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2012./2013.mācību gadā skolā mācības uzsāka 72 skolēni - 33 meitenes un 39 

zēni. Skolā ir  

 

8 klašu komplekti. Pirmsskolas grupas apmeklē 26 bērni no 3 gadu vecuma. 

 

 

Skola  realizē: 

 Pamatizglītības programma (26 skolēni); 

Programmas kods  21011111 

 

 Pamatizglītības mazākumtautību programma (46 skolēni)  

Programmas kods  21011121 (3.modelis) 

 

 Pirmsskolas izglītības programma (26 audzēkņi) 

Programmas kods  01011111.  

 

IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 

2012./2013. mācību gada prioritātes un uzdevumi: 

Pamatjomā „Mācību saturs” 

 „Jauno pamatizglītības mācību priekšmetu programmu īstenošana” 

 Apgūt jauno pamatizglītības mācību priekšmetu saturu  

 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

 Mācību procesā tiek izmantotas jaunas mācību priekšmetu programmas 

 Ir izstrādāti pārbaudes darbi atbilstoši jauno mācību priekšmetu standartiem  



 Ir iegādātas mācību grāmatas Pasaules vēsturē un Latvijas vēsturē 7.,8..klasei 

un angļu valodā 2.,6.,7.,8.,9.klasei,bioloģijā 9.klasei,fizikā 8.,9.klasei,Latvijas 

ģeogrāfijā 9.klasei, Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei,Latviešu valoda, 

Matemātika 5.klasei. 

  

Pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās” 

„Izglītojamo izglītības kvalitātes nodrošināšana, izmantojot interaktīvās metodes un 

modernās informāciju tehnoloģijas” 

 Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi:  

 Informātikas skolotāja Ž.Serpāne apguva pedagogu profesionālās pilnveides 

programmu ”Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu sagatavošanai” 

 Organizēti izglītojoši pasākumi skolotājiem par mācību metožu izvēli un 

darbu ar modernām informācijas tehnoloģijām: 

- 22.11.2012.pedagoģiskās padomes sēde „Izglītojamo izglītības kvalitātes 

nodrošināšana, izmantojot interaktīvās metodes un modernās informāciju 

tehnoloģijas”. 

- 18.12.2012.pedagoģiskās padomes sēde „Informācijas tehnoloģiju iespēju 

izmantošana skolvadībā un mācību procesā. 

- 05.02.2013.praktiskais seminārs skolotāju apmācībai darbā ar interaktīvo 

tāfeli. 

 Iegādāti un izmantoti jaunie vizuālie mācību materiāli bioloģijā, ķīmijā, fizikā, 

matemātikā, latviešu valodā; 

 Skolotāji ir apguvuši iemaņas darbā ar interaktīvo tāfeli 

 Notiek apmaiņa ar tālākizglītībā iegūto informāciju 

 Izglītojamie mācību procesā izmanto daudzveidīgas darba metodes 

 Izglītojamie mācību procesā izmanto datoru, interaktīvo tāfeli 

 

Pamatjomā „ Resursi ” 

’’ Informātikas tehnoloģiju iespēju izmantošana skolvadībā un mācību procesā” 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

 Modernizēt skolas administrēšanas darbu un mācību procesu, izmantojot 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

 Tiek veidota  skolas dokumentu elektroniskā datu bāze; 

 Informatizācijas projekta ietvaros IT  kabinets aprīkots ar  interaktīvo tāfeli, 

dokumentu kameru, multimediju projektoru. 

 Datorizēts bioloģijas un ķīmijas kabinets. 

 Modernizēta skolas datorklase, nomainīti 3 datori; 

 25% mācību kabineti aprīkoti ar datoru, 3 kabineti ar projektoru; 

 Mācīšanās procesā daudzveidīgi tiek izmantotas informāciju tehnoloģijas; 

 Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantotas elektroniskā datu bāze 

 Izglītojamo pārbaudes darbu  analīze notiek elektroniski. 

 Regulāri tiek papildināta skolas interneta mājas lapa www.skrudaliena.lv 

 

 

 



„ Novada skolēnu brīvā laika pavadīšanas bāzes veidošana” 

 

 Iekārtot novada skolēnu brīvā laika pavadīšanas bāzi. 

  

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

 Izremontētas tualetes un iekārtotas dušas telpas 

 Iegādāti galdi, krēsli, mīkstais un sporta inventārs 

 

 

Pamatjomā „Detalizēta skolas darba pašvērtēšana un pašvērtējuma ziņojuma 

sagatavošana. 

Demokrātiska skolas darba pašvērtēšanas procesa nodrošināšana skolā. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

 Izstrādāts skolas darba izvērtēšanas plāns 

 Sadalīti pienākumi izvērtēšanas procesam, izveidota darba grupa 

pašvērtēšanas ziņojuma sagatavošanai 

 Skolas pašvērtēšanas procesā iesaistīti izglītojamie, pedagogi, vecāki; 

 Skolas iekšējie dokumenti ir atbilstoši likumiem, MK noteikumiem un citiem 

normatīvajiem dokumentiem; 

 Skolas darbs noris atbilstoši izstrādātajiem dokumentiem; 

 Veikta izglītojamo, pedagogu, vecāku anketēšana un rezultātu analīze; 

 Ir apkopoti izglītojamo, pedagogu, vecāku viedokļi par skolas darba kvalitāti 

un attīstības plāna izpildi; 

 

IZRAKSTS NO PAŠVĒRTĒJUMA 

PAR 2012./2013. MĀCĪBU GADU 

1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

Stiprās puses: 

 Tiek piedāvātas 3 licencētas izglītības programmas.  

 Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, 

programmu prasības un strādā atbilstoši tām. Mācību saturs ir realizēts visos 

mācību priekšmetos. 

 Pedagogi atbilstoši mācību priekšmeta standartam un programmai izstrādā 

tematiskos plānus. Tematiskie plāni tiek koriģēti atbilstoši reālai situācijai.  

 Izglītības iestādes mācību darbs ir virzīts uz kvalitatīvu mācību procesu visās 

izglītības pakāpēs, ievērojot nepieciešamo mācību procesa individualizāciju un 

diferenciāciju.  

 Pedagogi zina mācību priekšmeta standarta prasības un realizē tās ikdienas 

mācību darbā. 

 Pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos un gūtās 

atziņas izmanto mācību un audzināšanas darbā. 

  Izglītības iestādes vadība veiksmīgi izvirza prasības, konsultē un pārrauga 

skolotāju darba plānošanu un īstenošanu. 



 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Kvalitatīvi realizēt pamatizglītības standartus, ievērojot pārmaiņas izglītības 

procesā. 

 Turpināt sekot līdzi izmaiņām mācību saturā, savlaicīgi tās ietverot mācību 

priekšmetu tematiskajos plānos.  

 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanās kvalitāte 

Stiprās puses: 

 Mācību stundās ir iespējams izmantot mūsdienīgus mācību līdzekļus un 

informāciju tehnoloģijas. 

 Mācību procesā veiksmīgi tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu  

aktualitātēm. 

 Pedagogi izmanto mācību stundās daudzveidīgas mācību metodes, 

paņēmienus, darba organizācijas formas. 

 Izglītības iestādē notiek lietderīgi, labi organizēti, mērķtiecīgi un daudzveidīgi 

pasākumi.  

 Skolotāju un izglītojamo sadarbībai tiek uzturēts pastāvīgs kontakts un 

pozitīva abpusēja komunikācija. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Efektīvāk izmantot mācību procesā modernās tehnoloģijas. 

 Pievērst lielāku uzmanību skolēnu rakstu darbu kultūrai un radošam darbam.  

 Motivēt spējīgākos izglītojamos papildus izzinošai darbībai.  

 Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību procesā. 

 Meklēt jaunas mājas darbu formas, kas rosinātu izglītojamos mājas darbu 

pildīšanai. 

 Pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību 

procesā.  

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Stiprās puses: 

 Skola regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darbā izvirzītajām 

prasībām. 

 Skolēniem ir plašas iespējas mācību procesā izmantot izglītības iestādes 

esošos resursus. 

 Skolēni sadarbojas mācīšanās procesā. 

 Izveidota datu bāze par katra skolēna mācību sasniegumiem, to dinamiku. 

 Skolotāji uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus. 

Tālākās attīstības vajadzības 



 Veidot pozitīvu attieksmi pret mācīšanās procesu, veicināt mācīšanās 

motivāciju. 

 Attīstīt izglītojamo prasmes mācīties, plānot laiku mācību uzdevumu izpildei. 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Stiprās puses: 

 Skolā izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā tiek izmantotas dažādas vērtēšanas 

formas un paņēmieni. 

 Skolotāji regulāri un savlaicīgi atspoguļo izglītojamo mācību sasniegumus 

skolas obligātajā dokumentācijā, analizē tos. 

 Pārbaudes darbu nepietiekamos vērtējumus skolēniem ir iespēja uzlabot, 

apmeklējot individuālās nodarbības. 

 Tiek izmantotas dažādas sadarbības formas informācijas apmaiņai starp 

skolotājiem, izglītojamiem un vecākiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Apgūt un izmantot datorizēto mācību sasniegumu datu bāzi (Mycoob 

piedāvātās iespējas un priekšrocības ikdienas darbā). 

 Izstrādāt vienotu izglītojamo izaugsmes dinamikas karti. 

  

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo mācību sasniegumi tiek regulāri apkopoti un daudzpusīgi 

analizēti. 

 Izglītojamo mācību sasniegumi pēdējos trijos gados ir optimālā līmenī. 

 Skolotāji objektīvi novērtē  izglītojamo mācību sasniegumus. 

 Izglītojamie tiek motivēti paaugstināt mācību sasniegumus. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomā 

un valodu jomā.  

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Stiprās puses:. 

 Izglītības iestādē tiek sistemātiski veikta valsts pārbaudes darbu analīze. 

 Ikdienas mācību sasniegumu vērtēšana vienāda vai gandrīz vienāda ar valsts 

pārbaudes darbu vērtējumiem. 

 Valsts pārbaudes darbos nav nepietiekamu vērtējumu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt kvalitatīvi sagatavot izglītojamos valsts pārbaudes darbiem. 



 

4. Atbalsts izglītojamiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība).  

Stiprās puses: 

 Skolas vide ir droša un draudzīga izglītojamajiem. 

 Tiek nodrošināta emocionālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana 

izglītojamajiem. 

 Regulāri tiek strādāts pie drošības un veselības pasākumiem skolā. 

 Pagarinātās dienas grupas darbs. 

 Dalība programmā „Skolas auglis”. 

 Skolas teritorijas video novērošanas nodrošināšana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Vecāku atbildības palielināšana bērnu audzināšanā. 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošana. 

  

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Stiprās puses: 

 Izglītojamiem tiek piedāvātas dažāda veida sevis apliecināšanas iespējas. 

 Iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veicināt izglītojamo radošo pašizpausmi.  

 Aktivizēt izglītības iestādes pašpārvaldes darbu. 

 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Stiprās puses: 

 Mērķtiecīgi izplānotas un kvalitatīvi sagatavotas mācību ekskursijas karjeras 

izglītībā. 

 Skolas bibliotēkas resursu pieejamība skolēniem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar novada dažādu profesiju pārstāvjiem. 

 Dažādot metodes un darba formas karjeras izglītībā. 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Stiprās puses: 

 Tiek īstenots mērķtiecīgs darbs talantīgo izglītojamo izaugsmes vecināšanā, 

gatavojot izglītojamos mācību priekšmetu olimpiādēm, zinātniski 

pētnieciskajiem darbiem, konkursiem, skatēm, izstādēm, sporta sacensībām. 



 Tiek atbalstīti un stimulēti talantīgie izglītojamie augstāku  sasniegumu 

gūšanai. 

 Izglītojamiem un vecākiem skola nodrošina iespēju daudzpusīgām 

konsultācijām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un vecāku 

sadarbību izglītojamo ar mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšanā. 

 Rosināt, motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt individuālās 

nodarbības, pilnvērtīgi izmantojot tam atvēlēto laiku. 

 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām. 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Stiprās puses  

 Daudzveidīgi pasākumi sadarbībai ar skolēnu ģimenēm. 

 Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem 

 Klašu audzinātājiem izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pastiprināti pievērst uzmanību ģimenes lomas paaugstināšanai bērnu 

izglītošanā un audzināšanā. 

 

5. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

Stiprās puses 

  Izglītības iestādes kolektīvs mērķtiecīgi veido un popularizē savas skolas tēlu. 

 Izglītības iestāde mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju 

kopšanu. 

  Izglītības iestādei ir savas tradīcijas. 

  Izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem ir iespēja 

izteikt ierosinājumus darba uzlabošanai. 

 Izglītojamo drošībai izvietota digitālā videonovērošanas sistēma. 

 Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras attīstīšanas mācību stundās 

un pasākumos.  

 Audzināt izglītojamo personīgo atbildību par disciplīnas un kārtības 

uzturēšanu. 

 Izveidot  izglītības iestādē mājas lapu. 



 Izveidot izglītības iestādes logo, karogu, himnu.  

 

5.2. Fiziskā vide 

Stiprās puses  

  Izglītības iestādes fiziskā vide ir tīra un sakopta, estētiski noformēta. 

 Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta 

un uzturēta labā kārtībā. 

 Izglītības iestāde vienmēr skaisti un gaumīgi noformēta uz svētkiem. 

 Izglītības iestādes telpu kosmētiskais un kapitālais remonts tiek plānots un 

īstenots. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Veikt turpmākos telpu remontus saskaņā ar izglītības iestādes  attīstības plānu. 

 Iespēju robežās iegādāties atbilstošu un mūsdienīgu telpu aprīkojumu un 

mēbel 

6. Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Stiprās puses  

 Izglītības iestādē ir visas nepieciešamās telpas un materiāli tehniskā bāze 

mācību procesa nodrošināšanai. 

 Izglītojamie un skolotāji ir nodrošināti ar mācību grāmatām un metodisko 

literatūru. 

 Izglītības iestāde  ir sporta centrs pagastā. 

Esošo finanšu līdzekļu izmantojums.  

Tālākās attīstības vajadzības 

 Paplašināt datortīklu, dodot iespēju visos kabinetos izmantot internetu. 

 Pakāpeniski veikt novecojušo datoru nomaiņu. 

 Efektīvāk apgūt materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu lietošanu mācību 

procesā.  

 Turpināt meklēt piedāvājumus dažādu projektu izstrādei  

6.2. Personālresursi 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestāde ir nodrošināta ar  pedagogiem izglītības programmu 

īstenošanai. 

 Pedagogu tālākizglītība ir plānveidīga, kvalitatīva un balstīta uz izglītības 

iestādes vajadzībām un pedagoģiskajām aktualitātēm, tiek finansiāli atbalstīta. 

 Pedagogi piedalās un aktīvi darbojas skolas un ārpusskolas pedagoģiskajās un 

metodiskajās aktivitātēs.  

Tālākās attīstības vajadzības 



 Veicināt pedagogu iesaistīšanos dažādos ārpusskolas projektos, konkursos, 

radošo darbu skatēs. 

 Noteikt sistēmu tālākizglītībā iegūtās informācijas izplatīšanai.  

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes  

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. 

 Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā iestādes darba 

plānošanā. 

 Iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistīti visi 

pedagogi, ņemts vērā izglītojamo un vecāku viedoklis. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Veidot jaunu attīstības plānu 2015.- 2018.gadam. 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Stiprās puses: 

  Izglītības iestādē ir demokrātiski izstrādāta skolas darbu reglamentējošā 

dokumentācija, tā atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. 

  Izglītības iestādes  vadības mērķtiecīgs un plānveidīgs darbs. 

 Uz  izaugsmi virzīts iekšējās kontroles darbs. 

 Vienota sistēma kvalitatīva metodiskā darba organizēšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Uz izglītības iestādes  bāzes veidot pagasta sporta un kultūrizglītības centru. 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Stiprās puses: 

 Veiksmīga sadarbība ar Daugavpils novada un Skrudalienas pagasta 

institūcijām. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Meklēt iespējas skolas darbinieku iesaistīšanai dažādos sadarbības projektos 

 

 

 

 

 

 



Mācību darbs 

2012./2013. mācību gadā piedalījāmies 4 novada olimpiādēs- latviešu valodā, 

informātikā, vizuālajā mākslā,  ZPD. 

Mūsu sasniegumi:  

1. 2.vieta vizuālās mākslas olimpiādē (5.klases skolniece Aleksandra Visočina, 

skolotāja Jeļena Ovčinņikova); 

2. 3.vieta novada ZPD angļu valodā skatē (7.klases skolnieki Olegs Klopovs, Iļja 

Jakimovičs, skolotāja Alla Mihailova). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2013. tika organizēts novada interešu izglītības skolotāju seminārs. Pēc 

skolas prezentācijas un ekskursijas pa skolu, direktore Tatjana Klopova piedāvāja 

viesiem iepazīties ar prezentāciju „Interešu izglītība Silenes pamatskolā”. Semināra 

otrajā pusē interešu izglītības skolotājas S.Mole, R.Almakajeva un A.Mihailova 

uzaicināja viesus uz aktu zāli, kur notika spēle „Pulciņu varavīksne”. Bet semināra 

noslēguma daļā vizuālās mākslas pulciņa vadītāja J.Ovčiņņikova izvadīja radošo 

darbnīcu „  Krāsaino somiņu pasaulē”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.11.2013. skolā viesojās Daugavpils novada angļu valodas skolotāji, kuriem 

tika organizēts seminārs par tēmu „Mūsdienu mācību metodes angļu valodas apguvē”. 

Semināru vadīja skolotāja Alla Mihailova. Sagatavotā tikšanās programma ietvēra 

sevī kā teorētisku, tā arī praktisku informāciju. Viesi apmeklēja skolas muzeju un 

iepazinās ar Comenius projekta „A path to the Past” darba rezultātiem un iespējām 

piedalīties programmā. Atklātā stundā 6. klasē ”Mums patīk sports” tika radīta jauna 

metode – prezentācija interneta vietnē. Semināra noslēgumā tika organizēta komandu 

spēle 6.-9.klašu skolēniem „Ko tu zini par Lielbritāniju un angļu valodu?” 

 

     

    

    

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

05.11.2013.  Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums 

„Ievijies Latvijas rakstā”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai. 

Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās 

iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki, tajā skaitā Silenes pamatskolas sākumskolas 

skolotāja Valentina Dubina par radošu darbu ar bērniem, profesionalitāti un 

ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.  

    

 

 

 

 



 

16.11.2013. Skrudalienas pagasta Silenes kultūras namā notika svinīgais 

pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai. Daugavpils 

novada domes Pateicības rakstu par apzinīgu, radošu pedagoģisko darbu un aktīvu 

sabiedriskā darba veikšanu un ieguldījumu Daugavpils novada un Silenes 

pamatskolas attīstībā, saņēma Silenes pamatskolas skolotāja Lucija Voitkeviča.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interešu izglītība 

2013.gadā skola piedāvāja skolēniem apmeklēt sekojošos pulciņus: 

 Floristikas pulciņš; 

 Deju pulciņš  ; 

 Sporta spēļu pulciņš ;  

 Vokālais ansamblis; 

 Koris; 

 Vizuālās mākslas pulciņš ; 

 Novadpētniecības pulciņš; 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu sasniegumi: 

1. Skrudalienas pagasta foto konkurss „Mans mīļais draugs” Evelīna Krilova (8.kl.)  

I vieta. 

2. Vizuālās un plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājās”(sk. J. Ovčiņņikova) 

K. Maskaļonoka (5.kl.)- III vieta, J. Andrule (8.kl.) III vieta. 

3. Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”(sk. E. Griškjāne) 

V.Krasovskis (8.kl.) Pateicības raksts. 

4. Daugavpils novada sākumskolas skolēnu pētījumu darbu konkurss „Vēro! Domā! 

Raksti! Dalies ar citiem!” (sk. V. Laizāne) V.Marenkova (4.kl.) Pateicības raksts.  

5. Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu 

Latviju! (sk. S.Mole, R.Cunska)  J. Andrule (8.kl.) III vieta, A. Poļakovs (3.kl.)  

Pateicības raksts. 

6. Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”(sk. L. Voitkeviča) O. Klopovs (7.kl.), 

I. Jakimovičs (7.kl.) Pateicības raksts. 

7.  Daugavpils novada izglītības iestāžu pētniecisko darbu konkurss „Mana 

skola”(S.Mole) V. Krasovskis (8.kl.), V. Ževneroviča (8.kl.) Pateicības raksts. 

8. Sākumskolas skolēnu radošo darbnīcu konkurss “Tev ir ideja? Tad parādi 

citiem!”(V.Laizāne) Daniils Sizovs (2.kl.) Pateicības raksts. 

9.  Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss (pulc. vad. A. Mihailova) 3.,4. kl. 

skolēni Pateicības raksts.  

10.  5.-9. klašu koru konkurss “Dziesmai būt” (sk. R. Almakajeva ) II vieta 

11. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” (sk. R. Almakajeva ) 1.-4.kl. skolēni  III vieta. 

12. Pētniecisko darbu konkurss angļu valodā(sk. A. Mihailova) O. Klopovs (7.kl.),  



 I. Jakimovičs (7.kl.) III vieta .  

13. CSSD konkurss „Gribu būt mobils” (sk. E. Griškjāne) 8.kl. skolēni  Atzinības 

raksts.  

14. 41. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde ”LIDECE 2013”(sk. J. Ovčiņņikova)   

J. Beinare (3.kl.) I vieta , A. Visočina (5.kl.)  I vieta, V. Madžule (1.kl.)  II vieta . 

15. XII Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”       

(sk. J. Ovčiņņikova) V. Madžule (1.kl.), J. Beinare (3.kl.) Atzinības raksts. 

16. Tiesībsarga biroja tēla- kaķa vārda konkurss( sk. R.Cunska),  V. Druss (3.kl.) 

Pateicības raksts.  

17. Inovāciju konkurss „Mācies no dabas”( sk. A. Puzirevskis) V. Krasovskis (8.kl.), 

I. Jakimovičs (7.kl.), M. Kozlovskis (7.kl.), I. Mihailovs (8.kl.) Pateicības raksts  par 

ieguldījumu Likteņdārza tapšanā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2013. Daugavpils novada centrā notika 5.-9. klašu koru konkurss.  

Silenes un Sventes apvienotais 5.-9. klašu koris ieguva 2.vietu. Koris uzstājās ar 

trijām dziesmām. Dziesmas skanēja gan latviešu, gan angļu valodās.  

Uzstāšanās profesionāli sagatavoja skolotāja Rozālija Almakajeva.  

 

 

 

 

 

 

 

2013.gada aprīlī Daugavpils novadā notika vizuālās mākslas un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājas”. 5. klases skolniece Karina 

Maskaļonoka un 8. klases skolniece Jeļena Andrule ieguva 3. vietu.  

 



 

 

 

   

 

 

 

 

Piedalījāmies : 

1. Skrudalienas pagasta foto konkurss „Mans mīļais draugs”. 

2. Vizuālās un  vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājās”.  

3. Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”. 

4. Daugavpils novada sākumskolas skolēnu pētījumu darbu konkurss „Vēro! Domā!         

Raksti! Dalies ar citiem!”  

5.Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu 

Latviju!”. 

6. Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”.  

7. Daugavpils novada izglītības iestāžu pētniecisko darbu konkurss „Mana skola”.  

8. Sākumskolas skolēnu radošo darbnīcu konkurss “Tev ir ideja? Tad parādi citiem!”.  

9. Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss. 

10. 5.-9. klašu koru konkurss “Dziesmai būt!”.  

11. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”.   

12. CSDD konkurss „Gribu būt mobils”.  

13.41. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde ”LIDECE 2013”.  

14. XII Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”.  

15. Konkurss dabaszinātnēs un matemātikā 7.-9. klašu skolēniem.  

16. Inovāciju konkurss „Mācies no dabas”.  

17. Sociālais projekts “Dāvini savai Latvijai”.  

18. Tiesībsarga biroja tēla- kaķa vārda konkurss. 

 

 

 

 

 

 

 



Ārpusklases aktivitātes  

No 07.01. līdz 11. 01. 2013. notika Daugavpils novada nedēļa. Nedēļas laikā 

tika izvestas audzināšanas klases stundas par tēmu „Es dzīvoju Daugavpils novadā’’, 

kur skolēni iepazinās ar novada simboliku- ģerboni, logo, karogu. 1.-9. klašu 

skolēniem notika zīmējumu konkurss „Mans novads”, labākie darbi un informatīvie 

materiāli bija izstādīti skolas foajē. Bija organizētas prezentācijas par Daugavpils 

novadu, konkursos noskaidrojās visgudrākie, kas par novadu zina visvairāk 

10.01.2013. notika svinīgā līnija, veltīta novada dienām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2013. Špoģu vidusskolā notika Daugavpils novada tradicionālie skolotāju 

4.sporta un atpūtas svētki. Skolas komanda ieguva 1. vietu šautriņu mešanā, bet skolas 

direktore Tatjana Klopova ieguva 3.vietu  vadītāju trīscīņā. 

 

 

 

 

 

 

 



  04.04.2013.  notika bērnurīts, veltīts Lieldienām, kuru organizēja 1. klases 

skolēni kopā ar klases audzinātāju T.Bojarunecu. Pasākuma sākumā uzstājās deju 

pulciņa dalībnieki , tika piedāvāta luga „Kā zaķēni olas krāsoja”. Skanēja dziesmas, 

dzejoļi, mīklas. Pēc tam visi skolēni piedalījās dažādos konkursos. Katrs pasākuma 

dalībnieks saņēma nelielas balvas.  

 

 

 

 

 

 

03.05.2013. tika organizēts Mātes dienai veltīts pasākums. Skolēni iepriecināja 

ar dzejoļu lasīšanu un dziesmām, kuras bija veltītas šiem svētkiem. 5.klases skolēni 

uzstājās ar iestudējumu „Vecāku diena”. Pasākuma beigās skolēni uzdāvināja savām 

māmiņām un vecmāmiņām ziedus.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2013. tika organizēta spēle „Mīlestība no pirmā acu skata” 7.-9.klašu 

skolēniem. Pasākuma laikā dalībnieki pildīja dažāda veida jautrus uzdevumus, lasīja 

romantiskus dzejoļus, veidoja ziedu kompozīcijas. Skatītāji ar aplausiem atbalstīja 



konkursa dalībniekus. Pasākuma beigās simpātijas sakrita vienam pārim - Evelinai 

Juhnevičai un Nikitam Dubinovičam.  

 

No 25.04.  līdz 25.05.2013.Daugavpils novadā notika „Meža un dārza dienas 

2013”. Silenes pamatskolas skolnieki arī piedalījās šajās dienās- sakopa skolas 

teritoriju, iestādīja koku stādus.  7.-8.klases skolēni un pirmsskolas grupas audzēkņi 

apmeklēja Červonkas mednieku namiņu. Bet 4.-6.klases skolēni apmeklēja Salienas 

pagastu, kur atrodas ornitologa Griguļa piemiņas vieta, apmeklēja avotu ar ļoti tīru 

ūdeni. Mežzine Alla Mickeviča parādīja kā var aprēķināt koka augstumu un vecumu.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2013. septiniem 9.klases skolēniem noritēja pēdējā zvana svētki. Aktu 

zālē pulcējās skolēni, skolotāji, vecāki, ciemiņi. Par šo pasākumu parūpējušies 8. 

klases skolēni un klases audzinātāja Eleonora Griškjāne. Skolas direktore T.Klopova 

uzrunāja un apsveica 9. klases skolēnus, apbalvoja labākus , izteica pateicību 

vecākiem. Uzstājās skolas vokālais ansamblis. Apsveikumus bija sagatavojuši arī 1. 

un 8. klases skolēni. Vecāki arī apsveica savus bērnus. Pasākuma beigās uzstājās 



klases audzinātāja Ž. Serpāne un 9. klases skolēni pastāstīja par skolas jautriem 

momentiem.  

    

    

 

 

 

 

 

27.05.2013.notika pirmsskolas grupas izlaidums. Pasākuma laikā bērni 

nokārtoja pirmo savā dzīvē eksāmenu, kuru novadīja Lellīte un Lāčuks. Bērni parādīja 

savas zināšanas un prasmes matemātikā, valodā, dabaszinībās , dziedāšanā un dejā. 

Viņus apsveica vecāki, pirmās klases skolēni, draugi no pirmsskolas grupas un, 

protams, direktore Tatjana Klopova. Viņa uzdāvināja katram pirmklasniekam 

mugursomu. Mūzikas pavadījumā bērni pameta zāli, lai atkal atgrieztos rudenī.  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



14.06.2013.skolā noritēja kārtējais 9.klases izlaidums. 2012./2013.m.g. 9.klasi 

beidza 7 skolēni. Direktore Tatjana Klopova, klases audzinātāja Žaneta Serpāne, 

Skrudalienas pagasta pārvaldniece Betija Ivanova , Demenes pagasta pārvaldniece 

Valentīna Gadzāne, Oksana Andrule novēlēja absolventiem vieglu, raitu soli turpinot 

izaugsmes ceļu! Viņu vecākiem pacietību un lai bērni priecē viņus ar saviem 

sasniegumiem!  

 

 

 

 

 

 

02.09.2013. Silenes pamatskola vēra savas durvis jaunajam mācību gadam. 

2013./2014.mācību gadā  skolā mācās 62 skolēni, 27 bērni apmeklē pirmsskolas 

grupas. Aktu zālē devītās klases skolēni svinīgi ieveda 7 pirmklasniekus ar jauno 

klases audzinātāju Jeļenu Ovčinņikovu priekšgalā. Pirmklasnieki saņēma dāvanas no 

skolas un Saeimas deputāta Riharda Eigima. Ar jaunā mācību gadu sākumu skolēnus 

un skolotājus apsveica skolas direktore Tatjana Klopova, Skrudalienas pagasta 

pārvaldes vadītāja Betija Ivanova un Daugavpils novada domes deputāts Valērijs 

Hrapāns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pēc vairāku gadu tradīcijas, Zinību dienā, Silenes kluba vadītāja Alevtīna 

Mihailova organizēja izklaidējošu spēli 5.-9.klašu skolēniem. Šogad tās nosaukums 

bija „Tet-a-tet”. Spēles laikā dalībnieki izpildīja dažāda veida jautrus uzdevumus, 

pārbaudīja savas zināšanas matemātikā un valodās, piedalījās komandu konkursos. 

Pasākuma beigās visus pacienāja ar saldumiem un uzdāvināja galda spēles.  

 

    

    

    

 

    

     

 

 

 

 

 

 

06.09.2013.dabas parkā "Silene" Daugavpils Universitātes Studiju un 

pētniecības centra "Ilgas" LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS ietvaros notika 

nodarbība 6.-9.klašu skolēniem brīvā dabā, kuru organizēja Daugavpils Universitāte 

sadarbībā ar Bērnu vides skolu. Tās laikā skolēni interaktīvā veidā tika iepazīstināti 

gan ar pašu aizsargājamo dabas teritoriju, gan ar tajā mītošajām aizsargājamajām 

sugām, aizsargājamo biotopu - parkveida pļavu, kā arī uzzināja par to, kā to visu 

saglabāt un apsaimniekot. Skolēni piedalījās dažādās spēlēs, veica uzdevumus, viņiem 

bija iespēja arī pārbaudīt jau esošās zināšanas, kā arī nopelnīt dažādas balvas.  

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

 

11.09.2013. skolu programmas „Iepazīsti Saeimu” ietvaros skolā viesojās 

Saeimas sabiedrisko attiecību biroja konsultanti Andris Skrastiņš un Maija 

Straupmane. Uz tikšanos tika ielūgti 6.-9. klašu skolēni, kuriem atraktīvā veidā 

parādīja interesantu prezentāciju un videofilmu par Saeimas un vadības darbu, 

iepazīstināja ar informatīvajiem materiāliem. Piedāvāja nobalsot , izmantojot 

krāsainas kartītes, par dažādiem jautājumiem. Visus tikšanās laikā izmantotos 

materiālus, viesi atstāja skolai, kurus skolotāji varēs izmantot vēstures un sociālo 

zinību stundās. 

 

 

  

    

 

 

20.09.2013., oficiālas vizītes Daugavpils novadā ietvaros, skolu apmeklēja 

Krievijas Federācijas Maskavas apgabala Zarajskas municipālā rajona delegācija. 

Delegāciju vadīja administrācijas vadītāja vietniece ekonomiskajos jautājumos 

Tatjana Rambam. Viesi tika iepazīstināti ar skolu, mācību kabinetu tehnisko 

aprīkojumu. Īpašu interesi izraisīja skolas sporta un atpūtas bāzes, jo ir nodoms 

organizēt Zaraiska pilsētas un Daugavpils novada kopīgo bērnu vasaras nometni.  

 

 

    

  

 

 

 

29. 09.2013. Silenes ciematā noritēja Skrudalienas pagasta svētki. 

Gatavojoties svētkiem, katra klase izveidoja krāšņus ziedu paklājus. Pirmo vietu 

ieņēma 8. klases skolēni (klases audzinātāja L.Voitkeviča) par kompozīciju „Vāze”, 



otro vietu 1. klases audzēkņi ( klases audzinātāja J.Ovčiņņikova) par kompozīciju 

„Saules zieds” un trešo vietu 9. klases skolēni (klases audzinātāja E.Griškjāne) par 

kompozīciju „Taureņi”.  

    

   

  

 

 

 

03. 10.2013. skolā notika izglītojamo tikšanās ar Latgales reģiona pārvaldes 

Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas Sēlijas nodaļas inspektorēm Inesei Kiseļovu un 

Marinu Krupeniču. Viņas informēja audzēkņus par sabiedrisko kārtību un 

pasākumiem, kas jāievēro, lai bērni nenokļūtu pārkāpēju lomā. Tikšanās izraisīja ļoti 

lielu interesi skolēnu vidū un viņi uzdeva inspektorēm daudz jautājumu.  

 

     

   

 

 

 

04.10.2013. skolā tika svinēta Skolotāju diena. Visi skolas darbinieki, skolēni, 

vecāki  sapulcējās aktu zālē. Tā ir emocijām pārpilna diena, kad skolotāji saņem lielu 

„paldies” no viņu audzēkņiem par neatlaidīgo darbu un sirds kvēli iemācīt ko jaunu.  

9. klases skolēni ar lielu humoru, jautrībām un pārsteigumiem sagatavoja svinīgo 

pasākumu, kura laikā visi skolēni apsveica savus skolotājus.  

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10.10.2013. 8. un 9. klašu skolēniem karjeras nedēļas 2013 „Es būšu …Vai 

zini, kas būsi Tu?” ietvaros, tika organizēts mācību brauciens Daugavpilī, lai 

iepazīties ar profesionālas izglītības iespējām. Skolēni apmeklēja Daugavpils 

Profesionālo vidusskolu un Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu.  

    

    

 

 

 

 

12.11.2013. Silenes pamatskolas un Skrudalienas pamatskolas 7.,8.,9. klašu 

skolēni piedalījās spēlē, veltītā Latvijas Republikas Proklamēšanas 95.gadadienai, 

kuru vadīja bibliotekāre Valentīna Marenkova. Spēles jautājumi bija par Latvijas 

Republikas valsts simboliku, dabu, ievērojamiem cilvēkiem. Uzvarēja Skrudalienas 

pamatskolas komanda. Spēles dalībnieki tika apbalvoti ar Atzinības rakstiem un 

grāmatām. 

     

14.11.2013. Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgs pasākums, kurā 

tika prezentēts Daugavpils novada skolēnu pētniecisko darbu krājums „Mana skola”, 

kā arī godināti sekmīgākie skolēni. Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 

95.gadadienu, tika prezentēti pirmie divi – 2012.un 2013.gadā tapušie skolēnu darbi, 

kuri ir apkopoti divos sējumos - „Mana skola padomju okupācijas periodā (1946.-

1990.)” un „Mana skola atjaunotajā Latvijas valstī (1991.-2012.)”. No mūsu skolas 



pētniecisko darbu konkursā „Mana skola” jau divus gadus pēc kārtās piedalījās 

9.klases skolēni Viktorija Ževneroviča un Viktors Krasovskis. Pasākumā tika godināti 

arī skolotāji un skolēni, kas šajā gadā bijuši īpaši centīgi un sekmīgi. Daugavpils 

novada domes Pateicību par labām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbu skolā saņēma 

6.klases skolniece Aleksandra Visočina.  

  

    

 

 

 

 

Katru gadu Latvijas skolās tiek svinēta Latvijas neatkarības proklamēšanas 

gadadiena, arī šis gads nebija izņēmums, bet šogad tā bija īpaša diena, jo tika svinēta 

95. gadadiena. Silenes pamatskolā tā tika atzīmēta 14.11.2013. Pasākums izvērtās ļoti 

aizkustinošs, sirsnīgs un emocionāls. Protams, kā ierasts sākumā visi vienojās kopējā 

valsts himnas dziedāšanā, kam sekoja gan latviešu tautas dejas, gan latviešu tautas 

dziesmas, gan dzeja par Latvijas krāšņumu, ka arī iespēja paskatīties video ar Latvijas 

gleznainajiem skatiem- iespēja ieraudzīt un atcerēties, cik mūsu dzimtene ir skaista. 

Pasākuma beigās katra klase izteica novēlējumu Latvijai skaistajā jubilejā un aizdedza 

svecītes, tā izveidojot siltu un sirsnīgu vēlējumu segu, kura noteikti iepriecināja un 

sasildīja mūsu dzimteni. Pasākuma laikā, kā ierasti Silenes pamatskolas čaklākie, 

centīgākie, aktīvākie un radošākie skolēni saņēma atzinības rakstus, kā pierādījumu 

tam, ka ir bijuši īsteni Latvijas goda nesēji. Pasākumu vadīja trīs latvju daiļavas 

Latviešu nacionālajos tautas tērpos, kas vēl vairāk tuvināja skatītājus latviskuma 

garam: skolotāja Inga Miezīte un 9.klases skolnieces Evelina Krilova un Jeļena 

Andrule .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

14.11.2013. notika praktiskā nodarbība 7.-9.klašu skolēniem „Tavs uzturs”, 

kuru novadīja uztura speciālistes no Stradiņa slimnīcas. Sākumā skolēni  noskatījās 

filmu par enerģētiskiem dzērieniem, tad apsprieda dzērienu kaitīgumu. Seminārā 

otrajā stundā strādāja grupās- izvietoja produktus atbilstoši uztura piramīdai, 

prezentēja savu darbu. Nodarbības noslēgumā vajadzēja atbildēt uz viktorīnas 

jautājumiem. Garšīgas balvas saņēma Jeļena Andrule, Evelīne Krilova, Adriana 

Bogatenko, Valērijs Matuļs.  

       

  20.12.2013. pirmsskolas grupu bērni un 1.-5.klašu skolēni, kopā ar saviem 

audzinātājiem un vecākiem svinēja Ziemassvētkus. Meklējot Ziemassvētku eglīti, 

bērni rūķīšu pavadījumā skandēja dziesmiņas, dejoja, ēda piparkūkas un gāja rotaļās. 

Bērniem un pieaugušajiem prieku sagādāja Sala tētis, kurš negaidīti skaļi pieklauvēja 

pie loga un pa to ienāca svētku zālē. Sala tētis bija parūpējies par saldām dāvanām, 

kurus dalīja pēc dzejoļu skandinājuma. 

 

    

    

    

    

 

 

 

 



Vasaras laikā  skolā tika realizētas divas treniņu programmas: 

1.  Brīvās cīņas treniņu programma Daugavpils novada sporta skolas audzēkņiem 

(25.06.- 05.07.2013.) 

2. Volejbola  treniņu programma Sanktpēterburgas sporta skolas audzēkņiem   

(01.08.- 22.08.2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektu realizēšana 

1. ĒS Mūžizglītības programmas departamenta Comenius projekts “A path to 

the Past” (2011.gada augusts - 2013.gada jūlijs). 

No 22.04. -26.04.2013. direktore Tatjana Klopova un skolotājas Jeļena      

Ovčiņņikova un Jevgenija Sedača piedalījās Comenius projekta „ A path to the 

Past”(„Taciņa pagātnē’’) noslēguma vizītē Dobričā Bulgārijā. Dobričā   ieradās                          

partneri no Lielbritānijas, Turcijas, Latvijas, Polijas un Rumānijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekta gala rezultāti:  

1. Buklets 

Balstoties uz partnerskolu materiāliem, tika izveidots buklets "Projekts Taciņa 

pagātnē". Bukletā ir katras dalībvalsts skolas foto, īsa informācija par skolu, 

kopsapulču datumi, projekta īstenotās aktivitātes un darbošanās rezultāti divu gadu 

garumā. Vēl var iepazīties ar skolu projekta koordinatoru un direktoru atsauksmēm 

par piedalīšanos projektā un kontaktinformāciju. Katrā bukleta lappusē ir projekta 

logotips un valsts karogi. Buklets publicēts angļu valodā. 

2. DVD "Tradīcijas un mākslas amatniecība" 

Satur videomateriālus par podnieku, kalēju, kažokādu, auduma, apģērba un 

paklāju meistarmākslu. Projekta „Taciņa pagātnē” dalībnieki iepazīstināja ar mākslas 

un amatniecības mantojumu līdz mūsu dienām. 

3. Žurnāls 

Žurnāla galvenais mērķis- ar fotoattēlu palīdzību sniegt informāciju par 

projekta aktivitātēm. 

3. Attēlu vārdnīca 

Tas ir projekta noslēguma darba rezultāts. Šis kopīgās sadarbības darbs 

publicēts sešās projekta valodās. Šāda darba mērķis ir lai cilvēki no katras dalībvalsts 

varētu izlasīt un atrast informāciju par projektu. Vārdnīca satur īsu projekta un mērķu 

aprakstu, attēlu vārdnīcu (izmantojot angļu valodas alfabēta burtus), skolotāju un 

skolēnu, kuri piedalījās starptautiskajās mobilitātes, atsauksmes un projekta 

noslēguma starptautiskie un vietējie rezultāti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Daugavpils novada projektu konkurss jaunatnei „Uzlabosim savu 

ikdienu!” 

Biedrība „Silenes stariņi’ no 05.08. līdz 16.08.2013. Daugavpils novada 

projektu konkursa jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros veiksmīgi realizēja 

projektu” Sporta un atpūtas nometne „Atklāj sevi”. Projekta mērķis- organizēt 

Skrudalienas pagasta jauniešiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kur, 

darbojoties dažādās nodarbībās, pagasta jaunieši kļūst saliedētāki, bet neformālie 

apstākļi rosinās tos apgūt jaunas iemaņas un prasmes sportā, tūrismā un vides 

aizsardzībā. Projektā piedalījās 12 mūsu skolas skolēni 13-15gadu vecumā. Nometnes 

laikā projektu aktivitātēs tika iesaistīti Skrudalienas pagasta jaunieši, kuri darbojās 

nometnē, balstoties uz brīvprātīgo darbu principiem. Viņi bija klāt nometnē visā tās 

garumā, sagatavoja, organizēja un vadīja visas sporta un tūrisma aktivitātes.  
 

     

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” izsludinātas 

programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros biedrība „Silenes stariņi” realizē 

projektu „Mēs palīdzēsim tev!”  

 

 

 

 

Laiks: 07.05.2013.-30.06.2014.  

Kopējais budžets – Ls  4411,67  

Fonda granta summa- Ls 3520,00 

Projekta pieteicēja ieguldījums – Ls 300,00 

Daugavpils novada domes līdzfinansējums – Ls 500,00 

Silenes pamatskolas līdzfinansējums Ls 91,67 

Projekta pirmā posma ietvaros tika sagatavota koriģējošās nodarbības telpa, 

tika izdarīti telpas uzlabošanas darbi - starpsienu un jauno durvju uzstādīšana. Telpā 

tika izvietots speciāls stājas uzlabošanas, plakanās pēdas profilakses, skoliozes 

profilakses, koordinācijas attīstīšanas un līdzsvara vingrinājumu aprīkojums, kuru 

skolotāji un vecāki varēs izmantot pirmsskolas bērnu un sākumskolas skolēnu 

veselības uzlabošanai. Telpas sakārtošanā un svētku noformēšanā brīvprātīgi 

iesaistījās biedrības locekļi un vecāki. Koriģējošās nodarbības atklāšanas svētki sākās 

ar projekta prezentāciju, kurā piedalījās skolotāji, skolēnu vecāki un viesi: Daugavpils 

novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna 

Bulaša, IP galvenā speciāliste Janita Zarakovska, Daugavpils novada deputāts Valērijs 

Hrapāns un Skrudalienas pagasta pārvaldes projektu speciāliste Inese Gasparoviča. 

Projekta vadītāja Sofija Mole pastāstīja par projekta gaitu un aktivitātēm, iepazīstināja 

vecākus ar  telpas izmantošanas noteikumiem, atbildēja uz vecāku jautājumiem, 

pateicās brīvprātīgajiem par darbu.  
 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Īstenojot Leonardo da Vinci projektu „Zināšanu pilnveidošana Vācijā 

par iestāžu, organizāciju līdzdarbību sociālo kompetenču un prasmju apgūšanas 

iespēju nodrošināšanā riska grupas bērniem un jauniešiem”, direktore Tatjana 

Klopova kopā ar Daugavpils novada izglītības iestāžu vadītājiem, novada jaunatnes 

lietu speciālisti  no 28.10. līdz 01.11.2013. apmeklēja Vāciju.  

 

Uzdevumi : Meklēt jaunas iespējas Eiropas fondu finansējuma piesaistīšanai 

jauna sadarbības projekta īstenošanā, kurš varētu palīdzēt pārņemt Vācijas pieredzi , 

lai sekmētu skolēnu sociālo kompetenču un profesionālo iemaņu attīstību  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013.gadā veiktie remontdarbi un mēbeļu nomaiņa 

 

1. Siltumapgādes sistēmas remonts (1216,30 Ls) 

 

2. Mājturības kabinets-veikts klases kosmētiskais remonts, uzklāts linolejs, 

nomainītas mēbeles (sekcija, skapis, galdi). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aktu zāle uzstādīts sienas spogulis interešu izglītības nodarbībām, nomainīti krēsli.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nomainīti galdi un krēsli ēdnīcā. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Izremontēts gaitenis skolas II stāvā (nometņu bāze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


