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1.  Iestādes juridiskais statuss  

     Naujenes pamatskola ir Naujenes pagasta padomes dibināta un pakĜautībā esoša 
vispārējās izglītības iestāde, kura realizēja trīs vispārējās pamatizglītības 
programmas.  
       Naujenes pamatskolai ir izstrādāts perspektīvās attīstības plāns 2007. – 
2012.gadam, saskaĦā ar kuru arī tika plānots skolas darbs 2008.gadā. 
 
2.  Skolas izveidošana 
 
    Skolas dibināšanas gads ir   1897.gads. Naujenes pamatskola atrodas Stacijas 
ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā no 2005.gada 1.augusta. 
 
3.  Skolas darbības mērėis 
 
   Naujenes pamatskolas mērėis – īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 
pamatizglītības standartos noteikto mērėu sasniegšanu. 
 
4.  Skolas galvenie uzdevumi 
 

1. Nodrošināt valsts pamatizglītības standarta mērėu 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.  2008.gada skolas prioritātes 
 

1. Veicināt  pedagogu prasmi veidot mācību procesu, pielietojot atbilstošas 
mācību metodes un līdzekĜus skolēnu zināšanu līmeĦa paaugstināšanai. 

2. Pedagogu darba efektivitātes paaugstināšana: 
• kursu apmeklēšana ; 
• semināru apmeklēšana; 
• darbs skolas metodiskajās komisijās; 
• atklāto nodarbību organizēšana. 

3. Naujenes pagasta teritorijā  dzīvojošo obligātā izglītības vecuma bērnu 
piesaiste mācībām Naujenes pamatskolā. 

4. Skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, atbilstoši ieplānotajiem 
līdzekĜiem skolas budžetā. 
 
 

6.  Pozitīvās izmaiĦas skolas darbībā 2008.gadā  
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   Pateicoties Naujenes pagasta padomes finansiālajam atbalstam Naujenes 
pamatskolā 2008.gadā ir notikušas šādas pozitīvas pārmaiĦas: 
 

1. Skolu 2008.gada beigās apmeklē  115 skolēni, kuri mācās pēc 
Pamatizglītības programmas un  pēc Speciālās pamatizglītības programmas 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (pirmo gadu). 

2. Uzlabojās skolēnu sniegumi mācībās, jo skolā tika organizētas konsultācijas 
skolēniem visos mācību priekšmetos. 

3. Sākumskolas skolotājas  A.Kokina un  I.Bleidele saĦēma Izglītības un 
zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra Pateicību par 
piedalīšanos Daugavpils rajona metodisko izstrādĦu skatē projekta „ Tu esi 
Latvija” ietvaros. 

4. Pārskata gadā skolas ansambĜi un kori, kurus vada skolotāja L.Korolkova 
ieguvuši   godalgotās vietas Daugavpils rajona un novada konkursos un 
skatēs.  

5. Aktivizējās skolas bibliotēkas darbs, tā kā bibliotēkas darbu no 2008.gada 
1.septembra vada jauna speciāliste. 

6. Lai atvieglotu skolēna  somu, 1. klases skolēniem tika iegādāts  mācību 
grāmatu otrais komplekts. 

7. Skolā strādāja psihologs, kas skolēniem, viĦu vecākiem un skolotājiem 
palīdzēja risināt dažāda rakstura problēmas, kuras var radīt traucējumus 
mācību un audzināšanas procesā. 

8. Uzlabojās klases audzinātāju sadarbība ar priekšmetu skolotājiem, jo tika 
izstrādāta klases stundu audzināšanas programma, turpinājām organizēt 
informatīvas dienas vecākiem. 

9. Mācību kabineti tika papildināti ar jauniem mācību līdzekĜiem un uzskates 
materiāliem. 

10. Uzlabota siltuma padeve skolas ēdināšanas blokā un koridorā, jo tika veikta 
apkures sistēmas siltuma padeves balansēšana. Uz radiatoriem tika uzstādīti 
termoregulatori. 

11. Sākumskolas klasēs, dabaszinību kabinetā, daĜēji informātikas kabinetā un 
bibliotēkā tika atjaunotas mēbeles. 

12. 5.- 9.klašu skolēnu kora piedalīšanās Vispārējos XXIV Dziesmu un XIV deju 
svētkos Rīgā. 

13. Vizuālā tēla radīšanai skolas 5.-9.klašu korim tika pašūti vienoti  skatuves 
tērpi. 

14.  Sākumskolas skolēniem bija iespēja saĦemt bezmaksas pienu, tā kā skola 
piedalījās „Skolas piena” programmā. 
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7. Mācīšana un mācīšanās 
 
       2008.gadā mācību darba galvenais mērėis – īstenot izglītības procesu, kas 
nodrošina valsts pamatizglītības standartos noteikto mērėu sasniegšanu. 
 
     Skolā strādā augsti kvalificēts, radošs pedagoăiskais kolektīvs.  Kolektīvs 
daudzus gadus ir nemainīgs. Skolā tika realizētas tr īs izglītības programmas:  

• Pamatizglītības programmu (kods 21011111, LR IZM licence  Nr.8556, 
licences derīguma termiĦš 2018.gada 31.jūlijs); 

• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem (kods 21015811, LR IZM licence Nr.8480, 
licences darīguma termiĦš 2018.gada 31.jūlijs); 

• Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.kl.) mazākumtaut ību izglītības 
programmu (kods 23011121, LR IZM licence Nr.5671, licences derīguma 
termiĦš 2015.gada 31.jūlijs). 

 
      2007./2008.m.g. skolā mācījās 138 skolēni, 2008./2009.m.g. – 116 skolēni.  
9.klasi beidza 32 skolēni un visi turpina mācības citās izglītības iestādēs. Pirmajā 
klasē mācības uzsāka 14 skolēni.  
 
     Mācību programmas visos priekšmetos tika izpildītas atbilstoši jaunajiem 
standartiem. Visi valsts pārbaudes darbi, kurus paredzēja LR Izglītības un zinātnes 
ministrija, tika izpildīti. 
     Stundās skolotāji pārdomāti izmanto mācību materiālus, kas atbilst skolēnu 
spējām un  konkrētai mācību stundai. Mācību procesā skolotāju stāstījums un 
skaidrojums ir atbilstošs mācāmajai tēmai, skolēnu vecumam. Stundās skolotāji 
skolēniem saprotami izskaidro darba mērėus un uzdevumus, saista tos ar iepriekš 
mācīto, ievēro pēctecības principu. Skolēnu veikto darbu rezultāti liecina, ka 
skolēni sapratuši skolotāju izvirzītās prasības. Mājas darbu formas ir dažādas. Tie 
ir mērėtiecīgi, to apjoms ir optimāls.  
     Mācību procesā skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus 
izteikt savu viedokli, secināt un pieĦemt lēmumus, veido pazitīvu attieksmi pret 
mācību darbu. Skolotāja rosināti, skolēni skolēni mācās izvērtēt  savus 
sasniegumus, prognozējot rezultātus. 
      Lai ieinteresētu skolēnus mācīties, pedagogi izmanto informātikas kabinetu 
skolēnu redzesloka paplašināšanai, jo skolā ir pieejams informātikas kabinets ar 22 
datoriem.  
      Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, skolēni, mācoties 
skolā, iesaistās daudzveidīgā radošā darbā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu 
īsteno atbilstoši mūsdienu   aktualitātēm,   izmanto    alternatīvās mācību   formas – 
ekskursijas uz Naujenes  novadpētniecības  muzeju,  Daugavpils  novadpētniecības 
muzeju, Daugavpils zoodārzu u.c. 
     Pateicoties šim darbam sasniedzām šādus mācību darba rezultātus: 97% skolēnu 
uzrādīja sniegumu, kas nebija zemāks par 4 ballēm (iepriekšējā mācību gadā – 
88%) un tikai 3% uzrādīja  sniegumu, kas bija zemāks par 4 ballēm.   
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     2.klases (kl. audzinātāja A.Kokina), 3.klases (kl.audzinātāja A.Linde), 4.klases 
(kl.audzinātāja I.Bleidele), 5.klases (kl.audzinātāja I.Locika), 6.klases 
(kl.audzinātāja N.Semjonova), 7.klases (kl.audzinātaja I.Bergmane), 9a.klases 
(audzinātāja I.Skutele) skolēni mācību gada beigās uzrādīja sniegumu, kas nebija 
zemāks par 4 ballēm. 
      2007./2008.m.g. īpaša uzmanība tika pievērsta skolēnu zināšanu līmenim. 
Salīdzinot 2006./2007.mācību gadu ar 2007./2008.mācību gadu, var secināt, ka 
zināšanu līmenis skolēnu sniegumos ikdienas darbā gan 4.- 6.klašu grupā, gan 7.- 
9.klašu grupā  ir paaugstinājies un sasniedza 6,18 balles (iepriekšējā mācību gadā – 
6,08 balles). 

 
 
 

 
 
 
       9a. klases skolniekam Egilam Bulam par 

labiem un izciliem sasniegumiem mācībās un 

ārpusstundu darbā piešėirts nosaukums 

„Naujenes pagasta gada skolēns”. 

 
 
 
 
 
 
      Pēc Izglītības likuma 14.panta un saskaĦā 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 (3.klase – latviešu valodā apguves koeficients  - 0,64, matemātikā – 



 6

0,62, dabaszinībās – 0,63; 6.klase – latviešu valodā apguves koeficients  - 0,65, 
matemātikā – 0,56). 
   Visi 32 devīto klašu skolēni sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbus par 
pamatizglītību. Labus rezultātus ieskaitēs un eksāmenos uzrādīja E.Buls, 
A.Ročenko, A.Vingre, Gerasimova O., Jevdokimova S. Apguves koeficients valsts 
pārbaudes darbos 9.klašu skolēniem bija šāds: dabaszinībās bija - 0,60, angĜu  
valodā – 0,57, latviešu  valodā – 0,62, sportā – 0,75, vēsturē – 0,62, matemātikā – 
0,56, krievu v. (svešvaloda) – 0,70 un krievu v. (dzimtā) – 0,79. 
 

Apguves koeficients valsts pārbaudes darbos 
 

 
 
 
    Datorprogrammas 
 
      Mācību un audzināšanas procesā tika izmantoti datori, kuri nodrošināti ar 
licencētām datorprogrammām „Microsoft Office” un  „Windows XP”, kuras 
iegādātas kopā ar datoriem. Kopš 1999.gada Daugavpils rajona Izglītības pārvalde 
skolu nodrošināja ar programmu „LIIS”. Programmas nepieciešamas darba 
pienākumu pildīšanai, elektronisko dokumentu efektīvas aprites nodrošināšanai un 
skolas pakalpojumu paplašināšanai. Naujenes pamatskolas programmas atbilst 
informatizācijas sistēmas tehniskām prasībām, nodrošina lietotājus ar visu 
nepieciešamo funkcionalitāti.   
 
    Ārpusstundu darbs mācību priekšmetos 
 
               Lai padziĜinātu un paplašinātu zināšanas, radītu interesi par mācību 
priekšmetiem, skolā notika arī ārpusstundu darbs mācību priekšmetos. Skolēni 
apmeklēja fakultatīvas nodarbības informātikā, angĜu valodā, latviešu valodā, 
vēsturē, matemātikā, bioloăijā. Šajās nodarbībās skolēniem bija iespēja padziĜināt 
savas zināšanas. Skolā bija organizētas skolēniem individuālās nodarbības visos 
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mācību priekšmetos. Tas deva iespēju skolēniem uzlabot savas sekmes mācību 
priekšmetos. Skolā tika organizētas priekšmetu olimpiādes un priekšmetu nedēĜas. 
      Skolēni piedalījās Daugavpils rajona rīkotajās olimpiādēs: bioloăijā, latviešu 
valodā, vizuālajā mākslā, mājturībā, informātikā. Atzinība – 9a.klases skolniecei  
A.Ročenko – krievu valodas olimpiādē (svešvalodā) ( skolnieci sagatavoja 
skolotāja A.Kokina). 
       Mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistījās zinātniski pētniecisko darbu 
rakstīšanā. 8.klases skolniece T.Ivanova ar darbu  „Vecticībnieki Naujenes 
pagasta Slutišku sādžā” , 9.klases skolnieks E.Buls ar darbu „Gordonseters un viĦa 
dzīvesveids”, 3.klases skolniece V.Prohovska ar darbu”Govis” , 4.klases skolniece 
J.Klimanska ar darbu „Laika apstākĜi”,  8.klases skolnieces I.Morozova un 
K.Migl āne ar darbu „Manai skolai nozīmīgs skolotājs” piedalījās Daugavpils 
rajona zinātniski pētniecisko darbu konkursā.  V.Prohovska un J.Klimanska  
saĦēma Pateicības par piedalīšanos Daugavpils rajona sākumskolas skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Skolēnus  sagatavoja skolotājas 
A.Kokina, A.Linde, I.Bleidele, I.Locika. 
 
      Par mācību formu dažādību un kvalitāti 
skolā notika Daugavpils rajona  seminārs  
angĜu valodas skolotājiem (skolotāja 
N.Semjonova). Augstu atzinību izpelnījās 
skolotājas atklātā stunda. Paldies skolotājai par 
veikto lielo darbu stundas sagatavošanā! 
 

8. Audzināšanas darbs skolā 
 
    Pārskata gadā skolā audzināšanas darbs tika veikts, pamatojoties uz Naujenes 
pamatskolas attīstības plānu, tā izvirzītajām prioritātēm 2008.gadam, Naujenes 
pamatskolas Nolikumu, Naujenes pamatskolas audzināšanas darba programmu. 
   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 viĦu vispārējo izaugsmi.  
     Naujenes pamatskolā 2008. gadā strādāja 10 klašu audzinātāji . 

  Par sava darba galvenajiem mērėiem un uzdevumiem klašu audzinātāji ir 
uzskatījuši sekojošo: 

� veicināt skolēnu un ăimenes piederību valstij izjūtu veidošanos, veidot 
izpratni par valsts, novada, Naujenes pagasta, skolas kultūras 
tradīcijām, svētkiem; 

� rosināt  vecākus aktīvāk iesaistīties mācību un audzināšanas darbā; 
� pilnveidot saziĦas prasmes un vēlmi mainīties ar domām, priekšstatiem, 

jūtām; 
� sekmēt pozitīvas pašapziĦas attīstību un pārliecību par savām spējām; 
� veidot atbildīgu attieksmi pret veselību un veselīga dzīvesveida 

nepieciešamību cilvēka dzīvē; 
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� motivēt vēlmi izzināt pasauli, audzināt vēlmi gūt informāciju par 
jaunākajiem notikumiem pagastā, valstī, pasaulē; 

� iepazīstināt skolēnus ar drošības noteikumiem klasē, skolā, ārpus tās; 
� pilnveidot prasmi saskaĦot savas vajadzības ar citu vajadzībām, veicot 

kopīgas darbības; 
� pilnveidot prasmi spriest un izteikt savu 

viedokli, izprotot savu un citu vērtību 
sistēmu u.c. 

     Vieni no galvenajiem notikumiem 2008.gadā 
bija pasākumi, veltīti Latvijas Republikas 
dibināšanas 90.gadadienai. Konkursi, skates un 
pasākumi noritēja pasākumu cikla „Tu esi 
Latvija!” ietvaros, kurus organizēja Valsts 
Jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar rajonu 
Interešu izglītības metodiskajiem centriem, 
izglītības iestādēm. Svētku pasākumu norisei 
Naujenes pamatskolā tika izstrādāts pasākumu 
plāns, kurš ietvēra sevī  klašu kolektīvu, interešu 
izglītības pulciĦu, skolas kolektīva aktivitātes 
sadarbībā ar Naujenes pagasta iestādēm. Pasākumi 
aptvēra visu 2008.gadu līdz pat Latvijas 
Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltītajiem svētku pasākumiem 
novembrī. 

          2008. gadā Naujenes pamatskolā  darbojās sekojoši interešu izglītības 
pulciĦi: 
� ansamblis „ĖipariĦi” (  L.KoroĜkova ); 
� ansamblis „SpurgaliĦas” (  L.KoroĜkova ); 
� 2. – 4.kl. koris (  L.KoroĜkova ); 
� 5. – 9.kl. koris (  L.KoroĜkova ); 
� 1. – 9.kl. deju pulc. „Skudra” ( I.Skutele ); 
�  500.mazpulks ( Z.PauliĦa);  
� dramatiskais pulciĦš „ Pienenīte” ( L.GasjaĦeca ); 
�  „Izzini, izpēti, eksperimentē” ( G.Žemaitiene);  
�  pulciĦš „Brīvā cīĦa”  ( S.Grigorjevs); 
� Eko pulciĦš ( Z.PauliĦa); 
� vācu valodas apguves pulciĦš „Deutsch meine Wahl” ( N.Semjonova); 
� vizuālās mākslas pulciĦš „ Krāsu pasaule” ( M.DaĦilova). 

            Naujenes pamatskolas skolēni  ir bijuši aktīvi skolas, Naujenes pagasta,  
Daugavpils rajona un Latgales, Latvijas mēroga pasākumu, konkursu 
dalībnieki: 

 
� 2008.gada pavasarī 500.Mazpulka dalībnieki 1.klases skolniece L.Kucina un 

2.klases skolnieks A.Lociks skolotājas Z.PauliĦas vadībā iesaistījās 
Zemkopības ministrijas projektā sadarbībā ar z/s „ LielzeltiĦi”. Projekts 
virzīts uz skolēnu vides izglītības zināšanu nostiprināšanu, skolēnu 
ieinteresēšanu ekoloăiski tīras produkcijas ražošanā, tirgus ekonomikas 
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zināšanu attīstīšanai.  Mazpulcēnam tika iedalīti sīpoli, kuri bija jāiestāda, 
jāravē, jārūpējas, lai izaudzētu labu ražu. Pie tam bija jāveic arī paveikto 
darbu un ieguldīto līdzekĜu grāmatvedības uzskaite. Konkurss  paredzēja 
darba prezentāciju un samaksu par ieguldīto darbu.  

 
 
            2008.gada rudenī A.Lociks piedalījās 
projekta noslēguma pasākumā Daugavpilī un  
saĦēma Atzinības rakstu par teicamu dalību Latgales 
novada projektu forumā; 
 
 
 

 
� 500. Mazpulka dalībnieki saĦēma Pateicību par piedalīšanos Daugavpils 

rajona mazpulku salidojumā; 
� 4.klases skolniece J.Lisovska piedalījās Daugavpils rajona IIMC rīkotajā 

skatuves runas konkursā „Zvirbulis”, kurā ieguva 3.vietu. Skolnieci 
sagatavoja skolotāja I.Bleidele; 

� Pateicību saĦēma dramatiskais kolektīvs „ Pienenīte” par piedalīšanos 
literāro uzvedumu konkursā ar izrādi O.Vācietis „Tam, kas aizmaldījies” 
(skolotāja  L.GasjaĦeca); 

� Z.PauliĦas sagatavotā meiteĦu komanda saĦēma Pateicību par piedalīšanos 
Daugavpils Mežciema arodskolas konkursā „ Meistaru pilsēta - 2008”; 

 
 

� 1.-3.klašu deju kolektīvs 

ieguva 3.vietu Daugavpils 

rajona tautas deju kolektīvu 

skatē, gatavojoties bērnu 

dziesmu un deju festivālam 

„ PieneĦu laikā” ( skolotāja  

I.Skutele); 

 
 

� 5.- 6. deju kolektīvs saĦēma Pateicību par piedalīšanos  Daugavpils rajona 
tautas deju kolektīvu skatē, gatavojoties Vislatvijas sadancim „Latvju bērni 
danci veda” (  I.Skutele); 

� 7.- 9. deju kolektīvs ieguva 3.vietu Daugavpils rajona tautas deju kolektīvu 
skatē, gatavojoties Vislatvijas sadancim „Latvju bērni danci 
veda”(.I.Skutele); 
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� 7.- 9. deju kolektīvs saĦēma Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 
jaunatnes iniciatīvu centra Pateicību par aktīvu līdzdalību tautas deju 
festivālā „Latvju bērni danci veda” PreiĜos   (  I.Skutele); 

� 1. – 4.klašu ansamblis „ ĖipariĦi” ieguva 1.vietu Daugavpils rajona mūzikas 
konkursā „Balsis” un 3.vietu Latgales novada konkursā ( skolotāja 
L.KoroĜkova); 

� 5. – 9.klašu ansamblis „ SpurgaliĦas” ieguva 1.vietu Daugavpils rajona 
mūzikas konkursā „ Balsis” un 3.vietu Latgales novada konkursā 
(L.KoroĜkova); 

� Soliste A.Ročenko ieguva 1.vietu Daugavpils rajona mūzikas konkursā 
„Balsis” un 1.vietu Latgales novada konkursā (L.KoroĜkova); 

� trio A.Fjodorova, A.Šiškina, J.Klimanska ieguva 1.vietu Daugavpils rajona 
mūzikas konkursā „ Balsis” un 3.vietu Latgales novada konkursā 
(LKoroĜkova); 

�  2. – 4.klašu koris ieguva 1.vietu Daugavpils rajona koru skatē, gatavojoties 
bērnu dziesmu un deju festivālam „ PieneĦu laikā” ( LKoroĜkova); 

 
� 5. – 9.klašu koris ieguva 

1.vietu Daugavpils rajona 
koru skatē, gatavojoties 
konkursam „Dziesmai būt” 
un 3.vietu Latgales novada 
konkursā (LKoroĜkova); 
koris piedalījās Vispārējos 
XXIV Dziesmu un XIV 
deju svētkos Rīgā. 5.- 
9.klašu koris Dziesmu 
svētkos uzstājās vienotos 
skatuves tērpi. 

 
� Naujenes pamatskolas komanda, kuru gatavoja skolotāja A.Kokina, par 

piedalīšanos Daugavpils rajona interešu izglītības metodiskā centra konkursā 
– skatē „ Mana skola” saĦēma Pateicību. Konkurss notika projekta „Tu esi 
Latvija” ietvaros; 

� Projekta „ Tu esi Latvija” ietvaros 1 – 9. klašu skolēni piedalījās arī vizuālās 
mākslas konkursā „ Manas mājas”. Skolēnu darbi tika izstādi projekta 
noslēguma pasākumā Daugavpils rajona kultūras namā „ Vārpa”. Skolēnus 
projektam gatavoja vizuālās mākslas skolotājas A.Linde un M.DaĦilova;  

� L.Kucina ( 1.kl.), J.Grustāns ( 6.kl.) ieguva 3.vietas Naujenes pagasta bērnu 
un jauniešu zīmēšanas konkursā „ Mans sapĦu velosipēds” ( skolotāji 
A.Linde un M.DaĦilova); 

   Pateicoties skolas interešu izglītības pulciĦiem, mācību gada laikā skolā tika 
organizēti dažāda veida un tematiskās virzības  pasākumi. Mazpulku dalībnieku un 
skolēnu mājturības stundās veidotie darbi bija apskatāmi tematiskajās izstādēs, 
mācību priekšmetu nedēĜās, konkursos skatēs Naujenes pagastā un Daugavpils 
rajonā. 
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    Maijā  Naujenes pamatskolas kolektīvs bija ekskursijā Dunte – Rāmkalni 
sadarbībā ar tūrisma firmu „ Mari”. Jāatzīmē, ka mācību ekskursijas tiek arvien 
vairāk popularizētas Naujenes pamatskolas mācību un audzināšanas darbā.  

 
      2008. gadā sākumskolas skolēni 
apmeklēja avīzes „ Latgales Laiks” 
redakciju, podnieku darbnīcu, Ledus halli, 
teātra izrādes  Daugavpils teātrī.  
 
     Skolēni un skolotāji atzīst, ka šāda darba 
metode saliedē klases kolektīvu un veicina 
skolēnu – skolotāju sadarbību kopīgu mērėu 
sasniegšanā mācību un audzināšanas darba 
procesā, satuvina skolas – ăimenes rūpes 

skolēnu izglītošanā, pasaules redzējuma loka paplašināšanā. 
    Pārskata gadā liela uzmanība tika veltīta profilaktisko pasākumu rīkošanai, kas 
mazinātu nepilngadīgo likumpārkāpumus, veicinātu nepieciešamību ievērot 
veselīgu dzīvesveidu. Tie bija: 

� tikšanās ar Daugavpils rajona nepilngadīgo lietu inspektori I.Ăipteri, kura 
tika veltīta pusaudžu likumpārkāpumu profilaksei un skolēnu drošības 
jautājumiem vasaras brīvdienās; 

� 6. un 9.klašu meiteĦu tikšanās ar firmas „ Olweys” pārstāvjiem par meiteĦu 
veselības jautājumiem, skolnieces saĦēma arī izdales materiālu un firmas 
dāvanas; 

 
� 14.martā skolā viesojās Latgales 

reăiona Mutes veselības centra 
koordinatore V.Benjava un zobārste 
M.Valaine, kuras nolasīja 4.- 5. klašu 
skolēniem lekciju par mutes veselības 
saglabāšanas problēmām,  veica 
skolēnu zobu apskati un sniedza 
rakstisku informāciju vecākiem par 
bērnu zobu stāvokli, par 
nepieciešamību apmeklēt zobu 
higiēnistu. 

 
    2008. jūnijā skolā darbojās interešu grupa „ Pūcēni”. Interešu grupas darbības 
mērėis - skolēnu brīvā laika  pavadīšanas organizācija, radošo prasmju attīstīšana, 
savstarpējo attiecību uzlabošana starp dažāda vecuma skolēniem. Jāatzīmē, ka 
nodarbības labprāt apmeklēja sākumskolas un 5., 6.klases skolēni, kuri dzīvo 
Naujenes ciemā, Dunskos un citos skolas apkārtnes ciemos. Atšėirībā no 
iepriekšējiem gadiem interešu grupas darbības laikā skolēniem tika nodrošināta 
ēdināšana, bezmaksas pusdienas maznodrošināto ăimeĦu bērniem.  
     2008. gadā klašu audzinātāji lielu uzmanību veltīja skolēnu karjeras izglītības 
jautājumiem. Karjeras izglītības jautājumi ir ietverti  skolas audzināšanas darba 
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programmā, kā arī tika izveidota 7. – 9. klašu Karjeras programma, kura ietver 
mācību priekšmetu skolotāju iesaisti šajā jomā. 
  Mācību gada laikā skolu apmeklēja Višėu profesionālās skolas, Lūznavas 
arodskolas, Daugavpils tirdzniecības skolas pārstāvji, lai sniegtu informāciju 
9.klašu skolēniem par tālākizglītības iespējām. Klašu stundās klašu audzinātāji 
sadarbībā ar informātikas skolotāju A.AntiĦu datorklasē noskatījās Karjeras 
izglītības centra sagatavotās DVD formāta filmas par karjeras izglītības iespējām 
Latvijā. 
  Otro gadu skolā tiek rīkotas Ēnu diena.  9.klašu skolēniem bija iespēja iepazīt 
Naujenes pagasta priekšsēdētājas V.Pudovkinas , Naujenes pakalpojumu servisa, 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes, Naujenes tautas bibliotēkas un citu 
nodaĜu, iestāžu darba ikdienu. Ēnu dienu pasākumiem ir liela nozīme skolēnu 
karjeras izglītībā, redzētais tika apkopots  darbos Projektu nedēĜas ietvaros. 
 
   Inovācija audzināšanas darbā 
2008.gadā bija šāda: Naujenes 
pamatskolā  Juzefovas katoĜu draudzes 
mācītājs P.Turonoks uzsāka jaunu 
tradīciju – pirmās sveces iedegšanu 
Adventes vainagā. Priesteris P.Turonoks 
šajā dienā ciemojās skolā un tikās ar 
skolas kolektīvu, pastāstīja par 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku un 
nepieciešamību ieklausīties sevī un 
apkārtējos. 
 
9. Skolas pašpārvaldes darbs 
 
       2008.gada septembrī notika  Naujenes pamatskolas Skolēnu parlamenta 
vēlēšanas. Tika ievēlēts jaunais sastāvs: 
             • Prezidente – Ilona Morozova, 8.kl.                   

• Viceprezidente - Kristīne Miglāne, 8.kl.                    
• Kult ūras ministre – Tatjana Ivanova, 9.kl.                       
• Skolas avīzes redaktores – Kintija Vingre, Svetlana BeĜavska, 7.kl.  
• Sekretāre – Katrīna Lazdāne, 6.kl.                    
• Izglītības ministres – Alise Šiškina, Anželika Fjodorova, 6.kl. 
• Sporta ministrs - Gunārs BeĜavskis, 8.kl.       

     Pārskata gadā skolēnu parlaments sadarbojās ar skolas administrāciju  un 
pedagogiem, risinot jautājumus, kas saistīti   ar skolēnu brīvā laika organizēšanas 
iespējām, pasākumu organizēšanu, projektu nedēĜas tēmu izvēli, iesaistījās Ēnu 
dienu organizēšanā.  
       2008.gadā Parlamenta Izglītības centrs pārstāves A.Fjodorova un A.Šiškina 
veica skolēnu somu svēršanu. Pateicoties tam, ka 1.klases skolēniem ir iegādāts 
otrs mācību grāmatu komplekts, somas pirmklasniekiem bija ievērojami vieglākas. 
Pētījuma secinājums: skolēnu somu svars būtiski nepārsniedz pieĜaujamās normas.  
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   Pārskata gadā tika izdota arī Parlamenta avīze „Pūcīte”. Ar avīzes izdošanu 
nodarbojas Preses centra locekles S.BeĜavska, K.Vingre, konsultante – skolotāja 
A.Kokina. 2008. gadā „Pūcītes” numuros tika publicēti aktuāli skolas mācību un 
audzināšanas procesa jautājumi, materiāli par Latvijas Republikas 90.gadadienas 
svinēšanas pasākumiem skolā, Naujenes pagastā, Daugavpils rajonā, par 
Ziemassvētku norisēm, intervijas ar jauno skolas bibliotekāri I.Rokjāni un vēstures, 
sociālo zinību skolotāju A.KuzĦecovu. 
 

10.  Skolas bibliotēkas darbs 
 

       Bibliotēkai skolā ir gan izglītojošā, gan audzinošā funkcija. Saistībā ar šīm 
funkcijām tika organizēts arī bibliotēkas darbs.    No 2008. gada 1.septembra 
skolas bibliotēkā strādā  bibliotekāre I.Rokjāne. 
 
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 31.12.2008.: 
15513 grāmatas par summu Ls 15863, 
no tām  

• mācību grāmatas – 8716 par 
summu Ls 14255; 

• daiĜliteratūra – 6797 grāmatas 
par summu Ls1608. 

 
   2008.gadā  bibliotēkas fonds  tika 
papildināts ar 456 jaunām grāmatām 
par summu Ls 1744, t.sk. 

• 390 mācību grāmatas  par 
summu Ls 1563; 

• 66 daiĜliteratūras grāmatas par summu Ls 181. 
 
2008.gadā no bibliotēkas fonda izslēgtas  5585  grāmatas par summu Ls 3240: 

• daiĜliteratūras 3782 grāmatas par summu 736; 
• mācību 1803 grāmatas par summu Ls 2504. 

 
2008. gadā skolas bibliotēka abonēja 2 laikrakstus un 5 žurnālus. Abonēšanai 
bija piešėirti Ls 128. 
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        Naujenes pamatskolas bibliotēku apmeklēja 139 lasītāji, no tiem:  115 skolēni 
un 24  pieaugušie lasītāji (skolotāji un skolas darbinieki). 
       2008.gadā bibliotēkas apmeklējumu skaits sastāda  1200, kas par 120 vairāk 
nekā 2007.gadā, izsniegtas  2486 grāmatas: 

• 1280 mācību grāmatas; 
• 794 daiĜliteratūras, uzziĦu 

literatūras grāmatas. 
 
 
            Bibliotēkai 2008.gadā  iegādāti 10 

jauni grāmatu plaukti.  

 
 
 
 
      Lasītāji bibliotēkā var strādāt ar 
uzziĦu 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 
daiĜliteratūru un izziĦu literatūru.  
 
       Gada laikā metodisko komisiju sēdēs un 
apspriedēs pie vadības notika jaunākās 
metodiskās, mācību un daiĜliteratūras apskats ar 
mērėi 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 nedēĜas laikā. 
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2009.gadā ieplānotie darbi bibliot ēkā  
 

1. Papildināt bibliotēkas fondu ar nepieciešamo mācību, uzziĦu, 
metodisko literatūru un daiĜliteratūru. 

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 

 
    Kopējā 2008.gada budžeta izdevumu summa sastādīja – Ls 214069  un tā 
finansējums  bija sekojošs: 

• Mērėdotācijas no Daugavpils rajona pedagogu darba samaksai un VSAOI 
– Ls 135801; 

• Naujenes pagasta pamatbudžeta piešėirtie līdzekĜi – Ls 78268, t.sk., 
      * mērėdotācija no Daugavpils rajona padomes mācību grāmatu 
iegādei – Ls 569; 
       * ieĦēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem – Ls 10166, t.sk., 
vecāku maksa par bērnu ēdināšanu – Ls 10071 un pārējie maksas 
pakalpojumi – Ls 95. 

 
              2008.gada kopējā izdevumu summa – Ls 214069. 
 

 
 
      2008.gada budžets gada laikā tika vairākas reizes grozīts ar Naujenes pagasta 
padomes lēmumiem papildus līdzekĜu piešėiršanai Ls 5831  apmērā, kuri pamatā 
bija izmantoti pedagogu atalgojumam un VSAOI,  apkures sistēmas siltuma 
padeves balansēšanai.  Uz 80 radiatoriem tika uzstādīti termoregulatori. Tas  
uzlaboja  siltuma padevi skolas ēdināšanas blokā un koridorā.  
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      Naujenes pamatskolas pašvaldības pamatbudžeta finansējuma vidējais budžeta 
pieaugums 3 gadu laikā ir 117%. 
 
 

67053 63466

78268

2006. 2007. 2008.

Naujenes pamatskolas budžets (Ls)

 
 
 
      No Naujenes pagasta pamatbudžeta piešėirtajiem līdzekĜiem – Ls 78268 
2008.gadā  tika izlietots: 
• darbinieku darba samaksai un VSAOI – Ls 39296 (50,2%); 
• skolas ēkas uzturēšanai – Ls 24953 (31,9%); 
• skolas attīstībai  – Ls 14019 (17,9%). 

   
      Skolas tehnisko darbinieku vidējā darba alga 2008.gadā sastādīja Ls 171 
(2007.gadā – Ls 136) . Salīdzinot ar  2007.gadu, darba samaksa pieaugusi  par 
25%. Palielinājusies arī pedagogu vidējā darba samaksa. 2008.gadā tā bija Ls 
(2007.gadā – Ls 469). 

Skolas ēkas uzturēšanas izdevumi no kopēja budžeta sastādīja Ls 24953 
(31,9%).   
    Skolas pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamo līdzekĜu pieaugums saistīts 
ar cenu paaugstinājumu.  
      2008.gada laikā bija elektroenerăijas patēriĦa ekonomija  1917 kWh. To 
panācām lietderīgi un taupīgi izmantotojot  energoresursus līdzekĜus. 2008.gada 
periodā skolā tika veikti sekojoši pasākumi: 

- skolas tehniskais personāls, dežūrējošie skolotāji un skolēni pastāvīgi sekoja, 
lai dienas laikā skolas telpās netiktu lietota elektroenerăija bez vajadzības; 

- skolas tehniskais personāls un skolotāji tika iepazīstināti ar elektroenerăijas 
patēriĦa limitiem 2008.gadam. 
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Elektroenerăijas limitu izlietojums 2008.g. 
 

 
   Salīdzinot ar 2007.gadu, 2008.gadā ir neliels elektroenerăijas patēriĦa 
pieaugums. Tas saistīts ar to, ka 2007.gada beigās skolā tika uzstādīta ventilācijas 
sistēma. Ventilācijas sistēma tiek ieslēgta un regulāri darbojās sporta zālē un 
ēdināšanas blokā. 
 

 
                                                        
                                                              Elektroenerăijas limitu izlietojums 

 
    Sakarā ar skolas ārsienu siltināšanu un jaunu logu nomaiĦu, ir samazinājies 
malkas patēriĦš. Malkas patēriĦa daudzums ir arī atkarīgs no tā cik dienu ir 
apkures sezona un kāda ir āra temperatūra. 
    2008.gadā tika patērēts 224 m3 malkas, kas ir par 10% mazāk nekā 2006.gadā. 
 
    2008.gadā tika  veikti   skolas telpās sekojoši remontdarbi par kopējo summu 
Ls 4722: nomainīts grīdas segums 1.stāva koridorā – uzklāts linolejs, skolotāju 
istabā – lamināts, krāsota grīda klašu kabinetos, sporta zālē un 2.stāva koridorā, 
tika veikta apkures sistēmas siltuma padeves balansēšana. 
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      Skolas attīstībai tika novirz īti Ls 14019. 
   Skolēniem drošas un sakoptas vides nodrošināšanai, vairākos kabinetos tika 
atjaunotas mēbeles par kopējo summu Ls 5669 : 1.kl., 2.kl., 3.klasē, dabaszinību 
kabinetā, direktora kabinetā, informātikas kabinetā mēbeles atjaunotas daĜēji, 
bibliotēkā  tika iegādāti  plaukti. Iegādāti trīs jauni skapīši virtuvē. 
 

 

 
 

 
 
 
    Pamatojoties uz Veselības inspekcijas 
prasībām, 2008. gada laikā  33 skolas ēkas 
logiem iegādātas žalūzijas. Lai uzlabotu 
skolas estētisko vidi, skolas ēdamzālē un 
aktu zālē tika iegādāti aizkari. Šīs 
izmaksas sastādīja Ls 2349.      
 
 
   Naujenes pamatskolā 2008. gada laikā ir iegādātas mācību grāmatas par kopējo 
summu Ls 1564, kas sastāv no Daugavpils rajona mērėdotācijas mācību grāmatu 
iegādei Ls 569 un pašvaldības budžeta līdzekĜiem šiem izdevumiem, kurus 
aprēėina pēc Naujenes pagasta padomes noteiktā limita vienam skolēnam (Ls 5 
mācību grāmatu iegādei). Lai atvieglotu skolēna somu, Naujenes pašvaldība no 
sava  budžeta piešėīra 1.klases skolēniem Ls 308  mācību grāmatu otrā komplekta 
iegādei.    
   Ar mērėi palielināt mācību procesa efektivitāti un kvalitāti gada laikā tika 
iegādāti sekojoši mācību līdzekĜi un uzskates materiāli par kopējo summu Ls 
1519: sākumskolai – tāfeles kalkulators, 
fizikas kabinetam – elektriskie slēgumi uz 
magnētiskās tāfeles, zēnu mājturības 
kabinetam – figūrzāăi, rokas zāăi, kalti u.c. 
materiāli, ėīmijas kabinetam – tabula,  
mūzikas kabinetam  - sintizators Yamaha. 
Mācību procesa nodrošināšanai tika iegādāts 
arī krāsainais printeris. 
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Vilkmes skapis dabaszinību kabinetā                     
                                                                              MeiteĦu mājturības kabinetam           
                                                                                   tika iegādātas 2 šujmašīnas 

 
 
 
 5.- 9.klašu koris pasākumos uzstājas vienotos 
skatuves tērpos. Šim nolūkam tika pašūti 33 
tērpi, kuru izmaksas sastādīja Ls 1775.  
 

 

 
 

       Pamatojoties uz ikgadēju pašvaldības budžeta pieaugumu, pieaug arī izdevumi 
uz 1 skolēnu. 2006.gadā tie sastādīja 452 latus, 2007. gadā - 825 latus, bet 2008. 
gadā – 514 latus . Analizējot šos rādītājus, var secināt, ka 3 gadu laikā izdevumi ir 
pieauguši. Izdevumus būtiski ietekmē skolēnu skaita samazināšanās.   
   Pamatojoties uz Naujenes pamatskolas 2008. gada budžeta rādītāju analīzi, var  
secināt, ka tā prioritātes bija mācību procesa kvalitātes paaugstināšana, skolas 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un nostiprināšana un skolēniem drošas un 
sakoptas vides nodrošināšana. 
 
        12.  Skolēnu ēdināšana 
 
      2008.gadā skolēniem tika nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, pamatojoties uz 
nolikumu „Par Naujenes pagasta vispārējas izglītības iestāžu skolēnu un audzēkĦu 
ēdināšanas organizēšanas kārtību”. Skolas direktora pienākumu izpildītāja 
V.ŠĦukuti slēdza  līgumus ar bērnu vecākiem par skolēnu ēdināšanas pakalpojumu 
sniešanu.  Skolas ēdnīcā strādā pavāre R.Prohovska un virtuves strādniece 
I.Greta . No 2007. gada skolā ēdināšanas pakalpojumus vairs nesniedz firma, bet  
šie pakalpojumi ir organizēti uz skolas bāzes. Šādas izmaiĦas ietekmēja pusdienu 
porciju palielināšanu un uzlabojās pusdienu kvalitāte. Skolēni, viĦu vecāki, 
pedagogi un Skolas padome pozitīvi atzīmē notikušās izmaiĦas. Liels paldies par 
apzinīgu darbu skolas pavārei R.Prohovskai! 
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     Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumus visiem Naujenes pamatskolas 
skolēniem neatkarīgi no ăimeĦu materiālā stāvokĜa, notiek aktīva sadarbība ar 
Naujenes pagasta Sociālās palīdzības centru. Pārskata gadā 12 – 14   skolēniem 
tika piešėirtas brīvpusdienas. 
   No 2008.gada 1.septembra, pamatojoties uz 2008.gada 28.jūlija MK 
noteikumiem Nr.605, valsts piešėīra 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 augĜiem un 
dārzeĦu salātiem.       
   Skolas ēdnīcā skolēni var paēst garšīgas pusdienas ( Ls 0,60 ) un launagu ( Ls 
0,25 ). Ēdināšanas pakalpojumus izmanto visi skolēni, izĦemot 10 bērnus no 
Naujenes bērnu nama. Vecāku maksa par ēdināšanu sastādīja Ls 10443.  
 

 
13. Skolas darbības pārbaudes 

 
  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 aăentūra”: 

 
• LR PVD Daugavpils nodaĜas pārvaldes  speciālisti 09.012008., 

21.04.2008. un 03.10.2008. veica plānveida pārbaudes skolas ēdināšanas 
blokā. Ieteikums bija iegādāties 3 jaunus galdus virtuvē: gaĜas maĜamo 
galdu, maizes sadales galdu  un plauktu virtuves piederumiem. Ieteiktie 
trūkumi tika novērsti. 

• LR Veselības inspekcija veica plānveida pārbaudes 30.04.2008., 
03.09.2008. un  priekšlikumu izpildes kontroli 17.09.2008. Tika 
konstatēts, ka uz 03.09.2008. nav veikta   obligātā skolēnu medicīniskā 
pārbaude uz pedikulozi. Veicamais pasākums tika izpildīts līdz 
17.09.2008. 

• 2008.gada 18.martā ugunsdrošības noteikumu ievērošanu pārbaudīja 
Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta speciālisti. Būtisku 
aizrādījumu nebija. 

• Naujenes pagasta padomes izveidotā komisija 2008.gada 26.augustā 
pārbaudīja skolas gatavību jaunajam mācību gadam. 

• Naujenes pagasta padomes izveidotā komisija  2008.gadā veica Naujenes 
pamatskolā inventarizāciju. 
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14. Iesaistīšanās projektos 
 

     Pārskata gadā Naujenes pamatskola piedalījās projektos, kas virzīti 
izglītojošas sadarbības veicināšanai starp Eiropas skolām, skolēnu drošības 
jautājumu izzināšanai, veselīgam dzīvesveidam un ekoloăijas jautājumu 
pētīšanai:  

� Naujenes pamatskolas skolotājas A.Kokinas vadībā  skola iesaistījās 
starptautiskajā projektā „ eTwinning” jeb skolu partnerība Eiropā . 
Projekta mērėis ir starptautiska sadarbība, kas tiek īstenota, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloăijas. A.Kokina saistībā ar šo 
projektu pārskata gadā apmeklēja konferenci Rīgā. 

 
• 7. un 8. klases skolēni ( klases audzinātājas N.Semjonova un    

L.Kucina ) piedalījās CSDD projektā „Gribu būt mobils”, kura mērėis 
bija veicināt satiksmes drošību un skolēnu zināšanas šajā jomā. 
Projekta dalībnieki saĦēma CSDD Atzinības rakstus; 

• Eko pulciĦa dalībnieki ( vad. Z.PauliĦa), 6. un 8.klašu kolektīvi 
(kl.audz. I.Locika, L.Kucina) iesaistījās Latvijas dabas fonda projektā, 
kurš ietver sevī Vislatvijas makulatūras vākšanas akciju un konkursu 
„ZaĜā klase”. Projekta noslēgums paredzēts 2009.gada pavasarī. Šo 
projektu atbalsta Swedbanka; 

• pārskata gadā skola bija iesaistījusies Piena programmā, kura deva 
iespēju sākumskolas skolēniem katru dienu izdzert krūzi piena. 

• 2008.gada novembrī Naujenes pagasta attīstības nodaĜas darbiniece 
G.Smelcere sagatavoja  projektu Eiropas Reăionālās attīstības fondam 
par Naujenes pamatskolas informatizāciju. 

 
15. Darbs ar personālu 

 
    Skolā strādāja  33 darbinieki (37,87 likmes), no tiem 24 sievietes un 9 vīrieši, 20 
pedagogi ( 16 sievietes un 4 vīrieši) – 24,81 likme, tajā skaitā:1 likme – skolas 
direktora p.i., 1 likme – direktora vietnieks, 1 likme – bibliotekāre, 1,495 likmes – 
pulciĦu skolotāji, 0,75 likmes – pagararinātā dienas grupa, 1 likme – saimniecības 
pārzine, 1 likme – sekretāre, 1 likme –sētnieks, 1 likme – remonstrādnieks, 3 
likmes  - apkopējas un 4 likmes – sezonas kurinātāji, 0,5 likmes – direktora 
vietnieks audzināšanas jomā (pašvaldības finansējums). 
   Gada laikā nomainījās vēstures skolotājs. Vēsturi māca Andris KuzĦecovs, kurš 
aizvieto skolotāju I.Bergmani. Nomainījās arī lietvedības sekretāre.  
  Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoăiskā izglītība, 7 skolotājiem ir  
papildkvalifikācija, 2 – maăistra grāds. 
   Visi skolas darbinieki kopsapulcē tika atkārtoti iepazīstināti ar darba kārtības 
noteikumiem un ētikas kodeksu. Skolas personāls tika apmācīts darbībai 
ugunsgrēka gadījumā. 
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            Par radošu darbu skolēnu mācīšanā  un 

svešvalodu  apguvi skolotājai Natašai Semjonovai tika 

piešėirts Naujenes pagasta apbalvojums – „Gada 

skolotājs”. 

 
 
 
 
 
    Pateicības un prēmijas sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 
90.gadadienu tika piešėirtas skolotājai Zinaīdai PauliĦai un skolas pavārei Reăīnai 
Prohovskai.  
    Sakarā ar Naujenes pagastam piešėirto nomināciju  „Sakoptākais Latvijas 
pagasts” skolas direktora vietniecei izglītības jomā  V.ŠĦukutei tika pasniegts 
Latvijas Republikas  Atzinības Raksts  par ilggadēju darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošana un audzināšanā, veiksmīga mācību 
procesa organizāciju un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē. 

 
16. Personāla kvalifik ācijas 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 
mērėis – ir gūtās pieredzes apkopošana un metodisko materiālu, līdzekĜu izstrāde.  
   Mācību gada laika skolotāji apmeklēja Daugavpils rajona seminārus un 
paaugstināja savu kvalifikāciju profesionālas pilnveides kursos. 
 2008.gada augustā sākumskolas skolotāja I.Bleidele apmeklēja 36 stundu kursus, 
kuri saistīti ar attīstības traucējumu, mācību uzvedības traucējumu korekciju un 
vispārējās attīstības veicināšanu izglītības procesā bērniem ar speciālām 
vajadzībām vispārējās izglītības iestādēs. Tas veicināja to, ka no 2008.gada 
1.septembra Naujenes pamatskolā darbojas trešā izglītības programma, kuras 
ietvaros  notiek bērnu ar speciālām vajadzībām apmācība. Pēc šīs programmas 
pārskata gadā mācījās viens 1.klases skolēns. 
      Direktora pienākumu izpildītāja V.ŠĦukute apmeklēja kursus „ Laika vērtība: 
analīze, pieejas, risinājumi”, kuri tika organizēti Naujenes pagasta iestāžu 
vadītājiem. Kursos tika rastas pieejas racionālai un efektīvai darba laika 
izmantošanai.   
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     V.Kavinska, A.Linde, I.Bleidele apmeklēja 24 stundu kursus „ Mūsdienīga 
mācību procesa īstenošana pamatizglītības 1. - 4.klasē”. Skolotājām kursu 
nodarbību ietvaros bija iespējams iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem mācību 
procesa organizācijā sākumskolas klasēs, iegūt metodiskos materiālus skolēnu 
mācību darba pašvērtējuma veicināšanai. 
     A.Kokina apmeklēja kursus, kas saistīti ar  jauno un interaktīvo tehnoloăiju 
izmantošanu mācību procesā. Kursos iegūtais lieti noder skolas prezentācijas 
materiālu sagatavošanā, darbībai projekta „eTwinning” ietvaros, kurš paredz skolu 
sadarbību starptautiskajā tīmeklī. 
     I.Bleidele, V.Kavinska, A.Kokina, Z.PauliĦa, A.Pormale, N.Semjonova, 
L.Kucina apmeklēja kursus „ Klasvadības procesa organizācija un vadība”. Kursi 
tika izskatīti klašu audzinātāju darbības jautājumi, veiksmīgas skolēna – klases 
audzinātāja – vecāku sadarbības modeĜa izstrāde. Kursu apmeklētājas metodiskajā 
komisijā iepazīstināja kolēăus ar Daugavpils skolu klašu audzinātāju pieredzes 
materiāliem.  

    Lai veicinātu skolotāju radošo darbību un moderno tehnoloăiju izmantošanu 
mācību procesā 2008.gada septembrī portālā www.skolotajs.lv tika izsludināts  
Latvijas skolotājiem konkurss,  kuriem savā ikdienā patīk radīt kaut ko interesantu 
un nebijušu. Mūsu skolas skolotāja A.Kokina šajā konkursā ieguva 2.vietu 
republikā un no kukii.lv saĦēma dāvanu karti. Pēc žūrijas vērtējuma A.Kokina 
saĦēma arī iespēju apmeklēt mācību   kursus par MS Windovs Vista, MS Office 
2007, Encarta un Learning Essentials. 
 
      2008.gada septembrī skolas četri kurinātāji paaugstināja savu kvalifikāciju 
apkures iekārtu operatoriem organizētajos kursos. 
 
    17.  Darba samaksa un sociālās garantijas 
 
       2008.gadā mērėdotācijas no Daugavpils rajona padomes pedagogu darba 
samaksai  un VSAOI sastādīja Ls 135801. Pedagogu vidējā darba alga bija Ls 479 
(2007.gadā – Ls 469). 
   No Naujenes pašvaldības budžeta tehnisko darbinieku darba alga un VSAOI  
sastādīja Ls 39296. Skolas tehnisko darbinieku vidējā darba alga 2008.gadā 
sastādīja Ls 171 (2007.gadā – Ls 136) . Salīdzinot ar  2007.gadu, darba samaksa 
pieaugusi  par 25 %.    
      SaskaĦā ar 2006.gada 30.novembra lēmumu Nr.873 „Par Naujenes 
pamatskolas darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu”,  ievērojot 
Vienošanos starp Naujenes pagasta padomi, Naujenes pamatskolas direktoru, 
arobiedrību, skolas darbiniekiem bija iespēja arī saĦemt piemaksu par darba 
kvalitāti, prēmijas, pabalstus un naudas balvas par kopējo summu Ls 1326: 

• izmaksāts atvaĜinājuma pabalsts skolas direktora p.i. mēnešalgas apmērā; 
• par aktīvu piedalīšanos Naujenes pamatskolas sagatavošanā jaunajam 

mācību gadam tika prēmeti skolas tehniskie darbinieki; 
• sakarā ar jubilejām 6 darbiniekiem tika izmaksātas vērtīgas dāvanas 

naudas veidā; 
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• par godalgotām vietām skatēs un konkursos tika prēmēti skolēni un 
skolotāji; 

• sakarā ar Skolotāju dienu, ar naudas balvu tika apbalvota skolotāja 
N.Semjonova. 

 
18.  Darba aizsardzības pasākumi 

 
 SaskaĦā 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, 2008.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 saskaĦā ar noteiktajiem termiĦiem. Svarīgākie no tiem bija: 

• 2008.gadā skolā tika veikta risku noteikšana un novērtēšana visās 
darba vietās. 

• Tika pārstrādāti skolas evakuācijas plāni. 
• Tika iegādāti pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešmie 

medikamenti Ls 30 apmērā un 2 medicīniskās aptieciĦas kabinetiem 
Ls 24 apmērā. 

• Skolas darbinieki (pedagogi, tehniskais personāls) katru gadu veic 
ikgadējo obligāto veselības medicīnisko pārbaudi, kuras apmaksa 
notiek saskaĦā ar līgumu ar SIA „Medicīniskā firma „Dinas””. 
Izmaksas sastādīja Ls 182.  Pārbaudes rezultāti atspoguĜoti 
personīgajās sanitārajās grāmatiĦās. 

• 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 saskaĦā ar ugunsdrošības 

noteikumiem  tika veikta dūmvada tīrīšana. To paveica SIA „VIZA”. 
Darba izmaksas sastādīja Ls 40. 
 

•      Lai nodrošināta darba drošību 
dabaszinību cikla mācību 
priekšmetu stundu norisē, 
2008.gada 21.janvārī dabaszinību 
kabinetā tika uzstādīts jauns 
vilkmes skapis. Tā izmaksas 
sastādīja   Ls 308. 
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19. 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 padomi,  pašvaldības iestādēm veicina  skolas publicitāti pašvaldības 
teritorijā un  aiz tā robežām. 
  Naujenes pamatskola, darbojoties sabiedrisko attiecību jomā, pārskata gadā veica 
sekojošu darbību: 

• 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. 

• Naujenes pamatskolas kolektīvam ir izveidojusies laba sadarbība ar 
Naujenes pagasta padomes informatīvā biĜetena „ Naujenes Vēstis” 
darbiniekiem. Pārskata gadā biĜetens publicēja interviju ar Naujenes 
pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju V.ŠĦukuti par aktualitātēm un 
jauninājumiem skolas dzīvē, tika publicēti Naujenes pamatskolas skolēnu, 
vecāku, absolventu viedokĜi par norisēm izglītībā, informācija par Naujenes 
pagasta padomes laureātiem „ Gada skolotājs”, „Gada skolēns” Naujenes 
pamatskolā; 

• 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 Ĝauj informēt festivālu 
apmeklētājus par skolēnu mākslinieciskās jaunrades iespējām, aplūkojot 
lietišėās un vizuālās mākslas izstādi, kā arī iepazīstoties ar interešu izglītības 
pulciĦu darbību, skolēnu  izaugsmes iespējām lauku skolā; 

• Naujenes pamatskola ir reăistrējusies 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. 
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• sadarbība ar Naujenes pagasta teritorijā 
esošajām ăimenes ārstu praksēm un 
R.Jermuševicu zobārstniecības 
pakalpojumu sniegšanā.  

 
 
 
 
  Mācību un audzināšanas jomā Naujenes pamatskolas sadarbojās ar Naujenes 
pagasta padomi, Naujenes pagasta iestādēm.  
   2008. gadā notika sekojoši sadarbību veicinoši pasākumi: 

• Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltītie pasākumi ; 
• Ēnu diena; 
• dalība Tēvu  dienas, Augšdaugavas, Muzejnakts, Eiropas kultūras 

mantojuma dienās;  
• dalība Naujenes BJC rīkotajā jauniešu saietā „Esi vērīgs”, pasākumā 

„Spēkavīrs”, kurš bija veltīts Lāčplēša dienai,  konkursos un cita veida 
pasākumos; 

• piedalīšanās Naujenes mūzikas skolas rīkotajos vokālajos konkursos, 
festivālā „ Lai skan taure!”; 

• 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 iecirkĦa inspektoriem; 
• kopīgas mācību un audzināšanas darba  rūpes par Naujenes bērnu nama 

audzēkĦiem; 
• piedalīšanās Naujenes sporta kluba rīkotajos pasākumos un  tā izveidotajos 

pulciĦos; 
       Naujenes pamatskolai, klašu audzinātājiem ir izveidojusies laba sadarbība ar 
Naujenes pagasta sociālo dienestu, direktora vietniece audzināšanas jomā I.Locika 
bija Naujenes pagasta bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle. Līdz ar to radās 
daudz iespēju sadarbības organizēšanai starp dažāda veida struktūrām, lai 
organizētu palīdzību maznodrošināto ăimeĦu bērniem, Naujenes pamatskolas 
skolēniem. Šādu ăimeĦu bērniem tika piešėirts 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 rajona padomi; 
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• Daugavpils rajona Izglītības pārvaldi; 
• Daugavpils rajona 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, apmeklējot atvērto durvju dienas un 

sniedzot informāciju par izglītības iespējām vidusskolā Naujenes 
pamatskolas absolventiem; 

• profilaktiskie pasākumi kopīgi ar Nepilngadīgo lietu inspektori I.Ăipteri un 
Naujenes policijas iecirkni. 

       2008.gada 19.martā Naujenes pamatskolas interešu izglītības pulciĦi sadarbībā 
ar Naujenes pagasta padomi, Naujenes kultūras centru, Lāču pamatskolu, Naujenes 
BJC un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi „Rūėītis” rīkoja tradicionālo Tēvu 
dienas koncertu Naujenes pagasta iedzīvotājiem. Pasākuma mērėis ir popularizēt 
ăimeniskās vērtības, aktivizēt tēva lomu pilnvērtīgas personības audzināšanā. 
Sniegtais koncerts radīja labvēlīgu gaisotni arī skolas un ăimenes sadarbībai, jo 
bērnu rīkoto pasākumu aktīvi atbalstīja skolēnu vecāki. 
 
 
 
Naujenes pamatskola sadarbībā ar Naujenes pagasta padomi nodrošina: 
 

- izglītojamajiem bezmaksas braukšanu uz skolu un atpakaĜ; 
- otro mācību grāmatu komplektu 1.klases skolēniem; 
-  bezmaksas mācību grāmatas; 
- skolēniem no maznodrošinātām ăimenēm bezmaksas ēdināšanu; 
- pagarinātās dienas grupas darbību; 
- interešu izglītības pulciĦu 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 mērėi 
paaugstināt apmācības kvalitāti un skolas darbības efektivitāti; 

- piedalīšanos skolas, Naujenes pagasta, Daugavpils rajona sporta pasākumos. 
- piedalīšanos skolas, Naujenes pagasta, Daugavpils rajona, Latgales novada, 

Latvijas mēroga konkursos, skatēs, festivālos, Dziesmu un deju svētkos; 
- skolas fiziskās vides atbilstību darba aizsardzības un higiēnas prasībām. 

 
20.   Darbs ar vecākiem 

 
     Viena no  Naujenes pamatskolas  darba procesa prioritātēm 2008.gadā bija 
vecāku piesaistes skolai aktivizēšana. 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, kā arī uzšuva speciālus 
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dāvanu maisiĦus 1.klases skolēniem  Par to īpašs paldies Ivanovu un VaikuĜu  
ăimenei, VabeĜu ăimene iesaistījās klases telpu noformēšanā Ziemassvētkiem, kā 
arī piedalījās Daugavpils rajona interešu izglītības metodiskā centra rīkotajos 
vokālajos konkursos sākumskolas kolektīviem, palīdzot organizēt skolēnus pirms 
un pēc konkursu norises. Skolotāju atbalstītāji izbraukumos, ekskursijās bija 
T.Hripača, I.Lačugina. Aktīvi klases un skolas pasākumu norisēs piedalījās 
4.klases skolēnu vecāki.   
    Pārskata gadā vecāki aktīvi izmantoja skolas psiholoăes N.Oparinas - Valaines 
pakalpojumus, lai veicinātu savu bērnu attīstību un bieži vien lai rastu ar viĦiem 
kontaktu. 
Darbā ar vecākiem tika izmantotas  sekojošas darba formas: 

� informatīvās dienas vecākiem; 
� kopīgie pasākumi; 
� individuālās pārrunas; 
� konsultācijas pie skolas psihologa; 
� tikšanās  ar speciālistiem (psihologs, Naujenes pagasta bāriĦtiesas 

priekšsēdētāja, policijas darbinieki, ); 
� skolas darba prezentācija vecākiem; 
� klašu un skolas vecāku sapulces; 
� skolēnu apmeklējumi mājās; 
� sazināšanās telefoniski, ar dienasgrāmatas starpniecību; 
� ar interneta starpniecību. 

 
     2008. gadā  vecāku informētībai par skolas dzīves norisēm tika izmantota 

Naujenes pamatskolas 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 apĦemas 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 Naujenes 
pagasta budžeta līdzekĜu izlietojums izglītībā un jaunais budžeta projekts, 
kura apspriešana Ĝāva pēc iespējas optimālāk izmantot Naujenes pagasta 
piešėirtos budžeta līdzekĜus pozitīvas mācību vides veidošanai un attīstībai, 
ieviest modernas un produktīvas mācīšanās metodes; iegādāties jaunas 
mācību grāmatas, mācību līdzekĜus, uzskates materiālus, mēbeĜu komplektus 
klašu telpām un bibliotēkai; 
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 katra mēneša pēdējā piektdienā skolā tika rīkotas Informatīvās dienas, kuru 
norises laikā vecākiem bija iespēja apmeklēt mācību priekšmetu stundas, 
pārrunāt mācību un audzināšanas darba jautājumus ar klašu audzinātājiem, 
mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju,  konsultēties ar skolas 
izglītības psihologu; 

   lai aktivizētu vecākus, klašu audzinātāji pielietoja jaunas darba formas: 
apaĜais galds, kopīgi pasākumi. 4.klases audzinātāja I.Bleidele turpināja 
organizēt klases pasākumus kopā ar vecākiem. 

   sākumskolas klasēs tika popularizētas radošās darbnīcas, īpaši Adventes 
laikā, kad skolēni kopā ar vecākiem veidoja Adventes vainagus, noformēja 
klašu telpas. Līdztekus radošajai darbībai tika pārrunāti arī mācību un 
audzināšanas darba jautājumi; 

   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 līdzekĜiem bērnus no sociālā riska 
ăimenēm, kā arī nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu šādās ăimenēs. 

 par Ĝoti efektīvu, ātru sabiedrības informēšanas līdzekli esam atzinuši  
Naujenes pagasta mājas lapu www.naujene.lv. Tā iegūst sevišėu aktualitāti 
moderno tehnoloăiju gadsimtā un Ĝauj veidot, popularizēt Naujenes 
pamatskolas koptēlu pagasta un valsts līmenī. Informācija tiek atjaunota 
www.naujene.lv sadaĜā  „Naujenes pamatskola”; 

 www.skolotājs.lv apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Naujenes 
pamatskolas skolotāju izstrādnēm, apgūstot mācību vielu. 

 Aktīvi bija 9a.un 9b.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 kĜuvis par tradīciju 4.klases 
izlaiduma balles organizēšana. 

 
 2008.gadā aktīvāk sāka strādāt Skolas padome, kuras priekšsēdētāja ir 
Natālija Ivanova . Skolas padome ir labs palīgs skolas administrācijai. 
Skolas padome pārbaudīja skolēnu ēdināšanas organizēšanu un kvalitāti, 
skolas sanitāro stāvokli, apmeklēja mācību stundas (1.kl., 9.kl.). Skolas 
padomes sēdē (20.03.2008.) skolas direktora p.i.V.ŠĦukute iepazīstināja ar 
2007.gada pārskatu un izskatīja jautājumu par bērnu brīvā laika 
organizēšanu vasaras periodā. Sēdē, kura notika 11.10.2008., tika izskatīts 
jautājums par Skolas padomes sastāva maiĦu, par Skolas padomes darba 
plānu 2008./2009.m.g., par budžeta projektu 2009.gadam. 

  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 ceĜš 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!
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  21.   2009.gada prioritātes 

� Īstenot pamatizglītības programmas, to mērėus un uzdevumus. 
� Nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību. 
� Iekšējo normatīvo dokumentu koriăēšana atbilstoši ārējo normatīvo 

dokumentu prasībām. 
� Pievērst uzmanību zinātniski pētniecisko darbu tematikas izvēlei un darba 

izstrādei. 
� Informācijas tehnoloăiju, materiāli tehniskās bāzes pilnveide, racionāli 

izmantojot izglītības procesa nodrošināšanai piešėirtos finanšu resursus. 
� Īstenot interešu izglītības programmas. 
� Skolas bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; bibliotēkas darbības 

aktivizēšanai un piesaistei  zinātniski pētniecisko darbu izstādē. 
� Sadarbības ar vecākiem aktivizēšana. 
� Sadarbība ar Naujenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādi pirmās klases 

komplektēšanas jautājumos. 
� Piedalīšanās skolas, Naujenes pagasta, Daugavpils rajona interešu izglītības 

metodiskā centra  rīkotajos konkursos, skatēs. 
� Interešu izglītības kolektīvu gatavošanās dalībai Naujenes  750 gadu 

pastāvēšanas svētkos un 10. Latvijas skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 
� Deju kolektīva „Skudra” ārējā skatuviskā tēla veidošana. 
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