
NAUJENES PAMATSKOLA



Mācību gada
sākumā Patreiz

Skolēni 113 116

Skolotāji 19 19

Tehniskie 
darbinieki

13 14



Skolā tiek īstenotas 4 
pamatizglītības programmas:

• Vispārējās pamatizglītības programma (kods 
21011111);

• Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

• Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
(kods 21015811)

• Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem (kods 21015911)



PASĀKUMI



Vasaras nometne 
“VAI TU VARI?”



1.septembris



Daugavpils novada dienas



Skolotāju diena



Ekskursijas, pārgājieni



Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadiena



Adventa vainaga svecīšu 
iedegšana



Skolai – 115 !



Daugavpils novada karoga 
iesvētīšana



Daugavpils novada karoga
svinīgā novietošana skolā



Ziemassvētku pasākumi



Jaungada karnevāls



Barikāžu piemiņas diena



Projektu nedēļa



Meteņi



Pētniecisko darbu izstrāde, aizstāvēšana



Ābeces svētki



Konkurss “MINI MISS”



Ģimeņu sporta svētki (5.-6.klasēm)



Mātes diena



Labdarības pasākums “No sirds uz sirdi” 
kopā ar veco ļaužu apvienību “Cerība”



Mācību priekšmetu nedēļas skolā:
Sienasavīžu konkurss

Intelektuālā spēle:

Sākumskolas nedēļa



Meža un dārza dienas



Pēdējais zvans



4.klases izlaidums



Pie mums 
viesojās



Vācijas delegācija



Naujenes mūzikas skolas 
audzēkņi



Teātra studija “DIVI”



SKOLAS 
LABIEKĀRTOŠANA









Skolā tika ieviesta jauna personāla 
vienība – Skolas māsa



MĀCĪBU DARBS



Mācību priekšmetu olimpiādes

Piedāvātās novada olimpiādes Dalībnieks Rezultāts

Latviešu valoda un literatūra M.Lāčplēse (9.kl.)
(skolotāja I.Locika)

2.vieta novadā

Krievu valoda A.Fjodorova (9.kl.)
(skolotāja A.Kokina)

3.vieta novadā

Matemātika A.Fjodorova (9.kl.)
(skolotāja N.Bārtule)

3.vieta novadā
dalība valstī

Bioloģija A.Rapša(9.kl.)
(skolotāja Z.Pauliņa)

Atzinība novadā



 piedalījās matemātikas olimpiādē Daugavpils 
novadā,kur ar vislielāko punktu skaitu ieguva 3. 
vietu un tika izvirzīta dalībai valsts līmeņa 
matemātikas olimpiādē.

 krievu valodas olimpiādē Daugavpils novadā 
ieguva 3.vietu!

 piedalījās mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 
Daugavpils    novadā ;

 piedalījās latviešu valodas olimpiādē Daugavpils 
novadā.

9.klases skolniece
Anželika Fjodorova



piedalījās bioloģijas olimpiādē Daugavpils novadā 
un ieguva Atzinību.

Piedalījās latviešu valodas olimpiādē Daugavpils 
novadā.

9.klases skolniece 
Anna Rapša



7.klases skolnieks Māris 
Grigorjevs piedalījās 
angļu valodas olimpiādē 
Daugavpils novadā.



6.klases skolniece Viktorija Biriņa piedalījās 
informātikas olimpiādē Daugavpils novadā



Pētnieciskā, radošā darbība
AKTIVITĀTE DALĪBNIEKI REZULTĀTI

Sākumskolu pētniecisko 
darbu skate

K.Mukāns(2.kl.), 
I.Markovs(2.kl)

(skolotāja A.Kokina)

2.vieta novadā

V.Vabele(4.kl.)
(skolotāja I.Bleidele)

2.vieta novadā

Pētniecisko darbu skate angļu 
valodā 

A.Rapša (9.kl.)
(skolotāja N.Semjonova)

1.vieta novadā

Radošo darbu skate angļu 
valodā

A.Lazuko (5.kl.)
(skolotāja N.Semjonova)

2.vieta novadā

Intelektuālā komandu spēle 
“Intellect racing”  angļu 
valodā

A.Fjodorova, A.Rapša, 
K.Lazdāne, I.Kļučinskis 
(9.kl.)

(skolotāja N.Semjonova)

3.vieta novadā

Britu biedrības Daugavpilī 
radošo darbu konkurss 
„Halloween mystery”

M.Rimicāne(6.kl.)
M.Lāčplēse (8.kl.)
Vita Kuzmicka (5.kl.)
(skolotāja N.Semjonova)

1.vieta 
2.vieta
3.vieta



Novada pētniecisko darbu skate 
angļu valodā

9.klases skolniece Anna Rapša
ar savu pētniecisko darbu 
“Mobile phones” ieguva
1.vietu!



Radošo darbu skate angļu valodā
novadā

5.klases skolniece 
Alīna Lazuko ar 
darbu “Mana 
ģimene” ieguva
2.vietu



Intelektuālā komandu spēle “Intellect 
racing”  angļu valodā novadā.

9.klases skolēnu komanda: A.Fjodorova, A.Rapša, 
K.Lazdāne, I.Kļučinskis izcīnīja 3.vietu.



Britu biedrības Daugavpilī radošo darbu 
konkurss „Halloween mystery”

Mūsu skolas skolnieces ieguva godalgotās vietas:
M.Rimicāne(6.kl.)- 1.vietu
M.Lāčplēse (8.kl.)-2.vietu
Vita Kuzmicka (5.kl.)-3.vietu



Sākumskolu  pētniecisko darbu skate novadā

2.vietu ar savu pētniecisko darbu “Gaiss visapkārt” 
ieguva 2.klases skolnieki

Kaspars Mukāns un Ivans Markovs



Sākumskolu  pētniecisko darbu skate 
novadā

4.klases skolniece Vita Vabele ar savu 
pētniecisko darbu “Līdakaste” ieguva
2.vietu.



INTEREŠU 
IZGLĪTĪBA



Skolā darbojās:
Pulciņš Dalībnieku

skaits
Vadītājs

5.-9.klašu koris 27 L.Koroļkova
1.-4.klašu koris 16 L.Koroļkova
Ansamblis “Ķipariņi” 18 L.Koroļkova

Ansamblis “Spurgaliņas” 8 L.Koroļkova

Deju grupa “Vivat, 
Naujene”

15 K.Žilinska

Tautisko deju kolektīvs 8 K.Žilinska

1.-4.klašu sporta pulciņš 25 A.Pormale

5.-9.klašu sporta pulciņš 20 A.Pormale

Šaušanas pulciņš 46 P.Vageļs
500.Mazpulks 16 Z.Pauliņa
Floristikas pulciņš 14 Z.Pauliņa



1.-4.klašu koris5.-9.klašu koris

Ansamblis “Ķipariņi”



Ansamblis “Spurgaliņas”

Piedalījās Daugavpils novada 
konkursā “Balsis” un ieguva 

1.pakāpes diplomu.



Deju grupa “Vivat,Naujene”

Piedalījās mūsdienu deju konkursā 
novadā un tika izvirzīta dalībai 
Latgales reģionālajā mūsdienu deju 
skatē, kur uzrādīja labu sniegumu.



Sporta pulciņš



Šaušanas pulciņš



500.Mazpulks

Ar savu produkciju piedalījās Daugavpils 
Novada dienu tirdziņā Daugavpilī.

Piedalījās novada Mazpulku salidojumā Špoģos.



Floristikas pulciņš

Aktīvi darbojās skolas telpu un 
teritorijas pušķošanā.



40.Starptautiskais mākslas konkurss 
“Lidice 2012.”

Godalgotās vietas ieguva:
Anželika Fjodorova (9.kl.)- 3.vietu;
Inese Vansoviča (9.kl.) -3.vietu;
Sindija Vaikule (3.kl.) -3.vietu.

Konkursā piedalījās:
M.Spiridonova(1.kl.)
N.Semjonova(2.kl.)
S.Vaikule (3.kl.)

S.Nainiša(3.kl.)
V.Vabele(4.kl.)
V.Leitāne (4.kl.)



Daugavpils novada konkurss “Es zīmēju Latviju”
Konkursā piedalījās :

A.Rumjanceva(1.kl.)

M.Spiridonova(1.kl.)

S.Nainiša(3.kl.)

D.Ņukša (3.kl.)

V.Vabele(4.kl.)

D.Mgebrišvili(4.kl.)

J.Isajeva(4.kl.)
Godalgotās vietas ieguva:

V.Prohovska(7.kl.)- 2.vieta

S.Vaikule (3.kl.)- 3.vieta

A.Šiškina(9.kl.)- 3.vieta



Naujenes pamatskolas bibliotēkas 
komanda “Sarkana puķe” ieguva 
Diplomu par piedalīšanos Daugavpils 
novada literatūras erudītu konkursā 
“Pūcēns” .



Naujenes pamatskolas komanda 
piedalījās Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas organizētajā konkursā 
“Gribu būt mobils” un ieguva 
Pateicību.



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



SPORTS



Daugavpils novada 
skolēnu sporta 
spēļu sacensībās 
vieglatlētikā
1.vietu tāllēkšanā 
(5,15m) izcīnīja 
I.Kļučinskis(9.kl.)



Daugavpils novada 
skolēnu sporta spēļu 
sacensībās 
vieglatlētikā
1.vietu krosā 1500m 
distancē (5:53) 
izcīnīja 
L.Korsakova(9.kl.)



Daugavpils novada 
skolēnu sporta spēļu 
sacensībās 
vieglatlētikā
2.vietu 100m 
skrējienā (12,3) 
izcīnīja 
I.Kļučinskis(9.kl.)



Daugavpils novada 
skolēnu sporta 
spēļu sacensībās 
vieglatlētikā
3.vietu 1500m 
skrējienā (15p. 
7:14,1) izcīnīja 
M.Lāčplēse(8.kl.)



Daugavpils novada 
skolēnu sporta 
spēļu sacensībās 
vieglatlētikā
3.vietu 600m 
skrējienā (15p. 
2:11,9) izcīnīja 
N.Ivanova(7.kl.)



Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu 
sacensībās volejbolā Naujenes 
pamatskolas volejbola komanda
izcīnīja 3.vietu



Daugavpils novada skolēnu sporta spēlēs 
basketbolā iegūta 3.vieta!




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Skolā tiek īstenotas 4 pamatizglītības programmas:
	 PASĀKUMI
	Vasaras nometne �“VAI TU VARI?”
	1.septembris
	Daugavpils novada dienas
	Skolotāju diena
	Ekskursijas, pārgājieni
	Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena
	Adventa vainaga svecīšu iedegšana
	Skolai – 115 !
	Daugavpils novada karoga iesvētīšana
	Daugavpils novada karoga�svinīgā novietošana skolā
	Ziemassvētku pasākumi
	Jaungada karnevāls
	Barikāžu piemiņas diena
	Slide Number 18
	Meteņi
	Slide Number 20
	Ābeces svētki
	Slide Number 22
	Ģimeņu sporta svētki (5.-6.klasēm)
	Mātes diena
	Labdarības pasākums “No sirds uz sirdi” kopā ar veco ļaužu apvienību “Cerība”
	Slide Number 26
	Meža un dārza dienas
	Pēdējais zvans
	4.klases izlaidums
	Pie mums viesojās
	Vācijas delegācija
	Naujenes mūzikas skolas audzēkņi
	Teātra studija “DIVI”
	SKOLAS LABIEKĀRTOŠANA
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	 MĀCĪBU DARBS
	Mācību priekšmetu olimpiādes
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Pētnieciskā, radošā darbība
	Novada pētniecisko darbu skate angļu valodā
	Radošo darbu skate angļu valodā�novadā
	Intelektuālā komandu spēle “Intellect racing”  angļu valodā novadā.
	Britu biedrības Daugavpilī radošo darbu konkurss „Halloween mystery”�
	Sākumskolu  pētniecisko darbu skate novadā
	Sākumskolu  pētniecisko darbu skate novadā
	INTEREŠU IZGLĪTĪBA
	Skolā darbojās:
	1.-4.klašu koris
	Ansamblis “Spurgaliņas”
	Deju grupa “Vivat,Naujene”
	Sporta pulciņš
	Šaušanas pulciņš
	500.Mazpulks
	Floristikas pulciņš
	40.Starptautiskais mākslas konkurss “Lidice 2012.”
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	SPORTS
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Daugavpils novada skolēnu sporta spēlēs basketbolā iegūta 3.vieta!
	Slide Number 74

