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1. Juridiskais statuss 
Lāču pamatskola ir Daugavpils novada domes 

1993. gadā dibināta un tās pārvaldībā esošā vispārējās 

izglītības iestāde.   

Lāču pamatskola atrodas Lociku ciemā, Naujenes 
pagastā, Daugavpils novadā.  

Skola atrodas 10 km attālumā no Daugavpils. 
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 Daugavpils novada pašvaldība.  

Skolas juridiskā adrese: Skolas iela - 2, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils 
novads, LV – 5462, Latvija. 

 

Lāču pamatskola īsteno trīs izglītības programmas: 

• Pamatizglītības programma 

kods 21011111 

Licence Nr. V- 412 no 2009. gada 19. oktobra, kura ir spēkā līdz 2018. gada 31. jūlijam 

skolēnu skaits, kuri apgūst šo programmu – 16. 

• Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma 

kods 21011121(3. modelis)  

Licence Nr. V – 3016 no 2010. gada 28. oktobra, skolēnu skaits, kuri apgūst programmu - 

113.  

• Pirmskolas izglītības mazākumtautību programma  

Kods 0101 11 21, audzēkņu skaits, kuri apgūst šo programmu – 11. 

Gada beigās skolā mācījās 140 skolēni.  2011./2012. mācību gada beigās - 131 skolēni.  
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2. Lāču pamatskolas darbības rezultāti 
 

 2.1.Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

Skolas pamatmērķi: 

 sniegt izglītojamajiem mūsdienīgu, kvalitatīvu, inovatīvu un konkurētspējīgu 

izglītību; 

 veidot labvēlīgu izglītības vidi, organizēt izglītības procesu atbilstoši valsts 

pamatizglītības standarta prasībām; 

 sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai 

demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību. 

Skolas vīzija: 
 

Lāču pamatskola ir skola, kurā skolēni iegūst kvalitatīvu pamatizglītību drošā un 

labestīgā vidē. 

Skolas darbības pamatvirziens - izglītojošā darbība.  

 

Skolas galvenie uzdevumi: 
 īstenot pamatizglītības programmas, to mērķus un uzdevumus; 

 izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas; 

 nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo 

darbu; 

 īstenot izglītojošo interešu izglītības darbu.  

 
2.2. Skolotāju skaits un profesionālā kvalifikācija 

 
         2012. gadā Lāču pamatskolā strādāja 21 skolotājs. No tiem: direktors, direktora 

vietniece izglītības jomā, direktora vietniece audzināšanas jomā un 18 skolotāji. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem : 

 pamatdarbā  90.5%; 

 augstākā pedagoģiskā izglītība (21) 100 %; 

 maģistra grāds (4) 19 %; 



4 
 

 apgūtas divas un vairāk specialitātes (11)  52%.      

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam : 

  līdz 5 gadi – 2 pedagogi (9,5%); 

 5 līdz 10 gadi – 2 pedagogi (9,5%); 

 10 līdz 15 gadi – 2 pedagogi (9.5%); 

 15 līdz 20 gadi – 2 pedagogi (9,5%); 

 20 līdz 25 gadi – 3 pedagogi (14.3 %); 

 25 līdz 30 gadi – 4 pedagogi (19%); 

 30 līdz 35 gadi – 3 pedagogi (14.3 %); 

 35 un vairāk – 3 pedagoģi(14.3 %) . 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma: 

 līdz 30 gadiem – 1 (4.76  %); 

 31 – 39 gadi – 6 (28.57 %); 

 40 – 49 gadi – 8 (38.1%); 

 50 – 60 gadi – 6  (28.57 %). 

Pedagogu sadalījums pēc dzimuma: 

 sievietes – 18( 85.7 %); 

 vīrieši – 3 (14.3 %). 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

 priekšmeta mācīšanas metodika; 

 pedagoģija un psiholoģija; 

 datorzinības; 

 klašu audzināšana; 

 skolas vadība. 

2012 .m.g. 2 skolotājas ir ieguvušas pedagoga 3. profesionālo kvalitātes pakāpi.  

 

2.3. Skolas kolektīva iesaistīšanās projektos 
 ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”; 

 Projekts „Prieks būt kopā”; 

 Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projekts „Es ticu, ka... (J. Poruks)”. 

 

2.4. Sociālās vides raksturojums 
     Skolas sociālā vide ir labvēlīga. Lāču pamatskolas skolēni nāk pārsvarā no ģimenēm, 

kurās strādā abi vecāki vai viens no viņiem, jo Lociku ciemā dzīvojošo ģimeņu locekļi 
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strādā algotu darbu Daugavpils pašvaldības uzņēmumos vai arī Daugavpils novada 

Naujenes pagasta struktūrvienībās. Daļa iedzīvotāju ir nodarbināti savās zemnieku 

saimniecībās un privātajās struktūrās. 

Izglītojamo ģimeņu sociālais sastāvs ir šāds: 

73 pilnas ģimenes; 

30 nepilnas ģimenes; 

11 ģimenes, kur viens no vecākiem strādā algotu darbu ārpus Latvijas; 

22 ģimenes, kur viens no vecākiem ir bezdarbnieks. 

 

2.5. Skolas īpašie piedāvājumi 

 
Skolēnu vispusīgai attīstībai: 

 individuālās un grupu nodarbības mācību priekšmetos; 

 pedagogu individuāla, diferencēta pieeja; 

 skolas bibliotēkas pakalpojumi; 

 bezmaksas mācību grāmatas; 

 bezmaksas skolēnu pārvadāšana. 

     Veselīgam dzīvesveidam: 

 sporta dienas;  

 meža dienas; 

 lēta, kvalitatīva ēdināšana; 

 pārgājieni un ekskursijas. 

Skolēnu labākai mācību vielas apgūšanai un padziļinātai priekšmeta apguvei tiek 

piedāvātas fakultatīvas nodarbības :  

  krievu valodā un literatūrā  1. – 4.kl.; 8.a kl. 

 matemātikā 6.a.kl., 6.b.kl. 5.kl., 8.kl.; 

 latviešu valodā un literatūrā  1.kl., 3. kl.; 

 sports 7. kl.; 

 angļu valoda 9. kl. 

Skolēnu vispusīgai attīstībai un sevis pilnveidošanai tiek realizētas interešu izglītības 

programmas. 

 Nodarbības notika pēc mācību stundām, skola piedāvāja dažāda vecuma izglītojamajiem 

šādas interešu izglītības programmas: 

Kultūrizglītības jomā: 

 1.- 7.kl. koris; 
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 2-4.kl. ansamblis; 

 5.- 9.kl. popgrupas ansamblis; 

 „Jaunais aktieris”; 

 floristika; 

 vizuālās mākslas pulciņš „Ar bērna acīm” 5.- 9.kl.; 

 modernais dzaineris; 

 pulciņš „Kokapstrādes tehnoloģijas”; 

 sporta spēles; 

 tautas dejas. 

Vides izglītības jomā: 

 „Vides pētnieki”; 

   Skolā darbojas: 

 pagarinātās dienas grupa 1.- 4. klašu skolēniem; 

 bibliotēka ar Interneta pieslēgumu; 

 skolēnu parlaments; 

 konsultācijas visos mācību priekšmetos; 

 2 datorzinību kabineti ar Interneta pieslēgumu. 

 

2.6. Skolas finansiālais nodrošinājums 
Lāču pamatskolas 2012. gada budžetu sastādīja pamatojoties uz 2011. gada budžeta 

izpildes analīzi un atbilstoši skolas attīstības plānam un novada iespējām. 

2012. gadā Lāču pamatskolas izdevumi pēc plāna sastādīja Ls 193573 un to finansējums 

bija sekojošs: 

• Mērķdotācijas no Daugavpils novada domes pedagogu darba samaksai un VSAOI – 

Ls 90115.  

• Mērķdotācijas interešu izglītībai – Ls 3323 

• Mērķdotācijas 5.-6. gadīgo apmācībai – Ls 2077 

• Skolas uzturēšanai no  Daugavpils novada domes pamatbudžeta piešķirtie līdzekļi 

bija Ls 98058  
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Salīdzinot ar 2011. gadu Lāču pamatskolas kopējais budžets pieauga par 9 %. 

Lāču pamatskolas 2012. gada budžeta izdevumu vislielākais īpatsvars bija piešķirtās 

mērķdotācijas pedagogu darba samaksai Ls 95515.  

Pamatbudžeta ieņēmumu - izdevumu tāmē darbinieku atlīdzība kopā ar VSAOI bija Ls 

43965, kas sastādīja 44,8 % no pamatbudžeta. 

Diagrammās redzams algu palielinājums un samazinājums:   

2012. gadā nedaudz pieauga skolotāju atalgojums no Ls 250 līdz Ls 280 par slodzi. 

Diagrammās var redzēt algu kopējās summas palielinājumu vai samazinājumu 2012. 

gadā salīdzinot ar citiem gadiem. 

Skolas ēkas uzturēšanai izdevumi no Daugavpils novada domes piešķirtā budžeta 

sastādīja Ls 37696, kas ir 38 % no skolas uzturēšanai piešķirtajiem līdzekļiem. Vislielākie 

izdevumi saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem: 

Skolas saimnieciskajai darbībai katru gadu iedala līdzekļus ūdensapgādei un 

kanalizācijai. 

Gads Ieplānots 
(Ls) 

Izlietots 
līdzekļu (Ls) 

Ieplānots (m3)  Izlietots 
līdzekļu (m3) 

Cena 
(Ls) 

2008. 392 429,44 340 372 1, 16 

2009. 580 608.20 392 412 1,48 

2010. 602 567 412 384 1,48 

2011. 602 616.20 407 414 1.48 

2012. 872 663.52 585 447 1.48 
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Diagrammās redzams ūdens patēriņš un tā izmaksas:   

   Katru gadu skolas telpu apkurei iedala līdzekļus: 

Gads Izlietots līdzekļu 
(Ls) 

Izlietots siltumenerģijas 
(mWh) 

Cena (Ls)  

2008. 14852 353 42,07 

2009. 15951.98 334 47.76 

2010. 16139 355 47,61 

2011. 17862 377 47.38 

2012. 19521 387 50.44 

 

2012. gada sākumā tarifs Ls 50.57, bet gada beigās  Ls 51.43   

 Diagrammas uzskatāmi parāda izmaksu pieaugumu neskatoties uz patēriņa samazināšanos:  

Elektroenerģijas plāns un patēriņs ir sekojošs:  

Gads Ieplānots 
līdzekļu (Ls) 

Izlietots līdzekļu 
(Ls) 

Ieplānots Kwh  Izlietots Kwh Cena 
(Ls) 

2008.  2073 1972 28207 26932 0,0732 



9 
 

2009. 2500 1895.12 26066 23397 0,081 

2010. 2195 2117 27100 26136 0,081 

2011. 2455 2551.21 27100 26245 0,081 

2012. 3522 3172 32916 29789 0.106 

Diagrammās redzams elektroenerģijas patēriņš un tās izmaksas. 

Lietderīgai un taupīgai energoresursu un naudas līdzekļu izmantošanai 2012. gadā, 

skolotāji un bērni klasēs sekoja elektroenerģijas patēriņam, dežūrskolotāji un tehniskais 

personāls sekoja elektroenerģijas patēriņam gaiteņos, saimniecības pārzinis un tehniskais 

personāls sistemātiski pārbaudīja ūdens patēriņu.  

 Skolas saimniecības, dažādu higiēnas un dezinfekcijas preču iegādei tika izlietoti  Ls 

1806.47.  Biroja preču iegādei tika izlietoti Ls 742.00.  Tehniskajiem darbiniekiem pēc 

sanitārās hiģiēnas prasībām iegādāti spectērpi Ls 182 vertībā. Mājturības un tehnoloģiju  

stundām zēniem tika iepirkti specapģērbi Ls 101 vērtībā.  

Veikta skolotāju un tehniskā personāla profilaktiskā apskate par summu Ls 210.00

         Rūpējoties par skolēnu veselību skolā organizējām ēdināšanas pakalpojumus 

– pusdienas, launagu, 1. klasei ēdināšanu apmaksāja valsts, 2. – 9. klasei pusdienas maksāja 

Ls 0,60, launags – Ls 0,20. Maznodrošinātajām ģimenēm skolēnu pusdienas apmaksāja 

Naujenes, Maļinovas un Ambeļu pašvaldības.  

Pirmskolas grupai „Lāčuks” tika nopirktas dažādas mēbeles (atbilstoši vecumam) Ls 

469.12 vērtībā,  kā arī 2 paklāji par summu Ls 85. 

2012. gadā skola iegādājās mācību grāmatas par kopējo summu Ls  1089,44. Tika 

abonēti žurnāli un avīzes par summu Ls 210. 

2.7. Mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana 
Visu  mācību gadu skolēniem tika nodrošināta visu mācību priekšmetu, kuri 

paredzēti  pamatskolas mācību plānā, pasniegšana. Skola nodrošināta ar pedagoģiskajiem 
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kadriem. 2011./2012. mācību gadā skolā strādāja 21 pedagogs. Visi skolas pedagogi atbilst 

prasībām pedagogiem, kuri īsteno pamatizglītības programmu. Četrām skolotājām ir 

maģistra grāds, 11 skolotājiem papildkvalifikācija. 

2011./2012. m.g. īstenojām 3 izglītības programmas:  

 pamatizglītības programmu (5.a, 7.a kl.) kods 21011111 

 mazākumtautību izglītības programmas 3. modeli (1.- 9. kl.)  kods 21011121 

 pirmskolas mazākumtautību izglītības programmu kods 0101 11 21, 

Mācību programmas visos priekšmetos izpildītas.  2011./2012. m.g. beigās skolā 

mācījās 131 skolēns, bija 11 klašu komplekti,  2012. gada beigās  skolā mācījās 129 skolēni.  

2012. gada septembrī 1. klasē sāka mācīties 15 skolēni. 

Mūsdienu pedagoģijā mācības skolā saprotam kā vienotu procesu, kas sastāv no 

skolotāja darbības – mācīšanas un skolēna izziņas darbības mācībās – mācīšanās. Pedagogu  

uzdevums joprojām ir sniegt ne tikai noteikta apjoma zināšanas skolēnam, bet gan skolēna 

mācību darbības radīšana, audzināšanas un intelektuālās attīstības nodrošināšana. Tāpēc 

cenšamies panākt, lai skolēni skaidri zinātu, kādas zināšanas, prasmes un iemaņas un kādā 

līmenī jāapgūst un kādas prasības mācību rezultāta sasniegšanā izvirza skolotājs. Mācību 

mācīšanas procesā izmantojam aktīvas darba formas, lai katram skolēnam dotu iespēju 

atklāties, iemācīties iesaistīties debatēs, panāktu zinātkāru jautāšanu. Tāpēc skolā pastāvīgi 

tiek domāts par materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Bioloģijas, ķīmijas un fizikas stundās 

skolēniem ir iespēja izmantot modernas izdales, eksperimentu un praktisko  darbu 

materiālus. Lai ieinteresētu skolēnus, pedagoģi izmanto informātikas kabinetu skolēnu 

redzesloka paplašināšanai. Vēstures stundās skolotāja A. Kondrašenkova plaši izmantoja 

datormateriālus, prezentācijām par dažādām tēmām 6.- 9. klašu skolēniem. Matemātikas 

skolotāja A. Sarule, mācot matemātiku skolēniem, sistemātiski izmanto datorus, pildot 

datortestus, lai apgūtu un nostiprinātu zināšanas par matemātiskām darbībām, kā arī māca 

skolēnus izmantot interaktīvo tāfeli matemātikas stundās. Dažādas datorprogrammas 

ģeogrāfijas, bioloģijas stundās izmanto arī skolotāja N. Laitāne, lai ieinteresētu un aktivizētu 

skolēnu mācību procesu.  Informātikas kabinetu arī izmantoja stundām angļu valodas 

skolotāja V. Zaiceva, krievu valodas skolotāja  G. Gedroviča – Juraga, latviešu valodas un 

literatūras skolotāja  I. Parfjonova, mājturības skolotājs I. Gedrovičš – Juraga, mūzikas 

skolotāja A. Novicka, sākumskolas skolotājas G. Naumuškina un G. Vagele. Pārējiem 

skolotājiem jādomā par jauno tehnoloģiju aktīvāko ieviešanu mācību procesā. Ir svarīgi, lai 

skolotājs sekotu līdzi jaunākajai informācijai. Mainās laiki, arī skolotāji saprot, ka jāmainās 

prasībām šajā ziņā. Visu no galvas nevar iemācīties, bet ir jāapgūst prasmes, kas dzīvē 

noderēs.  
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Stunda ir skolotāja vispārīgās un pedagoģiskās kultūras spogulis, viņa intelektuālās 

bagātības mēraukla, viņa redzesloka un erudīcijas rādītājs.  Ne jau skolotājs viens nosaka to, 

cik interesanta, saistoša un zinībām bagāta būs stunda, tas atkarīgs arī no skolēna.  Skolotājs  

cenšas organizēt tādu mācību vidi, kas rosinātu sekmīgai zināšanu apguvei ikvienu skolas 

skolēnu. Skolotāju stundās izmantotās mācīšanas metodes ir daudzveidīgas (gan 

tradicionālas, gan interaktīvas, gan modernas tehnoloģijas) un atbilstoši skolēnu spējām, 

sasniegtajiem rezultātiem, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura 

prasībām. Mājas darbu formas arī ir dažādas. Tie ir mērķtiecīgi, to apjoms ir optimāls. 

Katra mācību priekšmeta programmas īstenošanā veiksmīgi tiek nodrošināta mācību 

procesa saikne ar reālo dzīvi un 

mūsdienu aktualitātēm. Lielākā daļa 

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 mērķtiecīgi motivē un 

organizē skolēnus mācību darbam, 

rosina mācīšanas procesā izmantot 

skolas informātikas kabinetu, bibliotēku, mācību priekšmetu kabinetus.  Pateicoties šim 

darbam sasniedzam šādus rezultātus mācībās: 

• 96.8 % skolēnu uzrāda sasniegumu, kas 

nav zemāks par četrām ballēm, 

• 3,2 % skolēnu – atsevišķos priekšmetos 

uzrāda sniegumu, ka ir zemāks par 

četrām ballēm.  

• 39.7 % mācījās optimālajā līmenī. 

 Mācību rezultāti 2012. gada beigās bija 

labāki nekā 2011./2012. m.g. beigās. Vidējā 

balle skolā 6.1. 

2011./2012. m.g. beigās skola tika organizēti valsts pārbaudes darbi 3.,6., 9. klases 

skolēniem. 3., 6.klases  skolēni sekmīgi nokārtoja pārbaudes darbus, bet tomēr 6. klases 

skolēnu rezultāti bija zemāki, nekā Daugavpils novadā kopumā. 

Klase Priekšmets  VAK Vidējā balle 

3. Krievu valoda 0.74 7.2 
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Visi 9. klases skolēni  bija pielaisti pie eksāmenu kārtošanas. 2 skolēni slimības dēļ 

tika atbrīvoti no eksāmeniem, 9 skolēni sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudījumus. Labākie 

rezultāti skolēniem bija Latvijas un pasaules vēsturē (vidējā balle - 6,1), krievu valodā 

(vidējā balle -6,6), zemākie angļu valodā (vidējā balle - 4.9) un matemātikā (vidējā balle -

5.4). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu skolēni parādīja zemākus sniegumus  centralizētajā 

eksāmenā valsts valodā, jo dažiem izglītojamiem bija robi zināšanās jau no sākumskolas, kā 

arī  nenopietni gatavojās mācību stundām. No latviešu valodas un literatūras skolotājas 

puses bija organizētas konsultācijas un papildnodarbības gatavošanai eksāmenam. 

Klase Priekšmets  VAK Vidējā balle 

9. Angļu valoda 0.47 4.9 

9. Krievu valoda 0.69 6.6 

9. Matemātika  0.53 5.4 

9. Latvijas un Pasaules vēsture 0.67 6.1 

 

Lai attīstītu interesi, paplašinātu un padziļinātu zināšanas, kuras iegūst skolēni mācību 

stundās, skolā notika arī ārpusklases darbs mācību priekšmetos.  Tika organizētas fakultatīvās 

nodarbības krievu, latviešu, angļu valodā, matemātikā. Skolotāji sniedza palīdzību skolēniem, 

organizējot individuālās nodarbības visos mācību 

priekšmetos.  2012. gadā  turpinājām organizēt priekšmetu 

olimpiādes skolā. Labākie skolēni aizstāvēja skolas godu 

novada olimpiādēs. 2011./2012. m.g.  mūsu skolēni ieguva 1. 

vietu bioloģijas olimpiādē, 9. klases skolēns A. Murāns 

piedalījās arī bioloģijas olimpiādē republikā.  A. Murānam 

bija arī labākais rezultāts ķīmijas olimpiādē  (atzinība), 

skolēnu konsultēja skolotāja N. Laitāne. I. vietu mūzikas 

olimpiādē ieguva 7.a klases skolniece A. Kardele un arī 

piedalījās mūzikas olimpiādē  republikā (skolotāja A. 

Novicka). Ļoti labi rezultāti bija arī vizuālās mākslas olimpiādē: 1. vieta 6. klases skolniecei 

J. Neimanei,  2. vieta 5.a klases skolniecei V. Višņevskai (skolotāja A. Koroļkova). 

3. Matemātika  0.71 7.2 

3. Latviešu valoda 0.63 5.8 

6.  Krievu valoda 0.52 4.96 

6. Matemātika  0.48 4.7 

6. Dabaszinības  0.6 6.2 

6. Latviešu valoda 0.58 5.7 



13 
 

Otrā vieta iegūta arī matemātikas olimpiādē  -  7. a klases skolniece A. Kardele (skolotāja A. 

Sarule), 9. klases skolniekam A. Panasam – atzinība angļu valodas olimpiādē (skolotāja V. 

Zaiceva). Kopumā starp novada pamatskolām mēs ieguvām 3. vietu olimpiādēs.  

Mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistījās zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā un 

aizstāvēšanā Daugavpils novada konkursā. Skolēni rakstīja ZPD krievu valodā, fizikā, angļu 

valodā, veselības mācībā.    9. klases skolēni A. Murāns un A. Antonovs ieguva 1. vietu 

ZPD konkursā veselības mācībā              ( skolotāja N. Laitāne) un 2. vietu ieguva A. Murāns 

pētnieciskajā darbā angļu valodā (skolotāja V. Zaiceva). 

Par skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un ZPD konkursā  skolotāja N. Laitāne tika apbalvota 

ar Daugavpils novada izglītības pārvaldes pateicību. Tas ir liels gods  mūsu skolas 

kolektīvam. 

Mūsu skola atvērta gan sabiedrībai, gan visam jaunajam, kas dinamiski ienāk dzīvē. Tāpēc 

šodien skolotājam jāzina ne tikai savs mācāmais priekšmets, bet jāspēj profesionāli izveidot 

mācību vidi, kura nodrošina efektīvu mācīšanas – mācīšanās procesu, sekmē morāles un 

ētikas normu apzināšanos  un izkopj cilvēka vērtību sistēmu; veicina skolēna personības 

attīstību un gatavību dzīves darbībai. Lai mācīt citus, pašiem sistemātiski jāapgūst jaunas 

zināšanas, prasmes un iemaņas. Skolotāju tālākizglītošana notika šādos virzienos; 

• darbojoties novada metodiskajās apvienībās, aktīvi piedaloties novada semināros;  

• organizējot seminārus savā skolā; 

• iekļaujoties skolas darba sistēmā (pedagoģiskās padomes sēdes, metodisko komisiju 

darbs); 

• profesionālās pilnveides kursu apgūšanā. 

Gada laikā notika 5 pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tika izskatītas mācību gada 

pamatuzdevumu īstenošanu jautājumi, tika izanalizēti macību un audzināšanas darba rezultāti 

skolā, par skolēnu pārcelšanu un apliecību par pamatizglītību izsniegšanu izglītojamiem un 

citi jautājumi. 

Visi skolas pedagogi darbojas metodiskajās komisijās. Skolā ir izveidotas 4 metodiskās 

komisijas, kurās apvienoti vienas izglītošanas jomas mācību priekšmetu skolotāji:  

• valodu un mākslas jomu, 

• tehnoloģiju un zinātņu pamatu un jomas „Es un sabiedrība”, 

• sākumskolas skolotāju 

• klašu audzinātāju metodiskā komisija.  

Skolas metodiskās komisijas veido vienotu, mērķtiecīgu politiku, stratēģiju savā jomā, 

risina mācību priekšmetu metodiskos jautājumus, realizē skolotāju sadarbību un savstarpējo 

atbalstu, iesaistās savas pieredzes popularizēšanā, analizē mācību procesu un tā rezultātu. 
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Gada laikā 9 skolotāji ieguva 3. kvalitātes pakāpi. Skolotāji organizēja atklātās stundas un 

pasākumus, dalījās pieredzē ar novada mājturības un tehnoloģiju un vēstures skolotājiem. 

 
Audzināšanas darbs skolā 

 
Audzināšanas darbs skolā vērsts uz to, 

lai veidotu skolēnu morālos uzskatus un 

atbalstītu viņu vispārējo izaugsmi, piedāvājot 

interešu izglītības programmas, organizējot 

skolas pasākumus, konkursus. 

Pārskata gadā tika īstenotas 11 interešu 

izglītības pulciņu  programmas, kuras 

apmeklēja 88 skolēni, tas ir 70% no kopējā 

skolēnu skaita. 

 
Nr. Programmas nosaukums Skolotājs 
1. 1.-4. kl. ansamblis  A. Novicka 
2. Tautas dejas I. Meškovska, M. Bataraga 
3. 2.-6. kl.koris  A. Novicka 
4. Sporta spēles A.Meškovskis 
5. Sporta dejas M. Meduņecka 
6. Popgrupa  A. Novicka 
7. Floristikas pulciņš I. Parfjonova 
8. Jaunais aktieris G. Naumuškina 
9. Kokapstrādes tehnoloģijas I. Gedrovičs-Juraga 
10. Vizuālās mākslas  pulciņš „Ar bērna 

acīm” 
A.Koroļkova 

11. Vides pētnieki N. Laitāne 
 

Pulciņu dalībnieki un klašu kolektīvi 2012. gadā aktīvi piedalījās skolas pasākumos, 

kā arī Daugavpils novada konkursos un skatēs.  

 
Nr. Pasākums  Rezultāts Skolēna vārds, 

uzvārds 
Skolotāja vārds, 

uzvārds 
1. Vokālās mūzikas konkurss 

„Balsis” 
2. vieta 1.-4.kl.ansamblis Aelita Novicka 

2. Vokālās mūzikas konkurss 
„Balsis” 

2. vieta 5.-9.kl.ansamblis Aelita Novicka 

3. Latvju bērni danci veda pateicība 1. klases skolēni Maija Bataraga 
4. Vizuālās mākslas konkurss 

„Lidice 2012” 
3.vieta 
3.vieta 
3.vieta 

Evelīna Egle 
Jūlija Lizunova 
Jūlija Urbanoviča 

Anna Koroļkova 
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3.vieta Ērika Sergejeva 
5. Skatuves runas konkurss 1.vieta 

 
2.vieta 
 
3.vieta 

Aleksejs Tihomirovs 
 
Diāna Kotova 
 
Alvis Murāns 

G. Vagele 
I. Parfjonova 
G. Gedroviča–Juraga 
Z. Šumska 
N. Dudareva 
Z. Šumska 

6. Latgales novada skatuves 
runas konkurss 

pateicība Aleksejs Tihomirovs 
 

G. Vagele 
I. Parfjonova 

7. Vizuālās mākslas konkurss 
„Toņi un pustoni” 

3.vieta Viktorija Ešenvalde 
Anastasija Kaķīte 
Jūlija Urbanoviča 
Viktorija Kustova  
Ērika Sergejeva 

Anna Koroļkova 

8. Vides spēļu konkurss pateicība Jūlija Urbanoviča 
Viktorija Ešenvalde 
Ērika Sergejeva 

Natāļja Laitāne 

9. Daugavpils novada 
pētniecisko darbu konkurss 
„Mana skola” 

pateicība 
naudas 
balva 

Alvis Murāns Anna 
Kondrašenkova 

10. Konkurss „Caur izpratni 
aktīvai rīcībai” 

pateicība Alvis Murāns 
Artjoms Antonovs 
Jūlija Urbanoviča 
Viktorija Ešenvalde 
 

Natāļja Laitāne 

11. Daugavpils jauniešu  
vizuālās mākslas konkurss 
„Latvijas Olimpiskās 
komandas talismāns” 

atzinības 
raksts 

Jūlija Petrova 
Valērija Aleksejeva 
Anastasija 
Jevdakimova 
Elizabete Kustova 
Dmitrijs Aleksejevs 
Viktorija Kustova 

Anna Koroļkova 

12. Konkurss „Gribu būt 
mobils” 

atzinības 
raksts 

8.a un 6.b klases 
kolektīvs 

Z. Šumska 
A. Sarule 

13. Konkurss „Mūsu mazais 
pārgājiens” 

atzinības 
raksti 

1.-4. klase Klašu audzinātājas 

14. Elektrība ir īsta pateicība 1.klase Galina Naumuškina 
15. Krievu literatūras konkurss 

„С любовью к А. С. 
Пушкину” 

1.vieta 
1.vieta  
pateicība 

Artjoms Antonovs 
Anastasija 
Jevdakimova 
Jūlija Urbanoviča 
Valērija Aleksejeva 

Nadežda Dudareva 

 Panākumi sportā    
1. Sporta spēle „Tautas 

bumba” 
2.vieta zēni 3.-5.kl Andris Meškovskis 

2. Sporta spēle „Tautas 
bumba” 

1.vieta 3.-5.kl Andris Meškovskis 

3. Stafete „Drošie un veiklie” 2.vieta 5.-6.kl. Andris Meškovskis 
4. Višķu stadiona atklāšana 

4x100 m stafete 
 
2.vieta 

Meitenes 7.-8.kl Andris Meškovskis 
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Zviedru stafete 3.vieta 
5.  Volejbols  3.vieta 8.-9.kl. Edgars Urbanovičs 
6.  Basketbols   2.vieta meitenes Andris Meškovskis 
7. Krosa stafete 

Kopvertējumā krosa 
stafetēs 

1.vieta 
3.vieta 

meitenes 6.-7.kl Andris Meškovskis 
Edgars Urbanovičs 

Lāču pamatskolas 2011./2012.m.g. izcīnīja 3. vietu Daugavpils novada skolēnu spartakiādes 
kopvērtējumā. 

 

Pamatojoties uz latvisko dzīves ziņu mūsu skolā tiek ievērotas latviešu tautas 

tradīcijas, svinam arī krievu tautas svētkus.                  
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Ir izveidojušās savas tradīcijas, tradicionālie pasākumi (Zinību diena, Skolotāju diena, 

Mātes diena, Pēdējais zvans u.c.)  

 Jau sešus gadus skolā darbojas leļļu teātris, kuru vada G. Naumušķina. Mazie 

pirmklasnieki piedalījās vairākos skolas pasākumos, pirmā izbraukuma izrāde bija 

Biķernieku pamatskolas skolēniem. 

   9. klases audzinātāja klases stundās lielu vērību pievērsa Karjeras izglītībai, 9. klases 

skolēni apmeklēja atvērto durvju dienas Daugavpils tirdzniecības skolā, Latgales 

transporta un sakaru tehniskajā skolā, kā arī uzklausījām ciemiņus no Jaunaglonas 

arodvidusskolas, Višķu profesionālās vidusskolas un Lūznavas profesionālās 

vidusskolas.  9. klases skolēni februārī apmeklēja Daugavpils karjeras plānošanas 

centru, kur uzzināja par savas turpmākās karjeras perspektīvām. Skolēni ne tikai pildīja 

testus, bet arī piedalījās diskusijā par karjeras veidošanas iespējām. 

 Jau sesto reizi organizējām absolventu tikšanās vakaru, vakars noritēja labvēlīgā 

gaisotnē, absolventi pateicās skolas kolektīvam par radīto iespēju pabūt skolā, satikties 

ar skolotājiem, klasesbiedriem. 

 Visi rūpējas par sakoptu skolas vidi, 

pašiem prieks par Ziemasssvētku 

rotājumiem, skolotāji kopā ar 

skolēniem skolu pārverš ziemas 

pasakā. Valentīndienā sniegparsliņas 

nomaina sirsniņas. Lieldienām ir savi 

rotājumi, to visu palīdz veikt arī 

skolēnu parlaments.  

  Skolēnu parlamenta prezidenta 

Artjoma Antonova  līdzdalībā darbojās 10 pamatskolēni, kuri organizēja parlamenta 

darbu skolā. Parlamenta galvenais uzdevums palīdzēt organizēt skolas pasākumus - 

Skolotāju dienu,  Ziemassvētku pasākumus, pārgājienu, sporta svētkus pavasarī, 

veselības dienu u.c.  

 Skolēni organizēja reidus „Mana skolas soma” pārbaudīja mācību grāmatas, 

dienasgrāmatas u.c. Skolēnu parlaments savu darbu veic ar lielu interesi, ir daudz ideju, 

priekšlikumu, aktīvi iesaistās skolas dzīvē. 
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2012. gadā tika īstenoti divi projekti:  
• Daugavpils novada vispārizglītojošo skolu 

projektu konkursa „Kopā būt”  ietvaros  no  

01.08. 2012. – 05.11.2012. skolā realizējām 

projektu „Prieks būt kopā”. Projekta  laikā 

skolēniem, skolotājiem un vecākiem bija iespēja 

piedalīties aktivitātēs: 

1.aktivitāte Literārā kafejnīca „Lasīsim kopā”. 

Skolēni un vecāki piedalījās izteiksmīgās lasīšanas 

konkursā. Viņi rādīja savas prasmes dzejas 

inscenēšanā, lasīšanā lomās, savu 

dzejoļu sacerēšanā. Skolēnu vecākiem 

bija iespēja lasīt priekšā savu vai citu 

autoru dzeju un prozu. Skolēni pirms 

literārās kafejnīcas izgatavoja pušķus,  kompozīcijas no ziediem, augļiem, dārzeņiem 

kafejnīcas noformēšanai.  

2. aktivitāte „Radošās darbnīcas”. Mūsu 

vecākiem un skolotājiem ir dažādi interesanti 

vaļasprieki, bērniem interesanti apgūt prasmes 

dāvanu iesaiņošanā, pašdarinātu rotaslietu 

izgatavošanā, dekupāžas veidošanā, u.c.. 

Projekta laikā ar skolotāju un vecāku 

palīdzību bērni apguva jaunas prasmes, kā 

arī uzzināja cik talantīgi un radoši ir viņu 

vecāki.  Vecāki piedalījās skolas izstādē ar 

savu vaļasprieku.  
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3.aktivitāte „Tēvu diena”. Pasākumā piedalījās sākumskolas skolēni un viņu tēvi. Pasākums 

bija veltīts Tēvu dienai. Pasākuma laikā bija 

organizētas stafetes, spēles. Pasākumā laikā 

ģimenes un skolēni parādīja savas sportiskās 

spējas.  

4.aktivitāte „Ģimenes zvaigznes”. 

Pasākuma uzdevums bija attīstīt ģimeņu 

radošās spējas dziedāšanā.  No katras klases 

piedalījās viens dziedošais pāris – bērns un 

vecāks ar savu muzikālo priekšnesumu.  

• Mūsu skolas divdesmit 6.-9. klases skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties  triju 

mēnešu sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektā „ES TICU, ka ... ! (J.Poruks)”.  

Projektu īstenoja Daugavpils Lietišķo sieviešu klubs „Olivia”, kurā piedalījās mūsu skolas 

skolēni un Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni. Projekta laikā bija iespēja dzirdēt  un 

lietot  latviešu valodu ikdienas saskarsmē, piedaloties  aktivitātēs un pavadot kopā nedēļas 

nogales triju mēnešu garumā, bija iespēja iepazīt latvisko kultūrvidi iesaistoties dažādās 
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komunikatīvajās, radošajās, neformālajās aktivitātēs un labdarības akcijās. Skolēni brīvdienas 

pavadīja Berkenelē, Aglonā, apceļoja Vidzemi.  

• Skola  piedalījās LAD programmā “Skolas auglis” . Šajā laikā mūsu skolēni ēda ābolus, 

kurus piegādāja ZS “Eži”. Programmas ietvaros novadījām dažādus  informatīvos un citus 

pasākumus. Piemēram, klases audzinātājas 

novadīja klases stundas un notika vairāki 

skolas pasākumi, viens no tiem ir 

pasākums Mārtiņi sākumskolas skolēniem. 

10. novembrī 1.- 4. klases skolēni svinēja 

Mārtiņdienu.  Pasākuma laikā skolēni 

dejoja, dziedāja, gāja rotaļās, kā arī 

noskaidroja ka augļi un dārzeņi ir vitamīnu 

krātuvīte, minēja mīklas par augļiem un dārzeņiem un  sacerēja tās paši. Mārtiņbērni  atbildēja 

uz dažādiem jautājumiem par augļiem un 

dārzeņiem.  Pasākuma nobeigumā visi skolēni  

saņēma ābolus. Par piemiņu nobildējās ar 

āboliem. 

• Jau vairākus gadus sākumskolas skolēniem ir 

iespēja dzert  pienu, jo mūsu skola piedalās 

LAD programmā “Skolas piens”. 

 

Skolas bibliotēkas darbs 

      Lāču pamatskolas bibliotēkas fonds uz 2012. gada beigām: 

9818 grāmatas Ls 18483.64 vērtībā no tām: 

 mācību grāmatas – 5831 grāmatas Ls 15057.89 vērtībā 

 daiļliteratūra – 3987 grāmatas Ls 3425.75 vērtībā 

2012.gadā Lāču pamatskolas bibliotēkas fonds papildinājās ar 245 jaunām grāmatām par 

summu Ls 1089,44  tajā skaitā: 

 no Naujenes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem nopirktas 151 grāmatas par 

summu Ls 615.36 

 no valsts budžeta līdzekļiem  iegādātas 94 grāmatas par summu Ls 473.88 

     2012. gadā skolas bibliotēkas lasītāji varēja lasīt 5 laikrakstus un 3 žurnālus. Abonēšanai 

tika iedalīti Ls 210 lati 

Lāču pamatskolas bibliotēku izmantoja 142 lasītāji 
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 1.-4. klašu skolēni - 56 

 5.- 9. klašu skolēni –71 

 pieaugušie lasītāji (skolotāji un skolas darbinieki) –15 

Aktīvi lasošo bērnu skaits pēdējo 

gadu laikā visā valstī ir samazinājies, mūsu 

skolas skolēni arī nav izņēmums, bet 

neskatoties uz to, analizējot bibliotēkas 

apmeklētību var secināt, ka ir tādi skolēni, 

kuri izlasījuši tikai vienu vai divas 

daiļliteratūras grāmatas, bet priecē tas, ka 

gandrīz katrā klasē ir 2 - 3 skolēni, kuriem 

lasīšana sagādā prieku un  ir cieši saistīta 

ar viņu dzīvi. Trīsdesmit skolēni ir izlasījuši, vairāk nekā 50 grāmatas gadā. Viņi aktīvi 

piedalās, visos bibliotēkas pasākumos.  

Aktīvu lasītāju ir 64 skolēni:  

1.-4. klašu skolēni - 46 

5.-9. klašu skolēni –21 

Visi pārējie ir izņēmuši dažas daiļliteratūras grāmatas,  vai izņēmuši tikai mācību 

grāmatas. 

      2012. gadā bibliotēkas apmeklējumu skaits sastāda 1983. 

Bibliotēkā lasītāju lietošanai ir dators un printeris,skeneris.  

        Izsniegtas 2689 grāmatas: 

 mācību grāmatas – 2000 grāmatas 

 daiļliteratūras, metodiskas un uzziņu literatūras – 689 grāmatas 

 

Gada laikā metodiskās komisijas sēdēs un apspriedēs pie administrācijas notika jaunākās 

metodiskās, mācību un daiļliteratūras apskats. Tā mērķis: 

 iepazīstināt skolotājus ar izdevniecību jaunumiem; 

 apspriest un apstiprināt mācīibu literatūras sarakstus, kurus nepieciešams 

iegadāties tuvākajā laikā. 

Bibliotēka sniedz konsultācijas gan skolēniem, gan pedagogiem projektu nedēļas laikā, 

klases un skolas pasākumu organizēšanā, referātu un zinātniski – pētniecisko darbu 

rakstīšanā.             
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          Skolas bibliotēka cieši sadarbojas ar Naujenes 

Tautas bibliotēku un NTB Lociku filili. Sadarbībā ar 

NTB Lociku filiāli notika Dzejas dienu pasākums, 

kurā piedalījās 5. un 8.a klases skolēni.  

Skolas bibliotekā notika Lierārā kafejnīca “Lasīsim 

kopā”. 

2.8. Veiktās pārbaudes skolā. 

8.2.1.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 09.02.2012. aizrādījumu nebija. 

8.2.2. Pārtikas un veterinārais dienests pārtikas uzņēmums 06.02.2012., 04.10.2012.,   

13.11.2012. būtisku aizrādījumu nebija. 

8.2.3.  Latvijas nacionālais metroloģijas centrs 03.07.2012.  

8.2.4.  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais intitūts 

„Bior”(produktu pārbaude) 15.10.2012. aizrādījumu nebija. 

8.2.5. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais intitūts „Bior” (trauku 

pārbaude ) 09.10.2012. aizrādījumu nebija. 

8.2.6.  Veselības inspekcija 09.02.2012. aizrādījumu nebija. 

8.2.7.  Katra mēneša beigās notika plānveida inventarizācija skolas ēdnīcā.  

8.2.8.  Skolas darbinieku profilaktiskā apskate 31.08.2012. 

2.9. Skolēnu un viņu vecāku informēšana 

par normatīvajiem aktiem 
3., 6., 9. klašu skolēni un viņu vecāki tika iepazīstināti ar:  

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

izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs 

(izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” un grozījumiem Nr. 442 

(26.06.2007.)  MK noteikumos Nr. 822 (01.11.2005.); 

 MK noteikumiem Nr. 334 (06.04.2010.) „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises 

kārtību”, un grozījumiem MK noteikumos Nr. 334 (11.12.2012.); 

 MK noteikumiem Nr. 335 (06.04.2010.) „Noteikumi par centralizēto eksāmenu 

saturu un norises kārtību” un grozījumiem MK noteikumos Nr. 335 (11.12.2012.) 
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Skolēni un viņu vecāki par to, ka ir informēti par valsts pārbaudes darbiem, parakstījās klašu 

žurnālos. 

3. Komunikācijas 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 Naujenes pagasta  mājas lapā, Latgales novada avīzē 

„Latgales laiks”. 

 Vecāku informēšana un izglītošana par mācību un audzināšanas jautājumiem  notika 

skolas vecāku sapulču laikā. Vecākus  iepazīstinājām ar 2011. gada publisko pārskatu, 

skolas publiskais pārskats ir pieejams ikvienam interesentam Naujenes tautas bibliotēkā un 

tās filiālēs, Naujenes pagasta mājas lapā, Lāču pamatskolas bibliotēkā. 

 Sadarbojoties ar Naujenes pagasta pārvaldi un pašvaldības iestādēm reklamējam 

skolu, paaugstinām tās prestižu. 

 Ar skolas darbības aktualitātēm iepazīstinājām Daugavpils un Daugavpils novada 

skolotājus pieredzes apmaiņas semināros.  

3.1. Sabiedrības informēšana un izglītošana 

Mācību un audzināšanas darba jomā Lāču pamatskola sadarbojās ar Naujenes pagasta 

pārvaldi un Naujenes pagasta iestādēm. 

 Naujenes pagasta pārvalde atbalsta pārmaiņu procesus skolā, palīdz aktivizēt 

demokrātiskos procesus izglītībā. Lāču pamatskolai sadarbība ar Naujenes pagasta 

pārvaldi nodrošina: 

- piedalīšanos Daugavpils novada konkursos, skatēs, sporta sacensībās; 

- pagarinātās dienas grupas darbību; 

- izglītojamajiem bezmaksas braukšanu uz skolu un atpakaļ; 

- mācību grāmatu iegādi; 

- skolēniem no maznodrošinātām ģimenēm bezmaksas ēdināšanu; 

- mācību procesam nepieciešamo uzskates līdzekļu, iekārtu, inventāra iegādi. 

 No Naujenes kultūras centra kolektīva vienmēr saņēmām atbalstu skolas pasākumu 

organizēšanai (Zinību diena,  Pēdējais zvans,  Pateicības diena, izlaidums). 

Piedalāmies Naujenes kultūras centra rīkotajos pasākumos. 
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 Skolas administrācija un sākumskolas skolotāji piedalījās Naujenes pirmskolas 

izglītības iestādes „Rūķītis” vecāku sapulcē. Sadarbojāmies 1. klases komplektēšanas 

jautājumos. 

 Skolotāji, skolēni apmeklēja 

Naujenes Novadpētniecības 

muzeja rīkotās izstādes. 

 Mūsu skolas skolēni apmeklē 

Naujenes sporta kluba sekcijas.  

 Veicām kopīgos profilaktiskos 

pasākumus ar Naujenes policijas 

iecirkņa inspektoriem. 

 

3.2. Saikne ar vecākiem 

2012. gadā aktīvi strādāja Skolas padome, kuras sastāvā bija 13 locekļi. Skolas 

padomes priekšsēdētāja bija  Vera Sergejeva. Skolas padome bija liels palīgs skolai, jo visu 

gadu pārbaudīja skolas sanitāro stāvokli, skolēnu ēdināšanas organizēšanu un kvalitāti, 

apmeklēja mācību stundas (1.,3.,9. kl.), pārbaudīja mācību grāmatu saglabāšanu. Skolas 

padomes sēdēs skolas direktors iepazīstināja ar skolas budžetu 2012. gadam un kā tiek 

organizētas nodarbības ar sešgadīgajiem bērniem, iepazīstināja ar skolas pasākumu  

organizēšanu, skolas kosmētiskā remonta veikšanu,  vecāki ziņoja par ēdienu kvalitāti skolas 

ēdnīcā,.  

Ir jāatzīmē, ka Skolas padomes locekļi aktīvi darbojās padomē, palīdzēja organizēt 

skolas pasākumus, mudināja vecākus veikt klasēs kosmētiskos remontus. Pateicāmies Skolas 

padomei par paveikto darbu. 

 Skolas pedagogiskais kolektīvs ieviesa jaunas darba formas, lai uzlabotu sadarbību ar 

vecākiem, galvenās sadarbības formas ir: 

- skolēnu vecāku klases un skolas sapulces; 

- Skolas vecāku padome; 

- individuālās pārrunas; 

- vecāku dienas skolā; 

- informatīvais buklets; 

- sazināšanās telefoniski; 

- sazināšanās ar skolēna dienasgrāmatas starpniecību; 
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- skolēna sekmju izraksti; 

- sazināšanās ar interneta starpniecību; 

- kopīgie pasākumi; 

- braucieni ekskursijās. 

Vecāki aktīvi piedalījās skolas 

rīkotajos pasākumos: Zinību dienā, 

Talantu fabrikā, Ziemassvētku 

pasākumā,  Ābeces svētkos,  pasākumā 

„Pateicības diena”, 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 nāca risināt ar klases audzinātāju individuāli.  Piedalījāmies Naujenes 

pagasta organizētajos „Ģimenes svētkos”.  Lai vecāki varētu pārliecināties, kā viņu bērns 

strādā mācību stundās,varēja apmeklēt vecāku dienas. Visaktīvākie ir sākumskolas skolēnu 

vecāki. 
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Pārskatu gatavoja: 

A.Meškovskis - skolas direktors 

G.Gedroviča - Juraga  - direktora vietniece izgl.jomā 

Z.Šumska - direktora vietniece audz. jomā 

S.Kardele - skolas bibliotekāre 

  

 

 

Pārskats atrodas Lāču pamatskolas bibliotēkā 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mācību Mācību Klase VAK
gads priekšmets Skola Novads
2011./ 12. Matemātika 3. 0,71 0,66

Dzimtā valoda 3. 0,74
Valsts valoda 3. 0,63 0,64
Dabaszinības 6. 0,6 0,62
Krievu valoda 6. 0,52 0,69
Valsts valoda 6. 0,58
Matemātika 6. 0,48
Vēsture 9. 0,67
Matemātika 9. 0,53
Krievu valoda 9. 0,69
Angļu valoda 9. 0,47
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