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1. Iestādes juridiskais statuss  

SaskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” un pēc Naujenes pagasta Lāču 

pamatskolas nolikuma, Lāču pamatskola ir Daugavpils rajona Naujenes pagasta 

dibināta izglītības iestāde.  

Skola realizē vispārējas pamatizglītības programmu (kods 21011111) un 

vispārējas pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121). 

Pamatizglītības programmas licence Nr. 3414 ir izdota 2002. gada 25. jūnijā, 

derīguma termiĦš līdz 2008. gada 31. jūlijam un mazākumtautību pamatizglītības 

programmas licence Nr. 5449 ir izdota 2005. gada 24. maijā, derīguma termiĦš – 

līdz 2015. gada 31. jūlijam.  

Skolas direktore ir Tamāra Titkova, kura strādā kopš mācību iestādes 

dibināšanas, tas ir kopš 1993. gada. Pedagoăiskais darba stāžs – 40 

gadi. Skolas direktores vadībā skolā radīts pozitīvs morāli-

psiholoăiskais mikroklimats, pedagoăiskā kolektīva darbība virzīta 

uz to, lai izglītojamie būtu vispusēji attīstītas personības.  

Direktorei ir 2 vietnieki- vietniece izglītības jomā -  GaĜina 

Gedroviča-Juraga (1 likme), pedagoăiskais darba stāžs – 31 gads. 

Lāču pamatskolā strādā kopš 1997. gada. 

Kolektīva darbu organizē tā, lai izmantojot jaunās darba formas un 

radošo pieeju skolas izglītības attīstīšanā, panāktu labus rezultātus.  

Direktores vietniece audzināšanas jomā – Zinaīda Šumska  (0,5 

likmes), pedagoăiskais darba stāžs – 27 gadi. Lāču pamatskolā strādā 

kopš 1998. gada.  

Direktores vietnieces audzināšanas jomā vadībā skolā raiti norit 

audzināšanas process un interešu izglītības pulciĦu darbs. PulciĦu darbs notiek 

augstā līmenī, par to liecina sasniegumi rajona konkursos un skatēs. Vietnieki 

regulāri apmeklēja kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.  

2007. gadā 20 pedagogi 12 klašu komplektos mācīja 156 skolēnus (skat. pielikumu 

Nr.1). Skola ir akreditēta līdz 2010. gada novembrim.  
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2. Skolas izveidošana 

 

Skola darbojas no 1993. gada 1. augusta, pamatojoties uz Naujenes pagasta 

Tautas deputātu padomes 1993. gada 15. jūlija 20. sasaukuma 14. sesijas lēmumu  

„Par sākumskolas-bērnudārza „Krauja” un pamatskolas „Lāči” izveidošanu.”  

1994. gada 1. septembrī mācību audzināšanas procesu skolā turpināja izremontētā 

bijušajā karavīru kazarmu ēkā. Zinību diena piedalījās augsti viesi: Latvijas 

Republikas premjerministrs – Valdis Birkavs, Daugavpils rajona padomes 

izpilddirektors – Vitālijs Aizbalts, Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja – 

Vasilisa Pudovkina u.c.  

 

3. Skolas funkcijas 

  

Skolas pamatfunkcija ir nodrošināt skolēniem, kuri mācās skolā, iespēju 

attīstīties, izglītoties un saĦemt pamatizglītību, lai turpinātu tālāko izglītību citās 

mācību iestādēs.  

 

4. Skolas uzdevumi 

 

1. Īstenot pilnu pamatizglītības programmu atbilstoši valsts pamatizglītības 

standartam un normatīvajiem aktiem; 

2. Izvēlēties izglītošanās darba metodes un formas; 

3. Sadarboties ar vecākiem (aizbildĦiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības 

ieguvi visiem skolas vecuma bērniem; 

4. Efektīvi un racionāli izmantot izglītībai atvēlētos līdzekĜus. 
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5. Skolas prioritātes 

  

1. Veicināt pedagogu prasmi veidot mācību vidi, lietojot atbilstošās mācību 

metodes un līdzekĜus skolēnu zināšanu līmeĦa paaugstināšanai. 

2.  Pedagogu darba efektivitātes paaugstināšana: 

� kursu apmeklēšana; 

� semināru apmeklēšana; 

� darbs metodiskās komisijās; 

� atklātu nodarbību organizēšana. 

3. Karjeras izglītības īstenošana mācību priekšmetu pasniegšanā un 

audzināšanas darbā. 

4. Skolēnu līdzdalība savas skolas vides veidošanā, vēstures iepazīšanā un 

tradīciju izkopšanā.  

5. Skolas materiāli-tehniskās bāzes pilnveidošana, atbilstoši ieplānotajiem 

līdzekĜiem skolas budžetā. 

 

6. Pozitīvās izmaiĦas skolas darbībā 2007. gadā 

 

Pateicoties Naujenes pagasta padomes izpratnei un finansiālajam atbalstam 

Lāču pamatskolā 2007. gadā ir notikušas šādas pozitīvas pārmaiĦas:  

1. Skolu gada beigās apmeklē 156 skolēni. 1. klasēs sāka mācīties 21 bērns. 13 

skolēni mācās pēc Pamatizglītības mazākumtautību programmas ( kods 

21011121) un 8 skolēni – pēc Pamatizglītības programmas ( kods 21011111). 

2. Uzlabojās skolēnu mācību sniegumi, jo skolā tika organizētas individuālās 

nodarbības ar skolēniem visos priekšmetos. 

3. Krievu valodas skolotāja N. Dudareva kĜuva par Naujenes pagasta 2007. 

gada skolotāju un sporta skolotājs A. Meškovskis – „Labākais sporta skolotājs” 
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Daugavpils rajona mērogā. Šiem pedagogiem daudz radošu ideju, ar kurām 

labprāt dalās ar kolēăiem. 

4. Sākumskolas skolotājas A. Markoviča, A. Solima, G. Vagele, G. 

Naumuškina piedalījās žurnāla „Sākums” konkursā „Skolotāju pieredze 2007. 

g. ” un tika apbalvoti šajā konkursā. 

5. Skolēni aktīvi piedalās zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā, iegūstot 

godalgotas vietas rajona konkursos. 

6.  Skolā strādāja psihologs, kas bērniem, viĦu vecākiem un skolotājiem 

palīdzēja risināt un laicīgi novērst dažādas problēmas, kuras var radīt 

traucējumus mācību procesā.  

7. Uzlabojās klases audzinātāju sadarbība ar priekšmetu skolotājiem, vecākiem 

un skolēniem, sakara ar to, ka izstrādājām skolas audzināšanas programmu, 

organizējām vecāku dienas un palielinājās klases stundu skaits.  

8. Aktivizējās bibliotēkas darbs skolēnu nodrošināšanai ar mācību literatūru un 

skolēnu intelektuālai, tikumiskai un emocionālai attīstībai, tā kā skolas 

bibliotēkas darbu vada speciālists ar bibliotekāra izglītību.  

9. Uzlabojās ēdienu kvalitāte, palielinājās skolēnu skaits, kuri ēd pusdienas 

skolā, tā kā ēdināšana tika organizēta uz skolas ēdnīcas bāzes ar Naujenes 

pagasta padomes finansējumu.  

10. Skolas tehniskais stāvoklis uzlabojās, jo tika uzstādīta ugunsdrošības 

signalizācija un izremontēts skolas jumts un ūdensnoteku sistēma.  

11.  1. - 9. klases skolēniem bija iespēja saĦemt bezmaksas pienu, tā kā skola 

piedalījās „Skolas piena” programmā, kas sekmēja skolēniem piena regulāru 

lietošanu uzturā. 

12. Skolas īpašums tika reăistrēts Zemes grāmatā.  

13. Pilnveidojās skolēnu organizatorisko spēju un komandas darba iemaĦas, 

Skolēnu parlamentam veiksmīgi sadarbojoties ar skolotājiem-konsultantiem.  
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Lāču pamatskolas 2007. gada ie Ħēmumi

53112; 24%

134 296; 61%

980; 0%

5118; 2%

3028; 1%

26436; 12%

7.  Budžeta ieĦēmumu un izdevumu tāmes izpilde 

 

2007. gada budžetu sastādīja, pamatojoties uz 2006. gada budžeta izpildes analīzi 

un atbilstoši skolas attīstības koncepcijai.   

2007. gada Lāču pamatskolas izdevumi sastādīja Ls 196 534 un to finansējums bija 

sekojošs: 

� Naujenes pagasta pamatbudžeta piešėirtie līdzekĜi – Ls 53112; 

� Mērėdotācijas no Daugavpils rajona padomes pedagogu darba samaksai un 

VSAOI – Ls 134 296;  

� Mērėdotācijas no Daugavpils 

rajona padomes mācību 

grāmatu iegādei – Ls 980; 

� IeĦēmumi no sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem  - Ls 

5 118, t.sk. – Ls 60- vasaras 

interešu grupas dienas centra 

„Draudzīgā vide”, pārējie maksas pakalpojumi – Ls 113 un vecāku maksa 

par bērnu ēdināšanu – Ls 4945.  

� Norēėini par izglītības pakalpojumiem – Ls 3028. 

2007. gada budžets gada laikā tika vairākas reizes grozīts ar Naujenes pagasta 

padomes lēmumiem papildus līdzekĜu piešėiršanai Ls 26436 apmērā, kuri pamatā 

bija izmantoti pedagogu atalgojumiem un VSAOI, inventāra iegādei skolas 

ēdnīcai, jumta remontam. Tas nozīmīgi veicināja skolas materiāli tehniskās bāzes 

attīstību, kā arī pedagogu darba kvalitātes uzlabošanu un meistarības 

pilnveidošanu,  jauno standartu veiksmīgu izpildi.   

Kopējais procents ieĦēmumu izpildīšanai no sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem sastādīja – 101,3 % un   29 reizes  pārsniedza 2006. gada 

ieĦēmumu faktisko izpildi (bija Ls 174).  Tas ir saistīts, ar to, ka no 2007. gada 



 8 

Skolas pedagogu darba algas pieaugums 
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Skolas darbinieku darba algas pieaugums
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Lāču pamatskolas budžets kop ā ar m ērėdot ācijām 

septembra skolēnu ēdināšana tika organizēta uz skolas ēdnīcas bāzes ar vecāku 

maksu Ls 0,40 par pusdienām un Ls 0, 15 - par launagu.  

Lāču pamatskolas vidējais budžeta pieaugums 3 gadu laikā ir 200 % ,  

pašvaldības pamatbudžeta finansējuma vidējais pieaugums 3 gadu laikā ir 213 %. 

 

Lāču pamatskolas 2007. gada budžeta izdevumu vislielākais īpatsvars bija 77 %  

pedagogu un darbinieku darba samaksai un VSAOI, t.sk. Ls 134 296 – no 

mērėdotācijas un Ls 22 906 – darbinieku darba samaksa. Pēdējo triju gadu laikā 

pedagogu darba alga palielinājās par 91 % un pārējo skolas darbinieku - par 169 %. 

 

Jāatzīmē, ka tik ievērojama darbinieku darba algas paaugstināšana 2007. gadā 

notika  šādu iemeslu dēĜ: 

1. divas reizes paaugstinājās skolas darbinieku minimālā alga; 

2. 2007. gada septembrī tika ieviestas jaunas likmes – pavārs (Ls 156,00 

mēnesī), virtuves strādnieks (Ls 120,00) un arī tika piešėirta piemaksa (Ls 56,00) 

par papildus darba pildīšanu saimniecības pārzinei, sakarā ar to, ka skolēnu 
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ēdināšana tika organizēta uz skolas bāzes. Tas ietekmēja pusdienu porciju  

palielināšanu un pusdienu kvalitātes uzlabošanu. Skolēni, viĦu vecāki, pedagogi un 

Skolas padome pozitīvi atzīmēja notikušās izmaiĦas, par ko liecina viĦu pateicības 

atsauksmes Naujenes pagasta padomei.  

Vidējā darba alga 1 darbiniekam no pašvaldības finansētajiem līdzekĜiem  sastādīja 

Ls 150,00 (2006. gadā – Ls 104), pedagogu vidējā darba alga sastādīja   Ls 477 

(2006. gadā – Ls  390). 

 Skolas ēkas uzturēšanas izdevumi no kopēja budžeta sastādīja Ls 27270, t.i. 

13,09 % no skolas pamatbudžeta.  

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem – Ls 12739; 

 Katru gadu   skolas telpu apkurei tiek iedalīti l īdzekĜi: 

Gads Izlietots līdzekĜu 
(Ls) 

Izlietots 
siltumenerăijas 

(mWh) 

Cena (Ls)  

2005. 6580 336,6 19,55 
2006. 8535 382 22,34 
2007. 10 985 395 27,81 

Vidējais 
pieaugums % 

+29,2% +8,4% +19,4% 

 2007. gadā siltumenerăijas izlietotas 395mWh  un tas ir vairāk nekā 2006. 

gadā par 13 mWh. Sakarā ar maksas par siltumenerăiju paaugstināšanu par 19,4%, 

palielinājās samaksa  par izlietoto siltumenerăiju par 29,2%. Izlietoto mWh 

palielinājums par 8,4% notika sakarā ar to, ka   Naujenes novadpētniecības muzeja 

bijušās telpas 3. stāvā tika atbrīvotas skolas vajadzībām un tā kā palielinājās skolas 

platība, palielinājās siltumenerăijas izlietošana.   

Skolas saimnieciskajai darbībai katru gadu tiek iedalīti l īdzekĜi ūdensapgādei 

un kanalizācijai. 

Gads Ieplānots (Ls) Izlietots 
līdzekĜu (Ls) 

 

Ieplānots 
(m3)  

Izlietots 
līdzekĜu 

(m3) 

Cena (Ls) 

2005. 165 155,94 316 317 0,49 
2006. 260 284 355 317 0,80 
2007. 291 292 357 355 0,81 
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Izdevumi uz vienu skol ēnu 

2005.; 167; 
21%

2006.; 219; 
27%

2007. ; 415; 
52%

  Skolā palielinājās skolēnu skaits līdz ar to palielinājās ūdens patēriĦš gan 

skolas ēdnīcā, gan saimniecības vajadzībām. Visas ūdens apgādes iekārtas un 

sistēma ir labā tehniskā stāvoklī, tāpēc arī ūdens patēriĦš ir racionāls, tas viss kopā 

Ĝauj lietderīgi izmantot ūdeni.   

 Remontdarbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem tika izmantota 

summa Ls 8668 apmērā. Šie  līdzekĜi izmantoti skolas pamata apmales 

atjaunošanai, jumta ūdens notekreĦu un cauruĜu remontam,  un ugunsdrošības 

signalizācijas uzstādīšanai.  

2007. gadā Lāču pamatskolā tika iegādātas mācību grāmatas par kopējo 

summu Ls 1527, kas divreiz pārsniedz 2006. gada izmantoto summu. SaskaĦā ar 

Naujenes pagasta budžeta izstrādāšanas un apstiprināšanas instrukcijas normām 

mācību grāmatu iegādei tika ieplānoti un iedalīti Ls 540, pārējā summa Ls 980 – 

mērėdotācijas no Daugavpils rajona padomes. Summas palielināšana notika, 

sakarā ar to, ka skolas optimizācijas rezultātā lielākā MaĜinovas pamatskolas 

skolēnu daĜa turpināja apmācību Lāču pamatskolā.  

Kapitālie izdevumi sastādīja Ls 3370, Ls 1100 no kuriem tika iedalītas 

papildus no Naujenes pagasta padomes rezerves fonda elektriskās plīts iegādei  

skolas ēdnīcai. 

Pamatojoties uz ikgadējo Lāču 

pamatskolas budžeta pieaugumu 

palielinās izdevumi uz 1 audzēkni: 

2005. gadā – Ls 167, 2006. gadā - Ls 

219, 2007.gadā  – Ls 415, tātad trīs 

gadu laikā izdevumi uz 1 audzēkĦi ir 

pieauguši par 246 % .  

 Pamatojoties uz iepriekšminēto var secināt, ka 2007. gada Lāču pamatskolas 

budžets ir sekmējis skolas materiāli tehniskās bāzes attīstību, pedagogu meistarības 

paaugstināšanu, drošas, sakoptas vides nodrošināšanu.  
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8.  Mācību un audzināšanas darbs 

 

2007.g. mācību darba galvenais mērėis – mūsdienīga un kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšana. Mācību gada laikā  skolas galvenie uzdevumi  bija:  

 Visu mācību gadu (kā 2006./2007. m. g., tā arī 1. semestrī 2007./2008. m. g.) 

skolēniem tika nodrošināta visu mācību priekšmetu pasniegšana, kuri paredzēti 

pamatskolas mācību plānā. Skolā strādā augsti kvalificēts pedagoăiskais kolektīvs, 

kurš realizē divas izglītības programmas: Vispārējās pamatizglītības programmu 

latviešu mācībvalodas skolām un mazākumtautības pamatizglītības  programmu 

krievu skolām. 2006./2007.m. g. skolā mācījās 142 skolēni, 2007./2008. m. g.- 156 

skolēni. Skolā ir 12 klašu komplekti. Bērni nāk no latviešu, krievu un jauktām 

ăimenēm. 9. klasi pabeidza 18 skolēni un turpina mācīties citās izglītības iestādēs 

(skat. pielikumu Nr. 3).  2007. gada septembrī 1. klasēs sāka mācīties 20 skolēni. 

 Mācību programmas visos priekšmetos ir izpildītas. Turpinājām īstenot 

pamatizglītības satura reformu, strādājot pēc jauniem standartiem un programmām. 

Visi valsts pārbaudes darbi, kurus paredzēja LR Izglītības Ministrija, tika izpildīti. 

 Mūsdienu pedagoăijā mācības skolā saprotam, kā vienotu procesu, kas 

sastāv no skolotāja darbības-mācīšanas un skolēna izziĦas darbības mācībās-

mācīšanās. Skolas un pedagogu uzdevums joprojām ir sniegt ne tikai noteikta 

apjoma zināšanas skolēnam, bet gan skolēna mācību darbības radīšana, 

audzināšanas un intelektuālās attīstības nodrošināšana. Skolā cenšamies panākt, lai 

skolēni skaidri zinātu, kādas zināšanas, prasmes un iemaĦas un kādā līmenī 

jāapgūst un kādas prasības mācību rezultāta sasniegšanā izvirza skolotājs. Mācību 

mācīšanas procesā izmantojam aktīvās darba formas, lai katram skolēnam dotu 

iespēju atklāties, iemācīties iesaistīties debatēs, panāktu zinātkāru jautāšanu. Tāpēc 

skolā pastāvīgi tiek domāts par materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Bioloăijas, 

ėīmijas un fizikas stundās skolēniem ir iespēja izmantot modernas izdales, 

eksperimentu un praktisko darbu materiālus. Lai ieinteresētu skolēnus, pedagogi 

izmanto informātikas kabinetu skolēnu redzesloka paplašināšanai, jo skolā ir 
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moderns informātikas kabinets ar 17 datoriem. Vēstures stundās sk. A. 

Kondrašenkova plaši izmantoja materiālus, kuri izstrādāti datorā prezentācijas 

programmā par dažādām tēmām 6.-9. klašu skolēniem. Matemātikas skolotāja A. 

Sarule apgūstot ar 6.-8. klases skolēniem tematus „ Naturālie skaitĜi”, „Veselie 

skaitĜi”, „Pozitīvas decimāldaĜas”, „ Racionālie skaitĜi”  u. C. arī izmanto datorus, 

pildot datortestus, lai apgūtu un nostiprinātu zināšanas par matemātiskām 

darbībām. Dažādas datoru programmas ăeogrāfijas, bioloăijas stundās izmanto arī 

sk. N. Laitāne, lai ieinteresētu un aktivizētu skolēnu mācību procesu. Informātikas 

kabinetu arī dažreiz izmantoja stundām angĜu valodas skolotāja V. Zaiceva un 

krievu valodas skolotāja G. Gedroviča. Pārējiem skolotājiem jādomā par jauno 

tehnoloăiju ieviešanu mācību procesā. Ir svarīgi, lai skolotājs sekotu līdzi 

jaunākajai informācijai. Mainās laiki, arī skolotāji saprot, ka jāmainās prasībām 

šajā ziĦā. Visu no galvas nevar iemācīties, bet ir jāapgūst prasmes, kas dzīvē noder.  

Stunda ir skolotāja vispārīgās un pedagoăiskās kultūras spogulis, viĦa intelektuālās 

bagātības mēraukla, viĦa redzesloka un erudīcijas rādītāja. Ne jau skolotājs viens 

nosaka to, cik interesanta, saistoša un zinībām bagāta būs stunda, tas ir atkarīgs arī 

no skolēna. 

 Tāpēc skolotājas cenšas organizēt tādu mācību vidi, kas rosinātu sekmīgai 

zināšanu apguvei ikvienu skolas skolēnu. Skolotāju stundās  izmantotas mācīšanas 

metodes ir daudzveidīgas ( gan tradicionālas, gan interaktīvas, gan modernas 

tehnoloăijas) un atbilstošas skolēnu spējām, sasniegtajiem rezultātiem, vecumam, 

mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mājas darbu formas arī ir 

dažādas. Tie ir mērėtiecīgi, to apjoms ir optimāls. 

 Katra mācību priekšmeta programmas īstenošanā veiksmīgi tiek nodrošināta 

mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Lielākā daĜa 

skolotāju veiksmīgi iesaista darbā visus klases skolēnus, rosina izteikt viedokli, 

analizēt un secināt. Gandrīz visi skolotāji prasmīgi veido dialogu, efektīvi izmanto 

skolēnu sniegtās atbildes. Skolotāji mērėtiecīgi motivē un organizē skolēnus 

mācību darbam, rosina mācīšanas procesā izmantot skolas informātikas kabinetu, 
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bibliotēku, mācību priekšmetu kabinetus. Pateicoties šim darbam sasniedzam 

šādus rezultātus mācībās: 86% skolēnu uzrāda sniegumu, kas nav zemāks par 

četrām ballēm (iepriekšējā mācību gadā – 81%), 14 %- atsevišėos priekšmetos 

uzrāda sniegumu, kas ir zemāks par četrām ballēm. 52 skolēni (37%) mācījās 

optimālā līmenī (iepriekšējā mācību gadā 35%), 68 skolēni (14%) – vidēja līmenī 

un 20 skolēniem (14%) bija zems zināšanu līmenis (Skat. pielikums Nr.4).  

2.a klases (kl. audzinātāja D. DaĜecka), 6.a klases (kl. audzinātāja V. Zaiceva), 9.b 

klases (kl. audzinātāja A. Kondrašenkova) skolēni uzrādīja mācību gada beigās 

sniegumu, kas nav zemāks par četrām ballēm. Uzlabojās arī sekmība 7.b klase (kl. 

audzinātāja E. Osipova) un 5.klase (kl. audzinātāja A. Novicka) un 9.a klase (kl. 

audzinātāja Z. Šumska). Vidējā atzīme skolā - 6,04 balles, arī labāka par 

iepriekšējo mācību gadu, kur bija 5, 

97 balles. Par labiem un izciliem 

sasniegumiem mācībās un 

ārpusklases darba 9.b klases 

skolniecei L. Sondorei piešėirts 

nosaukums „Naujenes pagasta 

gada skolēns”. 

 Mācību gada beigās visas 

klases un visos priekšmetos tika organizēti pārbaudes darbi. 9. un 7. klases skolēni 

rakstīja diagnosticējošo darbu informātikā un uzrādīja labus rezultātus. 9. b klasei 

VAK -0,7 vidējā balle 6,6, 9.a klasei VAK – 0,76 vidējā balle- 7,3, 7.a klasei VAK 

-0,74, vidējā balle - 6, 9, 7.b klasei VAK- 0,63, vidējā balle – 5,8 (skolotāja A. 

Sarule). 5.klases skolēni rakstīja diagnosticējošo darbu sociālajās zinībās (skolotāja 

A. Kondrašenkova) un uzrādīja arī labu sniegumu darbā VAK-0,63. 

 Ar Izglītības likuma 14. pantu un saskaĦā ar MK Noteikumiem1027 „Par 

valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” 

tika organizēti valsts pārbaudes darbi. 3., 6.klases skolēni sekmīgi nokārtoja 

pārbaudes darbus un labi apguva zināšanas un prasmes (6. klasē - latviešu valodā 
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VAK- 0,64, krievu valodā (dz.)VAK - 0,62, latviešu valodā (valsts) VAK - 0,6, 

matemātikā VAK - 0,48. 3.klasē - krievu valodā VAK - 0,63, matemātikā VAK 

0,63, dabas zinībās VAK - 0,72, latviešu valodā (valsts) VAK – 0,7) 

         Pirmo reizi valsts pārbaudes darbus kārtoja divas 9. klases, kuras apguva 

Vispārējās pamatizglītības programmu latviešu mācībvalodas skolām un krievu 

skolām. Visi skolēni bija pielaisti pie valsts pārbaudes darbu kārtošanas. 

Eksāmenus kārtoja astoĦi 9.a klases skolēni un desmit 9.b klases skolēni. 

Izglītojamie sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudījumus (skat. pielikums Nr. 2). 9.b 

klases skolēns S. DaĜeckis nokārtoja valsts pārbaudes darbus tikai uz 8 un 9 

ballēm, divas skolnieces - L.Sondore ( 9.b kl.), un D. Lazdāne ( 9.a kl.)-uz 7-10 

ballēm, labi rezultāti arī bija N. Babuškinai (9.a klase). Vidējā balle valsts 

pārbaudes darbos 9.a klasei – 6,4, 9.b klasei - 5,67. Kopumā 9.klases skolēni 

sekmīgi nokārtoja eksāmenus.  

Ārpusklases darbs mācību priekšmetos 

 Lai attīstītu skolēnos interesi par mācību priekšmetiem, paplašinātu un 

padziĜinātu zināšanas, kuras iegūst  skolēni mācību stundās, skolā notika arī 

ārpusklases darbs mācību priekšmetos. Skolēni apmeklēja fakultatīvu nodarbības 

latviešu valodā, krievu valodā, vēsturē un matemātikā. Fakultatīvos ir iespēja 

paplašināt skolēnu zināšanas. Skolā ir 

organizētas individuālās nodarbības ar 

skolēniem visos priekšmetos. Tas dod 

skolēniem iespēju uzlabot savas 

sekmes. Turpinājām organizēt 

priekšmetu nedēĜas, priekšmetu 

olimpiādes. 2006./2007. māc.g. mūsu 

skolēni ieguva 2. vietu inform ātikas 

olimpiādē (9. a klases skolniece N. 
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Babuškina. Skolnieci sagatavoja A. Sarule) 3. vietu krievu valodā (9.b klases 

skolniece L. Sondore, sagatavoja skolotāja N. Dudareva) un arī atzinības latviešu 

valodā un mājtur ībā 9.a klases skolniecei D. Lazdānei  vides projektos - 9.b  

klases skolniecei L. Sondorei (skat. pielikumu Nr.5) 

 Mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistījās zinātniski pētniecisko darbu 

rakstīšanā. 9.b klases skolniece L. Sondore ar darbu „Aromātu ietekme uz skolēnu 

fizisko stāvokli un darbaspēju”, 9.a klases skolniece N. Babuškina ar darbu „RiĦėa 

līnijas elementu aprēėināšana un izmantošana interjera veidošanā” un 8 klases 

skolnieku R. Romaščenko un I. Ăineviča ar darbu „Veselā miesā vesels gars” 

piedalījās rajona ZPD konkursā. Šajā konkursā L. Sondore ieguva 1. vietu un N. 

Babuškina-3.vietu L. Sondore aizstāvēja savu darbu arī ZPD konkursā 

republikā. Šīs skolnieces konsultēja skolotāja L. Laitāne un E. Osipova. Tāpēc 

jāpateicas šiem skolēniem un skolotājiem par labiem rezultātiem. Par 

sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē skola tika 

apbalvota ar Daugavpils rajona padomes izglītības pārvaldes Atzinības 

rakstu. Tas ir liels gods mūsu skolas kolektīvam. 

    Mūsu skolēni veiksmīgi strādā ne tikai rajona rīkotajās olimpiādēs un konkursos, 

bet arī aktīvi piedalās KaĜistratova nama konkursos, iegustot godalgotas vietas. 

Skolēnus gatavoja krievu valodas skolotāja N. Dudareva. Lielu uzmanību skolotāja 

velta krievu tradīciju izkopšanai. Mācību stundās, kuras vada skolotāja N. 

Dudareva, tiek atraisitas skolēnu radošās spējas un pašiniciatīva.  

Audzināšanas darbs 

     Skola nodrošina ne tikai mācību procesu, bet arī sniedz iespēju skolēnu 

harmoniskai attīstībai, piedāvājot plašu interešu  izglītības programmu, 

organizējot dažādus skolas pasākumus, konkursus un piedaloties Daugavpils 

rajona rīkotajos konkursos un skatēs. Plašais nodarbību piedāvājums palīdz skolai 

mazināt to skolēnu skaitu, kuri bezmērėīgi pavada  laiku. 

Audzināšanas darbs tiek plānots pamatojoties uz audzināšanas, karjeras izglītības 

un interešu izglītības programmām.                                       
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      Klašu audzinātāju un priekšmetu  skolotāju galvenais uzdevums bija karjeras 

izglītības īstenošana mācību priekšmetu pasniegšanā un audzināšanas darbā. 

     Zinaīda Šumska apmeklēja karjeras izglītības kursus, viĦa sniedza informāciju 

saviem kolēăiem, kā to īstenot mācību priekšmetos. Katra mācību  priekšmeta 

skolotāja uzdevums bija mācību stundās iekĜaut jautājumus par karjeru, lai 

veiksmīgi varētu novadīt klases stundas,  izstrādājām Karjeras izglītības  

programmu 1.- 9.kl. Lai iesāktais darbs par karjeras izglītību būtu veiksmīgāks 

mācību un audzināšanas darbā to veicām arī projektu nedēĜā, kuras tēma bija  „ 

Profesiju pasaulē”, tās mērėis bija izprast dažādu profesiju lomu sabiedrības 

dzīvē, iepazīties ar darba pasauli . Klases izvēlējās dažādas tēmas : „Manu 

vecāku profesija”,  kādas darba iespējas ir ES, „Maizes ceĜš”, iepazinās ar 

vairākām profesijām: pavārs, žurnālists, policists, bibliotekārs. Skolēniem bija 

iespēja apmeklēt darba vietas un vērot kā strādā attiecīgās profesijas darbinieki.                                                                           

       Visu gadu katras klases audzinātājas  uzdevums bija veikt individuālo darbu 

ar skolēniem, lai samazinātu neattaisnotu stundu kavējumus, salīdzinājumā  ar 

iepriekšējo gadu skolas kavētāju skaits ir samazinājies.  

    Klašu audzinātāji turpināja attīstīt savu audzēkĦu radošo darbību iesaistot tos 

klases un skolas pasākumos, interešu izglītības pulciĦos.                                         

2007. gadā skolā darbojās 22 interešu izglītības pulciĦi, kurus apmeklēja 110 

skolēni, kas ir 73% no kopējā  skolēnu  skaita. (skat. pielikumu Nr. 6). 

Skolēniem, darbojoties pulciĦu nodarbībās, attīstās spējas strādāt radoši, prasme 

uzstāties publikas priekšā, izkopt savas spējas un attīstīt talantu. Viens no pulciĦu 

skolotāju uzdevumiem ir labi sagatavot savus audzēkĦus  Daugavpils rajona 

konkursiem un skolas pasākumiem. 

� Mūsu lepnums ir Skatuves runas konkursi, jo jau 10 gadus saĦēmām 

godalgotās 1.-3. vietas. Arī 2007. gadā 9.b klases skolniece L. Sondore 

rajona konkursā ieguva 2. vietu , viĦa piedalījās  arī  novada skatuves runas 

konkursā Krāslavā . L. Sondori katru gadu konkursiem sagatavoja krievu 

valodas un literatūras skolotāja  N. Dudereva.  
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� Skolotājas N. Laitānes vadībā interesanti jau vairākus gadus darbojas 

pulciĦš „ Jaunie pētnieki  ”, viĦi piedalījās vides spēĜu konkursā „ Iepazīsti 

vidi” un vides pētnieku konkursā  „Mana  izziĦas taka” ar labiem 

rezultātiem , rajonā ieguva 3.vietu.  

� No 2007. gada 1. septembra tika palielināts stundu skaits mūzikas pulciĦu 

nodarbībām, skolā sāka darboties sākumskolas un pamatskolas  koris, kā 

arī divi ansambĜi. Vokālās  mūzikas konkursā „Balsis”  4.- 6.kl . vokālais 

ansamblis ieguva 3.vietu, bet 5.-9.kl. koris  koru skatē saĦēma 2 vietu. 

Salīdzinot ar  iepriekšējiem    gadiem rezultāti muzikālajos konkursos nav 

mainījušies. Jaunā mūzikas skolotāja A. Novicka interesi par mūziku 

centās radīt ne tikai caur dziesmu, bet arī mācot spēlēt uz latviešu tautas 

tradicionālajiem instrumentiem. 

� Kopā ar vecāku sarūpētajām lellēm auga klases audzinātājas A. Solimas 

skolēni, 2007. gadā viĦi mācījās 4.klasē , katru reizi , kad viĦiem piedāvāja 

uzstāties, to viĦi uzĦēma ar 

lielu lepnumu, jo viĦiem Ĝoti 

patīk spēlēt leĜĜu teātr ī 

„L āčuks”  skolas, Naujenes 

pagasta Sociālā  dienesta 

pasākumos, septembrī  ar 

izrādi piedalījās Juzefovas  

parkā Dinaburgas pils bruĦinieku un galma dāmu saietā . 

� Skolā ir vairāki lietišėās mākslas pulciĦi: „Čaklās rociĦas ”, „Floristikas  

” un divi vizuālās mākslas  pulciĦi. ViĦi čakli darbojas, lai noformētu 

skolu atbilstoši visiem gadalaikiem , skolas pasākumiem , piedalās visos 

rajona konkursos, iegūstot godalgotās vietas. Konkursā „M āksla un 

mūzika”  floristi  I. Parfjonovas  vadībā ieguva  divas trešās vietas , tāpat 

arī divas trešās  vietas ieguva „Čaklās rociĦas” pulciĦa dalībnieki , kuru 

vada  G. Naumuškina , skolotājas  A. Markovičas vadībā zīmējumu 
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konkursā M. Strautmalis ieguva 1.v., bet L. Sondore 2.v. pulciĦa vadītāja 

A. Solima. Otrajā konkursā „Rudens palete” vislabāk  paveicās pulciĦam 

„Čaklās rociĦas”, viĦu darbs saĦēma 2.vietu. 

� PulciĦos „Pētījumu pasaule” (vad. E. Osipova ), „Zin ātkārie pētnieki ”  

( vad. Kondrašenkova ) un „Skolas valeoloăijas”  (vad. N. Laitāne) skolēni 

apguva zinātniski – pētniecisko darbu veikšanas, rakstīšanas un 

noformēšanas māku.  

Tāda veida pulciĦi skolā bija pirmo reizi. 

� Mazie sākumskolas skolēni, kuriem nebija angĜu valodas stundu, šo 

priekšmetu sāka apgūt angĜu valodas pulciĦā  dziedot dziesmas, spēlējot 

spēles un rotaĜas ( vad. V. Zaiceva ).  

� Mācīties strādāt ar datoriem, meklēt informāciju internetā, kā noformēt 

darbus, to visu skolēni apgūst pulciĦos, kurus jau vairākus gadus vada 

skolotāja A. Sarule, šie pulciĦi katru gadu ir vispieprasītākie, skolēniem ir 

liela interese darboties , spēlēt spēles no mācībām brīvajā laikā . 

� Salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem pulciĦu skaits 

palielinājās, no 2007. gada 1. 

septembra visi skolas sportisti 

var nodarboties pulciĦā ” 

Sporta spēles” vadītājs A. 

Meškovskis, viĦš tika atzīts par 

labāko 2007. gada nominācijā 

„Rajona labākais sporta skolotājs” , viĦa sagatavotie skolēni izcīnīja 

godalgotās  vietas rajona, Latgales novada, kā arī republikas sporta 

sacensībās. Skolotājs aizstāvēja  gan pašvaldības, gan rajona sportistu godu 

republikas sacensībās. Skolēni tiek iesaistīti ārpusstundu sporta nodarbībās 

individuāli un grupās, kā rezultātā mūsu skolas sportistiem ir jau labāki 

rezultāti, 4.klasē mācās A. Lisovs   viĦš  ieguva 3.v. nominācijā   „Rajona 
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labākais jaunais sportists” 2007.gadā. Katru gadu piedalāmies Naujenes 

pagasta skolēnu sporta svētkos,  jautri un    interesanti bērni pavadīja   šo 

dienu.  

� Sākumskolas skolēni klašu audzinātāju vadībā lielu darbu veica piedaloties 

valsts mēroga konkursā „M ūsu mazais pārgājiens”. V iĦi no Zemkopības 

ministrijas saĦēma goda rakstu, bet no „Latvijas valsts meži” atzinības 

rakstu saĦēma „Jaunie pētnieki” , jo viĦi skolotājas N. Laitānes vadībā 

veica darbu „ Kas notiek ? Mežā”.   

� Pateicoties 6.b klases skolēniem un klases audzinātājai N. Dudarevai, 

mūsu skolai ir cieša sadarbība ar Daugavpils krievu kultūras centru, viĦi 

piedalās visos KaĜistratova namā rīkotajos daiĜlasītāju konkursos, labākās  

bija L. Sondore, V. Gibovska un A. MaskaĜova viĦas visas ieguva 

1.vietu skatuves runas konkursā, kurš veltīts A. Puškina daiĜradei. Šīs 

sadarbības rezultātā skolēni uzzina vairāk par krievu tautas tradīcijām , 

krievu rakstnieku un dzejnieku 

daiĜradi . ViĦi vienmēr ir mīĜi 

gaidīti ciemiĦi KaĜistratova 

namā. Šīs meitenes godalgotās 

vietas iegūst arī Naujenes 

tautas bibliotēkas daiĜlasītāju 

konkursā, A. MaskaĜovai – 1. 

vieta. 

Pateicoties iepriekš minētajiem skolēniem, pulciĦiem, kā arī veiksmīgai 

pedagogu – pulciĦu vadītāju N. Dudarevas, N. Laitānes, A. Novickas, A. 

Solimas, A. Markovičas, I. Parfjonovas, G. Naumuškinas, E. Osipovas, A. 

Kondrašenkovas , A. Sarules un A. Meškovska darbībai  mēs varam lepoties, ka 

skola 2007. gadā ir ieguvusi daudz godalgoto vietu (skat. pielikumu Nr.7,8), ka 

skolā mācās daudz talantīgu skolēnu, kuri priecē mūs skolas pasākumos, 

koncertos.  
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Pamatojoties uz latvisko dzīves ziĦu mūsu skolā tiek veikta skolēnu 

estētiskā audzināšana, izmantojot latviešu tautas tradīcijas, svinam arī krievu 

tautas svētkus. Visus pasākumus skolā organizējam divās valodās. Skolai ir 

izveidojušās savas tradīcijas, tradicionālie pasākumi :  

   Zinības diena                                           Pop- iela 

   Dzejas dienas                                          MasĜenica                                              

   Skolotāju diena                                       Pēdējais zvans      

   MārtiĦdiena                                             Pēdējā skolas diena  

   LR proklamēšanas diena                         Izlaiduma balle 

  Valentīndiena                                           Pārgājiens (rudenī)       

   Lieldienu pasākums                                Ekskursija ( pavasarī)  

  Mātes diena                                              Tematiskās izstādes  

  Absolventu tikšanās vakars      

Visus skolas pasākumus organizējām pēc skolēnu vēlmēm un interesēm, 

uzklausot skolēnu priekšlikumus, organizējām Valentīndienas pasākumu, 

„Valentīndienas pāris”. Konkursā 

piedalījās 7 pāri, bija jāpiedalās 

dažādos konkursos, lai saĦemtu kādu 

nomināciju, visiem bija jautra 

noskaĦa. Pop-ielas organizatori un 

vadītāji bija 9.klases meitenes N. 

Babuškina un L. Sondore.  Skolēnu 

idejas tika realizētas  arī Skolotāju dienas organizēšanā 9.klases skolēniem 

sadarbībā ar skolēnu parlamentu.         

          Pēc skolēnu aptaujas rezultātiem noskaidrojām, ka visinteresantākie 

pasākumi skolēniem bija Popiela, Valentīndienas pasākums, Ziemassvētki, 

Pēdējais zvans. 
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        Pirmo reizi skolā organizējām absolventu tikšanās vakaru, vakars noritēja 

labvēlīgā gaisotnē, absolventi pateicās skolas kolektīvam par radīto iespēju pabūt 

skolā, satikties ar skolotājiem, klasesbiedriem, vēlreiz pasēdēt klases solā. Skolas 

absolventiem skolēni dziedāja dziesmas, lasīja dzeju,  uzstājās 6.a un  6.b kl.   

skolēni ar Popielas numuriem, ciemiĦiem piedāvājām dažādus konkursus. Mūsu 

absolventi izteica vēlēšanos arī turpmāk satikties skolas vakaros.      

 

Visi skolā rūpējās par sakoptu skolas vidi, pašiem prieks par Ziemassvētku 

rotājumiem, skolotāji kopā ar skolēniem  skolu pārvērš ziemas pasakā, 

Valentīndienā  sniegpārslas nomaina sirsniĦas, Lieldienām ir savi rotājumi, to 

visu palīdz veikt skolēnu parlaments, visaktīvākā bija prezidente 9. b kl. 

skolniece  L. Sondore, bet no 2007.gada 1. septembra prezidente ir 7.b kl. 

skolniece   A. MaskaĜova. ViĦu vadībā skolēni organizēja pasākumus, pārbaudīja 

dienasgrāmatas, kārtību klasēs un garderobēs.  

Piedaloties pasākumos, uzstājoties koncertos skolēni gūst gandarījumu par 

labi paveiktu darbu, iegūst jaunus iespaidus, izglītojas iegūst pieredzi, mācās 

cienīt skolu, ciematu, pagastu un valsti, to izsaka savos domrakstos, dzejoĜos, 

zīmējumos. Piedalās skolas tēla, vides veidošanā. Skolotājas A. Kondrašenkovas 

vadībā  pēta ciemata, skolas vēsturi, rada jaunas tradīcijas klasēs un skolā, tālāk 

jāturpina skolas vēstures izpēte un jāizveido skolas  vēstures istabu.     
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Sākumskolas skolēni visu gadu interesanti pavadīja savu brīvo laiku dienas 

centrā „Draudzīgā vide” piecas dienas nedēĜā no pusdienām līdz septiĦiem 

vakarā. Skolotājas E. Osipova, A. SoĜima un S.Kardele centās bērnus nodarbināt 

tā, lai visiem būtu iespēja nodarboties pēc vēlmēm un spējām. Pilnveidoja 

lasītprasmi, spēlēja galda spēles, 

organizēja kustību rotaĜas un apguva 

prasmes veidot attiecības ar citiem 

bērniem.  

Pēc konkrēta plāna svētkiem 

rīkoja foto sesijas, kurās paši 

piedalījās, mācījās pušėot un aprīkot 

telpas, zīmēja un rīkoja darbu 

izstādes, mācījās tautu tradīcijas.                              

Bērnu dienas centrs ir Ĝoti vajadzīgs bērnu lietderīga brīva laika pavadīšanai.  

2007. gada decembrī centru apmeklēja rajona vizuālās mākslas skolotāji.   

Dienas centra „Draudzīgā vide” 

darbība ir lietderīga un nepieciešama 

Naujenes pagasta teritorijā 

dzīvojošajiem bērniem. 

Pateicoties Bērnu un ăimenes lietu 

Ministrijai saĦēmām jaunas spēlēs, 

grāmatas. Bet gada nogalē no 

Naujenes pagasta padomes 

saĦēmām Ĝoti vērtīgu dāvanu  - novusu, par to bērni ir Ĝoti pateicīgi. 

Tūlīt  pēc mācību gada beigām sākumskolas bērniem bija iespēja divas nedēĜas 

jūnijā aktīvi pavadīt laiku dažādās aktivitātēs: pārgājienos,  konkursos, tematiskās 

pēcpusdienās. Bērniem bija iespēja atpūsties attīstīt jaunrades spējas. 
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9.  Skolas bibliotēkas darbs 

 
Skolas bibliotēkas pamatuzdevumi: 

1. Nodrošināt mācību procesu ar literatūru atbilstošu izglītības valsts 

standartiem un mācību   saturam.  

      2. Sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, 

daudzveidīgu interešu izkopšanu, pašizglītību un pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidi. 

3. Rosināt skolēnu interesi pret lasīšanu. 

4. Izveidot skolas elektronisko katalogu. 

      Lāču pamatskolas bibliotēkas fonds uz 01.01.2008.: 

             8945  grāmatas par summu Ls 13973.92, no tām: 

• mācību grāmatas –5061 grāmatas par summu Ls 11066.18     

• daiĜliteratūra –3884 grāmatas par summu Ls 2907. 74. 

       2007.gadā  bibliotēkā  ienāca 1185 jauna grāmata  par summu   Ls    

2496.28, tajā  skaitā: 

• no Naujenes pagasta budžeta līdzekĜiem  223  grāmatas par summu Ls 

800.63 

• no valsts budžeta līdzekĜiem 212 grāmatas par summu Ls 788.59 

• dāvinājums  no Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes 45 grāmatas par 

summu Ls 19,25  

• dāvinājums  no vecākiem  240 grāmatas grāmata par summu Ls 34,54 

• dāvinājums no Malinovas pamatskolas 465 grāmatas par summu Ls 

853.27 

      2007. gadā no bibliotēkas fonda izslēgts 878 grāmatas par summu Ls 

1145,87:                    

                       DaiĜliteratūra: 14 grāmatas par summu Ls 13,70 

                       Mācību grāmatas 864 grāmatas par summu Ls 1132,17 
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     2007. gadā bibliot ēkas fonds palielinājās par 307 grāmatas par summu Ls 

1350.41 

     2007. gadā skolas bibliotēka  abonēja  3 laikrakstus  un 6 žurnālus.  

Abonēšanai  bija iedalīti 117.74 lati 

Lāču pamatskolas bibliotēku apmeklēja 176 lasītāji.: 

               no tiem: skolēni –154 

                                                     1.-4. klašu skolēni -73 

                                                     5.-9. klašu skolēni –81 

               pieaugušie lasītāji (skolotāji un skolas darbinieki) –22 

      2007. gadā bibliot ēkas apmeklējumu skaits sastāda  1700 , kas par  200 

vairāk, nekā 2006. gadā, izsniegtas  3816  grāmatas: 

                           * mācību grāmatas –1989 grāmatas 

                          *daiĜliteratūras, metodiskas un uzziĦu literatūras –1827 grāmatas 

2005. gadā bibliot ēkas telpu platība tika  paplašināta. Tagad  bibliot ēkā ir 

lasītava ar jaunām mēbelēm. Šeit ir  9 iekārtotas vietas lasītājiem. Lasītāji tagad 

var pastrādāt ar uzziĦu literatūru, gatavot referātus,  strādāt pie zinātniski-

pētnieciskā darba, apspriest jaunās grāmatas, vai palasīt žurnālus un laikrakstus. 

            Lasītavā  tika organizētas izstādes veltītas literātu jubilejām – 5 , arī 

svētku un atceres dienam – 6. Bibliotēkā  darbojas gadā laikā 5 pastāvīgas 

izstādes: ”Mana Latvija”, “Latgales pusē”, “Naujenes pagastā”, “ Es un Eiropas 

Savienība”, “Ilgu mūžu grāmatai” 

 

        Mācību gadā laikā  skolēni 

tika aicināti uz bibliot ēkas 

stundām, nodarbības notika 

lasītavas telpā (tās notika pēc 

tematiskā plāna katrā klasē 

1stunda semestrī) . Ar īpašu 
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interesi piedalās bibliotēkas stundās 1. klases skolēni, jo stundās tēma viĦiem ir 

“Iepazīšanās ar bibliotēku”, “K ā pareizi saĦemt grāmatu bibliotēkā” Āri 9.klases 

skolēniem ir interesants stundas temats –“Kā izmantot bibliotēku savas karjeras 

veidošanai” .Bibliotēkas stundās skolēni mācījās gan praktiski, gan teorētiski kā 

izmantot bibliotēkas fondu mācību procesā, lai paplašinātu  savu redzesloku un 

attīstīt savas iemaĦas orientēties bibliotēkas fondā. 

            Bibliotēkā gada laikā bija organizēti dažādi  pasākumi:  

• Dzejas dienas. 

• Astrīdai Lindgrēnai -100 

• Konkurss “Gada lasītājs”  

• Viktorīna ”Vai tu lasījis ?“ 

Skolas bibliotēka cieši sadarbojas ar  Naujenes Tautas bibliotēkas filiāli 

Locikos. Tika organizēti kopējie pasākumi, tajos aktīvi  piedalījās skolēni: 

• Dzejas dienas. 

• Astrīdai Lindgrēnai -100 

• Ziemassvētku viktorīna „Kas? Kur? Kad?” 

• Pasaules bibliotēkas diena. 

• Viktorina ”Vai tu lasījis ?“ 

• Konkurss “Gada lasītājs”  

Gada laikā  metodiskās komisijas sēdēs un apspriedēs pie administrācijas 

notika jaunākās metodiskas, mācību un daiĜliteratūras apskats. Tā mērėis: 

• iepazīstināt  skolotājus ar  izdevniecības jaunumiem; 

• apspriest un apstiprināt literatūras sarakstus, kuru nepieciešami 

iegadāties tuvākajā laikā. 

Bibliot ēka sniedz konsultācijas gan skolēniem ,gan pedagogiem projektu 

nedēĜas laikā, klases un skolas pasākumu organizēšanā, referātu un zinātniski – 

pētniecisko darbu  rakstīšanā. 
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2008. gadā bibliot ēkas darbā tika ieplānoti sekojošo problēmu risināšana: 

1. Papildināt  bibliotēkas fondu ar nepieciešamiem mācību , uzziĦu, 

metodisko literatūru un                                                                                                                                                                   

            daiĜliteratūru. 

2. Turpināt  bibliotēkas elektroniska kataloga sastādīšanu un pilnveidošanu. 

3. Turpināt sadarbību ar Naujenes Tautas bibliotēku un Naujenes pamatskolas     

       bibliotēku un Naujenes Bērnu un jauniešu centru. 

4. Ieinteresēt  skolēnus bibliotēkas darbā. 

5. Izstāžu un pasākumu organizēšana, sadarbībā ar   skolēniem un 

skolotājiem. 

6. Jauno grāmatu popularizēšana . 

7. Darbs ar bibliotēkas fondu.   

8. Iesaistīties „Lasīšanas Veicināšanas programmā „Bērnu žūrija.” 

9. Datu bāzes ’’Letonika’’ pieslēgšana. 

 

10. 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, Sabiedrības veselības aăentūra un Valsts darba inspekcija”  

� 2007. gada 21. augustā Latgales reăionālā Valsts darba inspekcija pārbaudīja 

Lāču pamatskolas atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām darba 

aizsardzībā. Pārbaudes laikā trūkumi un pārkāpumi darba aizsardzības jomā 

nebija konstatēti.    
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� 2007. gada 31. augustā Valsts aăentūras „Sabiedrības veselības aăentūra” 

Daugavpils filiāle pārbaudīja skolu par gatavību darbības uzsākšanai un 

izsniedza slēdzienu, ka viĦi neiebilst Lāču pamatskolas darbības 

turpināšanai.  (vispārējās pamatizglītības procesa īstenošana).    

� 2007. gada 31. augustā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

pārbaudīja skolu par atbilstību ugunsdrošības prasībām un izsniedza 

slēdzienu, ka Lāču pamatskola atbilst ugunsdrošības prasībām. 

� 06.03.2007., 05.09.2007.  Valsts Sanitārā inspekcija novadīja plānveida 

pārbaudi Lāču pamatskolā un pārbaudīja darbinieku sanitārās grāmatas. 

Pārkāpumi netika konstatēti.  

� 2007. gada 3. septembrī Valsts aăentūras „Sabiedrības veselības aăentūra” 

Daugavpils filiāle Ħēma ūdens paraugu Lāču pamatskolas ēdnīcā un 2007. 

gada 6. septembrī saĦemts atzinums par ūdens atbilstību pieĜaujamām 

normām. 

� 2007. gada 29. oktobrī Veselības inspekcija plānveidā pārbaudīja Lāču 

pamatskolu, trūkumi nebija konstatēti.  

� Rajona konkursa ”Skola -2007” ietvaros Daugavpils rajona padomes 

Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša un speciālistes Janita Zarakovska, 

Natālija Peterāne un Jolanta Urbāne veica Lāču pamatskolas dokumentācijas 

pārbaudi, novērtēja mācību un audzināšanas darbu, darbu ar vecākiem, 

skolas estētisko noformējumu. Konkursa noslēguma pasākumā 2007. gada 

decembrī skolai tika pasniegts Daugavpils rajona padomes Izglītības 

pārvaldes Atzinības raksts.     

� Naujenes pagasta padome 2007. gada inventarizācijas ietvaros veica Lāču 

pamatskolas dokumentācijas noformēšanas atbilstoši arhīva prasībām 

pārbaudi. Ieteica izmantot jaunu iesnieguma formu un pareizi noformēt 

rezolūcijas dokumentos.    
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Visi Naujenes pagasta padomes lēmumi, saistītie ar skolas darbību, tika 

izskatīti apspriedēs pie vadības vai individuāli ar darbiniekiem un regulāri 

informējam Naujenes pagasta padomes  lietu pārvaldes nodaĜas vadītāju par to 

savlaicīgu izpildi.  

 

11. Jaunas iniciatīvas un projekti 

 

1. Ar mērėi piesaistīt skolēnus Lāču pamatskolas 1. klasē, pēc skolas direktores 

iniciatīvas, no 2007. gada janvāra vienu reizi nedēĜā tika organizēti 

sagatavošanas nodarbības ar sešgadīgajiem bērniem. Nodarbības tika vadītas 

latviešu valodā – skolotāja Ināra Parfjonova un bilingvāli – skolotāja Aina 

Markoviča.  

2. Tā kā karjeras izglītība ir vispusīgi attīstīta, konkurētspējīgas personības 

sagatavotības pamats dzīvei un darba tirgum, mēs, pēc direktores vietnieces 

audzināšanas jomā Zinaīdas Šumskas iniciatīvas,  skolā izstrādājām karjeras 

izglītības programma, kura palīdz skolotājiem mācību un audzināšanas 

procesā.  

3. Pēc Lāču pamatskolas pedagogu iniciatīvas 2007. gada martā pirmo reizi 

tika organizēts absolventu tikšanās vakars.  

4. Pēc divu skolu, Daugavpils 7. pamatskolas un Lāču pamatskolas,      

      arodbiedrības  iniciatīvas rīkojām pieredzes apmaiĦu un ekskursijas.  

5. Pēc Lāču pamatskolas krievu valodas un literatūras skolotājas Nadeždas  

     Dudarevas un Nadeždas MihaĜovas, Puškina daiĜrades zinātājas, iniciatīvas 

skolā 7. b klases skolēni sāka   

      padziĜināti nodarboties ar A. Puškina daiĜradi, cieši sadarbojoties ar    

      KaĜistratova  namu.  

6. 2007. gada februārī skola piedalījās Biedrības „Dialogi.lv” izsludinātajā 

projektu konkursā ar projektu „Aktīvas atpūtas diena”. Šī projekta ietvaros mēs 
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gribējām uz Lāču pamatskolas sākumskolas vecuma bērnu dienas centra 

„Draudzīgā vide” bāzes organizēt lietderīgu Naujenes pagasta bērnu vasaras 

atpūtu. Bija plānots, ka pasākumos piedalīsies bērni no dažādām sociālajām  

grupām(t.sk. bērni no Naujenes bērnu nama), kā arī vecāki un skolotāji. Ar to 

bija plānots pilnveidot sadarbības prasmes starp skolēniem, vecākiem, 

skolotājiem, kā arī dažādām Naujenes pagastā strādājošām institūcijām. 

Diemžēl projekts netika atbalstīt.   

 

 12. Darbs ar personālu 

 

Skolā strādāja saliedēts skolas kolektīvs, kurš apzinīgi veica savus pienākumus. 

Skolā strādāja 30 darbinieki (38,986 likmes), no tiem 28 sievietes un divi vīrieši, 

20 pedagogi (19 sievietes un 1 vīrietis) – 29,986 likmes, tajā ieskaitot: 1 likme – 

skolas direktore, 1,5 lik. – direktores vietnieki, 1,0 likme – bibliotekāre, 1,404 lik. 

– pulciĦu skolotāji, saimniecības pārzine – 1 likme, lietvedības sekretāre – 0,5 lik., 

apkopēja – 4,5 likmes, sētnieks – 1 likme, pavāre – 1 likme, virtuves strādnieks - 1 

likme, remontstrādnieks – 0,5 likmes. 

Pedagoăisko darbinieku sadalījums pēc vecuma:  

- līdz 30 gadiem – 1 cilvēks 

- no 30 līdz 40 gadiem- 7 cilvēki; 

- no 40 līdz 50 gadiem -  8 cilvēki; 

- vairāk par 50 g. – 4 cilvēki. 

Vidējais skolotāju vecums 41,7 gadi. 

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža:  

Līdz 5 gadiem – 1; 

Līdz 10 gadiem – 3; 

Līdz 20 gadiem – 5; 

Vairāk par 20 – 11 (skat. pielikumu Nr. 9)  
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Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoăiskā izglītība, 10 skolotājiem ir 

papildkvalifikācija, 2 – maăistra grāds, 1 – turpināja mācības papildkvalifikācijas 

iegūšanai.  

Visi skolas darbinieki skolas darbinieku sapulcē tika iepazīstināti ar jauniem 

izstrādātiem darba kārtības noteikumiem un ētikas kodeksu. Skolas personāls tika 

apmācīts darbībai ugunsgrēka gadījumā.  

2007. gadā skolā notika kadru maiĦa. Atnāca psiholoăe, jauna matemātikas 

skolotāja, sporta skolotājs, saimniecības pārzine iepriekšējās vietā, pieĦemti darbā 

pavāre, virtuves strādniece un remontstrādnieks.   

Par jaunu mācību formu 

ieviešanu mācīšanas procesā, par 

radošu pieeju krievu tautas kultūras 

izzināšanā, par aktīvu sadarbību ar 

Naujenes Tautas bibliotēku un Krievu 

kultūras centru skolotājai N. 

Dudarevai tika piešėirts nosaukums 

„Naujenes pagasta Gada skolotāja”. 

Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par apzinīgu un radošu darbu 

skolas telpu sagatavošanā jaunajam 2007./2008. mācību gadam bija apbalvota 

Lāču pamatskolas  direktore Tamāra Titkova un ar vērtīgu dāvanu naudas veidā 

bija apbalvoti skolas tehniskie darbinieki: Irīna Dergačova, Ināra Mukāne, Lūcija 

Bukeja, Ludmila Pivrika, Janīna Rubina,  NataĜja GamuĜčika, Vladimirs 

Staričkovs. 

 Pateicības un prēmijas sakarā ar Skolotāju dienu tika piešėirtas Lāču 

pamatskolas pedagogiem: GaĜinai Gedrovičai-Juragai, Zinaīdai Šumskai, Alīcijai 

Sarulei, Ainai Solimai, Valentīnai Zaicevai.  
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13.  Personāla kvalifik ācijas paaugstināšana 

 

Lāču pamatskolas skolotāju tālākizglītošana 2007. gadā  notika šādos virzienos: 

• Darbojoties rajona metodiskajās apvienībās, aktīvi piedaloties rajona 

semināros; organizējot seminārus savā skolā, 

• IekĜaujoties skolas darba sistēmā (pedagoăiskās padomes sēdes, metodisko 

komisiju darbs), 

• Profesionālās pilnveides kursu apgūšana. 

Visi skolas pedagogi  darbojas metodiskajās komisijās. Skolā ir izveidotas 4 

metodiskās komisijas, kurās apvienoti vienas izglītošanās jomas mācību 

priekšmetu skolotāji: valodas un mākslu jomu tehnoloăiju un zinātĦu pamatu un 

jomas „Es un sabiedrība”, sākumskolu skolotāju un klašu audzinātāju metodiskā 

komisija. Skolas metodiskās komisijas veido vienotu, mērėtiecīgu politiku, 

stratēăiju savā jomā, risina mācību priekšmetu metodiskos jautājumus, realizē 

skolotāju sadarbību un savstarpējo atbalstu, iesaistās savas pieredzes 

popularizēšanā, analizē mācību procesu un tā rezultātu. Komisijas darbojas, 

vadoties pēc skolas pedagoăiskās padomes sēdē pieĦemta un direktores 

apstiprināta nolikuma. 

2007.gadā sākumskolas skolotājas aktīvi piedalījās žurnāla” Sākums 

”konkurs ā” Skolotāju pieredze 2007.” Skolotāja G.Naumuškina par darbu 

“Fakultatīvas nodarbības krievu valodā ”Sienas avīzes noformēšana”, G .Vagele – 

“Atkl ātā stunda dabas zinībās 3.klasē”Apkopojošā stunda par tēmu ”Latvija ”, 

A.Markovi ča -“Piecu minūšu aktivitātes,” A. Solima -“Pēc M. Stārastes pasakas 

”Pelēkais namiĦš” scenārijs leĜĜu teātrim” bija apbalvoti ar  žurnālu “Sākums” 

pateicībām un grāmatām. Skolotājas A.Solimas un A. Markovičas darbi tika 

publicētas žurnālā 2007.gada 6.numurā.  

    Mūsu skolotāji regulāri apmeklēja Izglītības pārvaldes rīkotos skolotāju 

seminārus, piedalījās izbraucienos uz mūsu rajona skolām, kur iepazinās ar citu 
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skolu skolotāju pieredzi, ka arī guva informāciju par novitātēm izglītībā. 

Direktores vietnieki, mūzikas un sporta skolotāji  apmeklēja seminārus Rīgā par 

mācību metodēm un paĦēmieniem, par audzināšanas darbu skolā un pasākumu 

organizēšanu, par novitātēm mūzikā un sportā.  

     Vizuālas mākslas skolotājas A. Solima un A. Markoviča dalījās savas 

pieredzes ar rajona skolotājiem. Daugavpils rajona vizuālas mākslas skolotājas  

iepazinās ar pasaulslavenās Naujenes pagasta  novadnieces tēlnieces un 

mākslinieces Valentīnas Zeiles dzīvi un radošo darbību. Ar pagasta padomes 

atbalstu rajona skolotājas apmeklēja Valentīnas Zeiles darbu galeriju  Naujenes 

pagasta  novadpētniecības muzejā. 

Savā skolā vizuālās mākslas stundās izmantos CD materiālus par V.Zeili 

dzīvi, darbību, ko ieguva dāvanā no Lāču pamatskolas semināra rīkotājiem. Labi 

pārdomāti saturīgi semināri dod jaunas idejas un iespējas turpmākajam darbam. 

Lāču pamatskolas skolotākiem tika sniegta iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju 

tālāk- izglītības kursos. Gada laikā 17 skolotājas apguva 25 kursu programmu. 

Kursi, semināri dod iespēju iepazīties ar jaunām darba formām un metodēm, 

dalīties pieredzē ar saviem kolēăiem, novērtēt savus pedagoăiskos paĦēmienus un 

darba metodes. Kursos gūtās atziĦas skolotāji pielietoja savā darbā. Liela uzmanība 

tika pievērsta informācijas tehnoloăiju izmantošanas iespējām mācībās. Jaunas 

idejas ienāk skolā un vairums skolotāju tās pieĦem un realizē savā darbā. 

 

14. Darba samaksa un sociālās garantijas 

 

2007. gadā mērėdotācijas no Daugavpils rajona padomes pedagogu darba 

samaksai un VSAOI sastādīja Ls 134 296. Pedagogu vidējā darba alga sastādīja   

Ls 477.  

No Naujenes pašvaldības budžeta tehnisko darbinieku darba alga sastādīja 

Ls 22 906. Vidēji viena tehniskā darbinieka darba alga sastādīja Ls 150.  
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SaskaĦā ar 2006. gada 30. novembra Naujenes pagasta padomes apstiprināto „Lāču 

pamatskolas darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju Nolikumu”, ievērojot 

Vienošanās starp Naujenes pagasta padomi, Lāču pamatskolas direktori 

arodbiedrību,   skolas darbiniekiem bija iespēja saĦemt ne tikai darba samaksu, bet 

arī piemaksu par darba kvalitāti, prēmijas un pabalstus uz kopēju summu Ls 1373:   

� Izmaksāts atvaĜinājuma pabalsts skolas direktorei mēnešalgas apmērā; 

� Parfjonovai tika apmaksāti 50% par apmācību Rēzeknes augstskolā; 

� Par aktīvu piedalīšanos Lāču pamatskolas sagatavošanai jaunajam mācību 

gadam skolas tehniskie darbinieki prēmēti; 

� Skolas apkopējai Lūcijai Bukejai piešėirta naudas balva, sakarā ar 50 gadu 

jubileju;    

� Sakarā ar Skolotāju dienu, ar naudas balvām tika apbalvotas skolotājas N. 

Dudareva, G. Gedroviča-Juraga, Z. Šumska, Sarule, A. Solima,V. Zaiceva.  

 

15. Darba aizsardzības pasākumi 

 

SaskaĦā ar LR Darba aizsardzības likumu, kā arī LR MK 2001. gada 23. 

augusta noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 

un LR MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības 

prasības, lietojot darbā aprīkojumu un strādājot augstumā” prasībām 2007. gadā 

Lāču pamatskola liela vērība tika pievērsta darba aizsardzības jautājumu 

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

Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanas plānā 2007. gadam paredzētie 

pasākumi tika veikti, saskaĦā ar noteiktajiem termiĦiem. Svarīgākie no tiem bija: 

1. 2007. gada sākumā skolā tika veikta risku noteikšana un novērtēšana visās 

darba vietās.  

2. Tika pārstrādāti evakuācijas plāni un papildu ievietoti pagrabtelpās un skolas 

ēdnīcā.  
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3. SaskaĦā ar 2. pielikumu LR MK 2002. gada 2. jūlija noteikumiem Nr. 279 

šim nolūkam bija iegādāti medikamenti uz summu Ls 25 tika iegādāti  

pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamie medikamenti 

nepieciešamā daudzumā.  

4. Atsevišėas darbinieku grupas (apkopējas, sētnieks) nodrošinātas ar 

individuālajiem aizsardzības līdzekĜiem: dažādu veidu cimdiem (gumijas, 

kokvilnas), zābakiem. Kopējā summa sastādīja Ls 30.  

5. Skolas tehniskie darbinieki nodrošināti ar nepieciešamiem darba rīkiem un 

inventāru. 

6. 2007. gada jūlija mēnesī par summu Ls 50 tika iegādāti 2 ugunsdzēšamie 

aparāti dienas centram „Draudzīgā vide” un skolas ēdnīcai,  kuri pilnīgi 

atbilst LR MK 17.02.2004. noteikumu Nr. 82  prasībām.  

7. Skolas darbiniekiem tika apmaksāta ikgadējā medicīniskā veselības 

pārbaude uz kopējo summu Ls 156,0. Veselības pārbaudi veica SIA  

Medicīniskā firma „DINAZ”.  

8. 2007. gada augustā tika uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, saskaĦā ar 

ugunsdrošības noteikumu prasībām. 

9. 2007. gada laikā Naujenes pagasta padomes darba drošības inženieres Ināras 

Zvaigznes vadībā tika pārstrādāta Lāču pamatskolas darba aizsardzības 

dokumentācija, saskaĦā ar jaunām prasībām.  

 

16. Higiēnas un sanitāro normu ievērošana 

 

Lai skolā vienmēr būtu tīrs un sanitāras telpas atbilstu sanitārajām normām 

un prasībām 2007. gadā tika iegādāti mazgāšanas un higiēnas līdzekĜi uz Ls 640.   

2007. gada vasaras periodā skolas ēdnīcā tika veikti visi nepieciešamie pasākumi 

sanitāri higiēnisko normu izpildīšanai. Ēdnīcas darbinieki tika apmācīti sanitārā 

minimuma ievērošanai. Tika sastādīta paškontroles sistēma produktu aprites Lāču 
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pamatskolas ēdnīcā. 2007. gada augustā ēdnīcas darbinieki izgāja medicīnisko 

apskatu.  

 

17.Komunikācijas ar sabiedrību 

 

Viens no galvenajiem komunikācijas uzdevumiem ir informēt sabiedrību par 

notiekošo skolā, par galvenajām aktivitātēm 2007. gadā, izmantojot Naujenes 

pagasta IB „Naujenes Vēstis”, Naujenes pagasta mājas lapu, Latgales novada avīzi 

”Latgales Laiks”, atspoguĜojām darba pieredzi, sasniegumus mācību un 

audzināšanas darbā. Krievu literatūras cienītājus(6.b kl.), kuri apmeklēja 

Kalistratova māju skolotājas Nadeždas Dudarevas vadībā, tika vairakkārt parādīti 

Daugavpils televīzijas „Dautkom”, „Milions” pārraidēs. Lai reklamētu skolu, 

paaugstinātu tās prestižu uz skolas rīkotajiem pasākumiem aicinājām skolēnu 

vecākus, divas reizes gadā organizējām skolēnu vecākiem atvērto durvju dienu, par 

visiem skolas pasākumiem centāmies informēt vecākus skolas vecāku kopsapulcēs. 

Skolu un dienas centru „Draudzīgā vide” reklamējām Daugavpils rajona vēstures, 

bioloăijas un vizuālās mākslas skolotājiem. 

Tā kā skolas dibinātājs ir Naujenes pagasta Padome, skola un pagasts ir organiski 

cieši saistīti savā starpā. Nav iespējama skolas darbība bez komunicēšanās ar 

Naujenes pagasta padomi. Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāja V. Pudovkina 

atbalsta skolas inovācijas un radošo darbību. Mēs pateicamies V. Pudovkinai par 

prasmīgu vadīšanu un operatīvo lēmumu pieĦemšanu, saistītu ar skolas darbību, 

par to, ka viĦa atrod laiku būt kopā ar mums Pirmklasnieku svētkos, Zinību dienā, 

Skolotāju dienā, mācību gada noslēguma pasākumā, izlaiduma ballē. Pagasta 

padome rada iespējas un atbalsta ar veicināšanas balvām aktīvākos, radošākos 

skolēnus un skolotājus (L. Sondori- 9.kl. skolnieci, skolotājas G. Gedroviču – 

Juragu, Z. Šumsku, A. Solimu, V. Zaicevu, N. Dudarevu, un apkopēju L. Bukeju) 
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Liela mēroga pasākumi, kuros iesaistās skolēni, skolas darbinieki un pagasta 

iedzīvotāji, veicina komunicēšanās turpinājumu starp dažādām organizācijām. 

Skolēni labāk un pilnīgāk uzzina par pagasta padomes darbu, tās lomu viĦu 

turpmākajā dzīvē satiekoties ar pagasta speciālistiem, piedaloties dažādos 

pasākumos, organizētus pagasta teritorijā ( „Lai skan taure”, „Augšdaugavas 

dienas”, „Esi vērīgs”-jauniešu saietā, „Uzsmaidīsim saulei”- daiĜrades festivālā, 

Veselības nedēĜas noslēguma pasākumā). 

Mūsdienu izglītojošās darbības centrālais uzdevums ir apgūt izziĦas prasmes, 

apdomas prasmes, rīcības prasmes- tās ir galvenās dzīves prasmes. Lai to realizētu, 

pagasts veltīja lielu uzmanību datortehnikas, mācību līdzekĜu, mēbeĜu un grāmatu 

iegādei. Komunicēšanas iespējas starp skolu un pagastu ir nozīmīgs faktors 

pārmaiĦu periodā ne tikai skolā, bet arī sabiedrībā vispār. 

Bērniem no maznodrošinātām ăimenēm tika apmaksātas pusdienas (12-15 

skolēniem). No septembra uz papildus līdzekĜiem no pagasta padomes rezerves 

fonda tika iegādātas iekārtas ēdnīcai uz 2070 Ls, un skolēnu ēdināšanas kvalitāte ir 

uzlabota. Skola ir pateicīga pagasta padomei par tik lielu atbalstu ēdināšanas 

organizācijā.  

2007. gadā ar izpilddirektora A. Aizbalta atbalstu tika izremontēts skolas jumts un 

apmales apkārt skolai. Šiem mērėiem no papildus līdzekĜiem tika atvēlēti (Ls 

3328). 

Pagasta padome atbalsta pārmaiĦu procesus skolā, palīdz aktivizēt demokrātiskos 

procesus izglītībā (skolā strādā psihologs gan ar skolēniem, gan skolotājiem, gan 

vecākiem). 

Kā viens no skolas komunikatīvās kompetences aspektiem ir iegūt informāciju no 

dažādiem informācijas avotiem, analizēt, kritiski vērtēt iegūtās informācijas 

nozīmību, salīdzināt to un saistīt ar savu pieredzi, informēt Naujenes pagasta 

padomi. 

Skola sadarbojas ar Naujenes pagasta teritorijā esošajām iestādēm: 

• Naujenes kultūras centrs 
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Piedalāmies visos KC rīkotajos pasākumos. Skola vienmēr saĦem atbalstu no KC 

kolektīva telpu izmantošanai skolas pasākumu organizēšanai, vienmēr saĦemam 

palīdzību pasākumu organizēšanā no M. Volžonoka, par to viĦiem liels paldies. 

Jau vairākus gadus kopā rīkojam Mātes dienas svinības pagasta mātēm. 

Piedalījāmies izstādēs „Mans tētis”, Lieldienu kompozīciju konkursā, zīmējumu un 

domrakstu konkursā „Mana Latvija”. 

• Naujenes mūzikas skola 

15 % Lāču pamatskolas skolēnu apmeklē to. Daudziem mūsu skolas skolēniem A. 

Lipinskim, A. Mukānei, V. Gogai tika piešėirts goda nosaukums „Naujenes 

mūzikas skolas Gada skolēns”. ĥēmām dalību mūzikas skolas rīkotajos 

starptautiskajos pasākumos (akordeonistu festivālā nodrošinājām skolas telpas 

mēăinājumiem). 

• Naujenes pirmskolas izglītības iestāde „Rūėītis” 

Skolas administrācija un sākumskolas skolotāji piedalījās sagatavošanas grupas 

vecāku sapulcēs, bērniem rīkojām ekskursiju Lāču pamatskolā. Skolas direktore T. 

Titkova apmeklēja mūzikālo konkursu „Cālis 2007”. 

• Naujenes pamatskola 

Sadarbība notiek mācību un audzināšanas jomā, piedalāmies kopīgajos pasākumos: 

pagasta bērnu daiĜrades festivālā, pasākumos BJC un sporta pasākumos. 

Piedalījāmies Naujenes pamatskolas rīkotajā pasākumā „Tēvu diena”.  

• Naujenes bērnu un jauniešu centrs 

BJC kolektīvs sapulcināja kopā pagasta skolēnus uz Veselības nedēĜas noslēguma 

pasākumu, 2007. gada rudenī piedalījāmies jauniešu saietā „Esi vērīgs”, 9 klases 

skolēniem rīkoja karjeras izglītības pasākumu. Daži mūsu skolēni A. Kirkižs, A. 

Martinova, I. Selivanova un L. Sondore apmeklēja BJC pulciĦus un piedalījās 

dažādos pasākumos. 

• Naujenes tautas bibliotēka un NTB Lociku fili āle 

Katru gadu piedalāmies skatuves runas konkursā, kurš notiek Augšdaugavas 

nedēĜas laikā, Bērnu žūrijā, dzejas dienās. NTB Lociku filiāles bibliotēka kopā ar 
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skolas bibliotekāri un krievu valodas un literatūras skolotāju mūsu skolēniem rīko 

tikšanās ar dzejniekiem un dažādus pasākumus. 

• Naujenes Novadpētniecības muzejs 

Klašu audzinātājas ar skolēniem apmeklēja izstādes, skolotājas piedalījās Muzeja 

dienas pasākumā. Skolas direktore T. Titkova bija V. Zeiles izstādes atklāšanā. 

Daugavpils rajona vizuālās mākslas skolotāju semināra ietvaros rīkojām ekskursiju 

uz muzeju.   

• Naujenes sporta klubs 

Katru gadu piedalāmies Naujenes pagasta skolēnu sporta svētkos. Veiksmīgi 

notiek IB ”Naujenes Vēstis” kausa izcīĦa starp Naujenes pagasta iestādēm. Daži 

mūsu skolas skolēni apmeklē sporta kluba sekcijas, A. Lisovs ieguva 3. vietu 

nominācijā „Labākais rajona jaunais sportists”. 

• Naujenes pagasta un MaĜinovas pagasta Sociālais dienests 

Sniedz Lāču pamatskolas maznodrošināto ăimeĦu bērniem bezmaksas ēdināšanu, 

jaungada dāvanas, piešėir pabalstus bērnu sagatavošanai skolai. Sociālā dienesta 

direktore piedalījās skolas vecāku kopsapulcē LeĜĜu teātris „Lāčuks” uzstājās 

pasākumā vecmāmiĦām. Katru gadu piedalāmies Ziemassvētku labdarības akcijā.  

• Naujenes pagasttiesa 

Kopā ar Naujenes pagasttiesas priekšsēdētāju S. Lociku apsekojām nelabvēlīgās 

ăimenes (A. Čirkins, A.un H. Beide, J. Zeize). Mūsu skolas skolotāja A. Solima ir 

Naujenes pagasta bērnu tiesību aizsardzības  komisijas locekle.  

• Ăimenes ārstu prakses un zobārsts. Bērnu profilaktiskā apskate un zobu 

ārstēšana.  

18. Sadarbība ar vecākiem 

 

Skolas pedagoăiskais kolektīvs ievieš jaunas darba formas, lai uzlabotu sadarbību 

ar vecākiem. Katrs klases audzinātājs izveido saikni starp vecākiem. Jo Ĝoti 
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noderīgas ir individuālas sarunas: skolēns, vēcāki, skolotājs, ar individuālo pieeju 

var panākt labākus rezultātus. 

Gada laikā katrā klasē  notika divas klases vecāku sapulces, katrai sapulcei bija 

sava tematika, runāja par bērnu gatavību skolai, problemātisko uzvedību 

sākumskolā, kā palīdzēt bērnam stresa situācijā, par veselīgu dzīves veidu, kāda 

ir vecāku loma bērnu mācību rezultātu uzlabošanā, kā bērni ir sagatavojušies 

valsts pārbaudes darbiem un citas tēmas. 

Vecāki nāk uz skolu ar konkrētiem piedāvājumiem, kā viĦi var palīdzēt klases 

estētiskajā noformēšanā, gandrīz visās klasēs jau ir jauni aizkari, par to ir 

jāpateicas vecākiem, vasarā palīdz veikt kosmētisko remontu. 

Katras klases audzinātājas uzdevums vairāk vecāku piesaistīt skolas un klases 

dzīvē, tāpēc aicinām uz skolas pasākumiem: Zinību dienu, Popielu, Ziemassvētku 

pasākumiem, MasĜenicu, pasākumu „Paliec sveika, skola!”, pēdējo zvanu un 9. 

klases skolēnu izlaidumu. ěoti aktīvi bija 9.a un 9.b. klases skolēnu vecāki 

gatavojoties pēdējam zvanam, valsts pārbaudes darbu laikā un organizējot 

izlaiduma balli, par to viĦiem liels paldies. Vēl aktīvi bija 1. kl., 2a.kl.un 3. kl. 

vecāki. Jau četrus gadus Naujenes kultūras centrā organizējām pasākumu pagasta 

māmiĦām „Mana mīĜa māmuliĦa”. Lai vecāki varētu pārliecināties, kā viĦu bērns 

strādā mācību stundās organizējas atvērto durvju dienas ((14.03 un 05.12.2007.) 

2007. gadā aktīvi strādāja arī Skolas padome, kuras priekšsēdētāja ir Vija Linarte. 

Skolas padome bija liels palīgs skolai, jo visu gadu pārbaudīja skolas sanitāro 

stāvokli, skolēnu ēdināšanas organizēšanu un kvalitāti, apmeklēja mācību stundas 

(9.a, 9.b, 2.a, 1. kl.).  

Skolas padomes sēdē (29.03.) skolas direktore T.Titkova klātesošos iepazīstināja 

ar 2006.gada pārskatu, kā tiek realizēta programma ”Skolas piens”, kā 

organizēsim skolēnu atpūtu vasarā. Otrajā Skolas padomes sēdē (18.10.) skolas 

direktore iepazīstināja ar izmaiĦām Skolas padomes sastāvā, ar ēdināšanas 

organizēšanu skolā, Skolas padomes darba plānu  2007./2008. mācību gadam, 

apsprieda jautājumu par vecāku kopsapulces organizēšanu 1. novembrī. 
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Skolas vecāku kopsapulcē, kura notika 1. novembrī, vecākus iepazīstināja ar 

izmainām Skolas padomes sastāvā, kurš bija apstiprināts Naujenes pagasta sēdē 

31. oktobrī, Naujenes pagasta Sociālā dienesta direktore S. Lazdāne informēja 

par dienesta darbību, kādus pakalpojumus veic pagasta iedzīvotajiem,  kā tiek 

organizēts skolas psihologa darbs, psiholoăe J. Širnina aicināja uz sadarbību 

bērnus kopā ar vecākiem, lai efektīvāk varētu novērst radušās problēmas bērna 

audzināšanā. 

Ir jāatzīmē, ka Skolas padomes locekĜi aktīvi darbojās padomē, palīdzēja 

organizēt skolas pasākumus, mudināja vecākus estētiski noformēt klases, veikt 

klasēs kosmētisko remontu. Pateicamies Skolas padomei par paveikto darbu. 

 

19. Prioritātes nākamajam gadam  

 

1. Nākamā gada skolas darbībā par prioritātēm uzskatīt: 

Pamatjoma Prioritātes 
Mācību saturs Atbalsts skolotājiem mācību saturu apguves plānošanā 

atbilstoši jaunajiem pamatizglītības priekšmetu standartiem 
Mācīšana un 
mācīšanās 

Skolēnu neattaisnotu stundu kavējumi un kavējumu citu 
iemeslu dēĜ samazināšana 

Skolēnu sasniegumi Skolēnu zināšanu dinamikas bāzes pilnveidošana 
Atbalsts skolēniem  1. Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei un skolēniem, 

kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 
apmeklējuši skolu 

2. Organizēt attīstības nodarbības 5-gadīgajiem un 6-
gadīgajiem bērniem uz dienas centra „Draudzīgā 
vide” bāzes 

3. Turpināt savas dzimtenes un  skolas vēstures 
izzināšanu un   tradīciju izkopšanu, gatavojoties 
skolas 15 gadu jubilejai un Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90. gadadienai.  

Skolas vide  Skolas apkārtnes vides sakārtotība  
 

Resursi 1. Skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai 
iegādāties:  
� datorkomplektu metodiskajam kabinetam;  
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� modernu printeri lietvedībai; 
� licenzētas programmas informātikas kabinetam; 
� mācību līdzekĜus un materiālus sporta, mājturības 

zēniem un sākumskolas kabinetiem; 
2. Skolas bibliotēkas datu bāzes pilnveidošana 

Skolas darba 
organizācija, vadība, 
un kvalitātes 
nodrošināšana 

1. Skolas attīstības plāna izstrādāšana 2008.-2013. gadiem 
2. Skolotāju iesaistīšana projektu darbā 
3. Projekta „Atbalsts bērnu rotaĜu un attīstības centriem vai 
sākumskolas vecuma bērnu dienas centriem izglītības un 
atpūtas līdzekĜu klāsta papildināšanai” izstrāde  

 

 

 


