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1.  Iestādes juridiskais statuss  

     Naujenes pamatskola ir Daugavpils novada pašvaldības dibināta un pakļautībā 

esoša vispārējās izglītības iestāde, kura realizēja trīs vispārējās pamatizglītības 

programmas.  

       Naujenes pamatskolai ir izstrādāts perspektīvās attīstības plāns 2007. – 

2012.gadam, saskaņā ar kuru arī tika plānots skolas darbs 2010.gadā. 

 

2.  Skolas izveidošana 

 
    Skolas dibināšanas gads ir   1897.gads. Naujenes pamatskola atrodas Stacijas 

ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā no 2005.gada 1.augusta. 

 

3.  Skolas darbības mērķis 
 

   Naujenes pamatskolas mērķis – īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

4.  Skolas galvenie uzdevumi 

 
1. Nodrošināt valsts pamatizglītības standarta mērķu un uzdevumu izpildi. 

2. Nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes    

tālākai izglītības iegūšanai. 

3. Mācību un audzināšanas darbā izvēlēties izglītošanas darba formas un 

metodes, kas nodrošina skolēna vispusīgu attīstību. 

4. Racionāli un efektīvi  izmantot skolai iedalītos finanšu resursus. 

 

 5. 2010.gada skolas prioritātes 

 
1. Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana un realizēšana atbilstoši 

pamatizglītības standarta prasībām. 

2. Mācību  metožu izvēle atbilstoši  pamatizglītības standarta prasībām. 

3. Skolēnu darba aktivizēšana, iesaistot viņus zinātniski pētnieciskajā darbībā. 

4. Sadarbības ar vecākiem un vecāku informēšanas sistēmas pilnveidošana. 

5. Skolas estētiskās vides pilnveidošana. 

6. Informācijas tehnoloģiju un materiāli tehniskās bāzes papildināšana. 

7. Iekšējās normatīvās dokumentācijas koriģēšana. 
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6.  Pozitīvās izmaiņas skolas darbībā 2010.gadā  

 
   Pateicoties Daugavpils novada pašvaldības finansiālajam atbalstam Naujenes 

pamatskolā 2010.gadā ir notikušas šādas pozitīvas pārmaiņas: 

 

1. 2010.gada skolu beigās apmeklē  110 skolēni, kuri mācās pēc Pamatizglītības 

programmas, 1 skolēns  pēc Speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 1 skolēns pēc Speciālās 

izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 

2. Uzlabojās skolēnu sasniegumi mācībās, jo skolā tika organizētas 

konsultācijas skolēniem visos mācību priekšmetos. 

3. Pārskata gadā skolas ansambļi un kori, kurus vada skolotāja L.Koroļkova, 

ieguvuši   godalgotās vietas Daugavpils novada  konkursos un skatēs un 5.-

9.klašu koris piedalījās skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā.  

4. Pārskata gadā skolas tautisko deju kolektīvs „Skudra” piedalījies Daugavpils 

novada konkursos un skatēs un skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

5. Pēc Skolas padomes iniciatīvas un ar vecāku atbalstu 1.klases skolēniem 

iegādātas skolas formas. 

6. Mācību gada laikā skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju 

daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām, tiek organizētas tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, ar pārstāvjiem no citām mācību iestādēm. 

Katru rudeni tiek organizētas mācību ekskursijas, kuru mērķis pēc iespējas 

vairāk iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības iespējām, 

dažādām profesijām, pieejamām savā pagastā, novadā 

7. Tika pilnveidota un ar 2010.gada 1.septembri ieviesta vienota skolēnu 

dienasgrāmata visiem skolas skolēniem. 

8. Ar 2010.gada pavasari skolā darbojas radiomezgls, kura raidījumus veido 

Skolēnu parlaments. 

9. Mācību kabineti tika papildināti ar jauniem mācību līdzekļiem, uzskates 

materiāliem un informācijas tehnoloģijām. 

10. 2010.gada vasarā tika veikta skolas sporta zāles akustikas uzlabošana, 

ierīkota dežūrtelpa pie ieejas skolā, veikts skolas telpu kosmētiskais remonts 

11. Liela daļa pedagoģisko darbinieku apmeklēja un turpina apmeklēt 

tālākizglītības programmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/foto/macibu%20ekskursija.ppt
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7. Mācīšana un mācīšanās. 

 

 
2010.gadā skolā tika īstenotas trīs izglītības programmas: 

Programmas nosaukums Kods Licences 

Nr. 

Termiņš Skolēnu 

skaits 

Pamatizglītības programma 210111111 V-407 2018.gada 

31.jūlijs  

110 

Speciālās izglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-661  

- 

1 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

21015811 V-408 2018.gada 

31.jūlijs 

1 

 

Izglītojamo skaits (uz katra mācību gada sākumu) 
Mācību gads 1.-4.klase 5.-9.klase Kopā 

2010./2011. 50 62 112 

2009./2010. 48 68 116 

2008./2009. 52 64 116 

 

     Mācību programmas visos priekšmetos tika izpildītas atbilstoši standartiem. 

Visi valsts pārbaudes darbi, kurus paredzēja LR Izglītības un zinātnes ministrija, 

tika izpildīti. 

     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 ir daudzpusīgas, vērstas 

uz skolēnu motivēšanu zināšanu apguvei un mācību sasniegumu 

paaugstināšanai.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 

izglītībā. 

 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. 
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Mācību sasniegumi pa līmeņiem (%)

5.-9.kl. 2009./2010.m.g.
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         Pēc Izglītības likuma 14.panta un saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra  

noteikumiem Nr.1027 „Par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības 

mācību priekšmetu standartiem” tika organizēti valsts pārbaudes darbi.   

Visi 3. un 6.klases skolēni sekmīgi nokārtoja pārbaudes darbus un un uzrādīja 

labas zināšanas un prasmes.  

 

 

 

 

Mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 
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Visi divdesmit 9.klases skolēni veiksmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbus par 

pamatizglītības ieguvi. 
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 Datorprogrammas 

 

      Mācību un audzināšanas procesā tika izmantoti datori, kuri nodrošināti ar 

licencētām datorprogrammām „Microsoft Office” un  „Windows XP”, kuras 

iegādātas kopā ar datoriem.  

Skolas izglītojamo un darbinieku datu bāze tiek uzturēta vienotā sistēmā VIIS, 

kura veiksmīgi uzsāka savu darbību 2010.gada rudenī. Naujenes pamatskolas 

programmas atbilst informatizācijas sistēmas tehniskām prasībām, nodrošina 

lietotājus ar visu nepieciešamo funkcionalitāti.  Pārskata gadā tika iegādāts 

portatīvais dators ar licencētu operētājsistēmu „Windows 7” un portatīvais 

projektors. 

 

    Ārpusstundu darbs mācību priekšmetos 

 

               Lai padziļinātu un paplašinātu zināšanas, radītu interesi par mācību 

priekšmetiem, skolā tiek organizēts ārpusstundu darbs mācību priekšmetos. 

Skolēni apmeklēja dažādas  fakultatīvās nodarbības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajās nodarbībās skolēniem bija iespēja padziļināt savas zināšanas. Skolā bija 

organizētas individuālās nodarbības un konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

Tas deva iespēju skolēniem uzlabot savas sekmes mācību priekšmetos kā arī iegūt 

papildus zināšanas, gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm un zinātniski 

pētnieciskajiem darbiem. Skolā tika organizētas priekšmetu olimpiādes un 

priekšmetu nedēļas. 

      Skolēni piedalījās Daugavpils novada rīkotajās olimpiādēs un aktīvi iesaistījās 

zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā. 

1. 9.klases skolniece Kristīne Miglāne (skolotāja N.Semjonova) piedalījās angļu 

valodas zinātniski pētniecisko darbu skatē Daugavpils novadā un ieguva 2.vietu 

2. 9.klases skolnieces Dzintra Bule  un Kristīne Miglāne (skolotāja I.Locika) 

piedalījās Daugavpils  novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē un abas 

ieguva Daugavpils novada Izglītības pārvaldes Atzinību. 

3. 9.klases skolniece Kristīne Miglāne (skolotāja Z.Pauliņa) piedalījās Daugavpils  

novada mājturības un tehnoloģiju  olimpiādē un  ieguva Daugavpils novada 

Izglītības pārvaldes Atzinību. 

 Nodarbība Stundu skaits Skolēnu skaits 

1.  Latviešu valoda 2.kl. 1 11 

2.  Latviešu valoda 3.kl. 1 13 

3.  Latviešu valoda 4.kl. 1 13 

4.  Angļu valoda 1.kl. 2 13 

5.  Angļu valoda 2.kl. 2 11 

6.  Ķīmija 8.kl. 1 14 

7.  Ķīmija 9.kl. 1 17 

 Kopā 9  
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2009./2010.mācību gadā novada olimpiāžu kopskatā Naujenes pamatskolai 4 

rezultatīvi rādītāji, kas ar koeficientu 3,4 ierindo skolu 5.vietā pamatskolu grupā. 

1.-4.klašu skolēniem darbojas pagarinātās dienas grupa,  to apmeklē 44 skolēni. 

2010.gada septembrī skolā notika Daugavpils novada Mazpulku saiets, kura 

organizēšanu uzņēmās Naujenes pamatskolas 500.Mazpulka vadītāja skolotāja 

Z.Pauliņa. 

 

 

      

 

8. Audzināšanas darbs skolā 

 
Pārskata gadā skolā tika īstenotas daudzpusīgas interešu izglītības programmas. 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programma  Stundu skaits Skolēnu skaits 

1.  Ansamblis1.-5.kl. 2 15 

2.  Ansamblis 6.-9.kl. 2 10 

3.  Koris 1.-4.kl. 2 21 

4.  Koris 5.-9.kl. 2 24 

5.  Mazpulks 2.-9.kl. 2 14 

6.  Rokdarbi 5.-9.kl. 1 12 

7.  Mājturība  5.-9.kl. 2 8 

8.  Novadpētniecība 6.-9.kl. 1 8 

9.  Sports(vieglatlētika)1.-4.kl. 2 14 

10.  Sports(vieglatlētika)5.-9.kl. 2 21 

11.  Vizuālā māksla 1.-9.kl. 2 25 

12.  Sports (cīņa) 1.-9.kl. 6 16 

13.  Tautiskās dejas 1.-3.kl. 2 30 

14.  Dejas 1.-9.kl. 4 42 

15.  Folklora 1.-9.kl. 2  

 Kopā 34  
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Pulciņu dalībnieki aktīvi piedalās dažādos skolas un Daugavpils novada konkursos, 

pasākumos un izstādēs un gūst panākumus. 

 3.-6.klašu deju kolektīvs (vad. I.Skutele) tika izvirzīts un piedalījās skolēnu 

Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

 1. – 5.klašu ansamblis „ Ķipariņi” ieguva 1.vietu Daugavpils novada 

mūzikas konkursā „Balsis” (vad.L.Koroļkova). 

 6.-9.klašu ansamblis „Sprugaliņas” ieguva 1.vietu Latgales novada mūzikas 

konkursā „Balsis” (vad.L.Koroļkova). 

 1. – 5.klašu ansamblis „ Ķipariņi” ieguva 2.vietu Daugavpils novada 

mūzikas konkursā „Balsis” ( skolotāja L.Koroļkova). 

 5.-9.klašu koris Daugavpils novada skolu koru skatē ieguva 1.vietu 

(vad.L.Koroļkova). 

 5. – 9.klašu koris (vad.L.Koroļkova) tika izvirzīts un piedalījās skolēnu 

Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

 Trio A.Fjodorova, A.Šiškina, J.Klimanska ieguva 2.vietu Daugavpils novada 

mūzikas konkursā „ Balsis” (L.Koroļkova). 

 8.-9.klašu komanda ieguva 3.vietu Daugavpils novada literārās erudīcijas 

konkursā „Pūcēns” Naujenes tautas bibliotēkā. 

 1 – 4. klašu skolēni piedalījās Daugavpils novada vizuālās mākslas konkursā 

„ Rudentiņš bagāts vīrs”, kurā 4.klases skolnieces J.Grustāne, M.Stalidzāne, 

A.Petruškina ieguva 3.vietas (skolotāja A.Kokina) un vairākas pateicības. 

Skolēnus projektam gatavoja sākumskolas skolotājas.  

 Daugavpils un Ilūkstes novadu futbola sacensībās Naujenes pamatskolas 

komanda izcīnīja 3.vietu. 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu vieglatlētikas sacensībās 1500m skrējienā 

3.vieta L.Korsakovai(7.kl.). 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu vieglatlētikas sacensībās augstlēkšanā 3.vieta 

M.Grustānei(8.kl.). 

 Naujenes pamatskolas skolēni piedalījās projektos, kas virzīti izglītojošas 

sadarbības veicināšanai starp Eiropas skolām,  veselīgam dzīvesveidam un 

ekoloģijas jautājumu pētīšanai:  

file:///F:/video_sizeti/dziesmusv_gajiens_mpeg2video.mpg
file:///F:/video_sizeti/dziesmusv_koncerts_mpeg2video.mpg
file:///F:/foto/Konkurss.ppt
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 skolotājas N.Semjonovas vadībā 7.klases skolēni uzsāka darbību projektā 

„Internet Aword 2010.”, kas ir integrācijas projekts kopā ar Portugāles un 

Rumānijas skolēniem. Šī projekta ietvaros skolā viesojās Daugavpils liceja 

deju kopa „Balaguri”. 

 

 Skolotājas N.Semjonovas vadībā 8.un 9.klases skolēni iesaistījās 

starptautiskajā projektā „Global Teenager Project”,kurā iesaistījušās 34 

pasaules valstis, tajā skaitā 9 Latvijas skolas. Projekta ietvaros mūsu skolēni 

vairākkārt tikušies ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Krāslavas ģimnāzijas, 

Krāslavas pamatskolas „Varavīksne”, Kalupes pamatskolas skolēniem.  

 2010.gada jūlijā 5 skolēni- G.Beļavskis, J.Grustāns, I.Ivanova, L.Gribuste, 

A.Fjodorova piedalījās skolēnu apmaiņas braucienā Baltkrievijā. 

 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.) . 

 Mācību gada laikā skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju 

daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām, tiek organizētas tikšanās ar 

dažu profesiju pārstāvjiem, ar pārstāvjiem no citām mācību iestādēm. 

Rudenī tika organizētas mācību ekskursijas, kuru mērķis pēc iespējas vairāk 

iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības iespējām, dažādām 

profesijām, pieejamām savā pagastā, novadā. Klašu audzinātāji un skolotājs 

kas ir atbildīgs skolā par karjeras izvēles jautājumiem, veic aktīvu 

profesionālās orientācijas darbu klasēs. 

 

file:///F:/video_sizeti/integration_day_mpeg2video.mpg
file:///F:/video_sizeti/A_vitebska_mpeg2video.mpg
file:///F:/foto/macibu%20ekskursija.ppt
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2010.gadā  notika šādi tradicionālie 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  ; 

file:///F:/foto/1sept.ppt
file:///F:/video_sizeti/valentindiena_mpeg2video.mpg
file:///F:/foto/18nov.ppt
file:///F:/video_sizeti/Ziemassvetki_2010skola_mpeg2video.mpg
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 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; 

 4.klases izlaidums; 

 9.klases izlaiduma vakars; 

 Absolventu salidojums . 

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

file:///F:/video_sizeti/abeceA_mpeg1video_mpeg2video.mpg
file:///F:/video_sizeti/metenis1_mpeg2video.mpg
file:///F:/foto/md.ppt
file:///F:/video_sizeti/zvans2010_mpeg2video.mpg
file:///F:/foto/4.ppt
file:///F:/foto/9.ppt


 14 

 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. 

 

 

9. Skolas pašpārvaldes darbs 
 
       Skolā aktīvi darbojas Skolēnu parlaments, kuru vada prezidents Juris Grustāns 

(9.klase) 

     Pārskata gadā skolēnu parlaments sadarbojās ar skolas administrāciju  un 

pedagogiem, risinot jautājumus, kas saistīti   ar skolēnu brīvā laika organizēšanas 

iespējām, pasākumu organizēšanu, projektu nedēļas tēmu izvēli. 2010.gada 

pavasarī sāka darboties skolas radiomezgls, raidījumus gatavo Skolēnu parlaments.  

 

Aktīvi darbojas Skolas padome, kuru vada Veronika Vabele un aktīvi piedalās 

skolas dzīvē. 

 

 

10.  Skolas bibliotēkas darbs 
 

       Bibliotēkai skolā ir gan izglītojošā, gan audzinošā funkcija. Saistībā ar šīm 

funkcijām tika organizēts arī bibliotēkas darbs. 

 

Skolas bibliotēkas pamatuzdevumi: 
1. Nodrošināt mācību procesu ar literatūru atbilstošu mācību saturam un 

izglītības valsts standartiem. 

2. Rosināt skolēnu  lasīšanas interesi. 

3. Sekmēt skolēnu daudzveidīgo interešu izkopšanu, intelektuālo, 

tikumisko un emocionālo attīstību, pašizglītību.  

4. Sakārtot bibliotēkas fondu. 

 

     Naujenes pamatskolas bibliotēkas 

fonds uz 31.12.2010.: 

15513 grāmatas par summu Ls 15863, 

no tām  

 mācību grāmatas – 8716 par 

summu Ls 14255; 

 daiļliteratūra – 6797 grāmatas 

par summu Ls1608. 

 

file:///F:/video_sizeti/talka_B_mpeg2video.mpg
file:///F:/video_sizeti/ekskurs09_Naujene_mpeg2video.mpg
file:///F:/video_sizeti/prieksmetudienas1_mpeg2video.mpg
file:///F:/video_sizeti/4maijs_mpeg2video.mpg


 15 

   2010.gadā  bibliotēkas fonds  tika papildināts ar 456 jaunām grāmatām par 

summu Ls 1744, t.sk. 

 390 mācību grāmatas  par summu Ls 1563; 

 66 daiļliteratūras grāmatas par summu Ls 181. 

 

2010.gadā no bibliotēkas fonda izslēgtas  5585  grāmatas par summu Ls 3240: 

 daiļliteratūras 3782 grāmatas par summu 736; 

 mācību 1803 grāmatas par summu Ls 2504. 

 
2010. gadā skolas bibliotēka abonēja 2 laikrakstus un 5 žurnālus. Abonēšanai 

bija piešķirti Ls 168. 

 

        Naujenes pamatskolas bibliotēku apmeklēja 139 lasītāji, no tiem:  115 skolēni 

un 24  pieaugušie lasītāji (skolotāji un skolas darbinieki). 

       2010.gadā bibliotēkas apmeklējumu skaits sastāda  1200, kas par 120 vairāk 

nekā 2007.gadā, izsniegtas  2486 grāmatas: 

 1280 mācību grāmatas; 

 794 daiļliteratūras, uzziņu literatūras grāmatas. 

      Lasītāji bibliotēkā var strādāt ar uzziņu literatūru, gatavot referātus, strādāt pie 

zinātniski pētnieciskajiem darbiem, lasīt žurnālus un laikrakstus. 

 

    Bibliotēkā tika organizētas izstādes veltītas rakstnieku jubilejām, svētku un 

atceres dienām. Bibliotēkā gada laikā darbojās  pastāvīgas izstādes: Naujenes 

pagastā; Zemi, kuru mēs mīlam; Eiropas Savienība. 

 

 

     

           Mācību gada laikā skolēni tika aicināti uz 

bibliotēkas stundām. Tās notika pēc plāna, katrai 

klasei viena stunda semestrī. Šo stundu laikā 

skolēni tika arī iepazīstināti ar jaunāko 

daiļliteratūru un izziņu literatūru.  

 

      

  Gada laikā metodisko komisiju sēdēs un apspriedēs pie vadības notika jaunākās 

metodiskās, mācību un daiļliteratūras apskats ar mērķi iepazīstināt skolotājus ar 

izdevniecību jaunāko literatūru, apspriest un apstiprināt literatūras sarakstu, kuru 

nepieciešams iegādāties. 

   Bibliotekāre  arī  sniedz konsultācijas gan skolēniem, gan skolotājiem klases un 

skolas pasākumu  organizēšanā, referātu, zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā, 

gan projektu nedēļas laikā. 
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2010.gadā ieplānotie darbi bibliotēkā  

 
1. Papildināt bibliotēkas fondu ar nepieciešamo mācību, uzziņu, 

metodisko literatūru un daiļliteratūru. 

2. Darbs ar bibliotēkas fondu. 

3. Organizēt izstādes un pasākumus, sadarbībā ar skolēniem un 

skolotājiem. 

4. Turpināt sadarbību ar Naujenes Tautas bibliotēku, Lāču pamatskolas 

bibliotēku. 

5. Turpināt bibliotēkas elektroniskā kataloga sastādīšanu. 

6. Mācīt skolēnus darboties ar bibliotēkas katalogu. 

7. Iepazīstināt skolēnus un skolotājus ar iegādāto jaunāko literatūru. 

 

 

11. Finansējums un tā izlietojums 
 

 2009. 2010. 

Budžets: 187059,00 142134,00 

t.sk. 

 no mērķdotācijām(skolotāju algām un 

obligātās sociālās apdrošināšanas 

iemaksām) 

119425,00 83765,00 

 no pašvaldības 67548,00 58369,00 

 maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

86,00 146 

 

Mācību grāmatas 2009. 2010. 

No valsts budžeta 163,00 82,00 

No pašvaldības budžeta 565,00 395,00 

 

 

 

    Kopējā 2010.gada budžeta izdevumu summa sastādīja – Ls142134,00 un tā 

finansējums  bija sekojošs: 

 Mērķdotācijas no Daugavpils rajona pedagogu darba samaksai un VSAOI 

– Ls 83765,00; 

 Naujenes pagasta pamatbudžeta piešķirtie līdzekļi – Ls 58369,00 , t.sk., 

      * mērķdotācija no Daugavpils rajona padomes mācību grāmatu 

iegādei – Ls 395; 

       * ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem – Ls 10166, t.sk., 

vecāku maksa par bērnu ēdināšanu – Ls 10071 un pārējie maksas 

pakalpojumi – Ls146. 
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      Skolas tehnisko darbinieku vidējā darba alga 2010.gadā sastādīja Ls 195 

(2009.gadā – Ls 180) .  

    Skolas pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu pieaugums saistīts 

ar cenu paaugstinājumu.  

      2010.gada laikā bija elektroenerģijas patēriņa ekonomija  1917 kWh. To 

panācām lietderīgi un taupīgi izmantotojot  energoresursus līdzekļus. 2010.gada 

periodā skolā tika veikti sekojoši pasākumi: 

- skolas tehniskais personāls, dežūrējošie skolotāji un skolēni pastāvīgi sekoja, 

lai dienas laikā skolas telpās netiktu lietota elektroenerģija bez vajadzības; 

- skolas tehniskais personāls un skolotāji tika iepazīstināti ar elektroenerģijas 

patēriņa limitiem 2010.gadam. 

 

 
 

Elektroenerģijas limitu izlietojums 2010.g. 

 

    Sakarā ar skolas ārsienu siltināšanu un jaunu logu nomaiņu, ir samazinājies 

malkas patēriņš. Malkas patēriņa daudzums ir arī atkarīgs no tā cik dienu ir 

apkures sezona un kāda ir āra temperatūra. 

    2010.gadā tika patērēts 224 m
3
 malkas, kas ir par 10% mazāk nekā 2006.gadā. 
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    2010.gadā tika  veikti   skolas telpās sekojoši remontdarbi par kopējo summu 

Ls 7809: Veikta sporta zāles skaņas rezonanses novēršana par summu Ls. 

6900,dežūrposteņa izbūve, krāsota grīda klašu kabinetos, sporta zālē un 2.stāva 

koridorā. 
 

 
 

   Naujenes pamatskolā 2010. gada laikā ir iegādātas mācību grāmatas par kopējo 

summu Ls 472, kas sastāv no Daugavpils novada mērķdotācijas mācību grāmatu 

iegādei Ls 395 un valsts finansējums Ls 82. 

   Ar mērķi palielināt mācību procesa efektivitāti un kvalitāti gada laikā tika 

iegādāti sekojoši mācību līdzekļi un uzskates materiāli par kopējo summu Ls 

1519 Mācību procesa nodrošināšanai tika iegādāts  krāsainais printeris, kserokss, 

portatīvais dators, projektors. 

 Pamatojoties uz Naujenes pamatskolas 2010. gada budžeta rādītāju analīzi, var  

secināt, ka tā prioritātes bija mācību procesa kvalitātes paaugstināšana, skolas 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un nostiprināšana  skolēniem drošas un 

sakoptas vides radīšana. 

 

        12.  Skolēnu ēdināšana 
 

     Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumus visiem Naujenes pamatskolas 

skolēniem, neatkarīgi no ģimeņu materiālā stāvokļa, notiek aktīva sadarbība ar 

Daugavpils novada Naujenes pagasta Sociālās palīdzības centru. Pārskata gadā 25 

– 30   skolēniem tika piešķirtas brīvpusdienas. 

   No 2008.gada 1.septembra, pamatojoties uz 2008.gada 28.jūlija MK 

noteikumiem Nr.605, valsts piešķīra finansējumu 1.klases skolēnu ēdināšanai 0,80 

latu dienā.  

     Ik gadu, organizējot skolēnu ēdināšanu, tiek izsludināts konkurss firmām par 

produktu piegādi skolas ēdnīcai.  

      Skolēnu ēdienkarte Naujenes pamatskolā tika veidota, ievērojot veselīga uztura 

principus. Skolēni pusdienās bauda  pilnvērtīgu uzturu, bagātinātu ar augļiem un 

dārzeņu salātiem.       

   Skolas ēdnīcā skolēni var paēst garšīgas pusdienas ( Ls 0,60 )un launagu ( Ls 

0,25 ). Ēdināšanas pakalpojumus izmanto visi skolēni, ecāku maksa par ēdināšanu 

sastādīja Ls 10443.  
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13. Skolas darbības pārbaudes 
 

  2010.gada 21.-26.novembrī notika skolas un izglītības programmu akreditācija. 

  Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr 492 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

3.1.punktu”pieaicinot atbildīgo uzraudzības institūciju speciālistus, ne retāk kā 

reizi mācību gadā organizēt apskati, lai novērtētu izglītības iestādes atbilstību 

ekspluatācijas drošības prasībām. Atzinumu par izglītības iestādes atbilstību 

minētajām prasībām sagatavo atbildīgās uzraudzības institūcijas – Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Sabiedrības veselības aģentūra”: 

1. LR PVD Daugavpils nodaļas pārvaldes  speciālisti 12.03.2010., 

23.092010. un 8.12.2010. veica plānveida pārbaudes skolas ēdināšanas 

blokā.Būtisku izmaiņu skolas ēdnīcā pēc pēdējām pārbaudēm netika 

konstatēti. 

2. LR Veselības inspekcija veica plānveida pārbaudes 21.01.2010.,  netika 

konstatēti pārkāpumi. 

3. 2010.gada 18.martā ugunsdrošības noteikumu ievērošanu pārbaudīja 

Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta speciālisti. Būtisku 

aizrādījumu nebija. 

4. Daugavpils novada izveidotā komisija 2010.gada 26.augustā pārbaudīja 

skolas gatavību jaunajam mācību gadam. 

5. Naujenes pamatskolas izveidotā komisija  2010.gadā novembrī veica 

Naujenes pamatskolā inventarizāciju. 

14. Iesaistīšanās projektos. 
 

1. Skolotāja N.Bārtule piedalījās Eiropas sociālā fonda darbības programmā 

„Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām” (72 st.)  

2. Skolotāja N.Semjonova piedalījās Eiropas sociālā fonda projektā „Atbalsts 

vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos”- angļu valodā. 

 

3. Skolotāja A.Kokina aktīvi iesaistās portāla www.skolotājs.lv darbā- pieredzes 

apmaiņā ar savām metodiskajām izstrādnēm,  radošā konkursā „E-lāde 2010” 

par darbu „Daļas” apbalvota ar Atzinības rakstu. 

http://www.skolotājs.lv/
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4. Mācību gada laikā skolēni angļu valodas skolotājas N.Semjonovas vadībā 

iesaistījās starptautiskos projektos: 

 9.klases skolēni Dz.Bule, K.Miglāne, K.Nitiša, Dž.Mamedova, O.Ivanova, 

G.Beļavskis darbojās projektā „Global Teenager Project”, kura ietvaros 

notika dažādi pasākumi skolā un sadraudzības skolās Krāslava, 

Daugavpilī. 

 7.klases skolēni uzsāka darbību projektā „Internet Aword 2010.”, kas ir 

integrācijas projekts kopā ar Portugāles un Rumānijas skolēniem. 
 

 

15. Darbs ar personālu 

 
2010./2011.mācību gadā skolā strādā 19 pedagoģiskie darbinieki, 13 tehniskie 

darbinieki. 

Visiem  skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 3 no tiem ir maģistra grāds, 

3 no tiem apgūst tālākizglītības programmas maģistrantūrā, 1 skolotāja apgūst 

papildspecialitāti.  

   Skolā strādāja  32 darbinieki (33.598 likmes), no tiem 23 sievietes un 9 

vīrieši, 19 pedagogi (15 sievietes un 4 vīrieši) – 21.014 likme, tajā skaitā: 1 likme – 

skolas direktora p.i., 1 likme – direktora vietnieks,  0,334likmes – pagarinātā 

dienas grupa, 1 likme – saimniecības pārzine, 1 likme –lietvede, 0.5 likme – 

sētnieks, 0.5 likme – remontstrādnieks, 3 likmes  – apkopējas un 4 likmes – 

sezonas kurinātāji, 0,5 likmes – direktora vietnieks audzināšanas jomā (pašvaldības 

finansējums).  

   Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. 

 

   Atbilstoši likumdošanas prasībām skolas darbinieki tika iepazīstināti ar 

darba kārtības noteikumiem, darba drošības noteikumiem. Skolas personāls tika 

apmācīts darbībai ugunsgrēka gadījumā. 

Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienu skolas darbiniekiem 

tika piešķirtas Pateicības: direktora vietniecei izglītības jomā L.Kursišai, 

file:///F:/foto/skolotaji.ppt
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skolotājiem I.Bleidelei,  A.Kokinai, I.Locikai, Z.Pauliņai, A.Pormalei, 

N.Semjonovai un tehniskajiem darbiniekiem, G.Gorbačenokai, I.Jakimovai, 

L.Jemeļjanovai, V.Teivānei. 

 

 

16. Personāla kvalifikācijas paaugstināšana 
 

     Skolas darba plānā norādītas skolas darbinieku tālākizglītības vajadzības. Ir 

sistematizēta informācija par personāla kvalifikāciju un tālākizglītību. Ir izveidots 

skolotāju tālākizglītības plāns saistībā ar skolas attīstības plānā noteiktajām 

prioritātēm. Metodiskajās komisijās notiek kursos gūto materiālu analīze, kā arī 

tiek analizēta iegūto  zināšanu pielietojuma efektivitāte mācību priekšmetu 

stundās.  

    Skolotāji  mācību gada laikā strādā pie noteiktas metodiskās tēmas, šāda darba 

mērķis – ir gūtās pieredzes apkopošana un metodisko materiālu, līdzekļu izstrāde.  

   Mācību gada laika skolotāji apmeklēja Daugavpils novada seminārus un 

paaugstināja savu kvalifikāciju profesionālas pilnveides kursos: 

1. Skolotāja Olga Asačova 2010.gada maijā apguva 120 stundu tālākizglītības 

programmu „Angļu valoda bez priekšzināšanām” . 

2. Skolotāja Anita Pormale 2010.gada 26.februārī ieguva Latvijas universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Izglītības zinātņu maģistra grādu 

pedagoģijā. 

3. Skolotāja Aiva Linde 2010.gada septembrī uzsāka tālākizglītības programmas 

„Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām” apguvi ESF ietvaros. 

4. Skolotājas Inese Locika un Alita Kokina 2010.gada septembrī iestājās 

Daugavpils Universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā tālākizglītības 

studijām filoloģijā. 

5. Skolotāja Zinaīda Pauliņa 2010.gada janvārī uzsāka tālākizglītības  studijas 

Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē programmā 

”Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”. 

6. Skolotāja Nataša Semjonova 2010.gada vasarā apguva tālākizglītības kursus 

informāciju tehnoloģiju pielietošanas iespējasangļu valodas mācīšanā British 

Council Latvia. 

7. Skolotāja Natālija Bārtule 2010.gada jūnijā apguva  tālākizglītības programmu 

„Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām”  ESF ietvaros. 

 

      2010.gada septembrī skolas četri kurinātāji paaugstināja savu kvalifikāciju 

apkures iekārtu operatoriem organizētajos kursos. 
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17.  Darba aizsardzības pasākumi 
 

 Saskaņā ar LR Darba aizsardzības likumu, kā arī LR MK 2001.gada 

23.augustā noteikumu Nr.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība” un LR MK 2002.gada 9.decembra noteikumu Nr.526 „Darba aizsardzības 

prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” prasībām, 2010.gada 

laikā Naujenes pamatskolā liela vērība tika pievērsta darba aizsardzības jautājumu 

risināšanai, lai skola atbilstu darba drošības, higiēnas un ugunsdrošības prasībām. 

Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanas plānā paredzētie pasākumi tika 

izpildīti saskaņā ar noteiktajiem termiņiem. Svarīgākie no tiem bija: 

 2010.gadā skolā tika veikta risku noteikšana un novērtēšana visās 

darba vietās. 

 Tika pārstrādāti skolas evakuācijas plāni. 

 Tika iegādāti pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai 

nepieciešamie medikamenti Ls 30 apmērā un 2 medicīniskās 

aptieciņas kabinetiem.  

 Skolas darbinieki (pedagogi, tehniskais personāls) katru gadu veic 

ikgadējo obligāto veselības medicīnisko pārbaudi, kuras apmaksa 

notiek saskaņā ar līgumu ar SIA „Medicīniskā firma „Dinas””. 

Izmaksas sastādīja Ls 293.  Pārbaudes rezultāti atspoguļoti 

personīgajās sanitārajās grāmatiņās. 

 Noslēgts līgums par skolas ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas 

apkopi un apkalpošanu  ar SIA “Evor Latgale” (Ls 54  apmērā 

mēnesī). 

 Veikta ugunsdzēšamo aparātu apkope un uzpilde par summu Ls 59. 

 Pirms apkures sezonas uzsākšanas saskaņā ar ugunsdrošības 

noteikumiem  tika veikta dūmvada tīrīšana. To paveica SIA „VIZA”. 

Darba izmaksas sastādīja Ls 40. 

 

 

 

18. Komunikācija ar sabiedrību 
 

       Viens no Naujenes pamatskolas galvenajiem uzdevumiem komunikācijā ar 

sabiedrību ir veicināt informācijas pieejamību  par skolas mācību un audzināšanas 

darba procesu, finansiālo un saimniecisko darbību, kura vērsta uz labvēlīgas  vides 

veidošanu  daudzpusīgai skolēnu attīstībai. Komunikācijai ir liela loma skolas un 

vecāku savstarpējās sapratnes vērtību veicināšanai. 

        Naujenes pamatskola, izmantojot visdažādākos komunikācijas veidus, rod 

iespēju iepazīstināt sabiedrību, pirmkārt, vecākus ar izglītības procesa 

jautājumiem.  Komunikācijas funkciju pilnveidošana sadarbībā ar Naujenes 

pagasta vadību,  pašvaldības iestādēm veicina  skolas publicitāti pašvaldības 

teritorijā un  aiz tā robežām. 

  Naujenes pamatskola, darbojoties sabiedrisko attiecību jomā, pārskata gadā veica 

sekojošu darbību: 
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 skolai ir sava dienasgrāmata, kuras ievadā interesentiem ir iespēja iepazīties 

ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, ar mācību un audzināšanas darba 

aktualitātēm attiecīgajā mācību gadā. Dienasgrāmata paredz skolēna, vecāku 

un klases audzinātāja sadarbību, kura tiek apliecināta ar katras puses 

parakstiem dienasgrāmatā; 

 regulāri tika sniegta informācija Naujenes pagasta mājas lapai www. 

naujene.lv par pasākumu norisi skolā un dalību konkursos, skatēs; 

 liels atbalsts komunikācijas jomā ir ikgadējais Naujenes pagasta  tautas 

mākslas festivāls „Augšdaugava” Piedalīšanās tajā ļauj informēt festivālu 

apmeklētājus par skolēnu mākslinieciskās jaunrades iespējām, aplūkojot 

lietišķās un vizuālās mākslas izstādi, kā arī iepazīstoties ar interešu izglītības 

pulciņu darbību, skolēnu  izaugsmes iespējām lauku skolā; 

 Naujenes pamatskola ir reģistrējusies portālā www.skola.lv. Portāla ietvaros 

iespējams apmainīties ar metodiskajiem un cita veida pieredzes materiāliem, 

līdz ar to iespējams popularizēt skolas pieredzi Latvija mērogā; 

 liels atbalsts sabiedrības informēšanā par skolas darbību ir Naujenes 

pamatskolas ikgadējais publiskais pārskats, kurš sadarbībā ar Naujenes 

pagasta tautas bibliotēku un tās filiālēm ir pieejams ikvienam interesentam. 

 

 

 

 

 sadarbība ar Naujenes pagasta teritorijā 

esošajām ģimenes ārstu praksēm un 

R.Jermuševicu zobārstniecības 

pakalpojumu sniegšanā.  

 

 

 

 

 

 Mācību un audzināšanas jomā Naujenes pamatskola sadarbojās ar Naujenes 

pagasta pārvaldi, Naujenes pagasta iestādēm.  

    2010. gadā notika šādi sadarbību veicinoši pasākumi: 

 Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienai veltītie pasākumi ; 

 dalība Tēvu  dienas,  Muzejnakts, Eiropas kultūras mantojuma dienās;  

 sadarbība ar Naujenes pagasta pirmskolas izglītības iestādi pirmās klases 

komplektēšanas jautājumos; 

 sadarbība ar Lāču pamatskolu mācību un audzināšanas darba jomā; 

 kopīgu pasākumu rīkošana sadarbībā ar Naujenes kultūras centru; 

 sadarbība ar Naujenes pagasta novadpētniecības muzeju, apmeklējot 

izstādes, ekspozīcijas, organizējot pārgājienus; 

 kopīgi profilaktiski pasākumi ar Naujenes policijas iecirkņa inspektoriem; 

 kopīgas mācību un audzināšanas darba  rūpes par Naujenes bērnu nama 

audzēkņiem; 

http://www.skola.lv/
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 piedalīšanās Naujenes sporta kluba rīkotajos pasākumos un  tā izveidotajos 

pulciņos; 

Naujenes pamatskolai, klašu audzinātājiem ir izveidojusies laba sadarbība ar 

Naujenes pagasta sociālo dienestu, bāriņtiesu, valsts policiju. Līdz ar to radās 

daudz iespēju sadarbības organizēšanai starp dažāda veida struktūrām, lai 

organizētu palīdzību maznodrošināto ģimeņu bērniem, Naujenes pamatskolas 

skolēniem. Šādu ģimeņu bērniem tika piešķirts ēdināšanas pabalsts, mācību gada 

sākumā pabalsts bērnu sagatavošanai skolai, dāvanas dažādos svētkos u.c. veida 

atbalsts. 

     Naujenes pamatskolai, organizējot mācību, audzināšanas un saimnieciskās 

darbības procesu, ir izveidojusies saikne arī ar citām struktūrām ārpus Naujenes 

pagasta teritorijas: 

 Daugavpils novada padomi; 

 Daugavpils novada Izglītības pārvaldi; 

 Daugavpils novada interešu izglītības metodisko centru; 

 sadarbība ar Kalupes un Bebrenes mazpulkiem; 

 sadarbība ar tūrisma firmu „ Mari”; 

 Daugavpils teātri, apmeklējot izrādes teātrī un aktieriem viesojoties skolā; 

 sadarbība ar Daugavpils 12. vidusskolu, 15 vidusskolu, Poļu valsts 

ģimnāziju apmeklējot atvērto durvju dienas un sniedzot informāciju par 

izglītības iespējām vidusskolā Naujenes pamatskolas absolventiem; 

 profilaktiskie pasākumi kopīgi ar Nepilngadīgo lietu inspektori un Naujenes 

policijas iecirkni. 
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2010.gada 19.martā Naujenes 

pamatskolas interešu izglītības 

pulciņi sadarbībā ar Naujenes pagasta 

padomi, Naujenes kultūras centru, 

Lāču pamatskolu, Naujenes BJC un 

Naujenes pirmsskolas izglītības 

iestādi „Rūķītis” rīkoja tradicionālo 

Tēvu dienas koncertu Naujenes 

pagasta iedzīvotājiem. Pasākuma 

mērķis ir popularizēt ģimeniskās 

vērtības, aktivizēt tēva lomu 

pilnvērtīgas personības audzināšanā. Sniegtais koncerts radīja labvēlīgu gaisotni arī 

skolas un ģimenes sadarbībai, jo bērnu rīkoto pasākumu aktīvi atbalstīja skolēnu 

vecāki. 

 

Naujenes pamatskola sadarbībā ar  Naujenes pagasta pārvaldi nodrošina: 

 

- izglītojamajiem bezmaksas braukšanu uz skolu un atpakaļ; 

- otro mācību grāmatu komplektu 1.klases skolēniem; 

-  bezmaksas mācību grāmatas; 

- skolēniem no maznodrošinātām ģimenēm bezmaksas ēdināšanu; 

- pagarinātās dienas grupas darbību; 

- interešu izglītības pulciņu darbu; 

- interešu izglītībā iesaistītajiem mākslinieciskās jaunrades kolektīviem 

vienotus skatuves tērpus: latviešu tautas tērpi deju kolektīvam un tērpi 

vecāko klašu korim; 

- mācību procesam nepieciešamo inventāru un iekārtu iegādi ar mērķi 

paaugstināt apmācības kvalitāti un skolas darbības efektivitāti; 

- piedalīšanos skolas, Naujenes pagasta, Daugavpils novada sporta 

pasākumos. 

- piedalīšanos skolas, Naujenes pagasta, Daugavpils novada, Latgales novada, 

Latvijas mēroga konkursos, skatēs, festivālos, Dziesmu un deju svētkos; 

- skolas fiziskās vides atbilstību darba aizsardzības un higiēnas prasībām. 

  

19. Darbs ar vecākiem 
 

      Viena no  Naujenes pamatskolas  darba procesa prioritātēm 2010.gadā bija 

vecāku piesaiste skolai. Šim nolūkam tika izstrādāts Naujenes pamatskolas un 

vecāku sadarbības pasākumu plāns, kurš ietvēra skolas un klases sapulču 

organizēšanu, Skolas padomes darbu un vecāku atbalstītos pasākumus.  

Vecāki  iegādājās Jaungada dāvanas saviem bērniem. 

  Skolotāju atbalstītāji izbraukumos, ekskursijās bija T.Hripača, V.Vabele. 

Aktīvi klases un skolas pasākumu norisēs piedalījās3., 4.klases skolēnu vecāki.   

     Darbā ar vecākiem tika izmantotas  šādas darba formas: 

 informatīvās dienas vecākiem; 
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 kopīgie pasākumi; 

 individuālās pārrunas; 

 tikšanās  ar speciālistiem (psihologs, Naujenes pagasta bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, policijas darbinieki, ); 

 skolas darba prezentācija vecākiem; 

 klašu un skolas vecāku sapulces; 

 skolēnu apmeklējumi mājās; 

 sazināšanās telefoniski, ar dienasgrāmatas starpniecību; 

 ar interneta starpniecību. 

 

2010. gadā  vecāku informētībai par skolas dzīves norisēm tika izmantota 

Naujenes pamatskolas skolēnu 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. 

Vecāki bija aktīvi skolas pasākumu apmeklētāji visu mācību gadu, kā arī 

sniedza finansiālu 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 notika vecāku sapulču laikā. Vieni no 

galvenajiem jautājumiem, kuri tika izskatīti vecāku sapulcēs bija Daugavpils 

novada budžeta līdzekļu izlietojums izglītībā un jaunais budžeta projekts, 

kura apspriešana ļāva pēc iespējas optimālāk izmantot 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 tika popularizētas radošās darbnīcas, īpaši Adventes 

laikā, kad skolēni kopā ar vecākiem veidoja Adventes vainagus, noformēja 

klašu telpas. Skolēnu vecāki aktīvi iesaistījās projektu nedēļas un mācību 

priekšmetu nedēļu norisēs. Līdztekus radošajai darbībai tika pārrunāti arī 

mācību un audzināšanas darba jautājumi; 
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 vecāki tika iesaistīti arī skolas pasākumu norisē Naujenes pagasta līmenī, 

piemēram, Tēvu dienas organizēšana 19.martā; 

 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 ļoti 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”; 

 www.skolotajs.lv apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Naujenes 

pamatskolas skolotāju izstrādnēm, apgūstot mācību vielu; 

 aktīvi bija 9.klases skolēnu vecāki gatavojoties pēdējam zvanam, valsts 

pārbaudes darbu laikā un organizējot izlaiduma balli. Vēl aktīvāki bija 

4.klases skolēnu vecāki, jo mūsu skolā jau kļuvis par tradīciju 4.klases 

izlaiduma balles organizēšana; 

 

 

 gada laikā notika 2 vecāku kopsapulces, kurās tika pārrunātas skolas dzīves 

aktualitātes, tika apspriesta skolas budžeta tāmes izpilde, vecāki izteica 

vēlmi par iesaistīšanos skolas saimnieciskās dzīves jautājumu risināšanā.  

      

Saka, ka savs ceļš un sava zvaigzne jāmeklē pašiem, bet Naujenes pamatskolas 

kolektīvs ir pārliecināts, ka tikai kopīgs darbs veicina rezultātu sasniegšanu un 

tāpēc pateicas vecākiem, sadarbības partneriem par ieguldīto darbu skolēnu 

audzināšanā, sapratni, risinot dažāda veida jautājumus, kā arī atbalstu ieceru 

realizācijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naujene.lv/
http://www.naujene.lv/
http://www.skolotajs.lv/
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   20. 2011.gada prioritātes. 
 

Pamatjoma Prioritāte  
Mācību saturs Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana 

atbilstoši jaunajiem mācību priekšmetu standartiem. 

Mācīšana un mācīšanās Mācību metožu izvēle atbilstoši pamatizglītības 

standarta un mācību priekšmetu standartu prasībām. 

Skolēnu sasniegumi  Skolēnu skaita ar nepietiekamu un pietiekamu 

zināšanu līmeni samazināšana. 

 Skolēnu aktivizēšana iesaistoties zinātniski 

pētnieciskajā darbā. 

Atbalsts skolēniem  Sadarbības ar vecākiem un vecāku informēšanas 

sistēmas pilnveide. 

 Skolēnu parlamenta darbības pilnveidošana. 

Skolas vide  Skolas estētiskās vides veidošana. 

 Skolas garderobju nomaiņa 

 Meiteņu mājturības kabineta aprīkojums ar 

virtuves iekārtām 

 Veļas mašīnas iegāde 

 Dažāda sīka inventāra iegāde 

 Mācību līdzekļu iegāde 

Skolas resursi. 

Informācijas tehnoloģiju, 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide. 

 e-klases izveide 

 piekļuves internetam pa visu skolas teritoriju 

nodrošināšana 

 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

   Iekšējo normatīvo dokumentu koriģēšana 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 
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