un amatu aprakstos. 

Skolotāji var izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai. 
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Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par skolas vadības darba struktūru, skolas darbību un visu darbinieku pienākumiem, 

tiesībām un atbildības jomām. 

Skolā izveidotas un darbojas mācību priekšmetu metodiskās komisijas, pedagoģiskā padome. 

Skola nodrošināta ar kvalificētiem tehniskajiem darbiniekiem. 

 

Skolotāju tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar valsts un skolas darba attīstības prioritātēm. Skolā tika izveidots skolotāju tālākizglītības 

plāns, kurš tiek precizēts katru mācību gadu. Katru mācību gadu tālākizglītības vajadzību apzināšanu veic direktora vietniece izglītības 

jautājumos. Skolotāji dalās pieredzē ar kolēģiem metodisko komisiju sanāksmēs. Skolā glabājas dokumentāla informācija par katra skolotāja 

tālākizglītības aktivitātēm. 

Skolotāji iesaistījušies pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas procesā 

2010./2011. mācību gadā – 2 skolotāji ieguva 3. kvalitātes pakāpi. 

2011./2012. mācību gadā – 1skolotājs ieguva 2. kvalitātes pakāpi, 

                                            2 skolotāji ieguva 3. kvalitātes pakāpi, 

                                            1 skolotājs ieguva 4. kvalitātes pakāpi. 

2012./2013. mācību gadā 3 skolotāji pieteicās 3. kvalitātes pakāpes ieguvei. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
 turpināt skolotāju  tālākizglītības plānošanu; 

 pilnveidot skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņas sistēmu; 

 ieviest psihologa, skolotāja palīga štata vienības. 

 

 

 

7.  SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Izvirzītās prioritātes: 

Skolas attīstības plāna veidošana 2007.-2012. gadam. 

Iekšējo normatīvo dokumentu koriģēšana atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

E-klases ieviešana. 

Skolas akreditācija. 

Skolas vadības sistēma. 

Skolas attīstības prioritāšu īstenošanas izvērtēšana un jauna attīstības plāna veidošana. 

 

7.1. Skolas darba vērtēšana: 

Skola katru gadu veic skolas darba analīzi un sastāda darba plānu nākamajam mācību gadam, kurā piedalās gan skolas administrācija, 

gan pedagoģiskais personāls, gan atbalsta personāls. Skolas darba analīzes formas un veidi veidojušies daudzus gadus, meklējot efektīvākas 

izvērtējuma metodes un saprotamāku formu. Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas uzkrāšana notiek mācību gada laikā atbilstoši skolas 

prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem un darba plānam. Lai iegūtu pilnu informāciju, skolā tiek veiktas skolotāju aptaujas, sarunas ar skolotājiem 

un darbiniekiem, skolotāji veic pašvērtējumu. Skolotāju pašvērtējumus apkopo direktora vietniece izglītības jomā un  secinājumus, 
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priekšlikumus iesniedz  direktoram. Skolotāji tiek iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas principiem, rezultatīvajiem rādītājiem un 

pētāmajām jomām.  

Pašvērtējuma rakstīšanas gaitā ir veikta skolas dokumentu izpēte, skolēnu, vecāku un skolotāju anketēšanas rezultātu apkopošana un 

analīze. Skolotāji ar skolas darba analīzi un darba plānu tiek iepazīstināti mācību gada sākumā .  

 

 7.2. Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana: 

 

Skolā tika izstrādāts skolas attīstības plāns 2007.-2012. gadam. Tajā ir vispārējs skolas raksturojums, skolas darbības pamatmērķi un 

uzdevumi, skolas darba pašvērtējums par iepriekšējo periodu, skolas attīstības prioritātes, īstenošanas gaitas plānojums un ieviešanas gaita. 

Plānotās prioritātes tiek koriģētas. Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāts mācību gada plāns. Katru mēnesi, ņemot vērā skolas gada darba 

plānu un Izglītības pārvaldes mēneša plānu, tiek koriģēts un sastādīts mēneša pasākumu kalendārais plāns, kurš tiek apspriests apspriedē pie 

vadības un apstiprināts ar direktora rīkojumu. Plāna kopija ir pieejama katram skolotājam. Plāna izpilde tiek kontrolēta un analizēta apspriedēs 

pie vadības.  

Skolas attīstības plāns tika akceptēts pedagoģiskās padomes sēdē un  saskaņots ar dibinātāju. Ar attīstības plānu var iepazīties skolotāju istabā, 

bibliotēkā, direktora kabinetā,  Naujenes pagasta pārvaldē un bibliotēkā  gan ar izdruku, gan elektroniskā veidā. Skolas attīstības plāna izpildi 

uzrauga un kontrolē direktors. 

 

 

7.3. Skolas vadības darba kvalitāte: 

 

Skolas darbību nosaka skolas Nolikums un skolas darbību reglamentējošie iekšējie dokumenti. Katru gadu pēc nepieciešamības tajos tiek 

veikti grozījumi. Šos dokumentus un grozījumus tajos apstiprina direktors. Šie dokumenti ir:  

 Skolas izglītības programmas. 

 Darba kārtības noteikumi.  

 Iekšējās kārtības noteikumi. 

 Skolas padomes reglaments. 

 Pedagoģiskās padomes reglaments.  

 Skolēnu parlamenta reglaments.  

 Metodisko komisiju reglaments.  

 Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments.  

 Pagarinātās dienas grupas reglaments.  

 Bibliotēkas reglaments. 

Skolotāji ievēro ikgadējā darba plāna un skolas darbību reglamentējošo dokumentu prasības.  

Direktora vietnieku un darbinieku darba pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas amatu aprakstos. Direktors un direktora vietnieki 

pārrauga skolas darbību visās pamatjomās. Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu skolotājus apspriedēs pie vadības, pedagoģiskās 

padomes sēdēs un izvieto informāciju un apspriedes pie vadības protokolus lietvedes kabinetā. Apspriedes pie vadības notiek atbilstoši darba 

plānam. Skolas vadība organizē pedagoģiskā padomes sēdes, no kurām vismaz viena ir tematiskā. 

Skolēnu parlaments darbojas pēc izstrādāta plāna, kuru apstiprina direktors. Tā sanāksmes darbību koordinē direktora vietniece 

audzināšanas jomā. Direktors pārrunā  ar Skolēnu parlamenta locekļiem aktuālus jautājumus. 
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Skolā  darbojas Skolas padome, kuras sanāksmes notiek atbilstoši sastādītam darba plānam. Skolas padome nodrošina  skolas vadības 

saikni ar skolēniem, vecākiem, pašvaldību un skolotājiem. 

Skolā aktīvi darbojas arodbiedrības komiteja, kuru vada priekšsēdētāja Alita Kokina. Arodbiedrības komiteja regulāri atbalsta skolas 

pasākumus – Skolotāju dienas organizēšanu, Jaungada pasākumu un citus, kā arī organizē ekskursijas skolotājiem un skolas darbiniekiem, 

pārstāv skolotāju intereses.  

Skolas vadība organizē, veicina un atbalsta skolas sadarbību ar citām skolām. Jau daudzus gadus skola sadarbojas ar Vitebskas novadu 

izglītības jautājumos. 2010. gada vasarā notika skolēnu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vitebsku, kurā piedalījās 5 Naujenes pamatskolas 

skolēni. 

 

 

Skolas dara stiprās puses: 

 skolas administrācija īsteno plānveidīgu kontroli; 

 vadības komanda ir saliedēta; 

 skolas darba analīzē iesaistās viss pedagoģiskais kolektīvs; 

 pašvērtēšanā konstatētie trūkumi tiek ietverti turpmākā darba plānošanā; 

 skolas darba plānošana tiek veikta demokrātiski, aptverot visas struktūras; 

 skolā ir visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija; 

 administrācijas darba pienākumi un tiesības ir noteiktas amatu aprakstos; 

 administrācija pārrauga pienākumu izpildi, sniedz atbalstu darbiniekiem; 

 laba sadarbība ar Daugavpils novada Izglītības pārvaldi, Naujenes pagasta pārvaldi, Naujenes pagasta struktūrvienībām, dienestiem; 

 skolas administrācija veicina radošu skolas vidi, atbalsta inovācijas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 izveidot perspektīvās attīstības plānu turpmākiem 3 gadiem; 

 akreditēt speciālās pamatizglītības programmu; 

 strukturēt un aktivizēt skolas pašpārvaldes darbu; 

 dažādot skolotāju pieredzes apmaiņas metodes. 
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Naujenes pamatskolas attīstības prioritātes 2013. – 2016.gadam. 

 
Gads 2013. IX.-XII 2014. 2015. 2016. 

 

Pamatjoma Prioritātes 

Mācību saturs Speciālās pamatizglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamās metodiski 

materiālās bāzes izveide, 

pilnveidošana. 

Speciālās pamatizglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamās metodiski 

materiālās bāzes izveide, 

pilnveidošana. 

Patriotiskās audzināšanas, savas 

piederības dzimtai pusei  

integrēšana mācību priekšmetu 

programmās. 

Skolēnu karjeras izglītības 

integrēšana mācību priekšmetu 

programmās. 

Mācīšana un 

mācīšanās      

Pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba 

prasmes, tuvinot mācību procesu reālai 

dzīvei 

Pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba 

prasmes, tuvinot mācību procesu 

reālai dzīvei 

Veicināt skolēnu mācību 

motivāciju un personīgo atbildību 

par mācību sasniegumu pozitīvas 

dinamikas sasniegšanu 

Veicināt un atbalstīt skolēnu 

līdzdalību valsts un 

starptautiska mēroga projektos. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Vienotas skolēnu sasniegumu izpētes 

un izaugsmes dinamikas datu bāzes 

izveide elektroniskā vidē 

Vienotas metodiskas materiāla kopas 

„Skolēnu pašvērtējums un 

savstarpējais vērtējums” izveide. 

Skolēnu pašvērtējuma un 

savstarpējā vērtējuma prasmju 

izkopšana. 

Skolēnu līdzatbildības par 

saviem mācību sasniegumiem 

paaugstināšana. 

Atbalsts 

skolēniem 

Interešu izglītības programmu klāsta 

paplašināšana tautas tradīciju 

izzināšanai un nostiprināšanai. 

Atbalsta personāla ieviešana 

vispārējās un speciālās pamatizglītības 

programmu īstenošanai. 

 

Mācību un ārpusklases darba 

diferencēšana, veicinot talantīgo 

skolēnu izaugsmi un sniedzot 

palīdzību skolēniem ar grūtībām 

mācībās. 

Skolēnu iesaistīšana 

starptautiskās mācību un 

audzināšanas apmaiņas 

programmās. 

Skolas vide Piederības savai skolai un novadam 

apziņas stiprināšana. 

 

 

 

Labvēlīgas, veselību rosinošas mācību 

un fiziskās darba vides pilnveidošana. 

Skolēnu atbildības par savu 

uzvedību un rīcību rosināšana. 

Skolas tēla popularizēšana. 

Skolas resursi Mūsdienu tehnoloģiju pielietošanas 

iespēju paplašināšana. 

 

 

 

Skolas bibliotēkas morāla un fiziska 

renovācija. 

Tehnoloģiju materiālās bāzes 

papildināšana un atjaunošana. 

Skolas ārējās teritorijas 

funkcionālo iespēju uzlabošana. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Sagatavot akreditācijai speciālās 

izglītības programmu ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem attīstības traucējumiem, 

kods 21015911. 

Skolas pašpārvaldes darba 

strukturēšana un aktivizēšana. 

Skolotāju vienotas pieredzes 

apmaiņas kārtības izveide un 

īstenošana elektroniskā vidē. 

Skolas attīstības plāna izstrāde. 

 

Apzīmējumi:  

DVIJ –direktora vietnieks izglītības jomā 

DVAJ – direktora vietnieks audzināšanas jomā 
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Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Darbs ar pedagoģiskā kolektīva iepazītināšanu ar 

nepieciešamajām prasībām speciālās pamatizglītības 

īstenošanai. 

DVIJ 2013.-2014. Cilvēkresursi Direktors 

2. Metodisko materiālu speciālo izglītības programmu 

īstenošanai izstrādne. 

DVIJ, MKvad. 2013.-2014. Cilvēkresursi Direktors 

3. Metodisko materiālu speciālo izglītības programmu 

īstenošanai realizēšana. 

DVIJ 2013.-2014. Cilvēkresursi Direktors 

4. Vienotas metodisko materiālu speciālo izglītības programmu 

īstenošanai datubāzes izveide apritei elektroniskā vidē. 

DVIJ 2013.-2014. Cilvēkresursi Direktors 

5. Mācību priekšmetu programmu ar integrētu patriotiskās 

audzināšanas, piederības savam dzimtajam novadam saturu  

izstrāde un ieviešana . 

DVIJ, MKvad. 2015. Cilvēkresursi Direktors 

6. Mācību priekšmetu programmu ar integrētu karjerizglītības 

saturu izstrāde un ieviešana. 

DVIJ, MKvad. 2016. Cilvēkresursi Direktors 

7. Izglītības programmas satura apraksta pilnveidošana, 

koriģēšana. 

DVIJ 2013.-2016. Cilvēkresursi Direktors 

8. Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana atbilstoši 

izglītības standartiem. 

DVIJ 2013.-2016. Cilvēkresursi Direktors 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte  Speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai nepieciešamās metodiski 

materiālās bāzes izveide, pilnveidošana. 

 Patriotiskās audzināšanas, savas piederības dzimtai pusei  integrēšana 

mācību priekšmetu programmās. 

 Skolēnu karjeras izglītības integrēšana mācību priekšmetu programmās. 

Mērķis Izstrādājot un īstenojot savas mācību priekšmetu programmas, sniegt iespēju skolēniem 

pilnvērtīgi realizēties mācību procesā. 

Novērtēšanas kritēriji  Izveidota speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai nepieciešamā metodiski 

materiālā bāze - mācību priekšmetu programmas, atbalsta materiāli, individuālās 

izpētes kartes u.c. metodiski materiāli. 

 Atsevišķos mācību priekšmetos skolotāju izstrādātas mācību priekšmetu programmas 

ar integrētu patriotiskās audzināšanas, piederības savam dzimtajam novadam saturu. 

 Atsevišķos mācību priekšmetos skolotāju izstrādātas mācību priekšmetu programmas 

ar integrētu karjerizglītības saturu. 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte  Pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba prasmes, tuvinot mācību procesu 

reālai dzīvei. 

 Veicināt skolēnu mācību motivāciju un personīgo atbildību par mācību 

sasniegumu pozitīvas dinamikas sasniegšanu. 

 Veicināt un atbalstīt skolēnu līdzdalību valsts un starptautiska mēroga 

projektos. 

Mēķis Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes,  iesaistot skolēnus pētnieciskajā darbībā, 

līdzdarbībā valsts un starptautiska mēroga projektos. 

Novērtēšanas kritēriji  Skolēni tiek iesaistīti pētnieciskajā darbībā visos mācību priekšmetos. 

 Mācību priekšmetu programmas paredz mācību satura īstenošanu integrēti 

reālās dzīves situācijās. 

 Izveidota kārtība skolēnu līdzatbildībai savu sasniegumu pozitīvas dinamikas 

sasniegšanai. 

 Skolēni iesaistās valsts un starptautiska mēroga projektos, apmaiņas 

programmās. 

 

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Nostiprināt skolēnu zināšanu praktisko pielietošanu mācību 

stundās, ārpusstundu pasākumos, projektu darbos. Akcentēt 

zināšanu praktiskas lietošanas prasmes pārbaudes darbu saturā un 

vērtēšanā. 

DVIJ 

DVAJ 

2013.-2014. Laika resursi 

Cilvēkresursi 

Direktors 

2. Veikt stundu vērošanu ar mērķi vērtēt skolēnu mācīšanās un 

zināšanu praktiskas lietošanas prasmes 

DVIJ 

DVAJ 

2013.-2014. Laika resursi 

Cilvēkresursi 

Direktors 

3. Kontrolēt papildnodarbību , konsultāciju grafika izpildi, koriģēt 

to. 

DVIJ 

 

2013.-2014. Laika resursi 

 

Direktors 

4.Kontrolēt ārpusklases pasākumu kvalitāti, koriģēt to. DVAJ 2013.-2014. Laika resursi 

 

Direktors 

5.Analizēt skolēnu sasniegumu dinamiku. DVIJ,skolotāji. 2015. Laika resursi, 

cilvēkresursi 

Direktors 

6. Iesaistīt skolēnus savu sasniegumu dinamikas veikšanā, 

pozitīvu rezultātu sasniegšanai. 

DVIJ,skolotāji. 2015. Laika resursi, 

cilvēkresursi 

Direktors 

7.Norošināt iespēju skolēniem piedalīties dažādos valsts mēroga DVAJ,DVIJ, 2015. Laika resursi, Direktors 
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un starptautiskos projektos. skolotāji. cilvēkresursi 

8.Skolotājiem izveidot priekšnoteikumus iesaistīšanās iespējām 

dažādos starptautiskos projektos, apmaiņas programmās. 

DVAJ,DVIJ, 

skolotāji. 

2015. Laika resursi, 

cilvēkresursi 

Direktors 

9. Nodrošināt skolēniem iespēju piedalīties izglītojošos 

pasākumos pagastā, novadā, valstī. 

DVAJ 2013.-2016. Laika resursi, 

cilvēkresursi 

Direktors 

10.Dažādot skolotāju pieredzes apmaiņas kārtību skolā. DVIJ 2016. Laika resursi, 

cilvēkresursi 

Direktors 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte  Vienotas skolēnu sasniegumu izpētes un izaugsmes dinamikas datu bāzes 

izveide elektroniskā vidē. 

 Vienotas metodiskas materiāla kopas „Skolēnu pašvērtējums un savstarpējais 

vērtējums” izveide. 

 Skolēnu pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma prasmju izkopšana. 

 Skolēnu līdzatbildības par saviem mācību sasniegumiem paaugstināšana. 

Mērķis Nodrošināt skolēniem iespēju pozitīvas mācību dinamikas sasniegšanai. 

Novērtēšanas kritēriji  Tiek izveidota un ieviesta vienota skolēnu mācību sasniegumu un izaugsmes 

dinamikas izpētas datu bāze elektroniskā vidē. 

 Izveidota un lietota metodiska materiāla kopa skolēnu pašvērtējuma un savstarpēja 

vērtējuma prasmju izkopšanai, līdzatbildības par saviem sasniegumiem rosināšanai. 

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izveidot vienotu kārtību skolēnu mācību 

sasniegumu un izaugsmes dinamikas izpētei 

un analīzei elektroniskā vidē. 

DVIJ 2013. Laika resursi Direktors 

2. Analizēt skolēnu mācību sasniegumus. Priekšmetu skolotāji Regulāri Laika resursi DVIJ 

3. Analizēt skolēnu izaugsmes dinamiku. Priekšmetu skolotāji Regulāri Laika resursi DVIJ 

4. Izveidot skolēnu sasniegumu ārpusstundu 

darbā uzskaites datu bāzi. 

DVAJ 2013. Cilvēkresursi Direktors 

5. Izstrādāt vienotu metodisku materiālu kopu 

„Skolēnu pašvērtējums un savstarpējais 

vērtējums”. 

DVAJ,DVIJ, 

skolotāji 

2014. Cilvēkresursi Direktors 

6. Mācību stundās nodrošināt iespēju skolēniem 

veikt sava darba pašvērtējumu, savstarpējo 

vērtējumu. 

Priekšmetu skolotāji 2014.-2015. Cilvēkresursi DVIJ 

7. Mācību procesā rosināt skolēnus veikt savu 

sasniegumu analīzi, veidojot līdzatbildību par 

saviem mācību sasniegumiem. 

Priekšmetu skolotāji 2014.-2015. Cilvēkresursi DVIJ 
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Ieviešanas gaita 
Uzdevumi 

 

Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.Izstrādāt un apstiprināt tautiskā novirziena interešu izglītības 

programmas tautisko deju kolektīva, folkloras kopas darbībai. 

DVAJ 2013.-2014. Cilvēkresursi Direktors 

2.Organizēt tautiska novirziena interešu izglītības programmu 

darbību. 

DVAJ 2013.-2014. Cilvēkresursi 

Laika resursi 

Direktors 

3.Ieviest skolotāja palīga, psihologa štata vienības. DVIJ 2014. Skolas budžets Direktors 

4.Atbalsta personāla pasākumi skolēniem tiek plānoti un integrēti 

mācību procesa norisē. 

DVIJ 2014. Skolas budžets Direktors 

5.Izveidot elastīgu konsultāciju un individuāla darba grafiku 

atbalstam skolēniem ar grūtībām mācībās un talantīgo skolēnu 

spēju attīstībai. 

DVIJ, DVAJ 2015. Skolas budžets Direktors 

Pamatjoma 

 

Atbalsts skolēniem 

Prioritāte 

 

 Interešu izglītības programmu klāsta paplašināšana tautas tradīciju izzināšanai un 

nostiprināšanai. 

 Atbalsta personāla ieviešana vispārējās un speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai. 

 Mācību un ārpusklases darba diferencēšana, veicinot talantīgo skolēnu izaugsmi un sniedzot 

palīdzību skolēniem ar grūtībām mācībās. 

 Skolēnu iesaistīšana starptautiskās mācību un audzināšanas apmaiņas programmās. 

Mērķis 

 

Atbalstot skolēnu spēju pilnveidi ikdienā, veicināt iespējas viņu iesaistīšanai dažādos valsts un starptautiska 

mēroga projektos,  apmaiņas projektos. 

Novērtēšanas kritēriji  Skolā darbojas dažādas tautiska novirziena interešu izglītības programmas (tautas deju kolektīvs, 

folkloras kopa). 

 Skolā ieviestas skolotāja palīga, psihologa štata vienības. 

 Mācību un audzināšanas process pielāgots apguvei skolēniem ar dažādām spējām. 

 Skola iesaistījusies dažādās starptautiskās apmaiņas programmās. 
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6.Izveidot atbalsta metodisko materiālu datu bāzi skolēniem ar 

speciālām vajadzībām. 

DVIJ 2015. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 

7.Skolotājiem radīt nosacījumus skolēnu iespējai iesaistīties 

starptautiskās mācību un audzināšanas darba apmaiņas 

programmās. 

DVIJ,DVAJ 2016. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 
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Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte  Piederības savai skolai un novadam apziņas stiprināšana. 

 Labvēlīgas, veselību rosinošas mācību un fiziskās darba vides pilnveidošana. 

 Skolēnu atbildības par savu uzvedību un rīcību rosināšana. 

 Skolas tēla popularizēšana. 
 

Mērķis Nodrošināt skolēniem un skolas darbiniekiem labvēlīgas, estētiski sakārtotas, savu dzimto novadu, valsti 

izzinošas vides pieejamību. 

Novērtēšanas kritēriji  Skolēni apzinās piederības savai skolai, novadam nozīmi. 

 Skolas fiziskā vide ir estētiski sakārtota. 

 Skola lielu nozīmi piešķir veselīga dzīvesveida popularizēšanai un izkopšanai. 

 Skolā ir labvēlīga saskarsme starp skolēniem, darbiniekiem. 

 Skolas teritorija ir sakārtota, apzaļumota, tanī radīta iespēja skolēnu mācību procesa un ārpusstundu aktivitāšu 

organizēšanai ārpus skolas telpām.  

 Skolas teritorija ir pielāgota skolēnu drošībai. 

 Skolai ir izveidota sava mājas lapa interneta vietnē. 

 Skolas tēls tiek popularizēts plašākiem sabiedrības slāņiem. 

 

 

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.Mācību un audzināšanas satura dokumentos iestrādāt savas piederības 

skolai, novadam popularizēšanas ideju. 

 

DVIJ,DVAJ, 

skolotāji 

2013.-2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 

2.Izveidot skolas telpās uzskates materiālus, popularizējošus skolas, 

novada, valsts nozīmes faktus. 

DVSJ 2013.-2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi, 

skolas 

budžets 

Direktors 

3.Pilnveidot un estētiski uzlabot skolas fizisko vidi. DVSJ 2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi, 

skolas 

budžets 

Direktors 

4.Mācību un audzināšanas procesā popularizēt veselīgu dzīvesveidu, 

organizējot ārpusstundu pasākumus un iestrādājot šo tēmu mācību 

priekšmetu un audzināšanas programmu saturā. 

DVIJ, DVAJ, 

priekšmetu 

skolotāji 

2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 

5.Skolas teritorijā izveidot Zaļo klasi, uzstādīt ielu trenažierus. DVSJ 2014. Cilvēkresursi, Direktors 
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laika resursi, 

skolas 

budžets 

6.Ierīkot „gulošo policistu”, nožogot skolas teritoriju. DVSJ 2015. Cilvēkresursi, 

laika resursi, 

skolas 

budžets 

Direktors 

7.Izveidot internetvidē savu mājas lapu. DVIJ 2016. Cilvēkresursi, 

skolas 

budžets 

Direktors 

8.Popularizēt skolas tēlu ar masu mediju palīdzību. DVIJ, DVAJ 2013.-2016. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 
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Pamatjoma 

 

Skolas resursi                                                                                                    

Prioritāte 

 

 Mūsdienu tehnoloģiju pielietošanas iespēju paplašināšana. 

 Skolas bibliotēkas morālā un fiziskā renovācija. 

 Tehnoloģiju materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana. 

 Skolas ārējās teritorijas funkcionālo iespēju uzlabošana. 

 

Mērķis 

 

Pilnveidot skolas mācību un fizisko vidi, sniedzot iespējas skolēniem un darbiniekiem pielietot mācību un 

audzināšanas darbā mūsdienīgas tehnoloģijas, skolas bibliotēkas resursus, skolas ārējā teritorijā pieejamos 

resursus mācību un audzināšanas procesa dažādošanai. 

Novērtēšanas kritēriji  Mācību klases un kabineti aprīkoti ar mūsdienīgām tehnoloģijām, to skaitā informācijas tehnoloģijām. 

 Skolas bibliotēkā veikta telpas fiziskās vides rekonstrukcija, mēbeļu nomaiņa, veikta funkcionalitātes un 

piedāvāto iespēju uzlabošana, paplašināšana. 

 Atjaunoti novecojušie informācijas tehnoloģiju resursi datorklasē. 

 Skolas ārējā teritorija uzlabota un pielāgota mācību un audzināšanas procesa dažādošanai. 

  

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Izpildes 

laiks 

Resursi Kontrole 

1. 8 kabinetu aprīkošana ar multimediju 

projektoriem un ekrāniem 

 

Direktors 2013.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

2. Aktu zāles  aprīkošana ar skatuves 

apgaismojumu. 

 

Direktors 2013. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

3. Triju kabinetu aprīkošana ar 

termožalūzijām. 

Direktors 2014. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

4. Skolas bibliotēkas telpas rekonstrukcija. 

 

Direktors 2014. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

5. Solu un krēslu nomaiņa 4 kabinetos. Direktors 2014. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

6. Grāmatu fonda atjaunošana bibliotēkā. Direktors 2014.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 
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Valsts mērķdotācija 

7. Informācijas tehnoloģiju fonda atjaunošana 

datorklasē. 

Direktors 2015. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

8. Skolas teritorijas apgaismojuma ierīkošana. Direktors 2016. Skolas budžets tekošam 

gadamī 

Skolas padome 

Novada dome 

9. Atpūtas zonas, celiņu, Zaļās klases 

iekārtošana. 

Direktors 2013.-2016. Projekta līdzekli 

Sponsoru līdzekli 

Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

10. Ielu trenažieru uzstādīšana skolas teritorijā. Direktors 2016. Projekta līdzekli 

Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

11.  Printera iegāde. Direktors 2014.  Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

12. Mācību līdzekļu iegāde.    Direktors 2013.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

13. Improvizētas skatuves uzbūve aktu zālē. Direktors 2014. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

14. Skolas teritorijas apzaļumošanas projekta 

izstrāde. 

Direktors 2015. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

15. Klašu mēbeļu iegāde.  Direktors 2014.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

16. Pļaujmašīnas iegāde. Direktors 2014. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

17. Skolas koridoru grīdas seguma nomaiņa. Direktors 2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

18. Tautastērpu iegāde korim. Direktors 2014. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

19. Sporta tērpu iegāde. Direktors 2014.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

20. Slēpošanas inventāra iegāde – 20 komplekti. Direktors 2014.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

21. Skolas stadiona rekonstrukcijas projekta 

pasūtīšana. 

Direktors 2014. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

22. Virtuves iekārtu un mēbeļu atjaunošana. Direktors  2014.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

23. Piecu šujmašīnu iegāde meiteņu mājturības 

kabinetam. 

Direktors 

 

2014. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 
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24. Skolas teritorijas labiekārtošana. Direktors 2013.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

25. Klašu kabinetu grīdas seguma atjaunošana. Direktors 2015. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

26. Skolas stadiona rekonstrukcijas projekta 

realizēšana. 

Direktors  2015.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

27. Zēnu mājturības kabineta iekārtu iegāde. Direktors 2014.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

28. Novecojošu datoru nomaiņa. Direktors  2014.-2016. Projekta līdzekli 

Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

29. Sporta trenažieru iegāde. Direktors 2014.-2016. Projekta līdzekli 

Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 

30. Skolas kabinetu durvju nomaiņa. Direktors 2014.-2016. Skolas budžets tekošam 

gadam 

Skolas padome 

Novada dome 
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Pamatjoma 

 

Skolas darba organizācija 

Prioritāte 

 

 Sagatavot akreditācijai speciālās izglītības programmu ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem, kods 21015911. 

 Skolas pašpārvaldes darba strukturēšana un aktivizēšana. 

 Skolotāju vienotas pieredzes apmaiņas kārtības izveide un īstenošana 

elektroniskā vidē. 

 Skolas attīstības plāna izstrāde. 

Mērķis 

 

Organizēt skolas darba vadību, pielietojot demokrātiskas sadarbības principus starp skolas 

darbā iesaistītajām pusēm. 

Novērtēšanas kritēriji  Akreditēta speciālās izglītības programma ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem attīstības traucējumiem, kods 21015911. 

 Aktīvi darbojas Skolas padome un Skolēnu parlaments. 

 Skolas padome izveidojusi skolas atbalsta fondu. 

 Skola iesaistījusies nevalstisko organizāciju darbā. 

 Izveidota kārtība skolotāju pieredzes apmaiņai elektroniskā vidē. 

 Ir veikts skolas darbības izvērtējums . 

 Ir izveidota darba grupa skolas attīstības plāna izstrādei. 

 Plāns paredz skolas attīstības virzienus 7 pamatjomās. 

 Plāna izstrādē ir ievēroti Izglītības likuma, Vispārējā izglītības likuma, Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasības,  skolas nolikums. 

 

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Izpildes laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1.Sagatavot akreditācijai un akreditēt speciālās izglītības 

programmu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem attīstības traucējumiem, kods 21015911. 

DVIJ 2013.-2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi, 

skolas budžets 

Direktors 

2.Aktivizēt Skolas padomes darbību. DVAJ 2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 

3.Rosināt skolas atbalsta fonda izveidi. DVAJ 2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 

4.Rosināt skolas iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbā. DVAJ 2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 

5.Aktivizēt Skolēnu parlamenta darbību. DVAJ 2014. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 



50 

 

6.Izveidot kārtību skolotāju pieredzes apmaiņai elektroniskā 

vidē. 

DVIJ 2015. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 

7.Dažādot un pilnveidot skolotāju pieredzes apmaiņas metodes. DVIJ, MK 

vadītāji 

2015. Cilvēkresursi, 

laika resursi 

Direktors 

8.Veikt skolas darbības izvērtējumu. 

 

Direktors 

 

2016. 

 

Laika resursi 

Cilvēkresursi 

 

Skolas padome 

 

9.Veikt anketēšanas rezultātu apkopojumu. Direktors 

 

2016. 

 

Laika resursi 

Cilvēkresursi 

 

Skolas padome 

 

10.Izstrādāt skolas attīstības plānu nākamajam periodam. Direktors 2016. Laika resursi 

Cilvēkresursi 

Skolas padome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTĒTS: 
 

Apspriedē pie vadības :2013.gada 15.maijā, protokols Nr.21. 

Skolas Padomes sēdē: 2013.gada 17.maijā, protokols Nr.2.                                   

Skolas pedagoģiskajā padomē : 2013.gada 20.maijā, protokols Nr.3. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 


