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1. Juridiskais statuss 

 

 

 

 

 

 

 

Lāču pamatskola atrodas Muzeja ielā 2, Locikos, Naujenes pagastā, 

Daugavpils rajonā. 

 

Skolas dibināšanas gads -  1993. gads. 

 

Lāču pamatskola ir Naujenes pašvaldības dibināta vispārējās izglītības 

iestāde.   

 

Lāču pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi 

un normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, kuru apstiprina Naujenes pagasta 

padome. 

 

Lāču pamatskola īsteno divas izglītības programmas: 

• Pamatizglītības programma 

kods 21011111 

IZM licence Nr. 7562 no 2008. gada 24. aprīĜa licences derīguma termiĦš 

2018. gads 31. jūlijs skolēnu skaits, kuri apgūst šo programmu – 28. 

• Pamatizglītības mazākumtaut ību izglītības programma 

kods 21011121(3. modelis)  

IZM licence Nr. 5449 no 2005. gada 24. maija  



licences derīguma termiĦš 2015. gads 31. jūlijs, skolēnu skaits, kuri apgūst 

programmu  - 123. 

Gada beigās skolā mācījās 152 skolēni. (Skatīt pielikums Nr. 1) 

 Skola akreditēta līdz 2010.gada 23. novembrim. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

Pamatojoties uz Lāču pamatskolas Nolikumu un skolas Attīstības plānu, 

skolas galvenie uzdevumi ir: 

• nodrošināt valsts pamatizglītības standarta, mērėu un uzdevumu 

izpildi; 

• izvēlieties mērėtiecīgas un mūsdienīgās izglītošanas darba 

metodes un formas, kas nodrošina skolēnu vispusīgu attīstību; 

• nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un 

attieksmes tālākai izglītības iegūšanai; 

• racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus; 

• sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu 

pozitīvu izglītojošu darbu; 

• īstenot skolēnu interešu izglītības darbu. 

 

2. Lāču pamatskolas darbības rezultāti 

 Iepriekš izvirzīto priorit āšu īstenošana 

2008. gadā skolā strādāja pie šādu uzdevumu realizācijas: 

Priorit āte  

Atbalsts skolotājiem mācību saturu apguves plānošanā atbilstoši 

jaunajiem pamatizglītības priekšmetu standartiem. 

Sasniegtais 

Visi skolotāji apmeklē tālākizglītības kursus „Metodiskā atbalsta 

sniegšana pamatizglītības standarta īstenošanā noteiktajā priekšmetā”. 

Metodiskās komisijās apspriesti mācību vielas plānošanas jautājumi 

atbilstoši pamatizglītības priekšmetu standartiem. Tematiskos plānos veikta 



korekcija atbilstoši mācību priekšmetu standartiem. Skolotājiem organizēts 

seminārs „Mācību standartu veiksmīgas realizācijas nosacījumi”. 

 

Priorit āte 

Skolēnu neattaisnotu stundu kavējumu un kavējumu citu iemeslu dēĜ 

samazināšana. 

Sasniegtais 

Samazinājies skolēnu kavējumu skaits, jo veikta kavējumu analīze. 

Skolēnu vecāki ir informēti par bērnu skolas apmeklējumu. Šajā jautājumā 

tika organizēta sadarbība ar Sociālo dienestu, bāriĦtiesu un iecirkĦa policiju. 

 

Priorit āte 

Attīstības nodarbību piecgadīgajiem 

un sešgadīgajiem bērniem organizēšana.  

Sasniegtais 

Vienu reizi nedēĜā notiek attīstības 

nodarbības „Zelta atslēdziĦa” 

piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem 

dienas centrā „Draudzīgā vide”. 

 

Priorit āte 

Savas dzimtenes un skolas vēstures izzināšana un tradīciju izkopšana. 

Sasniegtais 

Sagaidot 75. gadu  skolas jubileju un Latvijas Republikas 

proklamēšanas 90. gadadienu ir izveidota savas skolas simbolika, 

papildināta skolas vēsture, sagatavota izstāde „Skolas vēsture un 

mūsdienas”. 

 

Priorit āte 

Skolas apkārtnes un fiziskās vides sakārtošana. 



Sasniegtais 

Tika izremontētas darbnīcas zēniem, ēdināšanas bloks un papildināts 

ar jaunām iekārtām, atjaunotas puėu dobes skolas priekšā. 

 

Priorit āte 

Skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. 

Sasniegtais 

Matemātikas, mājturības, informātikas kabineti un bibliotēka ir 

papildināti ar jauniem mācību līdzekĜiem un mēbelēm. Matemātikas 

kabinetā uzstādīta interaktīva tāfele. Pilnveidojas bibliotēkas datu bāze. 

 

Priorit āte 

Skolas attīstības plāna 2008.-2015.g. izstrādāšana. 

Sasniegtais 

Noteiktas skolas attīstības prioritātes 2008.-2015.g. 

Izstrādāts konkrēts izvirzīto prioritāšu īstenošanas plāns 

 

2.1.1. Pozitīvās izmaiĦas skolas darbībā 2008. gadā 

• Apstiprināts skolas attīstības plāns 2008.-2015. gadam 

• Apstiprināta un saĦemta atkārtoti pamatizglītības  licence. 

• Skolai ir sava simbolika: karogs un himna. 

• Uzlabojās skolēnu mācību rezultāti 

• Iegūta 4. vieta rajona olimpiādēs starp pamatskolām 

• Iegūta 2. vieta  zinātniski pētniecisko darbu republikas konkursā  

• Iegūta 2. vieta rajona konkursā „Sporta laureāts 2008” 

• 1. klases skolēniem organizētas bezmaksas pusdienas. 

• Organizētas attīstošas nodarbības 5.-6. gadīgajiem bērniem „Zelta 

atslēdziĦa”  

• Sākumskolas skolotājas Aina Solima, Aina Markoviča, GaĜina 

Naumuškina piedalījās žurnāla „Sākums” konkursā „Skolotāja 



Budžets ar mērėdotācijām

2005.; 97854

2006.; 
130897

2007. ; 
196534

2008. ; 252 
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Lāču pamatskolas pamatbudžets

2005.; 
24824

2006.; 
32187

2007. ; 
53112

2008. ; 
83600

pieredze 2008” un tika apbalvoti. ViĦu darbi bija publicēti žurnāla 3.-

6. numuros.  

• Skolas bibliotēkā uzstādītās jaunas mēbeles. 

• Atbilstoši sanitāri higiēniskam normām izremontēta skolas virtuve un 

ēdamzāle, nopirktas jaunas virtuves iekārtas. 

  

 Skolas budžeta izpilde 

 

Lāču pamatskolas 2008. gada budžetu sastādīja pamatojoties uz 2007. gada 

budžeta izpildes analīzi un atbilstoši skolas attīstības plānam. 

2008. gadā Lāču pamatskolas izdevumi pēc plāna sastādīja Ls 252 742 un to 

finansējums bija sekojošs: 

- Mērėdotācijas no Daugavpils rajona padomes pedagogu darba samaksai un 

VSAOI – Ls 171 503.  

- Naujenes pagasta pamatbudžeta piešėirtie līdzekĜi bija Ls 83600, faktiskais 

izlietojums gada beigas – Ls 81239, jeb 97% no gada budžeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IeĦēmumu daĜu vēl sastādīja:  

• mērėdotācija no Daugavpils rajona padomes mācību grāmatu iegādei – 

Ls 647. 

• norēėini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem – Ls 3914. 

• ieĦēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem – Ls 11737. 



Skolas darbinieku darba algas pieaugums

2005.; 8508; 
12%

2006.; 
11707; 16%

2007. ; 
22906; 32%

2008. ; 
28015; 40%

Lāču pamatskolas vidējais budžeta pieaugums 2008. gadā salīdzinot ar 2007. 

gadu ir par 27% lielāks, t.i. Ls 56 208. 

Naujenes pašvaldības piešėirtais pamatbudžeta vidējais pieaugums ir  

Ls 28 128, jeb 35% salīdzinot ar 2007. gadu. 

Lāču pamatskolas 2008. gada budžeta izdevumu vislielākais īpatsvars bija  

pedagogu un darbinieku darba samaksa Ls 171 503 no mērėdotācijas 

pedagogu samaksai un Ls 28015 darbinieku darba samaksa, t.i.  79% no 

kopējā budžeta. 

2008. gada 1. janvārī palielinājās tehnisko darbinieku algas un vidēji 

tās sastādīja 187 lati, par 19% lielāk kā 2007. gadā (150 latu). 2008. gada 

septembrī tika veikti Naujenes pagasta padomes budžeta grozījumi 

pedagogu darba samaksas un VSAOI izmaksu palielinājumam. Vidējā 

pedagogu darba alga bija 606 lati, t.i. par 21% vairāk kā 2007. gadā (477 

lati). Diagrammās redzams algu palielinājuma pieaugums:   

Skolas pedagogu darba algas pieaugums 

2005.; 
82120; 16%

2006.; 
110417; 

21%
2007. ; 
157202; 

30%

2008.; 171 
503; 33%

 

Skolas ēkas uzturēšanai izdevumi no kopējā budžeta sastādīja Ls 39 947, kas 

ir 15,8% no kopējā budžetā. Vislielākie izdevumi saistīti ar komunālajiem 

pakalpojumiem: 

Skolas saimnieciskajai darbībai katru gadu tiek iedalīti līdzekĜi 

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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Siltumenerăijas līdzekĜu izlietojums
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Siltumenerăijas izlietojums mwh

2008. 392 429,44 340 372 1, 16 
Diagrammās redzamas attiecības ūdens patēriĦam un tā izmaksām:  

Lai mācību process normāli noritētu katru gadu  skolas telpu apkurei tiek 

iedalīti līdzekĜi: 

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 
2008. 14852 353 42,07 

Diagrammas uzskatami parāda par izmaksu pieaugumu neskatoties uz 

patēriĦa samazināšanos:  

Siltumenerăijas patēriĦš samazinājās par 11% salīdzot ar 2007. gadu, bet 

izmaksas par patērēto siltumenerăiju pieauga par 26%, jo cena par vienu 

mwh palielinājās par 44% salīdzinājumā ar 2007. gadu.  

Elektroenerăijas plāns un izlietojums ir sekojošs:  

Gads Ieplānots (Ls) Izlietots 
līdzekĜu (Ls) 

Ieplānots 
Kwh  

Izlietots 
līdzekĜu  

Cena 
(Ls) 



  
2008.  2073 1972 28207 26932 0,0732 
 

Gada sākumā pēc plāna ūdens un kanalizācija izmaksāja Ls 0,84, no aprīĜa 

cena paaugstinājās uz Ls 1,28.  Apkure gada sākumā bija Ls 35,56, gada 

beigās Ls 50,46. 2008. gadā bija elektroenerăijas ekonomija. 

Lai lietderīgi un taupīgi izmantotu energoresursus un naudas līdzekĜus 2008. 

gadā skolotāji un bērni klasēs sekoja elektroenerăijas patēriĦam,  

dežūrskolotāji  un tehniskais personāls sekoja elektroenerăijas patēriĦam 

gaiteĦos, saimniecības pārzinis un tehniskais personāls sistemātiski 

pārbaudīja ūdens patēriĦu. Skolas tehniskais personāls līmēja logus, tā tika 

ekonomēta siltumenerăija.  

Lai skolēniem radītu skaistu un mājīgu vidi, audzinātu bērnos estētiskās 

vērtības, 2008. gadā kvalitatīvi tika izremontēta skolas ēdnīca un virtuve par 

Ls 2260, kas arī atbilst pārtikas un veterinārā dienesta prasībām.  

Rūpējoties par skolēnu veselību skolā ir organizēti ēdināšanas pakalpojumi – 

pusdienas, launags un 1. klasei – brokastis pēc 1. stundas.  

Pusdienas maksā Ls 0,60, launags – Ls 0,25. Maznodrošinātajām ăimenēm 

skolēnu pusdienas apmaksā Naujenes, MaĜinovas un Daugavpils 

pašvaldības.  Skolas kosmētiskā remonta veikšanai lai sagatavotu skolu 

jaunajām mācību gadam tika izlietoti Ls 734 materiālu iegādei. 

Remontdarbus veica skolas tehniskais personāls.  

Lai sakārtotu materiāli tehnisko stāvokli un veidotu drošu vidi skolēniem 

tika iegādāts kondicionieris informātikas kabinetam, iegādāti ugunsdzēšamie 

aparāti un apkalpota ugunsdrošības signalizācija, bibliotēkai iegādāti jauni 

plaukti, galdi lasītavai, demonstrējumu skapji, tika nopirkti krēsli aktu zālei, 

elektriskā panna virtuvei par kopējo summu Ls 5065. 

Ar mērėi palielināt mācību procesa kvalitāti un efektivitāti gada laikā tika 

iegādāti projektors un portatīvais dators matemātikas kabinetam lai 

nodrošinātu darbu ar interaktīvu tāfeli. Iegādāti dators informātikas 



2005.; 167

2006.; 219

2007. ; 415

2008.; 534

2005.

2006.

2007. 

2008.

kabinetam un televizors dažādu mācību filmu demonstrēšanai, ledusskapis 

un putekĜusūcējs mājturības stundu vajadzībām par kopējo summu Ls 2417. 

2008. gadā skola iegādājās grāmatas par kopējo summu Ls 1662,kas ir par 

8% lielāka nekā 2007. gadā (Ls 1527). No šis summas Ls 647 bija 

mērėdotācija no Daugavpils rajona padomes. Tika abonēti žurnāli un avīzes 

par summu Ls 159,79.  

Lai audzinātu bērnos sakoptas vides kultūru un varētu kvalitatīvi kopt skolas 

apkārtni skola iegādājās zāles pĜāvēju un sīko inventāru par Ls 272.  

Pamatojoties uz ikgadējo Lāču pamatskolas 

budžeta pieaugumu palielinājās arī izdevumi 

uz vienu skolēnu un 2008. gadā tie sastādīja 

Ls 534 uz vienu skolēnu, t.i. par 33% vairāk, 

ka 2007. gadā – Ls 415.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto Lāču 

pamatskolas budžets ir sekmējis skolas materiāli tehniskas bāzes attīstību, 

pedagogu meistarības paaugstināšanu, drošas un sakoptas vides 

nodrošināšanu.  

2008. gada budžets gada laikā tika grozīts ar Naujenes pagasta padomes 

lēmumiem pedagogu darba samaksas un VSAOI palielinājumam, kā arī šie 

pieaugumi saistīti ar darbinieku algu un VSAOI izmaksām kas tika 

palielinātas no 2008. gada 1. janvāra. 

 

 

2.3. Mācību procesa nodrošināšana 

 2008. gada skola strādāja pie skolēnu zināšanu, prasmju un attieksmju 

kvalitātes uzlabošanas un attīstīšanas. Mācību priekšmetos īstenotās 

programmas, klases audzinātāju īstenotais darba plāns atbilst licencētajam 

izglītības programmām. Visi skolotāji zina un apzinās savu mācību 

priekšmetu lomu skolas izglītības programmu īstenošanā. Skolotāji pārzina 

mācību priekšmetu standartos noteiktos mērėus, uzdevumus, piemēro 



mācību metožu un līdzekĜu izvēli to efektīvai sasniegšanai. Skolotāji darbu 

balsta uz izstrādātiem tematiskajiem mācību plāniem, Ħemot vērā skolēnu 

vajadzības. 

 Skola ir lielā mērā nodrošināta ar piemērotiem resursiem un 

līdzekĜiem izglītības programmu īstenošanai. Mācīšanas procesā tiek ievēroti 

mācību satura pēctecīguma, atbilstības skolēnu vecumam, saiknes ar reālo 

dzīvi, starppriekšmetu saiknes principi, saikne ar pilsoniskās apziĦas 

veidošanu, vēsturiskās un etniskās piederības apzināšanos. 

 Skolotāji cenšas nodrošināt līdzvērtīgu izglītību visiem bērniem. 

Izglītības satura un izglītības process tiek organizēts tādā kvalitātē, lai tiktu 

veicināta katra skolēna personības harmoniskā veidošana un attīstība, tiktu 

veidots pamats tālākai izglītībai. Mācību darbā izmantojam daĜēju 

integrāciju, palīdzam bērniem veidot prasmi izvērtēt sava darba rezultātus.  

 Skolotāji savās stundās izmanto aktīvas darba formas, lai katram 

skolēnam dot iespēju atklāties, iemācīties, iesaistīties debatēs, panāktu 

zinātkāru jautāšanu. 

 Skolas metodiskā padome izstrādājusi vienotu kārtību skolēnu 

zināšanu vērtēšanai, mājas darbu kārtībai, vērtēšanai, ar kuriem iepazīstināti 

skolēni un viĦu vecāki. Lai paaugstinātu skolēnu mācīšanās motivāciju un 

interesi, skola regulāri organizē skolēniem mācību ekskursijas uz Naujenes 

novadpētniecības muzeju, Daugavpils novadpētniecības muzeju, Dabas 

muzeju Rīgā, Daugavpils un Rīgas zoodārzu u.c. 

 9. klases skolēni piedalījās Ēnu dienās , lai iepazītu darbu Naujenes 

pagastā dažādās institūcijās, apmeklējot arodskolas un vidusskolas, izvērtē 

savas nākotnes ieceres. 

 Skolēniem pārsvarā ir pozitīva attieksme pret mācību darbu, viĦi 

veiksmīgi strādā individuāli un dažādās grupās, spēj plānot savu darbu un 

laiku, prot izteikt un aizstāvēt savu viedokli, pieĦemt lēmumus. Skolēni ir 

aktīvi stundās, prot strādāt grupās, iesaistās kopīgu projektu izstrādē stundās 

un projektu nedēĜas ietvaros. 



 Skolā katru mēnesi tiek veikta skolēnu kavējumu uzskaite, par to 

regulāri informējam skolēnu vecākus. Skolēniem un skolotājiem ir 

pieejamas mūsdienu tehnoloăiju un komunikācijas līdzekĜu, skolas 

bibliotēkas, sporta zāles izmantošanas iespējas.  

 Gandrīz visi skolotāji organizē tādu mācību vidi, kas rosinātu 

sekmīgai zināšanu apguvei ikvienu skolas skolēnu. Pateicoties šim darbam 

2007./2008. m. g. sasniedzam šādus rezultātus mācībās: 92,9% skolēnu 

uzrāda sniegumu, kas nav zemāks par četrām ballēm (iepriekšējā mācību 

gadā – 86%), 7,1% - atsevišėos priekšmetos uzrāda sniegumu, kas ir zemāks 

par četrām ballēm (iepriekšējā gadā – 14%). 50 skolēni (32,5%) mācījās 

optimālā līmenī, 93 skolēni (60,4%) – vidējā līmenī, un zemā līmenī – 11 

skolēni (7,1%) (Skatīt pielikumu Nr.2 ). 1.a (kl. audzinātāja I. Parfjonova), 

3.a (kl. audzinātāja B. DaĜecka), 6.a (kl. audzinātāja A. Novicka), 7.a. (kl. 

audzinātāja V. Zaiceva), 9.a (kl. audzinātāja A. Sarule)klases skolēni 

uzrādīja mācību gada beigās sniegumu, kas nav zemāks par 4 ballēm. Labi 

rezultāti bija arī 1.b klasei (Kl. audzinātāja A. Markoviča). Visiem klases 

audzinātājiem ir cieša saikne sadarbībā ar skolēnu vecākiem mācīšanas, 

mācīšanās, mācību satura ārpus klases jautājumos (skatīt pielikums Nr. 3) 

 Mācības jautājumi tika izskatīti skolas pedagoăiskajās sēdēs, 

metodisku komisiju sēdēs, skolas parlamenta sēdēs, skolas, klašu vecāku 

sapulcēs, individuālajās tikšanās, atvērto durvju dienās un arī psihologa 

individuālajā darbā ar skolēniem. Visos priekšmetos skolēniem tika 

organizētas individuālās konsultācijas, kuru laikā skolēni varēja noskaidrot 

nesaprotamus jautājumus un uzlabot savus mācību rezultātus. Vidējā atzīme 

skolā palika iepriekšējā gada līmenī – 6,04 balles. Skolēnu skaits ar zemu 

zināšanu līmeni samazinājās un palielinājās skolēnu skaits ar vidējo zināšanu 

līmeni. 

 Ar izglītības likuma 14. pantu un saskaĦā ar MK Noteikumiem Nr. 

1027 „Par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem” tika organizēti valsts pārbaudes darbi 3.,6.,9. klases 



skolēniem. Visu šo klašu skolēni sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbus 

(Skatīt pielikumu Nr. 4). ěoti labi sniegumi valsts pārbaudes darbos bija 9. 

klases skolēniem (kl. audzinātāja A. Sarule). Visi absolventi saĦēma 

apliecību par pamatizglītību un turpina mācības citās mācību iestādēs (Skatīt 

pielikums Nr. 5). 

 Pārskata gadā veikts ārpusstundu darbs mācību priekšmetos. 

Skolēniem bija iespēja padziĜināt savas zināšanas fakultatīvajās nodarbībās 

dzimtā valodā, informātikā, vēsturē, 

matemātikā, ėīmijā. Turpinājām organizēt 

priekšmetu nedēĜas, priekšmetu olimpiādes. 

Labākie skolēni piedalījās Daugavpils 

rajona rīkotajās olimpiādēs: 2. vieta – krievu 

valodā 9.a klases skolniecei I. ĂiĦevičai 

(skolotāja T. Titkova), 3. vieta – krievu valodā 9.a klases skolniekam A. 

Trifanovam (skolotāja T. Titkova), 2. vieta – vides projektu olimpiādē 9.a 

klases skolniecei I. ĂiĦevičai (skolotāja N. Laitāne), Atzinība – vēsturē 9.a 

klases skolniekam A. Trifanovam (skolotāja A.Kondrašenkova), Atzin ība – 

vizuālā mākslā 9.a klases skolniekam M. Strautmalim (skolotāja A. 

Markoviča) (skatīt pielikumu Nr. 6)  

ěoti labus rezultātus sasniedzām Zinātniski pētniecisko 

darbu rajonu konkursā. 9.a klases skolnieces Violetas 

StaĜukjanecas darbs „Mūzikas ietekme uz pusaudžu 

organismu” ieguva 2. vietu rajonā, ar šo darbu skolniece 

piedalījās republikas Zinātniski pētniecisko darbu 

konkursā un ieguva arī otru vietu. Konsultēja šo 

skolnieci skolotāja N.  Lait āne.  

 Pēc rajona olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu rezultātiem 

mūsu skola ierindojās 4. vietā starp pamatskolām. Tāpēc par radošu un 

prasmīgu metodiskā un mācību darba vadīšanu un 

pilnveidošanu, par skolēnu pētnieciskās 



darbības veicināšanu un veiksmīgas sadarbības nodrošināšanu ar skolēnu 

vecākiem direktores vietniecei izglītības jomā G. Gedrovičai – Juragai tika 

piešėirts Naujenes pagasta apbalvojums – „Gada skolotājs”  un 9. a klases 

skolniekam A. Trifanovam  par labiem un izciliem sasniegumiem mācībās 

un ārpusstundu darbā piešėirts nosaukums „Naujenes pagasta gada 

skolēns”.  

 2008. gadā skolā tika organizēts pieredzes apmaiĦas seminārs 

Daugavpils rajona un Daugavpils pilsētas skolu vides koordinatoriem. 

Augstu atzinību izpelnīja šī semināra organizatore bioloăijas skolotāja N. 

Laitāne. 

 Sākumskolas skolotājas popularizēja savu pieredzi žurnāla „Sākums”. 

Žurnāla 3. - 6. numuros ir publicēti A. Solimas raksts - „Kā palīdzēt 2. 

klases skolēnam vizuālo mākslu apgūt bilingvāli”, G. Naumuškinas - „Rodi 

prieku darbojoties fakultatīvā nodarbībā dzimtajā valodā” un pulciĦa 

nodarbība „Manai Latvijai”, G. Vageles – „Zini pats! Iemāci otram!” 

stundas konspekts dabaszinībās 3. klasē, klases stunda 3. klasē „Latvijas 

republikai 90. gadadiena”. Paldies skolotājiem par skolas un savas pieredzes 

reklamēšanu republikāniskajos izdevumos.  

Mācību darbs cieši saistīts ar skolēnu audzināšanu. Audzināšanas 

darbs skolā tiek plānots pamatojoties uz audzināšanas, karjeras izglītības un 

interešu izglītības programmām, kas Ĝauj skolēniem aktīvi pavadīt brīvo 

laiku piedaloties pulciĦos, skolas pasākumos. Audzināšanas un karjeras 

izglītības programmas tiek īstenotas mācību stundās, klases stundās un 

ārpusstundu pasākumos. Viens no galvenajiem klašu audzinātāju 

uzdevumiem pēc iespējas vairāk skolēnu iesaistīt skolas dzīvē, lai mazinātu 

to skolēnu skaitu, kuri bezmērėīgi pavada savu brīvo laiku, kā arī veikt 

individuālo darbu ar skolēniem, kuri kavē skolu, neattaisnotu iemeslu dēĜ, 

bet lai uzlabotu skolēnu sekmes lielu vērību pievērsa skolēnu individuālajām 

nodarbībām, jo klases audzinātājs ir starpnieks starp priekšmetu skolotājiem 

un vecākiem. Klašu audzinātāji turpināja darbu pie skolēnu attīstības 



dinamikas izpētes, apkopojot skolēnu „portfolio”, kā arī  papildināja savu 

klases audzinātāja un priekšmeta skolotāja „portfolio”. Gatavojoties Latvijas 

90. gadadienai rakstīja klases stundu scenāriju „Latvijai 90”, labākos 

scenārijus iesniedzām Daugavpils rajona klašu audzinātāju apvienībai. Lai 

interesantāka būtu klases kolektīva dzīve, skolotājs ar klases aktīvu organizē 

klases pasākumus Ziemassvētkos kopā ar vecākiem, sākumskolas klases pie 

tējas galda svinēja Latvijas dzimšanas dienu, 7.b klase katru gadu jautri svin 

„MasĜenicu” ar konkursiem un spēlēm, visām klasēm ir dzimšanas dienu 

svinēšanas tradīcijas. Rudens ir pārgājienu laiks, sākumskolas skolēni pabija 

Naujenes gleznainākajās vietās, iepazinās ar mūsu pagasta lepnumu 

Markovas taku, Slutišėu sādžu, Dinaburgas pilskalna maketu, bet 

pamatskolas skolēni izzināja Daugavpili. Katru pavasari braucam ekskursijā, 

pēdējais brauciens bija uz filmas „Rīgas sargi” filmēšanas vietu un pabijām 

Jaunpilī. 

8. un 9.kl. audzinātājas lielu vērību pievērš Karjeras izglītībai klases 

stundās, 9.kl. piedalījās Naujenes BJC rīkotajā Karjeras izglītības pasākumā, 

apmeklēja atvērto durvju dienas Daugavpils tirdzniecības skolā, Latgales 

transporta un sakaru tehniskajā skolā, kā arī uzklausījām ciemiĦus no 

Jaunaglonas arodvidusskolas, Višėu profesionālās vidusskolas un Lūznavas 

profesionālās vidusskolas.  9.kl. skolēniem bija iespēja iepazīties ar 

Naujenes pagasta padomes speciālistu darbu, piedaloties Ēnu dienā. 

 Klašu audzinātājas un pulciĦu skolotāji turpināja attīstīt skolēnu 

radošo darbību, iesaistot interešu izglītības pulciĦos. 2008. gadā skolā 

darbojās 19 interešu izglītības pulciĦi, kurus apmeklēja 115 skolēni, kas ir 

76,2 % no  kopējā skolēnu skaita (Skat. pielikumu Nr. 7) 

 2008. gads bija veltīts Latvijas 90. gadadienai, mūsu skolā interešu 

izglītības pulciĦi piedalījās pasākumu ciklā „Tu esi Latvija”, tāpēc viens no 

pulciĦu skolotāju uzdevumiem bija 

sagatavot savus skolēnus Daugavpils 



rajona konkursiem un skolas pasākumiem. 

� Skolā darbojas 2.-4.kl. un 5.-9.kl. kori, kā arī divi ansambĜi. 

Sākumskolas koru skatē 2.-4. kl. koris ieguva 3. vietu, mazie dziedātāji 

centīgi gatavojās Daugavpils rajona sākumskolas dziesmu un deju svētkiem, 

kuri notika Višėos 2008. gada 23. maijā. Rajona vokālās mūzikas konkursā 

„Balsis” 2.- 4. kl. ansamblis saĦēma 3. vietu, bet 5. – 9. kl. ansamblis 

pateicību. Kori, ansambĜi un solisti dzied visos skolas pasākumos, 

2007./2008. m. g. atskaites koncerts bija veltīts Mātes dienai, mūzikas 

skolotāja A. Novicka sagatavoja plašu dziesmu repertuāru. Daudz skanīgu 

dziesmu skolēni dziedāja skolas jubilejas pasākumā un Latvijas 90 

gadadienas pasākumā, skolēnus koncertam gatavoja mūzikas skolotāja N. 

Lavrinoviča.  

� Ir pilnveidojusies leĜĜu 

teātra „L āčuks” meistarība. 

Skolotājas A. Solimas vadībā jaunie 

aktieri piedalījās Daugavpils rajona 

leĜĜu teātru salidojumā, pieredzes 

apmaiĦā tika aicināti uz Kalupes 

pamatskolu, ar jaukām izrādēm 

piedalījās skolas pasākumos, 2008. gada pēdējos četrus mēnešus ar 

interesantām idejām pulciĦš darbojas skolotājas G. Naumuškinas vadībā.  

� Jau vairākus gadus skolotājas N. Laitānes vadībā darbojas 

pulciĦš „Jaunie pētnieki” , viĦi eksperimentē, raksta projektus, veido 

prezentācijas un vides spēles. Piedalījās vides konkursā „Iepazīsti vidi”. 

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

„Floristikas”  un divi vizuālās mākslas pulciĦi. Konkursā ”Svētku 

priekam”, kas veltīts Latvijas 90. gadu jubilejai visi lietišėās mākslas pulciĦi 

ieguva 3. vietu, piedalījās arī rajona konkursā „Manas mājas”. PulciĦu 

dalībnieki un skolotājas noformē skolu atbilstoši visiem gadalaikiem, skolas 

pasākumiem. Organizēja pulciĦu darbu izstādi Mātes dienai un „Mana 



dāvana Latvijai” 90 gadu jubilejā. PulciĦa „Čaklās rociĦas” dalībnieki 

piedalījās radošajās darbnīcās Daugavpils rajona sākumskolas bērnu 

dziesmu un deju svētkos „PieneĦu laiks” un Naujenes pagasta bērnu sporta 

svētkos „Mēs nākotnē”. 

� PulciĦš „Jaunie liter āti”  skolotājas N. Dudarevas vadībā 

turpina sadarboties ar Daugavpils krievu kultūras centru, viĦi piedalās visos 

KaĜistratova namā rīkotajos pasākumos un konkursos. Uzstājas visos skolas 

pasākumos un skolas Skatuves runas konkursā, labākā skolā bija 2. klases 

skolniece A. Jevdokimova , rajona Skatuves runas konkursā viĦa ieguva 

3. vietu, konkursam sagatavoja sākumskolas skolotāja G. Vagele. 

� Pirmo reizi Veselības pulciĦš piedalījās Sarkanā krusta 

sacensībās, komandu sacensībām sagatavoja skolotāja B. DaĜecka. 

� Ar skolas vēstures izzināšanu nodarbojas pulciĦš „Viszi Ħi” , 

skolotājas A. Kondrašenkovas vadībā vāca, apkopoja un noformēja 

materiālus par skolas vēsturi un sagatavoja izstādes prezentāciju „Skola 

vakar un šodien”. Piedalījās novadpētniecības darbu konkursā „Manai 

skolai nozīmīgs skolotājs”  un pasākumu ciklā „Tu esi Latvija” ietvaros 

skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Manas dzimtas vēsture”, prezentāciju 

par savas dzimtas vēsturi sagatavoja 7.kl. skolniece A. Nikitina. 

� Konkursam – skatei  „Mana skola”  

gatavojāmies visu gadu, jo pulciĦu nodarbībās un 

individuāli mājās zīmējām skolas karoga skices, 

sacerējām dzejoĜus par skolu un skolas himnu. 

Konkursā prezentējām paveikto darbu: dziedājām 

skolas himnu, lasījām dzejoĜus par skolu un iesniedzām skolas karoga skici. 

Rajona konkursā ieguvām 3.vietu. Skolas himna un skolas karogs – liela 

dāvana skolas 75. un 15. gadu jubilejā. Mūsu skolas solistes A. MaskaĜova 

un Ž. SoĦeca dziedāja Lāču pamatskolas himnu Daugavpils rajona izglītības 

iestāžu Latvijas 90. gadadienas svētku koncertā.  



� 2008. gads veiksmīgs bija sporta dzīvē, sporta skolotāja A. 

Meškovska vadībā skolēni tika sagatavoti 

rajona sporta sacensībām sporta stundās un 

pulciĦa „Sporta spēles” nodarbībās. Ir iegūtas 

godalgotās vietas individuālajos sporta veidos 

un sporta spēlēs komandām, jaunie sportisti 

piedalījās 8 sporta 

veidos, 5 komandas izcīnīja godalgotās 3. vietas. 

Rajona konkursā „Sporta laureāts 2008” mūsu 

skola ieguva 2. vietu nominācijā „Rajona labākā 

pamatskola sporta darba organizācijā” .  

� Skolotāja A. Sarule jau vairākus gadus informātikas pulciĦos 

māca skolēniem darboties internetā, veikt uzdevumus datorā, pareizi 

noformēt darbus, veidot prezentācijas, afišas, ielūgumus, atklātnes. 

Pateicoties iepriekš minētajiem skolēniem, pulciĦu dalībniekiem, 

veiksmīgai pulciĦu vadītāju A. Novickas, A. Solimas, G. Naumuškinas, S. 

Kardeles, A. Markovičas, N. Laitānes, N. Dudarevas, B. DaĜeckas, A. 

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

ar sasniegumiem interešu izglītībā (Skat. pielikumu Nr.8), skolā mācās 

daudz talantīgu, aktīvu skolēnu, kuriem patīk piedalīties rajona konkursos, 

skolas pasākumos, koncertos, skolēni paši izvirza idejas pasākumu 

organizēšanai, lai skolas dzīve būtu interesantāka. Skolai ir izveidojušās 

savas tradīcijas, tradicionālie skolas pasākumi: 

- Zinību diena; 
- Dzejas dienas; 
- Skolotāju diena; 
- MārtiĦdiena; 
- LR proklamēšanas diena; 
- Ziemassvētku pasākumi; 
- Ābeces svētki; 
- Valentīndiena; 
- Pop-iela; 
- MasĜenica; 

 

- Lieldienu pasākumi; 
     -    Absolventu tikšanās vakars;

- Mātes diena; 
- Pēdējais zvans; 
- Paliec sveika, skola; 
- Sporta diena  
- Izlaiduma balle; 
- Pārgājiens (rudenī); 
- Ekskursija (pavasarī); 
- Tematiskās izstādes. 

 



Interesantākie pasākumi skolēniem pēc aptaujas 

rezultātiem ir „Pop iela”, Valentīndienas 

pasākums, Ziemassvētki, šo pasākumu 

organizēšanā iesaistās paši skolēni, Pop-ielas 

scenāriju raksta un vada pasākumu katru gadu 

9. klase, 2008. gadā bija Jaungada tēma. 

 

2008. gadā skola svinēja savu jubileju, šis 

pasākums svarīgs bija visam skolas 

kolektīvam, skolēnu vecākiem un skolas 

absolventiem. Skolas jubilejas koncerts bija 

kā pulciĦu darba atskaites koncerts, arī Mātes 

dienas pasākums ir vizuālā atskaite par paveikto.

 Jau otro reizi organizējām absolventu 

tikšanās vakaru, konkursi, kopīgās dziesmas lika 

atcerēties kā tas bija skolas gados Lāču 

pamatskolā. 

Meža un dārza dienas noritēja spraigā darbā, 

sakopām skolas teritoriju, atjaunojām puėu 

dobes, vecāko klašu skolēni un tehniskie 

darbinieki piedalījās „PiemiĦas akmens” 

teritorijas sakopšanā. 

Lielu atbalstu skolas dzīvē rodam no skolēnu parlamenta. Skolēnu 

parlamenta prezidente bija  8.b klases skolniece Anna MaskaĜova. 

Parlamentā darbojās 13 pamatskolēni, kuri organizēja izglītības centra, 

kārtības centra, preses centra, kultūras centra un sporta centra darbību. 

Parlamenta galvenais uzdevums palīdzēt organizēt skolas pasākumus 

Skolotāju dienu, Pop-ielu, Ziemassvētku pasākumus, pārgājienu, sporta 

svētkus pavasarī, veselības dienu u.c., pārbaudīt skolēnu dienasgrāmatas. 

2008. gadā organizējām reidu „Mana skolas soma”, īstenojām projekta 



„Draudzīgā skola” trešo kārtu. Visaktīvāk skolas parlamentā darbojās 

meitenes no 8.  klases (A. Deiko, V. Gibovska, J. Aleksejeva, D. Petrova). 

Sākumskolas skolēni visu gadu interesanti pavadīja savu brīvo laiku 

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

septiĦiem vakarā. Skolotājas E. Osipova, S. Kardele un L. Sisojeva 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. Piedalījās 

pārrunās, diskusijās, radošajās darbnīcās un pasākumos: „Esmu maza 

saimniecīte”, „Putnu dejas”, „Ziemas prieki”, mācījās izrotāt un aprīkot 

telpas, zīmēja un rīkoja darbu izstādes, mācījās tautu tradīcijas. 

 Tūlīt pēc mācību gada beigām sākumskolas bērniem bija iespēja divas 

nedēĜas jūnijā aktīvi pavadīt laiku dažādās aktivitātēs: pārgājienos, 

konkursos, tematiskās pēcpusdienās, vairākas reizes apmeklēja DU 

peldbaseinu. Jautri pavadīja dienu 

Rēzeknē, ekskursijas laikā iepazinās ar 

pilsētas skaistākajām vietām, bet pats 

patīkamākais bija pabraukāt ar zirgiem. 

Pirms līgo vakara tirgojām JāĦu zāĜu 

pušėus un vainagus. 

 

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 01.01.2009.: 

                    9472 grāmatas par summu Ls 15818,89  no tām: 

• mācību grāmatas –5428 grāmatas par summu Ls 12593,43     

• daiĜliteratūra –3990 grāmatas par summu Ls 3225.46 

       2008.gadā  bibliotēkā  ienāca 527 jauna grāmata  par summu   Ls    

1842.97         

    tajā  skaitā: 

• no Naujenes pagasta budžeta līdzekĜiem  278 grāmatas par summu 

Ls 1012.05 

• no valsts budžeta līdzekĜiem 153 grāmatas par summu Ls 647.63 

• dāvinājums  no Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes 68 

grāmatas par summu Ls 112,46  

• dāvinājums  no NTB 2 grāmatas par summu Ls 2.40  

• dāvinājums  no Naujenes pamatskolas  6 grāmatas par summu Ls 

16.50  

• VKF Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija” 20 

grāmatas par summu Ls 61.97 

           2008. gadā bibliot ēkas fonds palielinājās par 527 grāmatas par 

summu Ls 1842.97          

     2008. gadā skolas bibliotēka  abonēja  3 laikrakstus  un 12 žurnālus.  

Abonēšanai  bija iedalīti 249.27. lati 

Lāču pamatskolas bibliotēku apmeklēja 171 lasītāji: 

               no tiem: skolēni – 149 

                                                     1.-4. klašu skolēni - 66 

                                                     5.-9. klašu skolēni –83 

               pieaugušie lasītāji (skolotāji un skolas darbinieki) –22 

      2008. gadā bibliot ēkas apmeklējumu skaits sastāda  1926 , kas par  

122 vairāk, nekā 2007. gadā. 

        izsniegtas  3961  grāmatas: 



* mācību grāmatas –2333 grāmatas 

*daiĜliteratūras, metodiskas un uzziĦu literatūras –1634 grāmatas 

2005. gadā bibliotēkas 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”.  

2008. gadā bibliotēkā pateicoties Naujenes pagasta atbalstam bija 

nomainītas bibliotēkas mēbeles. Iegādāti 4 divpusēji plaukti,2 vienpusēvi 

plaukti un 2 izstāžu plaukti. 

            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 interesi piedalās bibliotēkas stundās 1. 

klases skolēni, jo stundās tēma viĦiem ir “Iepazīšanās ar bibliotēku”, “K ā 

pareizi saĦemt grāmatu bibliotēkā” Āri 9.,  8.a un 8.b klases skolēniem ir 

interesants bibliotēkas 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. 

             

Bibliot ēkā gada laikā bija organizēti dažādi  pasākumi:  

• Svētku tradīcijas un  vēsture 

• Dzejas dienas. 



• Borisam Zahoderam – 90 

• Iesvētīšana lasītājos 

• Adventes laiks 

• 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: 

• Bērnu grāmatas dienā, tikšanās ar Stepanidu Milõševiču 

•  Literārie lasījumi ” Mātes tēls daiĜliteratūrā” 

• Dzejas dienas. 

• Borisam Zahoderam 

• „Adventes laiks” 

 

Skolas bibliotēka cieši sadarbojas ar  Naujenes Tautas bibliotēku tika 

organizēti kopējie pasākumi, tajos aktīvi  piedalījās skolēni: 

• Literatūras erūdītu konkurss “Pūcēns” 

• Bērnu žūrijas ekspertu noslēguma pasākums                                                                     

„ Es grāmatu eksperts” 

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. 

               



2009. gadā bibliotēkas darbā tika ieplānoti sekojošo problēmu 

risināšana: 

1. Papildināt  bibliotēkas fondu ar nepieciešamiem mācību, uzziĦu, 

metodisko literatūru un  daiĜliteratūru.  

2. Turpināt un pabeigt  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 un grāmatu lasīšanu. 

5. Izstāžu un pasākumu organizēšana, sadarbībā ar   skolēniem un 

skolotājiem. 

6. Jauno grāmatu popularizēšana. 

7. Darbs ar bibliotēkas fondu.   

8. Turpināt darboties VKF Lasīšanas Veicināšanas programmā 

„Bērnu žūrija.” 

 

2.4. Veiktās pārbaudes skolā. 

 

2.4.1. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta nacionālais 

diagnostikas centrs 03.10.2008., aizrādījumu nebija. 

2.4.2. Pārtikas un veterinārais dienests pārtikas uzĦēmums 22.02.2008., 

27.05.2008., 02.10.2008., 10.11.2008., būtisku aizrādījumu nebija. 

2.4.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 18.08.2008., aizrādījumu 

nebija. 

2.4.4. Valsts sanitārā inspekcija  09.04.2008., 06.11.2008., aizrādījumu 

nebija. 

2.4.5. Valsts aăentūra „Sabiedrības veselības aăentūra” (dzeramā ūdens 

analīze) 20.08.2008., aizrādījumu nebija. 

2.4.6. Katra mēneša beigās notika plānveida inventarizācija skolas ēdnīcā.  



2.4.7. No 2008. gada 10. oktobra līdz 20. novembrim notika materiālo 

vērtību inventarizācija Lāču pamatskolā.  

2.4.8. 2008. gada 9. decembrī notika skolas lietvedības dokumentu 

kārtošanas atbilstoši Arhīva prasībām inventarizācija.  

 

2.5. Skolēnu un viĦu vecāku inform ēšana par normatīvajiem 

aktiem 

 

3., 6., 9. klašu skolēni un viĦu vecāki tika iepazīstināti ar:  

• MK noteikumiem Nr. 822 (01.11.2005.) „Noteikumi par obligātajām 

prasībās izglītojamo uzĦemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē 

vispārējās izglītības iestādēs (izĦemot internātskolas un speciālās 

izglītības iestādes)”; 

• MK noteikumiem Nr. 394 (16.05.2006.) „Noteikumi par valsts 

pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās”; 

• MK noteikumiem Nr. 395 (16.05.2006.) „Noteikumi par centralizēto 

eksāmenu saturu un norises kārtību”. 

Skolēni un viĦu vecāki par to, ka ir informēti par valsts pārbaudes darbiem, 

parakstījās klašu žurnālos. 

 

2.6. Iesaistīšanās projektos 

 

ES fonda projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos”. Fizikas un matemātikas skolotāja E. 

Osipova darbojas šī projekta ietvaros. 

 

3. Darbs ar personālu 

 



 Skolā strādāja 30 darbinieki, no tiem 27 sievietes un 3 vīrieši: 18 

pedagogi (17 sievietes, 1 vīrietis), 1 psiholoăe, saimniecības pārzine, 

lietvedības sekretāres, četras apkopējas, sētnieks, pavāre, divas virtuves 

strādnieces, remontstrādnieks.  

 Skolā strādā  pedagogi ar lielu profesionālo pieredzi. 

 Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoăiskā izglītība, 11 skolotājiem 

ir papildkvalifikācija, 2 – maăistra grāds. 

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža (Skatīt pielikumu Nr. 9): 

līdz 5 gadiem – 1 cilvēks; 

līdz 10 gadiem – 2; 

līdz 20 gadiem – 5; 

vairāk par 20 – 11. 

 Visi skolas pedagoăi bija iesaistīti skolas metodisko komisiju darbā. 

Skolā darbojas 4 Metodiskās komisijas: sākumskolas skolotāju metodiskā 

komisija(vadītāja G. Vagele), valodas un mākslas jomu metodiskā komisija 

(vadītāja I. Parfjonova), tehnoloăiju un zinātĦu pamatu un „Es un 

sabiedrība” jomu metodiskā komisija (vadītāja A. Kondrašenkova), klašu 

audzinātāju metodiskā komisija (vadītāja Z. Šumska). Metodiskās komisijās 

tika apspriesti jautājumi, kuri palīdz darbā ieviest jaunas darba formas, lai 

katra mācību stunda atbilstu mūsdienu prasībām, skolēnu sniegumi mācību 

priekšmetos. Metodiskās komisijas realizē skolotāju sadarbību un 

savstarpējo atbalstu, skolotāji iesaistās savas pieredzes popularizēšanā, 

analizē mācību procesu un tā rezultātu. 

 2008. gada sākumskolas skolotājas piedalījās žurnālā „Sākums” 

konkursā „Skolotāju pieredze 2008.”. Trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā 

žurnāla numuros tika publicēta skolotāju A. Solimas, G. Naumuškinas, G. 

Vageles darbi sākumskolas skolotājiem. 

 Mācību gada laikā 17 skolotājas paaugstināja savu kvalifikāciju 

profesionālās pilnveides kursos (skatīt pielikumu Nr. 10). 



 Visi skolotāji regulāri apmeklēja Daugavpils rajona Izglītības 

pārvaldes rīkotos skolotāju seminārus, piedalījās izbraucienos uz rajona 

skolām, kur iepazinās ar citu skolu skolotāju pieredzi un guva informāciju 

par novitātēm izglītībā.  Kursi, semināri deva iespēju skolotājiem iepazīties 

ar jaunām darba formām un metodēm, dalīties pieredzē ar citiem kolēăiem, 

novērtēt savus pedagoăiskos paĦēmienus un darba metodes.  

 Saimniecības pārzine apmeklēja kursus „Ugunsdrošībā”, sekretāre – 

lietvedības kursus.  

 Pēc plāna skolā reizi mēnesī notiek apspriedes pie vadības. Katru 

pirmdienu skolotāji ir informēti ar Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes un 

Naujenes pagasta padomes lēmumiem un rīkojumiem. Septembra sākumā 

skolas darbinieki tika atkārtoti iepazīstināti ar darba kārtības noteikumiem 

un darba pienākumiem. Direktore novadīja ugunsdrošības instruktāžu visiem 

skolas darbiniekiem. Lāču pamatskolas darbinieki 2008. gada kopsapulcē 

tika iepazīstināti ar jauno darba koplīgumu, bet 23. decembra kopsapulcē ar 

grozījumiem darba koplīgumā, darba samaksā un sociālajās garantijās. 

 

3.1. Darba samaksa un sociālās garantijas. 

 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 1525 no pašvaldības budžeta, t.sk.:  

• tika izmaksāts atvaĜinājuma pabalsts skolas direktorei mēnešalgas 

apmērā; 

• tika apmaksāti 50% par apmācību augstskolā; 

• Par aktīvu piedalīšanos Lāču pamatskolas sagatavošanai jaunajam 

mācību prēmēti tehniskie darbinieki un mājturības skolotājs; 

• tika piešėirta naudas balva, sakarā ar 50. gadu jubileju. 



• Sakarā ar skolotāju dienu, ar naudas balvu tika apbalvota direktores 

vietniece izglītības jomā. 

• Sakarā ar Latvijas proklamēšanas gadadienu ar naudas balvu tika 

apbalvota skolotāja un skolas pavāre. 

• sakarā tuvinieku nāvi tika izmaksāti materiālie pabalsti. 

3.2. 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 Lāču 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: 

1. Skola ir nodrošināta ar pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai 

nepieciešamajiem līdzekĜiem. 2008. gada augusta mēnesī tika 

nokomplektētas medicīniskās palīdzības aptieciĦas fizikas, ėīmijas, 

mājturības (meitenēm) un mājturības (zēniem) kabinetos saskaĦā ar 2. 

pielikumu MK 2002. gada 2. jūlija noteikumiem Nr. 279. Šim 

nolūkam bija iegādāti medikamenti Ls 22,51. 

2. Atsevišėas darbinieku grupas (apkopējas, sētnieks, mājturības 

skolotājs) nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekĜiem – 

dažādu veidu cimdiem (gumijas, kokvilnas), gumijas zābakiem 

(sētniekam) Ls 9 apmērā. 

3. 2008. gada jūlija mēnesī tika veikta skolā esošo 17 ugunsdzēšamo 

aparātu pārbaude. Tika iegādāti divi ogĜskābes ugunsdzēšamie aparāti 

OU-2 CE par Ls 44,080. 



4. Skolas darbinieki (pedagogi, tehniskais personāls) katru gadu veic 

ikgadējo obligāto veselības medicīnisko pārbaudi. Pārbaudes rezultāti 

atspoguĜoti personīgajās sanitārajās grāmatiĦās. 

5. Uzstādīta ugunsdrošības signalizācija. 

 

4. Komunik ācijas ar sabiedrību. 

 

Viens no galvenajiem komunikācijas uzdevumiem ir informēt 

sabiedrību par notiekošo skolā, par galvenajām aktivitātēm skolas mācību  

un audzināšanas darba procesā, par skolas saimniecisko darbību, izmantojot 

Naujenes pagasta IB „Naujenes vēstis”, Naujenes pagasta mājas lapu, 

Latgales novada avīzi „Latgales laiks”. 

 Vecāku  informēšana un izglītošana par mācību  un audzināšanas 

jautājumiem, par Naujenes pagasta budžeta līdzekĜu izmantošanu skolas 

darbībā notiek skolas vecāku sapulču laikā. Vecāki tika iepazīstināti ar 2007. 

gada publisko pārskatu, skolas publiskais pārskats ir pieejams ikvienam 

interesentam Naujenes pagasta tautas bibliotēkā un tās filiālēs, Naujenes 

pagasta mājas lapā. 

 Sadarbojoties ar Naujenes pagasta padomi un pašvaldības iestādēm 

reklamējam skolu, paaugstinam tās prestižu. 

 Ar skolas darbības aktualitātēm un dienas centra „Draudzīgā vide” 

darbu iepazīstinājām Daugavpils un Daugavpils rajona skolotājus pieredzes 

apmaiĦas semināros. Par mūsu skolas radošo darbību daudz zina Daugavpils 

Krievu kultūras centrā, jo pulciĦa „Jaunie literāti” dalībnieki bieži piedalās 

dažādos viĦu rīkotajos pasākumos. 

 

4.1. Sabiedrības informēšana un izglītošana 

 

 Mācību un audzināšanas darba jomā Lāču pamatskola sadarbojas ar 

Naujenes pagasta padomi un Naujenes pagasta iestādēm. 



• Naujenes pagasta padome atbalsta pārmaiĦu procesus skolā, palīdz 

aktivizēt demokrātiskos procesus izglītībā. Lāču pamatskolai 

sadarbība ar Naujenes pagasta padomi nodrošina: 

- piedalīšanos Daugavpils rajona konkursos, skatēs, sporta sacensībās; 

- dienas centra „Draudzīgā vide” darbību; 

- pagarinātās dienas grupas darbību; 

- izglītojamajiem bezmaksas braukšanu uz skolu un atpakaĜ; 

- mācību grāmatu iegādi; 

- skolēniem no maznodrošinātām ăimenēm bezmaksas ēdināšanu; 

- mācību procesam nepieciešamo uzskates līdzekĜu, iekārtu, inventāru 

iegādi. 

Devītās klases skolēni bija Ĝoti gandarīti par iespēju piedalīties Ēnu 

dienā, iepazīstoties ar  Naujenes pagasta padomes speciālistu un 

Naujenes pagasta iestāžu darbinieku darbu. Grupa mūsu skolas skolēnu 

pateicas Naujenes pagasta padomei par neaizmirstamo vasaras braucienu 

uz Poliju. 

• No Naujenes kultūras centra kolektīva vienmēr saĦemam atbalstu 

skolas pasākumu organizēšanai (Zinību dienu, pop- iela, pēdējais 

zvans, mācību gada noslēguma diena, izlaidums). Jau vairākus gadus 

organizējam kopīgo pasākumu pagasta māmiĦām, piedalāmies KC 

rīkotajos pasākumos. 

• Skolas administrācija un sākumskolas 

skolotāji piedalījās Naujenes pirmskolas 

izglītības iestādes „Rūėītis” vecāku 

sapulcē. Sešgadīgajiem bērniem 

organizējām ekskursiju mūsu skolā. 

Sadarbojāmies 1. klases komplektēšanas 

jautājumos. 



• ĥēmām dalību mūzikas skolas rīkotajos starptautiskajos pasākumos 

(akordeonistu festivāla laikā nodrošinājām skolas telpas 

mēăinājumiem). 

• Sadarbība ar Naujenes pamatskolu notiek mācību un audzināšanas 

darba jomā. Rīkojām kopīgos pasākumus pagasta tēviem un 

māmiĦām. 

• BJC kolektīvs 9. klases skolēniem rīkoja karjeras izglītības pasākumu, 

piedalījāmies jauniešu saietā „Esi vērīgs!”. Labākajiem mūsu skolas 

skolēniem BJC piedāvāja braucienu uz Rīgas zoodārzu. 

• Naujenes tautas bibliotēka rīkoja erudītu konkursu „Pūcēns”, 

piedalījāmies izstādēs, Bērnu žūrijā. 

• Skolotāji, skolēni apmeklēja Naujenes Novadpētniecības muzeja 

rīkotās izstādes, piedalījāmies Muzejnakts pasākumā. 

• Mūsu skolas skolēni apmeklē Naujenes 

sporta kluba sekcijas. Katru gadu 

piedalāmies Naujenes pagasta skolēnu 

sporta svētkos un IB „Naujenes Vēstis” 

kausa izcīĦā starp Naujenes pagasta 

iestādēm.  

• Veicām kopīgos profilaktiskos pasākumus ar Naujenes policijas 

iecirkĦa inspektoriem. 

• Piedalījāmies Sociālā dienesta rīkotajā Ziemassvētku labdarības 

akcijā. 

 

4.2. Saikne ar vecākiem 

2008. gadā aktīvi strādāja Skolas padome, kuras sastāvā bija 13 

locekĜi. Skolas padomes 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.,1.,3. kl.). Skolas padomes sēdē (10.01) skolas direktore iepazīstināja 



ar programmas „Skolas piens” realizēšanu, iepazīstināja ar skolas 

budžetu 2008. gadam, bet sēdē (21.02.) notika 2007. gada publiskā 

pārskata apspriešana, jautājumu par skolas jubilejas pasākuma 

organizēšanu izskatīja 2. oktobrī. Ir jāatzīmē, ka Skolas padomes locekĜi 

aktīvi darbojās padomē, palīdzēja organizēt skolas pasākumus, mudināja 

vecākus veikt klasēs kosmētisko remontu. Pateicamies Skolas padomei 

par paveikto darbu. 

 

 Skolas pedagoăiskais kolektīvs ievieš jaunas darba formas, lai 

uzlabotu sadarbību ar vecākiem, galvenās sadarbības formas ir: 

skolēnu vecāku klases un skolas sapulces; 

- skolas vecāku padome; 

- individuālās pārrunas; 

- atvērto durvju dienas; 

- skolas psihologa konsultācijas; 

- individuālās sarunas; 

- vecāku dienas skolā; 

- informatīvs buklets; 

- sazināšanās telefoniski; 

- sazināšanās ar skolēna dienasgrāmatas starpniecību; 

- skolēna sekmju izraksti; 

- sazināšanās ar interneta starpniecību; 

- kopīgie pasākumi; 

- braucieni ekskursijās. 

2008. gads ir jaunas tradīcijas sākums , organizējām atpūtas vakaru 

vecākiem un pedagoăiskajam kolektīvam. Atpūtas vakars noritēja 

draudzīgā gaisotnē, bija pozitīvas 

atsauksmes no vecākiem, izteica 

vēlēšanos arī turpmāk organizēt 

tādus vakarus. Lielu atbalstu un 



interesi izrādīja vecāki skolas jubilejas pasākumā, viĦi sagatavoja pat 

savu uzstāšanās numuru. Vecāki aktīvi piedalās skolas rīkotajos 

pasākumos: Zinību dienā, Pop ielā, Ziemassvētku pasākumā, Ābeces 

svētkos, pasākumā „Paliec sveika, skola!”, pēdējā zvana un izlaiduma 

ballē. 

 Gada laikā katrā klasē notika divas - četras klases vecāku sapulces, 

katrai sapulcei bija sava tematika, izrunāja aktuālākos jautājumus, 

risināja problēmas, svarīgus jautājumus nāk risināt ar klases audzinātāju 

individuāli. Jau piecus gadus Naujenes kultūras centrā organizējām 

pasākumu pagasta māmiĦām „Mana mīĜa māmuliĦa”. Lai vecāki varētu 

pārliecināties, kā viĦu  bērns strādā mācību stundās varēja apmeklēt 

atvērto durvju dienu (11.03.2008.). Visaktīvākie tomēr ir sākumskolas 

skolēnu vecāki. 

  

5. Priorit ātes nākamajam gadam 

Pamatjoma Prioritātes 
Mācību saturs Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu 

un programmu īstenošana 
Mācīšana un mācīšanās Skolēnu  mācīšanas prasmju  pilnveide 

izmantojot modernās informācijas tehnoloăijas 
mācību procesā 

Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas 
darbā 

Atbalsts skolēniem Skolēnu parlamenta darbības uzlabošana 
Skolas vide Skolas telpu funkcionalitātes un to estētiskā 

noformējuma uzlabošana 
Resursi Skolas materiālās bāzes pilnveidošana 

atbilstoši pamatizglītības mācību priekšmetu 
standartu satura prasībām 

Skolas darba 
organizācija, vadība 
un kvalitātes 
nodrošināšana 

Darbinieku individuālā darba kvalitātes 
uzlabošana, viĦu iesaistīšana skolas darba 
pašvērtēšanā un tālāko attīstības vajadzību 
izvirzīšanā 

 

 

 



 

 

 

 

Lāču pamatskolas direktora p.i. ______________ A. Meškovskis 

 

 

 

 

 

 

Pārskats atrodas Lāču pamatskolas bibliotēkā  

 

 

Ar pārskatu tika iepazīstināti:  

Lāču pamatskolas Skolas padomes locekĜi -   2009. gada 26. februārī 

Skolas padomes sēdē 

Lāču pamatskolas darbinieki – 2009. gada 5. martā – apspriedē pie 

vadības 

Skolēnu vecāki  – 2009. gada 12. martā skolas kopsapulcē. 

 

 

Pārskats atrodas Lāču pamatskolas bibliotēkā  

 

 

 

 

 

 
 



Pielikums  
Lāču pamatskolas struktūra 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

   

Naujenes pagasta padome 
Dibinātājs  

Izglītības valsts 
inspekcija 

Izglītības un 
Zinātnes 
ministrija  

Daugavpils 
rajona Izglītības 
pārvalde 

Naujenes pagasta 
padomes izpilddirektors  

Pārraudzības 

Izglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida komiteja 

Kontrolē 

LĀČU 
PAMATSKOLAS 
DIREKTORS (24) 

PEDAGOĂISKA 
PADOOME SKOLAS 

PADOME 
 

Saimniecības 
pārzine 

Direktora 
vietniece izglītības 
jomā  

Direktora vietniece 
audzināšanas jomā  

METODISKĀ 
PADOME 

Dienas centrs 
„Draudzīgā 

vide” 

Bibliotēka  

vecāki Skolēni 

Psiholoăe 

Mācību 
priekšmetu 
MK 

Klašu 
audzinātāju 
MK 

Klašu 
audzinātāji 

Skolotāji Interešu 
izglītība 

Lietvedības 
sekretārs 

Tehniskie 
darbinieki 

Skolēnu 
parlaments 

Skolotāji Skolēni Skolēni  Vecāki  

VECĀKI  
 



 Pielikums 
 

Interešu izglītības pulciĦi 
 
 
 
 
Nr. Programmas 

nosaukums 
PulciĦa vadītājs Stundu 

skaits 
nedēĜā 

Bērnu 
skaits 

pulciĦā 
1. Vides pētnieki N. Laitāne 2 10 

2. 
Jaunais aktieris A. Solima 

G. Naumuškina 
2 10 

3. 
Vokālais ansamblis 
2.- 4.kl. 

A. Novicka 
2 12 

4. 
Vokālais ansamblis 
5.- 8.kl. 

A. Novicka 
2 12 

5. 
5.- 9. klašu koris 
 

A. Novicka 
2 24 

6. 
2.- 4. klašu koris 
 

A. Novicka 
2 24 

7. 
Čaklās rociĦas 
 

G. Naumuškina 
2 12 

8. 
Floristika 
 

S. Kardele 
2 12 

9. 
Mājsaimnieki 
 

A. Meškovskis 
1 12 

10. 
Ar bērna acīm 
 

A. Markoviča 
1 12 

11. 
Netradicionālās 
mākslas pulciĦš 

A. Solima 
1 12 

12. 
Populārais 
gleznotājs 

A. Sarule 
2 27 

13. 
Mūsdienīgais 
dizaineris 

A. Sarule 
1 18 

14. 
Grafiskā 
modelēšana 

A. Sarule 
2 19 

15. 
„VisziĦi” 
 

A.Kondrašenkova 
1 10 

16. 
Literātu klubiĦš 
 

N. Dudareva 
2 11 

17. 
Veselības pulciĦš 
 

B. DaĜecka 
1 10 

18. 
Sporta spēles 
 

A. Meškovskis 
2 27 



 
Pielikums 

 
2008. gada Lāču pamatskolas pedagogu profesionālās meistarības 

paaugstināšanas kursi 
 
 
Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds Kursu nosaukums Stundu skaits 

1. Z. Šumska „Latviešu valodas apguves process 
vidusskolā: mācību saturs un 
metodika”. 

60 

„Pasākumu, prezentāciju 
plānošana un organizēšana”. 

6 

„Pedagogu profesionālo 
kompetenču pilnveide karjeras 
izglītībā” 

72 

„Klases vadības procesa 
organizācija un vadība” 

12 

2. N. Dudareva „Klases vadības procesa 
organizācija un vadība” 

12 

3. N. Laitāne „Klases vadības procesa 
organizācija un vadība” 

12 

„Jauno  un interaktīvo tehnoloăiju 
izmantošana mācību procesā” 

18 

4. A. 
Kondrašenkova 

„Daudzveidīga, skolēna izziĦas 
aktivitāti veicinoša mācību procesa 
īstenošana Latvijas un pasaules 
vēsturē vidējā izglītībā” 

24 

5. S. Kardele „Skolēnu izziĦas aktivitāti, 
patstāvību un radošumu, veicinoša 
mācību procesa īstenošana latviešu 
valodā mazākumtautību skolās 
vispārējā izglītībā” 

24 

„Floristikas kursi” 36 
6. A. Markoviča „Daudzveidīga, skolēna izziĦas 

aktivitāti un radošuma veicinoša 
mācību procesa īstenošana 
vizuālajā mākslā” 

24 

7. G. Naumuškina „Mūsdienīga mācību procesa 
īstenošana pamatizglītības 1. – 4. 
klasēs” 

24 

8. I. Parfjonova „Mūsdienīga mācību procesa 
īstenošana pamatizglītības 1. – 4. 
klasēs” 

24 



„Floristikas kursi” 36 
„Datorzinības ar priekšzināšanām” 16 

9. A. Novicka „Daudzveidīga, skolēnu izziĦas 
aktivitāti un radošumu veicināšana 
mācību procesa īstenošana 
mūzikā” 

24 

10. E. Osipova „Jauno un interaktīvo tehnoloăiju 
izmantošana mācību procesā” 

18 

11. A. Sarule „Jauno un interaktīvo tehnoloăiju 
izmantošana mācību procesā” 

18 

„Daudzveidīga un skolēna izziĦas 
aktivitāti veicinoša mācību procesa 
īstenošana matemātikā 
pamatizglītībā” 

24 

12. L. Sisojeva „Daudzveidīga un skolēna izziĦas 
aktivitāti veicinoša mācību procesa 
īstenošana matemātikā 
pamatizglītībā” 

24 

13. G.Vagele „Klases vadības procesa 
organizācija un vadība” 

12 

14. V. Zaiceva „Klases vadības procesa 
organizācija un vadība” 

12 

„Lietvedības pamati” 8 
„Budžeta iestāžu vadītājiem, 
grāmatvežiem un personāla 
darbiniekiem” (seminārs) 

3 

15. T. Titkova „Budžeta iestāžu vadītājiem, 
grāmatvežiem un personāla 
darbiniekiem” (seminārs) 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums  
REZULT ĀTI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pielikums 
PIEDAL ĪŠANĀS RAJONA OLIMPI ĀDĒS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums 
VIDĒJĀ ATZ ĪME PA KLAS ĒM 

 
Klase 2004./05. Klase  2005./06. Klase 2006./07. Klase  2007./08. 
        5. 6,1 4. 5,6 
4.a 6,07 5.a 5,8 6.a 5,87 5. 5,75 
4.b 6,07 5.b 6,06 6.b 6 6. 6 
5.a 6,43 6.a 6,41 7.a 6,5 7.a 5,9 
5.b 6,29 6.b 5,8 7.b 6,1 7.b 5,7 
6.a 6,29 7.a 6,56 8.a 6,1 8. 6,3 
7.a 5,83 8.a 5,5 9.a 5,9 9. 6,9 
7.b 5,85 8.b 5,5 9.b 5,8     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIELIKUMS  
 

Rezultātu atspoguĜojums konkursos, skatēs, sacensībās 
 
Nr.
p.k. 

Pasākums Dalībnieki Norises 
vieta 

Sasniegums 

1. Skatuves runas 
konkurss 

A. Jevdokimova Daugavpils 
rajona IIMC 

3. vieta 

2. LeĜĜu teātru 
salidojums 

LeĜĜu teātra 
„L āčuks” 
dalībnieki 

Daugavpils 
rajona IIMC 

Pateicība 

3. Vides konkurss 
„Iepazīsti vidi” 

PulciĦš „Jaunie 
pētnieki” 

Daugavpils 
rajona IIMC 

Pateicība 

4. Vokālās mūzikas 
konkurss „Balsis” 

2.-4. kl. ansamblis 
5.-9. kl. ansamblis 

Daugavpils 
rajona IIMC 

3. vieta 
Pateicība 

5. Sākumskolas koru 
skate 

1.-4. kl. koris Daugavpils 
rajona IIMC 

3. vieta 

6. Vizuālās un lietišėās 
mākslas konkurss 
„Svētku priekam” 

PulciĦš „Čaklās 
rociĦas” 
PulciĦš „Floristi” 
Vizuālās mākslas 
pulciĦš 

Daugavpils 
rajona IIMC 

3. vieta  
 
3. vieta 
3. vieta 

7. Izteiksmīgās runas 
konkurss veltīts 
 A. Puškina 209. 
dzimšanas dienai 

V. Gibovska 
A. MaskaĜova 
I. Zaiceva 

Krievu 
kultūras 
centrs 

1.vieta 
1.vieta 
1. vieta 

8. RotaĜa „Tautas 
bumba” 

4.-5.kl. Daugavpils 
rajons 

3. vieta 

9. Volejbola sacensības 
meitenēm 

Vecākā grupa Daugavpils 
rajons 

3. vieta 

10. Futbola sacensības 
zēniem 

Jaunākā grupa Daugavpils 
rajons 

3. vieta 

11. Jauno vieglatlētu 
kauss 

Zēnu komanda Daugavpils 
rajons 

3.vieta 

12. Sacensības 
„Draudzība” 

MeiteĦu komanda Daugavpils 
rajons 

3. vieta 

13. Pētniecisko darbu 
konkurss „Manas 
dzimtas vēsture” 

A. Nikitina Daugavpils 
rajona IIMC 

Pateicība 

14. Konkurss – skate 
„Mana skola” 

7.-8. kl. skolēnu 
grupa 

Daugavpils 
rajona IIMC 

3. vieta 

 



PIELIKUMS  
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