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1. Iestādes juridiskais statuss, struktūra 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un pēc Naujenes pagasta Lāču 

pamatskolas nolikuma, Lāču pamatskola ir Daugavpils rajona Naujenes 

pagasta dibināta izglītības iestāde.  

Skola realizē vispārējo pamatizglītības programmu (kods 

2101111) un vispārējo mazākumtautību pamatizglītības programmu (kods 

21011121). Pamatizglītības programmas licence Nr. 3414 ir izdota 2002. 

gada 25. jūnijā, derīguma termiņš līdz 2008. gada 31. jūlijam un 

mazākumtautību pamatizglītības programmas licence Nr. 5449 ir izdota 

2005. gada 24. maijā, derīguma termiņš – līdz 2015. gada 31. jūlijam.  

Skolas direktore ir Tamāra Titkova, kura strādā kopš 

mācību iestādes dibināšanas, tas ir kopš 1993. gada. 

Pedagoģiskais darba stāžs – 39 gadi. Skolas direktores 

vadībā skolā radīts pozitīvs morāli-psiholoģiskais 

mikroklimats, pedagoģiskā kolektīva darbība virzīta uz to, 

lai izglītojami būtu vispusēji attīstītas personības.  

Kā pozitīvo gribas atzīmēt, ka skolā ir labvēlīgas, draudzīgas attiecības 

starp skolēniem, starp skolēniem un skolotājiem, starp skolotājiem un 

vecākiem. 2006. gadā pēc skolas direktores iniciatīvas, Naujenes pagasta 

padomes un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalsta, kā skolas 

struktūrvienība sāka savu darbu dienas centrs „Draudzīgā vide.” 

 Direktore pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju kā vadītāja un kā 

pedagogs. 2006. gadā direktore saņēma apliecību par piedalīšanos kursos 

„Izglītības iestādes vadība un tās vadītājas kompetences pilnveidošana.” 

 Direktorei ir 2 vietnieki- vietniece izglītības jomā -  Gaļina 

Gedroviča-Juraga (1 likme), pedagoģiskais darba stāžs – 30 

gadi. Lāču pamatskolā strādā kopš 1997. gada. 

Kolektīva darbu organizē tā, lai izmantojot jaunās darba 

formas un radošo pieeju skolas izglītības attīstīšanā, panāktu labus 
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rezultātus. Tāpēc skola 2006. gadā sasniedza labus rezultātus rajona 

olimpiādēs, konkursos, valsts pārbaudes darbos. Vietniecei ir radoša 

pieeja jebkuram darba veidam. Viņas vadībā pedagogu kolektīvs 

nepārtraukti paaugstināja savu pedagoģisko kompetenci  kursos un 

semināros, interesantas idejas pedagogi ieviesa savā darbā. 

     Direktores vietniece audzināšanas jomā – Zinaīda Šumska  (0,5 

likmes), pedagoģiskais darba stāžs – 26 gadi. Lāču 

pamatskolā strādā kopš 1998. gada.  

Direktores vietnieces audzināšanas jomā vadībā skolā raiti 

norīt audzināšanas process un interešu izglītības pulciņu 

darbs. Pulciņu darba notiek augstā līmenī, par to liecina sasniegumi 

rajona konkursos un skatē. 2006. gadā ieguvām 6 godalgotās vietas un 12 

pateicības un atzinības rakstus. Lielu uzmanību viņa velta sadarbībai ar 

vecākiem, tāpēc viņas vadībā rīkojam kopīgos pasākumus, atvērto durvju 

dienas. Jau vairākus gadus organizē pasākumu mūsu pagasta māmiņām. 

    Vietnieki regulāri apmeklēja kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. 

(skat. pielikumu Nr.7). 13 klašu komplektos 14 pedagogi māca 148 

skolēnus. Lietvedības sekretāre ir Valentīna Zaiceva (0,5 likmes). Zoja 

Anohina ir skolas saimniecības pārzine (1 likme). Viņas vadībā strādā 4 

apkopējas un sētnieks. No septembra, kā skolas struktūrvienība, sāka savu 

darbu dienas centrs „Draudzīgā vide.” Tur strādā pedagogs (0,5 likmes), 

apkopēja (0,5 likmes) un centru vada skolas direktore. (Skolas struktūra – 

pielikums Nr. 1) 

Skola ir akreditēta līdz 2010. gada novembrim.  

 

2. Iestādes izveidošana 
Skola darbojas no 1993. gada 1. augusta, pamatojoties uz 

Naujenes pagasta Tautas deputātu padomes 1993. gada 15. jūlija 20. 
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sasaukuma 14. sesijas lēmumu  „Par sākumskolas-bērnudārza „Krauja” 

un pamatskolas „Lāči” izveidošanu.”  

1994. gada 1. septembrī mācību audzināšanas procesu skolā turpināja 

izremontētā bijušajā karavīru kazarmu ēkā. Zinību diena piedalījās augsti 

viesi: Latvijas Republikas premjerministrs – Valdis Birkavs, Daugavpils 

rajona padomes izpilddirektors – Vitālijs Aizbalts, Naujenes pagasta 

padomes priekšsēdētāja – Vasilisa Pudovkina u.c.  

 

3. Iestādes funkcijas 
Skolas pamatfunkcijas – nodrošināt skolēniem, kuri mācās skolā 

iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, saņemt pamatizglītību, 

neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, 

reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un 

dzīvesvietas.  

 

4. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes 
 2006. gadā skola strādāja pie šādu uzdevumu realizācijas:   

1. radīt iespējas pamatizglītības satura reformas 1., 2.,4.,5.,7.,8.kl. 

sekmīgai realizēšanai; 

2. veidot mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības vidi ar mērķi 

skolēnu zināšanu kvalitātes paaugstināšanu; 

3. nostiprināt saikni starp skolu un ģimeni, vecāku izglītošanu 

pedagoģiskajos un psiholoģiskajos jautājumos.  

4. veicināt skolēnu, kā aktīvo personību, iesaistīšanos skolas 

parlamenta darbā, sabiedriskajā dzīvē, interešu izglītības pulciņos; 

5. nodrošināt pedagogu tālākizglītības iespējas, atbilstoši 

kvalifikācijas prasībām; 
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6. pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi, atbilstoši 

ieplānotajam skolas budžetam. 

 

5. Pozitīvās izmaiņas skolas darbībā 2006. gadā 
Skolā, pateicoties prasmīgai vadīšanai no direktores T. Titkovas 

puses, metodiskās un audzināšanas darba mērķtiecīgai organizācijai  no 

vietnieku G. Gedrovičas-Juragas un Z. Šumskas   puses notika šādas 

pozitīvās izmaiņas: 

1. 1.,2.,4.,5.,7.,8. klasēs sākām īstenot pamatizglītības satura reformu, 

strādājot pēc jauniem standartiem un programmām.  

Pēc rajona olimpiāžu rezultātiem (krievu valoda, kā svešvaloda, 

informātika, angļu valoda, 

matemātika, vides projekti) 

skola ieguva 2. vietu starp 15   

rajona pamatskolām. Kā lielu 

panākumu, jāatzīmē skolēnu 

piedalīšanos zinātniski-

pētniecisko darbu rakstīšanā. 

2. Atklāts sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs „Draudzīgā 

vide.” No 2006. gada 1. 

septembra no Naujenes 

pašvaldības budžeta 

tika finansēti 0,5 

audzinātājas likmes, 0,5 

apkopējas likmes un 

piemaksa skolas 

direktorei par Dienas centra vadīšanu. 

3. Skolā darbojās 21 pulciņš.  
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4. Paaugstinājās skolotāju darba samaksa. 

 

5. Uz Dienas centra „Draudzīgā vide” 

bāzes notiek pagarinātās dienas 

grupas nodarbības.  

 

 

 

6. Bibliotēkas lasītava aprīkota ar 

modernām iekārtām.  

 

 

 

7. Lai piesaistītu skolēnus skolā sākot 

no 2006. gada janvāra skolā vienu reizi 

nedēļā tika organizētas iepazīšanās 

nodarbības sešgadīgajiem bērniem. 

Rezultātā 1. klasē tika uzņemti 14 

skolēni.  

 

8. Par pozitīvo rezultātu var arī uzskatīt, ka 1.-4.kl. skolēni saņēma 

bezmaksas pienu, 70 % skolēnu izmantoja ēdnīcas pakalpojumus. Pozitīvi 

tika atzīmēta iespēja skolēniem 

saņemt alternatīvo ēdināšanu, t. i. 

pirkt pusdienas bufetē.  
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 Jāatzīmē, ka pastāvīgais materiālais un morālais atbalsts no Naujenes 

pagasta padomes priekšsēdētājas Vasilisas Pudovkinas puses un no 

pagasta padomes deputātu puses sekmē skolas attīstību, tās prestiža 

celšanu iedzīvotāju vidū. Pateicoties sākumskolas bērnu vecuma dienas 

centra ‘Draudzīgā vide” atklāšanai, skolai ir iespēja nodrošināt organizētu 

atpūtu bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm un arī bērniem, kuru vecāki 

ilgi atrodas darbā. Dienas centru „Draudzīgā vide” skolēni ar prieku 

izmanto ārpusstundu laikā. Tur viņi spēlē novusu, bērnu rotaļu laukumā 

u.c. Pirmoreiz jūlijā un augustā tur strādāja interešu grupa pedagogu A. 

Solimas un E. Osipovas vadībā.  

 

6. Iestādes darbības rezultāti, to izvērtējums 
6.1. Mācību darbs 

2005. / 2006. mācību gadā skola turpināja skolēnu zināšanu kvalitātes 

uzlabošanas darbu.  

Visu mācību gadu izglītojamajiem tika nodrošināta visu mācību 

priekšmetu, kuri ir paredzēti pamatizglītības mācību plānā, pasniegšana. 

Skolā strādāja 16 pedagogi. Visiem pedagogiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība. A. Kondrašenkovai ir maģistra grāds vēsturē, A. 

Kondrašenkovai, N. Dudarevai, Z. Šumskai, A. Sarulei, N. Laitānei, E. 

Osipovai ir papildkvalifikācija. Ināra Parfjonova turpina mācīties 

Rēzeknes Augstskolā Humanitārās un juridiskās fakultātes, lai saņemtu 

latviešu valodas skolotājas  papildkvalifikāciju. 

Pedagoģiskajā kolektīvā ir skolotāji – deputāti: Ināra Parfjonova ir 

Naujenes pagasta padomes deputāte un Izglītības, kultūras un veselīga 

dzīvesveida veicināšanas komitejas locekle; Aelita Novicka – ir Kalkūnes 

pagasta padomes deputāte un  izglītības, kultūras un sporta komitejas 
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locekle; Aina Solima – Naujenes pagasttiesas locekle, Bērnu tiesību 

aizsardzības komisijas locekle. 

 Skolotāju vidējais darba stāžs ir 19 gadi. (pielikums 2.) 

 

 

 

Darbs dara darītāju 

    Katras iestādes darba panākumi ir atkarīgi no tās katra darbinieka 

ieguldījuma. Tādi darba darītāji ir mūsu pedagogi. Katrs dod savu 

ieguldījumu bērnu izglītošanā un audzināšanā. Par to īpaša pateicība 

izsākama šādiem skolotājiem:    

Nataļja Laitāne, ķīmijas, 

bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja 

-  2006. g. prēmijas “Naujenes 

pagasta Gada Skolotāja” laureāte, 

pedagogs, kuram daudz radošo 

ideju un kurš labprāt dalās ar tām. 

Īpaši veiksmīgi organizē darbu ar izglītojamajiem vides projektu un 

zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā. 2006. gadā L. Sondores zinātniski 

pētnieciskais darbs „Bioritmu ietekme uz skolēnu fizisko stāvokli un 

darba spējām” rajonā ieguva 1. vietu un piedalījās republikāniskajā 

konkursā.   
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Ināra Parfjonova, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 

radoši strādāja pie skolēnu 

estētiskas gaumes attīstīšanas. 

Gada nogalē viņa pārsteidza 

visus ar veiksmīgu skolas 

Ziemassvētku noformējumu. 

Nadežda Dudareva, krievu 

valodas un literatūras, mājturības 

skolotāja, apbalvota ar Naujenes 

pagasta padomes Atzinības rakstu. 

Savās stundās un ārpusstundu 

darbā lielu uzmanību pievērš 

krievu kultūras izzināšanai. 

Sadarbojoties ar Daugavpils Kaļistratova namu   par mūsu skolas darbību 

zina pilsētā un rajonā, jo par mums raksta Daugavpils laikrakstos 

„Latgales laiks” un „Miljons” un skolēni uzstājās Daugavpils televīzijas 

„Dautkom” pārraidēs. Pateicoties N. Dudarevai skolēni iegūst godalgotas 

vietas skatuves runas un domrakstu konkursos.   

Elvīra Osipova, matemātikas 

un fizikas skolotāja, apbalvota 

ar Naujenes pagasta padomes 

Atzinības rakstu. Pedagogs, 

kurš sistemātiski papildina savu 

kabinetu ar metodisko izdales 

materiālu un interesanti 

organizē skolēnu brīvo laiku vasaras interešu grupā. Sekmīgi nodarbojas 

ar skolēnu konsultēšanu Zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā. (2. vieta 

rajona ZPD konkursā)  
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Skolotājas A. Sarule un A. Kondrašenkova ir pedagoģi, kuri savās 

stundās veiksmīgi izmanto modernas tehnoloģijas. Aktīvi dalās pieredzē 

šajā jautājumā  ar kolēģiem skolā, rajonā un republikā.  

Aina Solima, sākumskolas un vizuālās 

mākslas skolotāja ir sākumskolas skolotāju 

metodiskās komisijas vadītāja. veiksmīgi 

vada leļļu teātra pulciņu. Skolēni bieži 

uzstājās Naujenes pagasta Sociālā dienesta 

rīkotājos pasākumos. 2006. gadā piedalījās 

audzināšanās darba metodisko izstrādņu 

skatē, ieguva 1. vietu rajonā ar savu darbu 

piedalījās Rīgā, kā arī žurnāla „Sākums” 

konkursā „Skolotāju pieredze 2006” ar 

metodisko darbu „Kā palīdzēt 2. klases 

bilingvālam skolēnam vizuālās mākslas stundās”. Par ko bija apbalvota ar 

žurnāla pateicību un grāmatu.  

     2005. / 2006. mācību gada beigās skolā mācījās 148 skolēni, bija 13 

klašu komplekti.(Pielikums 3.) 9. klasi pabeidza 11 skolēni. Deviņi no 

tiem turpina mācīties citās izglītības iestādēs (skat. Pielikumu 4), divi 

aizbrauca ārzemēs kopā ar vecākiem. 2006. gada septembrī 1. klasē sāka 

mācīties 15 skolēni. Tātad 2006. gada beigās skolā mācās 147 skolēni.  

Mācību programmas visos priekšmetos ir izpildītas. Katrā mācību 

priekšmetā īstenotā programma atbilst valsts  standartam. 1., 2.a, 2.b, 4.,  
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5., 7.a., 7.b., un 8.a klasēs turpinām īstenot pamatizglītības satura 

reformu, strādājot pēc jauniem standartiem un programmām. Visi 

pārbaudes darbi, kurus paredzēja LR IZM, tika izpildīti. Skolotāji izprot 

un spēj izskaidrot, kā mācību priekšmeta saturs iekļaujas izglītības 

programmā. Skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta standartā 

noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību. Skolotāji plāno mācību darba diferenciāciju 

un individualizāciju, izmantojot skolas piedāvātās iespējas. Skolotāju 

izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilstošas skolēnu 

spējām, sasniegtajiem rezultātiem, vecumam, mācību priekšmeta 

specifikai un mācību satura prasībām. Mājas darbu formas ir dažādas. 

Katra mācību priekšmeta programmas īstenošanā veiksmīgi tiek 

nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm. Skolotāji, klases audzinātājas sistemātiski un mērķtiecīgi 

uzkrāj, analizē un efektīvi izmanto informāciju par katra skolēna 

izaugsmi. Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu darbu, ievērojot valstī 

noteikto vērtēšanas kārtību.  

Skolēnu sasniegumi. 

Darbojoties skolēnu zināšanu kvalitātes uzlabošanas jomā, 

sasniedzām šādus rezultātus:  

81% skolēnu uzrāda sniegumu, kas nav zemāks par četrām 

ballēm. 19% atsevišķos priekšmetos uzrāda sniegumu, kas ir zemāks par 

četrām ballēm. 52 skolēni (35 %) mācījās optimālā līmenī, 68 skolēni  

(46 %) mācījās vidējā limenī. 19 % skolēnu bija zems zināšanu līmenis, 

no tiem trīs ir atstāti uz otro gadu (2%) (1.b, 6.b un 8.a kl.). (skat. 

pielikumu 5 par mācību rezultātiem) 

Sliktāki rezultāti kļuva 3.klasē, 4.klasē, 5a.klasē, 6b.klasē, 8a. klasē 

un 8.b. klasē; labāki - 7a.klasē (klases audzinātāja A. Sarule). Pagājušā 

gada līmenī - 2b., 5b., 6.a un 9.klasēs. 3., 4., 6.b klasēs atnāca skolēni no 
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citām skolām ar vājām zināšanām, tāpēc mācību rezultāti šajās klasēs ir 

zemāki. 8.a.klasē daži skolēni kavēja skolu, tas arī ietekmēja sekmību 

klasē. 6.a.klasē jāpievērš uzmanība individuālajai skolēnu pieejai, lai 

mācību sasniegumi kļūtu augstāki. 7.a klasē mainījās klases audzinātāja, 

kura vairāk sadarbojās ar skolēnu vecākiem, un viņas individuālā pieeja 

katram skolēnam palīdzēja klasei sasniegt labākus rezultātus. (Pielikums 

6.) Vidējā atzīme pa klasēm palika iepriekšējā gada līmenī. Labāki 

rezultāti skolēniem kļuva šādos priekšmetos: sportā, krievu valodā un 

literatūrā, matemātikā, vēsturē un ķīmijā, jo skolēni apmeklēja 

konsultācijas šajos priekšmetos.   

8.a klases skolniecei N. Babuškinai par labiem un izciliem 

sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā piešķirts nosaukums 

„Naujenes pagasta gada skolēns.” Skolniece ir ļoti aktīva skolas 

sabiedriskajā dzīvē. Rajona olimpiādēs krievu valodā, kā svešvaloda un 

informātikā ieguva 3. vietu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2006. gadā skolēni aktīvi piedalījās rajona zinātniski pētniecisko darbu 

konkursā. Skolotājas E. Osipova, A. Konrašenkova un N. Laitāne sekmīgi 

konsultēja 9., 7.a. un 8.b.klases skolēnus zinātniski pētniecisko darbu 
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rakstīšanā. Visi trīs skolēnu darbi bija augsti novērtēti rajona ZPD 

konkursā. L. Sondores darbs „Bioritmu ietekme uz skolēnu fizisko 

stāvokli un darba spējām” (skolotāja N. Laitāne) ieguva 1.vietu, A. 

Meļnika un V. Staļukjaneces (sk. E. Osipova un A. Kondrašenkova) 

ieguva 2. vietu. 
 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 
Mācību gada beigās visās klasēs  un visos priekšmetos tika 

organizēti pārbaudes darbi. Ar Izglītības likuma 14.punktu un saskaņā ar 

Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.462 “Par valsts pamatizglītības 

standartu” valsts pārbaudes darbi tika organizēti 3., 6., 9. klases beigās. 

3., 6 .klases skolēni nokārtoja sekmīgi pārbaudes darbus. 

2005./2006.m.g. 9.klases skolēni kārtoja ieskaites angļu valodā, 

dabaszinībās, sportā; kārtoja eksāmenus valsts valodā, matemātikā, krievu 

valodā un literatūrā, vēsturē.  

Visi 9.klases skolēni bija pielaisti pie valsts pārbaudes darbu 

kārtošanas. Viens skolēns savas veselības stāvokļa dēļ bija atbrīvots no 

ieskaites sportā. 

 

Skolēnu novērtējums ballēs 
Mācību 
priekšmets 

Kārtoja 
ieskaiti/ 
eksāmenu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAK Vid. 

balle 
Angļu valoda 11    5 5 1     0,47 4,6 
Dabas zinības 11    1 1 4 3 1 1  0,66 6,5 
Sports 10    1  4 2 3   0,62 6,6 
 eksāmeni             
Matemātika 11    2 4 2  2 1  0,61 5,9 
Krievu val. un 
literatūra 

11   1 3 1 3 1 2   0,54 5,5 

Vēsture 11    2 1 3 3 1 1  0,64 6,3 
Latviešu val. 11 1-B līm., 6 – C līmenis, 2 – D līmenis, 2 – E līmenis 
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2005./2006.māc. gadā ieskaišu un eksāmenu rezultāti ir labāki nekā 

2004./2005.māc. gadā, izņemot angļu valodā un krievu valodā rezultāti 

neuzlabojās, tie palika iepriekšēja gada līmenī. 

Ārpusklases darbs mācību priekšmetos 
 

Ārpusklases darbs mācību priekšmetos ir neatņemama mācību un 

audzināšanas darba sastāvdaļa skolā, jo attīsta skolēnos interesi par 

mācību priekšmetiem, paplašina, papildina un padziļina zināšanas, 

prasmes un iemaņas, kuras skolēni iegūst mācību stundās, attīsta radošās 

spējas, skolēni mācās strādāt pastāvīgi un patstāvīgi. Pietiekoši augstā 

līmenī šajā mācību gadā skolā darbojās fakultatīvi. Gandrīz visi skolēni 

apmeklēja fakultatīvās nodarbības. Pavisam fakultatīvajā darbā bija 

iesaistītas 17 stundas nedēļā, visas bija izmantotas skolēnu zināšanu 

padziļināšanai šādos priekšmetos: krievu valodā - 7 stundas, latviešu 

valoda - 5 stundas, matemātikā - 2 stundas, vēsturē – 1 stunda, veselības 

mācībā - 1 stunda, ķīmijā, bioloģijā – 1 stunda. Dzimtajai valodai (krievu 

vai latviešu) bija iedalītas vairāk fakultatīvu stundu, jo sākumskolas 

mācību plānā samazinājās stundu skaits dzimtās valodas apgūšanai. 

Fakultatīvos skolotājām ir iespēja vairāk strādāt ar katru izglītojamo 

individuāli. Un tas dod labus rezultātus.  

Februārī skolā tika organizēta projektu nedēļa ar mērķi attīstīt 

skolēnu sadarbības prasmes un patstāvīgā darba iemaņas. Šo mērķi arī 

sasniedzām, jo pirmo reizi projektus gatavoja ne viena klase, bet 

apvienojās divas vai trīs klases kopā. 3.un 4.klases skolēni prezentēja 

projektu „Daugavpils: vakar un šodien”. Skolēni uzzināja daudz par 

Daugavpili un interesanti prezentēja savākto materiālu. 7.a. un 8.a. klases 

projekts „No Meteņiem līdz Lieldienām” atgādināja visiem latviešu tautas 

pavasara tradīcijas un svētkus. 2.un 6.b klases skolēni daudz uzzināja par 

krievu daiļradi, interesants, radošs darbs noritēja projektu nedēļa 5a., 5b., 
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6.a klases skolēniem, kuras tēma bija „Valodas – mūsu bagātība”. Šī 

nedēļa tika vadīta ar mērķi rosināt intereses par latviešu, krievu, angļu 

valodām, literatūru, folkloru. 8.un 9.klases skolēni prezentēja projektu par 

to, ka mēs varam saglabāt tīru, nepiesārņotu vidi, kurā dzīvosim rīt. 

Jāpasakās visām klases audzinātājām, kuras interesanti organizēja darbu 

ar skolēniem projektu nedēļas ietveros. 

2005./2006.gadā mūsu skolēni veiksmīgi  piedalījās rajona 

organizētajās olimpiādēs. Šogad mums ļoti labi veicās. Starp 26 

Daugavpils rajona skolām mēs esam 2.vietā olimpiāžu rezultātos. 

Rajonu krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē 8.a.klases skolnieces D. 

Lazdāne ieguva 2.vietu un N. Babuškina – 3.godalgoto vietu. D. 

Lazdāne piedalījās Latgales novada krievu valodas olimpiādē un arī 

tur ieguva 3.vietu. Skolnieces olimpiādēm sagatavoja skolotāja G. 

Gedroviča-Juraga. Angļu valodas olimpiādē 7.klases skolēnam A. 

Trifanovam bija 3.vieta rajonā (skolotāja V. Zaiceva), informātikas 

olimpiādē 3.vieta – N. Babuškinai, 8.a. klases skolniecei, matemātikā 

– 3.vieta 7.a.klases skolniecei –V. Staļukjaņiecai (skolotāja A. Sarule) 

Vides projektos atzinība –L. Sondorei, 8.b.klases skolniecei (skolotāja 

N. Laitāne). Jāpateicas šiem skolēniem un skolotājiem par labiem 

rezultātiem olimpiādēs (Pielikums 10). 

Skolotājas E. Osipova, A. Konrašenkova un N. Laitāne sekmīgi 

konsultēja 9., 7.a. un 8.b.klases skolēnus zinātniski pētniecisko darbu 

rakstīšanā. Visi trīs skolēnu darbi bija augsti novērtēti rajona ZPD 

konkursā. L. Sondores darbs „Bioritmu ietekme uz skolēnu fizisko 

stāvokli un darba spējām” (skolotāja N. Laitāne) ieguva 1.vietu, A. 

Meļnika un V. Staļukjaneces (sk. E. Osipova un A. Kondrašenkova) 

ieguva 2.vietu. Jāpateicas par to šiem skolēniem un skolotājām.  
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Šogad skolā arī sekmīgi noritēja mācību priekšmetu dekādes. 

Sākumskolas dekādē „Brīnumlapas vēstījums” deva skolēniem praktisku 

prasmju, iemaņu un zināšanu kopumu dažādos priekšmetos.         

Valodas un mākslas dekādes tēma bija „Caur birzi brauc 

Ziedonis”. Šīs dekādes ietvaros valodas un mākslas skolotājas  

I. Parfjonova, N. Dudareva, V. Zaiceva, Z. Černika vadīja konkursus, 

organizēja radošo darbu izstādes, apmeklēja ar skolēniem mākslas 

izstādes un muzejus. Ļoti interesanti noritēja pasākums „Gramatikas 

pasaulē”, kuru organizēja skolotāja N. Dudareva 5. un 6.klases 

skolēniem. Dekādes noslēgumā notika interesants pasākums „Kultūras, 

kas vieno”, kurā skolēni prezentēja dekādes laikā paveikto un uzsvēra 

katras kultūras īpatnības. Visi 5.- 8. klašu skolēni piedalījās dekādes 

pasākumos.  

„Tehnoloģiju un zināšanu pamati” un „Cilvēks un sabiedrība” 

jomas skolotāji organizēja „Ceļojumu pa Eirāziju” 5.- 9. kl. skolēniem. 

Dekādes laikā tika organizēti interesanti integrēti pasākumi ķīmijā, 

bioloģijā, ģeogrāfijā, vēsturē, fizikā, matemātikā, informātikā, ekonomikā 

un sportā. Interesanti noritēja pasākums „Krievija: ar kalkulatoru pa 

ievērojamām vietām” 7.- 8.kl. skolēniem, kuru organizēja skolotājas A. 

Kondrašenkova un N. Laitāne.  

6.2. Audzināšanas darbs 
 

Audzināšanas darba mērķis Lāču  pamatskolā bija veidot skolēnos 

pilsonisko apziņu, attīstīt spēju apzināties sevi kā valsts pilsoni, aktīvo 

personību skolas, pagasta, rajona un valsts mērogā.  

 Lai veidotu vienotu klases audzinātāju darba sistēmu, skolā ir 

izstrādāta vienota dokumentācija klases audzinātāja darbam. Jau trešo 

gadu klases audzinātājām ir iespēja savā darbā izmantot skolas izstrādāto 

„Lāču pamatskolas audzināšanas darba programmu.” Mācību gada beigās 
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katrs klases audzinātājs izanalizē un apkopo, kas ir paveikts katrā klasē, 

kādas ir problēmas, lai tās novērstu jaunā mācību gada sākumā, plāno 

darbu par aktuālajiem jautājumiem sekojošās jomās:  

• veselīga dzīvesveida veicināšana; 

• karjeras izvēles iespējas; 

• pozitīvas gaisotnes veidošana klašu kolektīvos; 

• vērtību sistēmas izvērtēšana; 

• veicināt skolēnu radošo darbību klasē, skolā. 

Katram klases audzinātājam ir savs „portfolio,” kur apkopoti materiāli par 

savu audzināmo klasi, izanalizēti un izvērtēti mācību darba rezultāti savā 

mācību priekšmetā un audzināmajā klasē, veikta skolēnu izpēte, apkopota 

skolēnu izaugsmes dinamika. Klašu audzinātāju audzināšanas darba 

atskaitēs atspoguļots kādus pasākumus veica klasē, lai saliedētu 

kolektīvu, lai attīstītu prasmes sadarboties. Visos klašu kolektīvos 

atzīmēja dzimšanas dienas, Zinību dienu, Ziemassvētkus (sākumskolas 

skolēni atzīmē kopā ar vecākiem), Meteņus, pēdējo skolas dienu, visas 

klases rudenī gāja pārgājienā, bet pavasarī 1.- 8.kl. skolēni brauca 

ekskursijā uz Līgatni. Daudzas klases individuāli apmeklēja Naujenes 

novadpētniecības muzeju (3. un 8.b kl.), Daugavpils novadpētniecības 

muzeju (4., 5.a, 8.a, 8.b). Kolektīvie izbraukumi bija uz Daugavpils 

Ledus halli (5.b, 7.kl.), boulingu (4.,5.a, 9.kl.).  

Mācību gada laikā notika klases vecāku sapulces un divas vecāku 

kopsapulces. Klases vecāku sapulcēs tika izskatīti jautājumi par skolēnu 

sekmību un uzvedību, kā risināt dažādus konfliktus palīdzēja Naujenes 

pagasta sociālie darbinieki. Vecākus iepazīstinājām ar skolēnu zināšanu 

vērtēšanas sistēmu. Ar katru gadu palielinās vecāku skaits, kuri apmeklē 

skolu, interesējas par savu bērnu dzīvi skolā, visaktīvākie bija 1.a., 3., 

4.kl. skolēnu vecāki. Bieži ciemiņi vecāki bija skolas pasākumos: Zinību 

dienā, Ziemassvētkos, pop-ielā, Meteņos, pēdējā skolas dienā, pēdēja 
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zvanā 9.kl., izlaiduma ballē. Jau divus gadus kopā ar Naujenes Kultūras 

centru organizējām pagasta māmiņām pasākumu „Mana mīļā māmuliņa.” 

Vislabākā sadarbības forma ar vecākiem ir individuālās pārrunas „vecāki-

skolēns-skolotājs”, jo tas palīdz skolēniem uzlabot disciplīnu un mācību 

rezultātus.  

2006. gadā aktīvi skolas dzīvē darbojās Skolas padome, kuras 

priekšsēdētāja bija J. Linkeviča. Skolas padomē izskatītie jautājumi 

palīdz uzlabot mācību-audzināšanas darba kvalitāti, nostiprināt materiāli 

tehnisko bāzi, skolēnu ēdināšanu skolas ēdnīcā. Skolas padomes pārstāvji 

aktīvu dalību ņēma skolas normatīvo dokumentu izstrādē, piemēram, 

„Skolas nolikums”, „Iekšējās darba kārtības noteikumi” un veselīga 

dzīvesveida propagandēšanā skolēniem un viņu vecākiem. 

 Skolas direktore Skolas padomi iepazīstināja ar skolas budžetu un 

ar racionālu tā izpildīšanu. Jautājumus, kurus izskatījām skolas 

kopsapulcēs sākumā apspriedām Skolas padomes sēdē. 2006. gada 27. 

aprīlī skolas vecāku kopsapulcē izskatījām šādus jautājumus: Interešu 

izglītības darba rezultātu prezentācija, mācību procesa nodrošinājums ar 

nepieciešamajiem resursiem izglītības programmu realizācijā, skolēnu 

atpūtas organizēšana vasaras brīvdienās. 2006. gada 9. novembrī vecāku 

kopsapulcē ievēlēja jaunu skolas padomes sastāvu, kurš bija apstiprināts 

Naujenes pagasta padomes  sēdē 2006. gada 30. novembrī. Pirmajā 

Skolas padomes sēdē par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēja V. 

Linarti. Kā pozitīvu Skolas padomes darbā jāatzīmē, ka Skolas padomes 

locekļi aktīvi piedalījās pasākumu organizēšanā: Ziemassvētki, 

Mārtiņdiena, Lieldienas, Meteņi. Īpašu uzmanību jaunajam Skolas 

padomes sastāvam jāpievērš: 

- aktīvu līdzdalību  vecāku izglītošanai; 

- vecāku un klases audzinātāju savstarpējas sapratnes veidošanai no 

pirmās dienas līdz bērnu skolas beigšanai; 
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- motivēt aktīvākos vecākus mazāk aktīvo vacāku iekļaušanai 

līdzdarbībā. 

 

2006. gadā skolā darbojās sekojoši interešu izglītības pulciņi:  

Nr. Programmas nosaukums Pulciņa vadītājs 
Stundu 
skaits 
nedēļā 

Bērnu skaits 
pulciņā 

1. „Jaunie pētnieki” N. Laitāne 2 10 
2. „Jaunais aktieris” A. Solima 2 10 
3. Vokālais ansamblis O. Bančenkova 2 10 
4. Koris 5.- 9. kl. O. Bančenkova 2 26 
5. „Čaklās rociņas” G. Naumuškina 2 11 
6. Floristika I. Parfjonova 2 13 
7. „Jaunie mājsaimnieki” P. Koroļovs 1 16 
8. „Ar bērna acīm” A. Markoviča 1 12 

9. Netradicionālās mākslas 
pulciņš A. Solima 1 10 

10. „Populārais gleznotājs” A. Sarule 1 12 
11. „Mūsdienīgais dizaineris” A. Sarule 1 17 
12. „Grafiskā modelēšana” A. Sarule 2 27 
13. Ritmika N. Krivoguza 2 18 
14. Tautas deju pulciņš N. Krivoguza 2 16 
15. Skatuves runas pulciņš Z. Černika 1 10 
16. Vācu valodas pulciņš N. Dudareva 2 10 
17. Jaunie literāti N. Dudareva 1 12 
18. Pētījumu pasaule E. Osipova 1 8 
19.  Zinātkārie pētnieki A. Kondrašenkova 1 11 
20. Skolas valeoloģija N. Laitāne 1 8 
21. Angļu valodas pulciņš V. Zaiceva 1 32 
 

Skolas pulciņus apmeklēja 120 skolēni, kas ir 81% no kopēja 

skolēnu skaita un  51 skolēns apmeklēja ārpusskolas nodarbības.  

Skolēni pulciņos darbojas aktīvi, ar lielu interesi iegūstot labus 

rezultātus Daugavpils rajona un valsts mēroga konkursos un skatēs:  

- Skatuves runas pulciņa dalībnieki A. Antonovs un L. Sondore 

konkursā „Zvirbulis-2006” ieguva 3. vietas; 
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- Dramatiskais pulciņš „Lāčuki” par piedalīšanos Daugavpils rajona 

interešu izglītības metodiskā centra organizētajā skolu teātru skatē, 

tika apbalvoti ar Atzinības rakstu; 

- 5.-9.kl. koris piedalījās koru skatē un ieguva 2. vietu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2.-4.kl. vokālais ansamblis Daugavpils rajona konkursā „Do-re-mi” 

ieguva 3. vietu, bet duets Ž. Soņeca un V. Goga ieguva 2. vietu. 

- „Jaunie pētnieki” piedalījās vides izziņu spēļu konkursā „Iepazīsti 

vidi” un ieguva Atzinības rakstu, bet Daugavpils rajona vides 

izglītības konkursā „Mana izziņas taka” ieguva 3. vietu; 

- Pirmo gadu skolā darbojās 1.- 2.kl. deju pulciņš. Arī viņi piedalījās 

Daugavpils rajona deju kolektīvu skatē un ieguva 3. vietu; 
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-         Pulciņa „Jaunie literāti” dalībnieki aktīvi piedalījās Krievu kultūras 

centra rīkotajos konkursos, skatuves runas konkursā „Jeseņinam -110” L. 

Sondorei -1.vieta, A. Maskaļovai – 2. vieta, A. Petrovai – 3. vieta, slāvu 

kultūras dienās rīkotajā domrakstu konkursā brāļi K. Meļņiks – 1. vietu 

un A. Meļņiks – 2. vietu.   

- Vizuālās mākslas pulciņu dalībnieki piedalījās starptautiskajā 

lietišķās mākslas konkursā  „Lidice”, dalībnieki saņēma atzinības 

rakstus, lietišķās mākslas konkursā  „Raibais otējums” M. 

Strautmalis ieguva 2. vietu, S. Deržaveca un Netradicionālās 

mākslas pulciņš ieguva 3. vietas, bet pārējie – pateicības par 

piedalīšanos. Par piedalīšanos Daugavpils rajona vizuālās mākslas 

un lietišķas mākslas konkursā „Rudens ziedā” saņēmām pateicības 

rakstus. Par piedalīšanos konkursā „Uzzini par NATO” katrs 

dalībnieks saņēma galda kalendāru (skatīt pielikumu Nr.8 ). 

Apkopojot mūsu sasniegumus rajona konkursos un skatēs pa 

mācību gadiem ir jāatzīmē, ka skatuves runas konkursā „Zvirbulis” 

vienmēr ir bijušas godalgotās vietas, labi veicās vienmēr  arī muzikālajos 

konkursos, ar labiem rezultātiem vienmēr uzstājās pulciņš „Jaunie 

pētnieki” vides izglītības konkursos (skatīt pielikumu Nr.9).  

Lielu darbu ieguldīja skolotājas, lai sagatavotu skolēnus uzstāties 

Daugavpils rajona interešu izglītības metodiskā centra organizētajos 

konkursos un skatēs, par to jāpateicas skolotājām: O. Bančenkovai, N. 

Laitānei, N. Dudarevai, N. Krivoguzai, A. Solimai un A. Markovičai.  

2006. gada 1. jūnijā mūsu skolas dziedātāji 5.-9. kl. koris piedalījās 

Daugavpils rajona skolēnu Dziesmu un deju svētkos „Re, kā” Višķos.  

Jau vairākus gadus pēc kārtas visi skolas pulciņi aktīvi piedalās 

pagasta bērnu daiļrades festivālā „Uzsmaidīsim saulei.” Pateicoties skolas 

interešu izglītības pulciņiem skolā tika organizēti pasākumi, izstādes, 
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konkursi, kuros piedalījās gan klašu kolektīvi, gan interešu izglītības 

pulciņi.  

2005./2006. mācību gadā skolā  notika visi ieplānotie pasākumi:  

 

- Zinību diena; 

- Dzejas dienas; 

- Skolotāju diena; 

- Mārtiņdiena; 

- LR proklamēšanas diena; 

- Ziemassvētku pasākumi; 

- Valentīndiena; 

- Lieldienu pasākumi; 

- Mātes diena; 

 

- Pop-iela; 

- Meteņi; 

- Meža un dārza dienas;  

- Pēdēja skolas diena; 

- Pēdējais zvans; 

- Izlaiduma balle; 

- Pārgājiens(rudenī); 

- Ekskursija (pavasarī);  

- Tematiskās izstādes. 

 

 

Visi ieplānotie pasākumi un konkursi tika organizēti, lai attīstītu skolēnu 

intereses, lai iesaistītu skolēnus aktīvā darbībā.  

Vissvarīgākais pasākums 1.kl. skolēniem bija Ābeces svētki. Pateicoties 

klašu audzinātājām  B. Daļeckai un G. Naumuškinai pasākums bija ļoti 

interesants.  

 

Pēc skolēnu aptaujas rezultātiem visinteresantākie pasākumi skolēniem 

bija „Ziemassvētki”, pop-iela (vislabākie numuri bija 1.a, 1.b., 2., 5., kl.).  
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Bet sākumskolas skolēniem ļoti patīk konkursi „Super-meitene” un 

„Super-puika” .  

Katrs organizētais skolā pasākums, konkurss tika rīkots, lai izglītotu 

skolēnus, veicinātu patriotisko jūtu audzināšanu pret savu ciematu, 

Naujenes pagastu, Latviju. Rīkojot izstādes skolēni mācās estētiski 

noformēt, saskatīt skaisto. Skolas kopīgie pasākumi skolēnus satuvina, 

izrāda cieņu pret pārējiem, mācās ieklausīties citos cilvēkos.  

Sākumskolas skolēniem septembrī bija svarīgs notikums, jo svinīgi 

tika atklāts dienas centrs „Draudzīgā vide”. Bērniem radās iespēja 

organizēti pavadīt brīvo laiku, kamēr viņu vecāki ir darbā. Bērni 

nodarbojas un atpūšas izremontētās, mājīgās telpās pateicoties Bērnu un 

ģimenes lietu Ministrijas un Naujenes pagasta padomes atbalstītajam 

projektam, kuru realizējām no marta līdz septembrim. Centrs darbojas 

piecas dienas nedēļā no pusdienām līdz septiņiem vakarā.  
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Šī vasara skolēniem bija ļoti aktīva, jo pēc interešu grupas nodarbībām 

sākumskolas vecuma bērnu dienas centrā „Draudzīgā vide” divus 

mēnešus bērniem bija iespēja atpūsties, attīstīt jaunrades spējas, 

saskarsmes kultūru divu pedagogu A. Solimas un E. Osipovas līdzdalībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms Ziemassvētkiem rotājām klases un skolas gaiteņus, 

gatavojāmies konkursam „Ziemassvētku brīnums”, kurā ieguvām 2. vietu. 

Jau vairākus gadus pirms Ziemassvētkiem piedalījāmies labdarības 

akcijā, sākumskolas skolēni pagatavoja Ziemassvētku atklātnītes 

vientuļajiem cilvēkiem un brauca ciemos ar pašu sarūpētajām dāvanām 

pie Naujenes bērnu nama bērniem. Pa piektdienām Dienas centrā un 

skolas zālē rīkojām diskotēkas.  

Lieli palīgi skolā ir skolēnu 

pašpārvalde. Skolēnu pašpārvaldes 

prezidente bija 8. klases skolniece 

Lilija Sondore.  
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Skolēnu pašpārvalde veica šādus darbus: pārbaudīja dienasgrāmatu 

noformējumu, mājas darbu izpildi, vairākas reizes gadā pārbaudīja 

mācību grāmatas, palīdzēja organizēt skolas pasākumus: Skolotāju dienu, 

Pop-ielu, Ziemassvētkus, Valentīna dienu, kā arī organizēja skolas 

diskotēkas. Viens no lielākajiem viņu darbiem bija piedalīšanās projektā 

„Bērniem draudzīga skola.” Pašiem vajadzēja izstrādāt kritērijus 

skolēniem piemērotas vides izveidošanā un draudzīgas vides radīšanā. 

Visu gadu vajadzēja strādāt, lai izvirzītos kritērijus izpildītu, par visu 

paveikto rādījām un stāstījām Daugavpils rajona projekta „Bērniem 

draudzīga skola” 2. kārtas prezentācijā.  

Skolas pašpārvalde iesaka skolēniem rīkot kopīgos klašu pasākumus starp 

paralēlklasēm  vai citām klasēm, tas vairāk skolēnus saliedēs un kļūs 

draudzīgāki.   

Lāču pamatskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Naujenes pagasta 

sociālo dienestu, Naujenes pagasta bāriņtiesu, skolotāja A. Solima ir 

Naujenes pagasta bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle. 

Sadarbojoties ar šīm iestādēm palīdzam maznodrošināto ģimeņu bērniem, 

viņiem tiek piešķirtas skolā brīvpusdienas. Mācību gada sākumā piešķir 

pabalstus bērnu sagatavošanai skolai. Sadarbojoties ar policiju, bāriņtiesu 

klašu audzinātāji apseko sociāli nelabvēlīgās ģimenes. Vairākas reizes 

tika apmeklēta brāļu Beidu ģimene un A. Čirkina ģimene.  

Reida laikā Naujenes pagasttiesas priekšsēdētāja S. Locika Naujenes 

pamatskolas direktors P. Brovkins un Lāču pamatskolas direktora 

vietniece audzināšanas jomā Z. Šumska apmeklēja Beidu ģimeni, jo zēni 

bieži neapmeklē skolu,  iepazinās ar šīs ģimenes problēmām. Reida laikā 

apskatījām, kā bērni pavada brīvo laiku Lociku sporta zālē. Sadarbībā ar 

Naujenes policijas inspektoriem mācību gada laikā notika daudz pārrunu 

ar  Lāču pamatskolas skolēniem, kuri neievēro Naujenes pagasta saistošos 

noteikumus skolā, tās apkārtnē, ciematā, pusaudžu diskotēku laikā  
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kultūras  centrā. Policijas pārstāvji runāja ar skolēniem, viņu vecākiem un 

sastādīja administratīvo pārkāpumu protokolus.  

Jūnijā skolā darbojās interešu grupa sākumskolas skolēniem, skolēniem 

bija iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku, atpūsties. Nodarbības notika 

atbilstoši interešu grupas darbības programmai, kuru vadīja skolas 

pedagogi. Šī vasara skolēniem bija ļoti aktīva, jo pēc interešu grupas 

nodarbībām sākumskolas vecuma bērnu dienas centrā „Draudzīgā vide” 

divus mēnešus bērniem bija iespēja atpūsties, attīstīt jaunrades spējas, 

saskarsmes kultūru divu pedagogu A. Solimas un E. Osipovas līdzdalībā.  

Bērni ar skolotājām  gāja pārgājienos, brauca   ekskursijās, daudz laika 

pavadīja pie ūdens, veica daudz lietderīgu darbu. Bērniem tas ļoti patika 

un izteica vēlēšanas, ka arī nākamajā vasarā vēlas apmeklēt tādas 

nodarbības.  

Arī turpmāk audzināšanas un ārpusklases darbu jāplāno un jāvada tā, lai 

iegūtu godalgotās vietas, lai attīstītu bērnu spējas un intereses, lai 

veicinātu aktīvas, domājošas personības veidošanu. To spēsim veikt 

sadarbojoties ar vecākiem, Naujenes pagasta iestādēm. 

Ir jāpateicas visām klašu audzinātājām, interešu izglītības pulciņu 

vadītājiem, skolēnu pašpārvaldei, skolēniem un viņu vecākiem par 

sadarbību, par aktīvu līdzdalību Naujenes pagasta, Daugavpils rajona un 

valsts mēroga pasākumos, konkursos, skatēs.  

 

7. Skolas bibliotēkas darbs 
 

Skolas bibliotēkas pamatuzdevumi: 
 

1. Nodrošināt mācību procesu ar literatūru atbilstoši izglītības valsts 
standartiem un mācību    
saturam.  

      2.   Sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo   attīstību, 
daudzveidīgu interešu  
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            izkopšanu, pašizglītību un pedagogu profesionālās meistarības 
pilnveidi. 

3. Rosināt skolēnu interesi pret lasīšanu. 
 

      Lāču pamatskolas bibliotēkas fonds uz 01.01.2007.: 
 
                    8644 grāmatas summā Ls 12625,51     
no tiem: 

• mācību grāmatas –5098 grāmatas summā Ls 9814,44     
• daiļliteratūra –3546 grāmatas summā Ls 2811,07. 

 
       2006.gadā  bibliotēkā  ienāca 391 jauna grāmata  summā   Ls 
836,57                   
 
    tajā  skaitā: 
                      no Naujenes pagasta budžeta līdzekļiem  134  grāmatas 
summā Ls 444,49; 
                      no valsts budžeta līdzekļiem  98 grāmatas summā Ls 294 ; 
                      uzdāvinātas  no vecākiem  15 grāmatas summā Ls 55,33; 
                      uzdāvinātas  no Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes 23 
grāmatas summā Ls 21,0;  
                      dāvinājums no Saskaņas Centra 121 grāmata summā Ls 
21,75. 
 
      2006. gadā no bibliotēkas fonda izslēgtas 275 grāmatas summā Ls 
360,13: 
                    
                       Daiļliteratūra: 116 grāmatas summā Ls 68, 55 
                       Mācību grāmatas 159 grāmatas summā Ls291,58 
 
     2006. gadā bibliotēkas fonds palielinājās par 116 grāmatām summā 
Ls 476,44 
 
     2006. gadā skolas bibliotēka  abonēja  4 laikrakstus  un 7 žurnālus.  
Abonēšanai  bija iedalīti 148 lati, kas ir vairāk par Ls 5,88 par 2005.gada 
periodu 
 
Lāču pamatskolas bibliotēku apmeklēja 172 lasītāji.: 
 
               no tiem: skolēni –147 
                                                     1.-4. klašu skolēni -45 
                                                     5.-9. klašu skolēni –102 
               pieaugušie lasītāji (skolotāji un skolas darbinieki) –25 
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      2006. gadā bibliotēkas apmeklējumu skaits sastāda  1485 , kas par  
178 vairāk, nekā 2005. gadā , 
        izsniegtas  3173  grāmatas: 
                            * mācību grāmatas –1523 grāmatas 
                             *daiļliteratūras, metodiskas un uzziņu literatūras –1650 
grāmatas 
 
Pagājušajā gadā bibliotēkas telpas platība tika  paplašināta .Tagad  
bibliotēkā ir lasītava ar jaunām mēbelēm . Šeit ir  9 iekārtotas vietas 
lasītājiem. Lasītāji tagad var pastrādāt ar izziņu literatūru, gatavot 
referātus,  strādāt pie zinātniski-pētnieciskajiem darbiem, apspriest jaunās 
grāmatas, vai palasīt žurnālus un laikrakstus. 
            Lasītavā  tika organizētas izstādes veltītas literātu jubilejām – 5, 
arī svētku un atceres dienas – 6. Bibliotēkā  darbojās gada laikā 5 
pastāvīgās izstādes: ”Mana Latvija”, “Latgales pusē”, “Naujenes 
pagastā”, “ Es un Eiropas Savienība”, “Ilgu mūžu grāmatai” 
 
            Mācību gada laikā  skolēni tika aicināti uz bibliotēkas stundām, 
nodarbības notika lasītavas telpā(tās notika pēc tematiskā plāna katrā 
klasē 1stunda semestrī) . Ar īpašu interesi piedalās bibliotēkas stundās 1. 
klases skolēni, jo stundas tēma viņiem ir “Iepazīšanās ar bibliotēku”, “Kā 
pareizi saņemt grāmatu bibliotēkā” Arī 9.klases skolēniem ir interesants 
stundas temats –“Kā izmantot bibliotēku savas karjeras veidošanai”. 
Bibliotēkas stundās skolēni mācījās gan praktiski , gan teorētiski kā 
izmantot bibliotēkas fondu mācību procesā, lai paplašinātu  savu 
redzesloku un attīstītu savas iemaņas orientēties bibliotēkas fondā. 
 
            Bibliotēkā gada laikā bija organizēti dažādi  pasākumi:  

• Dzejas dienas (īpaši skolēniem palika atmiņā tikšanās ar  
Naujenes pagasta bērnu dzejnieci – Stepanīdu Miloševiču). 

• Sākumskolas dekāde: 
                             Dzejas konkurss ”Skaista mūsu dzimtā zeme”  
                              Pasākums “Meža vārdnīcas  lappuses” 
• Konkurss “Gada lasītājs”  
• Viktorīna ”Vai tu esi lasījis?“ 

 
Skolas bibliotēka cieši sadarbojas ar  Naujenes Tautas bibliotēkas filiāli 
Locikos. Tika organizēti kopīgie pasākumi, tos skolēni aktīvi  apmeklē: 

• Tikšanās ar jaunas grāmatas autoru  - J. Golubevu. 
• Pasaules bibliotēkas diena. 
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Gada laikā  metodiskās komisijas sēdēs un apspriedēs pie administrācijas 
notika jaunākās metodiskās, mācību un daiļliteratūras apskats. Tās 
mērķis: 

- iepazīstināt skolotājus ar  
izdevniecību jaunumiem; 
 
- apspriest un apstiprināt 
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. 
No 30.08.2006. bibliotēkā strādā jauna bibliotekāre. 
              2007. gadā bibliotēkas darbā tika ieplānots sekojošo problēmu 
risināšanai: 
                  1. Papildināt bibliotēkas fondu ar nepieciešamo mācību, 
uzziņu, metodisko un  daiļliteratūru.                                                                                                                                 

   2.  Sākt bibliotēkas elektronisko katalogu sastādīšanu. 
   3. Turpināt sadarbību ar Naujenes Tautas bibliotēku un 
Naujenes pamatskolas bibliotēku un Naujenes Bērnu un jauniešu 
centru. 
   4.   Ieinteresēt  skolēnus bibliotēkas darbā. 
   5. Organizēt izstādes un pasākumus, sadarbībā ar  skolēniem 
un skolotājiem. 

6. Popularizēt jaunākās grāmatas. 
7. Strādāt pie bibliotēkas fonda papildināšanas.   

       
8. Finansējums un tā izlietojums 

Lāču pamatskolas budžets 2006.gadā sastāv no sekojošiem ieņēmumiem 

Ls 136649 apmērā: Naujenes pagasta pamatbudžeta piešķirtajiem 

līdzekļiem Ls 31765, mērķdotācijas no rajona padomes pedagogu darba 

samaksai un VSAOI Ls 98710, dotācijas no Bērnu un ģimenes lietu 
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Lāču pamatskolas 2006.gada ieņēm um i

Merķdotāci ja no 
rajona padomes 

pedagogu 
atalgojumiem; 
98710; 73%

Merķdotācija no 
rajona padomes 
mācī bu grāmatu 
iegādei; 294; 0%

Maksas 
pakalpojumi; 174; 

0%

Pašvaldī bas 
budžeta 

finansējums; 
31471; 23%

Projekts; 6000; 
4%

ministrijas (projekts „Sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs 

„Draudzīga vide”” Ls 6000), no saņemtajiem maksas pakalpojumiem  

Ls 174, kas novirzīti mācību līdzekļu, kancelejas preču iegādei un 

ekskursijām vasaras interešu grupai „Draudzīga vide”. 

Lāču pamatskolas vidējais budžeta pieaugums 3 gadu laikā ir 43%,  

pašvaldības pamatbudžeta finansējuma vidējais pieaugums 3 gadu laikā ir 

20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lāču pamatskolas 2006.gada budžeta izdevumos, vislielākais īpatsvars 

83% bija pedagogu un darbinieku darba samaksai un VSAOI. Salīdzinot 

ar 2005.gadu sakarā ar algu paaugstināšanu ir par 40% palielinājies 

pašvaldības līdzekļu apjoms darbinieku darba algām, jo ir ieviesta 

jaunizveidotajā dienas centrā „Draudzīga vide” jauna likme pedagogam, 

apkopējai un piemaksa skolas direktorei par tā vadīšanu un ir pieaugušas 

arī darbinieku darba samaksa. Šo ietekmējošo faktoru rezultātā 2006.gadā 

vidējā darba alga 1 darbiniekam no pašvaldības finansētajiem 

darbiniekiem sastādīja 104 Ls, bet 2007. gadā ir plānota par 46 latiem 

lielāka un sastādīs 150 latus. Pedagogu vidējā darba alga bija 390 lati un 

2007.gadā prognozēts pieaugums 87 latu apmērā un alga sasniegs 477 

latu apmēru. 
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Lāču pamatskolas 2006.gada izdevumi

Kapitālie izdevumi; 
3892; 3%

Atalgojumi un 
VSAOI; 113569; 

83%

Materiālu, 
energoresursu, 
ūdens, inventāra 
iegāde; 15690; 

11%

Komandejumi; 41; 
0%

Pakalpojumu 
apmaksa; 2558; 

2%

Grāmatu un 
žurnālu iegade; 

899; 1%

11 % no 2006. gada iestādes budžeta izdevumiem sastāda 

materiālu, energoresursu un inventāra iegāde, kuri attiecībā pret 

2005.gadu ir palielinājušies par 50%. Pieaugumu ietekmēja projekta 

„Sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs „Draudzīga vide” realizācijai 

iegādātie remonta materiāli, lai izremontētu 5 kabinetus, foajē un kāpņu 

telpu. Energoresursu  izdevumu palielināšanos salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu ietekmēja cenu pieaugums.  Energoresursu un komunālo 

pakalpojumu izlietojums skolas ēkā notiek pamatojoties uz izstrādātajiem 

un apstiprinātajiem limitiem, ievērojot ekonomijas pasākumus, kuru 

rezultātā noteiktie limiti ir ievēroti. 

Kapitālie izdevumi ir Ls 3893, kas sastāda 3% no iestādes 

izdevumiem. Projekta sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs 

„Draudzīga vide” realizācijas gaitā par  Ls 2530 iegādāta telpu iekārta, 

mēbeles, baseins ar bumbiņām. Par pārējo summu iegādāts mēbeļu 

komplekts bibliotēkas lasītavai, datortehnika un datorgaldi.    

2006.gadā Lāču pamatskolā tiek iegādātas mācību grāmatas par 

kopējo summu Ls 738, tai skaitā finansējums grāmatu iegādei no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem ir saskaņā ar pagasta padomes 

noteiktajiem mācību grāmatu iegādes limitiem 1 skolēnam un sastādīja 

444 lati, kas nav pietiekams, jo katram skolēnam būtu nepieciešami 2 

komplekti mācību grāmatu, lai nepārsniegtu somas svaru, saskaņā ar 

Latvijas Republikā noteiktajām sanitāri  higiēniskajām normām. Ls 294 

apmērā saņemta Daugavpils rajona padomes mērķdotācija mācību 

grāmatu 

iegādei. 
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Pamatojoties uz ikgadēju Lāču pamatskolas budžeta pieaugumu, 

palielinās izdevumi uz 1 audzēkni. 2004. gadā tie sastādīja 170 latus, 

2005. gadā 167 

latus, bet 2006. gadā 

219 latus, tātad 3 

gadu laikā izdevumi 

uz 1 audzēkni ir 

pieauguši par 30%.  

Pamatojoties 

uz iepriekšminēto 

var secināt, ka 2006. 

gada budžets ir sekmējis skolas attīstību, mūsdienīgas materiālās bāzes 

izveidošanu, mācību kvalitātes paaugstināšanu un audzēkņiem drošas, 

sakoptas vides nodrošināšanu.  

Par prioritātēm skolas finansējumā bija skolas materiāli-tehniskās 

bāzes nodrošināšana, skolas nodrošināšana ar energoresursiem.  

Ar mērķi palielināt mācību procesa efektivitāti visa gada laikā liela 

uzmanība tika pievērsta, pirmkārt, mācību līdzekļu, iekārtu un uzskates 

materiālu iegādei. Skolas mācību kabinetu materiālās bāzes 

papildināšanai 2006. gadā izlietoti līdzekļi Ls 815. Iegādāti mācību 

līdzekļi mājturības  kabinetiem (meitenēm) un  datora komplekts 

informātikas kabinetam. Skola iegādājās 2 jaunus magnetafonus, printeri.  

Tika iegādātas mēbeles skolas bibliotēkas lasītavai un 3 datora galdi 

informātikas kabinetam uz summu Ls 1620.    

Par vissvarīgāko notikumu Lāču pamatskolas saimnieciskajā 

darbībā 2006. gadā var uzskatīt, to, ka bija izstrādāts un saņēma atbalstu 

projekts „Sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs „Draudzīgā vide””.  

Projekta realizācijai Bērnu un ģimenes lietu ministrija iedalīja Ls 6000, 

līdzfinansējums no Naujenes pašvaldības sastādīja Ls 2571 ( kopējā 
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summa Ls 8571,0). Tika nolemts ierīkot dienas centru Lāču pamatskolas 

ēkas 3. stāvā, bijušā muzeja telpās.  

Saskaņā ar skolas sagatavošanu 2006./2007. mācību gadam vasaras 

remontdarbu plānu,  2006. gada jūnijā un augustā skolā tika izdarīts 

kosmētiskais remonts. Kā parasti, lielu palīdzību skolai sniedza mūsu 

skolēnu vecāki, kuri ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem jūnija 

mēnesī izdarīja kosmētisko remontu 13 klašu kabinetos uz kopējo summu 

Ls 166. Tika iepirkti aizkari uz kopējo summu Ls 83. Visās klasēs  tika 

izkrāsotas grīdas, gandrīz visās nokrāsoti plintusi, durvis, radiatori, 

tāfeles. Dažās klasēs tika veikta griestu balsināšana, sienu un logu 

nokrāsošana. Mēs pateicamies skolēnu vecākiem par atsaucību un 

palīdzību. 

Citās skolas telpās nepieciešamais remonts tika veikts par skolas budžeta 

ieplānotajiem līdzekļiem. Remonta materiālu un remonta inventāra 

iegādei izlietota līdzekļu summa Ls 405. Praktiski visi remontdarbi tika 

paveikti ar skolas tehnisko darbinieku spēkiem. Visa remonta materiāli 

bija iegādāti savlaicīgi.  

Sākumskolas vecuma bērnu dienas centrā „Draudzīgā vide” veikts 

remonts  uz summu Ls 1551, 65. 

2005./2006. mācību gadā skolas darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi 

bija apmaksāti  Ls 220 apmērā.  

 

8.1. Darba aizsardzības pasākumi 
Saskaņā ar LR Darba aizsardzības likumu, kā arī LR MK 2001. gada 

23. augusta noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības 

veikšanas kārtība” un LR MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 

526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darbā aprīkojumu un strādājot 

augstumā” prasībām 2006. gadā Lāču pamatskola liela vērība tika 
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pievērsta darba aizsardzības jautājumu risināšanai, lai skola atbilstu darba 

drošības, higiēnas un ugunsdrošības prasībām.  Darba vides iekšējās 

uzraudzības īstenošanas plānā 2006. gadam paredzētie pasākumi tika 

veikti, saskaņā ar noteiktajiem termiņiem. Svarīgākie no tiem bija: 

1. 2006. gada sākumā skolā tika veikta risku noteikšana un 

novērtēšana visās darba vietās. 

2. Skola tika nodrošināta ar pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. 2006. gada jūlija mēnesī 

tika nokomplektētas medicīniskā palīdzības aptieciņas mājturības 

kabinetā meitenēm un mājturības kabinetā zēniem (darbnīcās). 

Saskaņā ar 2. pielikumu LR MK 2002. gada 2. jūlija noteikumiem 

Nr. 279 šim nolūkam bija iegādāti medikamenti uz summu Ls 

24,84. 

3. Atsevišķas darbinieku grupas (apkopējas, sētnieks) nodrošinātas ar 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem: dažādu veidu cimdiem 

(gumijas, kokvilnas), zābakiem. Kopējā summa sastādīja Ls 35.  

4. Skolas tehniskie darbinieki nodrošināti ar nepieciešamiem darba 

rīkiem un inventāru. 

5. 2006. gada jūlija mēnesī par summu Ls 48 tika iegādāti 2 

ugunsdzēšamie aparāti dienas centram „Draudzīgā vide”, kuri 

pilnīgi atbilst LR MK 17.02.2004. noteikumu Nr. 82  prasībām.  

6. Skolas darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri,  tika apmaksāta 

ikgadējā medicīniskā veselības pārbaude uz kopējo summu Ls 

96,0. Svarīgi atzīmēt, ka 2006. gadā saskaņā ar 3. pielikumu MK 

2004. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 527  SIA  Medicīniskā firma 

„DINAZ” ieviesa obligātās veselības pārbaudes kartes katram 

skolas darbiniekam.  

Kopējā līdzekļu summa, kura bija izlietota Lāču pamatskolas 2006. gada 

darba aizsardzības jautājumu risināšanai sastādīja Ls 124,97. 
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2006. gada augustā skola saņēma Latgales reģionālās valsts darba 

inspekcijas Atzinumu Nr. 266-2005-4 par atbilstību ekspluatācijas 

drošības prasībām darba aizsardzībā. Atzinumā teikts, ka Lāču 

pamatskola atbilst ekspluatācijas drošības prasībām darba aizsardzībā, 

trūkumu un pārkāpumu darba aizsardzības jautājumos nebija.  

 

8.2. Higiēnas un sanitāro normu ievērošana 
Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējas vidējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēm” prasībām, liela vērība Lāču pamatskolā pastāvīgi tiek pievērsta 

sanitāro un higiēnas normu ievērošanai. Skolas tehniskais personāls 

apzinīgi izpilda savus pienākumus (skolas telpu, klašu un gaiteņu mitra 

uzkopšana, tualešu un ģērbtuvju uzkopšana, telpu vedināšana, logu, 

durvju, sienu, gaismas ķermeņu mazgāšana u.c.) Stingri, saskaņā ar 

apstiprinātajām skolas darba kārtības prasībām, darbā tiek izmantoti tikai 

Labklājības ministrijas Nacionālās vides un sabiedrības veselības centra 

šādām nolūkam atļauti sertificēti līdzekļi. Tie glabājas atbilstošos traukos 

bērniem nepieejamā vietā. Stingri ievērots uzkopšanas inventāra 

marķējums. Mācību kabinetos stingri ievērots skolēnu mēbeļu (soli, 

krēsli) marķējums atbilstoši skolēnu augumam.   

Tehniskajiem darbiniekiem skolas ēkas katrā stāvā ir aprīkotas atsevišķas 

saimniecības telpas (atpūtai, personīgo lietu uzglabāšanai).  Šīs telpas 

vienmēr atrodas ideālā kārtībā. Tur ir ļoti daudz istabas ziedu. Viss tas 

labvēlīgi ietekmē uz personāla darba spējām. 

Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās 

nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība” 

2006. gadā augustā Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils filiāles 

laboratorija veica dzeramā ūdens kārtējo monitoringu Lāču pamatskolā 

(ūdens paraugs ņemts virtuvē trauku mazgātavā). Maksa par šo 
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pakalpojumu sastādīja Ls 46,0. Skola saņēma atzinumu par testējamo 

rādītāju atbilstību pieļaujamām normām (pārsvarā dzeramā ūdens 

kvalitāte atbilst normām).  

2006. gada augusta mēnesī skolas atbilstību higiēnas un sannormām 

pārbaudīja Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils filiāles speciālisti, 

kuri augsti novērtēja to un noraidījumu praktiski nebija. 

2006. gada 23. novembrī skolā tika veikta Valsts sanitārās inspekcijas 

plānveida kontrole, trūkumi nebija konstatēti.  

2006. gadā skolā liela vērība tika pievērsta energoresursu lietderīgai un 

taupīgai izmantošanai. Ar šo mērķi pastāvīgi tika veikti kontroles 

pasākumi:  

1. Tika organizēta stingra kontrole par ūdens izlietošanu skolas ēdnīcas 

mazgātavā, kur uzstādīts papildus ūdens skaitītājs. Kā arī organizējām 

stingru kontroli par auksta ūdens patēriņu skolā kopumā. Regulāri tika 

veiktas sanitāro mezglu stāvokļa pārbaudes, pēc nepieciešamības veicam 

klozetpodu, cauruļu, izlietņu u.c. remontu.  

2. Tālruņa izmantošanā visa gada periodā tika veikta stingra kontrole par 

telefona zvaniem. 

3. Elektroenerģijas patēriņa uzskaite tika organizēta stingrā kontrolē par 

elektroenerģijas izmantošanu stundu un starpbrīžu laikā skolas gaiteņos, 

labierīcību telpās un mācību klasēs. Tika veikta virtuves elektroplīts 

ieslēgšanas un izslēgšanas uzskaite saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto 

grafiku. Skaitītāju rādītāji pastāvīgi  tiek  reģistrēti speciālajā žurnālā. Lai 

ekonomētu elektroenerģiju skolas tehniskais personāls, dežurējošie 

skolotāji pārbauda, lai starpbrīžu laikā skolas gaiteņos, klasēs un citās 

telpās bez īpašas vajadzības nedegtu gaisma. Skolotāji un tehniskais 

personāls tika iepazīstināti ar elektroenerģijas limitiem ražošanas 

sanāksmē. Arī visi iepazīstināti ar limitiem telefona lietošanai, ar limitiem 

ūdens lietošanai iepazīstināti arī virtuves darbinieki. 
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4. Siltumenerģijas patēriņu uzskaite: uz visu apkures sezonu tika 

izstrādāts un apstiprināts temperatūras režīms skolas telpām (pēc 

nepieciešamības režīms bija izmainīts, saskaņā ar laika apstākļiem).  

Tā rezultātā 2006. gada beigās skolā bija ievērojama ekonomija gandrīz 

visu veidu energoresursu izlietošanā. Ekonomija par centrālapkuri 

sastādīja Ls 192,42.  

 
9. Iestāžu darbinieku nodarbinātība 

 
Skolā strādāja saliedēts skolas kolektīvs, kur ir pedagoģisko kadru 

stabilitāte, apzinīgi savus pienākumus veica skolas tehniskais personāls. 
Skolā strādāja 23 darbinieki (33,84 likmes), no tiem 22 sievietes un viens 

vīrietis, 17 pedagogi (16 sievietes un 1 vīrietis) – 27,59 likmes, tajā 

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

likmes – bibliotekāre, 1,363 lik. – pulciņu skolotāji, saimniecības pārzine 

– 1 likme, lietvedības sekretāre – 0,5 lik., apkopēja – 4 likmes, sētnieks – 

1 likme.  

Darbinieku sadalījums pēc vecuma:  

- no 30 līdz 40 gadiem- 8 cilvēki; 

- no 40 līdz 50 gadiem -  9 cilvēki; 

- vairāk par 50 g. – 6 cilvēki. 

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža:  

Līdz 5 gadiem – 1; 

Līdz 10 gadiem – 2; 

Līdz 20 gadiem – 6; 

Vairāk par 20 – 8. 

2006. gadā skolā notika kadru maiņa. Atnāca jauna mūzikas skolotāja un 

saimniecības pārzine iepriekšējo vietā.  
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10. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 
 

Nepārtraukta jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve ir 

noteicošie faktori skolotāja profesionālās meistarības un kompetences 

pilnveidē, kas sekmē radošu, kvalitatīvu uz rezultātiem balstītu darbību. 

Skolotāju tālākizglītošana notika šādos virzienos: 

o iekļaujoties skolas darba sistēmā (pedagoģiskās 

padomes sēdes, metodisko komisiju darbs); 

o darbojoties rajona metodiskajās apvienībās, aktīvi 

piedaloties rajona semināros; 

o strādājot pie individuālās metodiskās tēmas; 

o profesionālās pilnveides kursu apgūšana. 

 Gada laikā notika 6 pedagoģiskās sēdes, kurās tika izskatīti 

jautājumi par 2005./ 2006. mācību gada pamatuzdevumu īstenošanu, tika 

izanalizēti mācību un audzināšanas darba rezultāti skolā, bija izskatīts 

jautājums par sākumskolas lomu iemaņu un prasmju veidošanā 

skolēniem, tika apspriests jautājums par mācību satura izmaiņām 1., 4. un 

7. klašu programmās un par šo programmu realizēšanu šajās klasēs, par 

3., 6. un 9. klašu izglītojamo gatavību valsts pārbaudes darbiem.   

Visi skolas pedagogi bija iesaistīti skolas metodisko komisiju 

darbā. Skolā darbojās četras metodiskās komisijas.  
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Metodiskais darbs skolā tiek organizēts tā, lai pedagogs 

orientētos un sekotu laikam, apzinoties, ka skolotājam pārmaiņu procesā 

pašam jāspēj būt elastīgam un kreatīvam, lai rastu vēlmi darboties un būtu 

motivēts sevi pilnveidot. Metodiskās komisijas savā darbā vadās pēc 

skolas izstrādātajiem darbības pamatvirzieniem, kas top balstoties uz 

skolotāju, metodisko komisiju vadītāju ieteikumiem, iepriekšēja gada 

darba vērtējumu. 

Metodisko komisiju organizētajās sēdēs pedagogi diskutēja par 

izglītības aktualitātēm, tika risināti jautājumi par mācību un audzināšanas 

darba pilnveidi, mācību procesa kvalitātes paaugstināšanu, jauno mācību 

priekšmetu ( sociālās zināšanas, ētikas, dabas zinību u.t.t.) pasniegšanu, 

mācību priekšmetu dekāžu organizēšanu un citi svarīgi jautājumi. 

Pedagogi regulāri iepazinās ar jaunākajām atziņām mācību metodikas 

jautājumos. Pašizglītošanās procesā skolotāji izmanto žurnālus “Sākums”, 

“Skolotājs”, “Skolotāja almanahs” publicēto pieredzi un atziņas.  

Skolotāji regulāri apmeklēja Izglītības pārvaldes rīkotos skolotāju 

seminārus, kuros guva papildus informāciju par jaunākajām darba 

formām, metodēm un 

atziņām; piedalījās 

izbraucienos uz mūsu 

rajona un kaimiņu 

rajona skolām, kur 

iepazinās ar citu skolu 

skolotāju darba 

pieredzi. Mūsu skolā 

tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils rajona vēstures 

skolotājiem.  

Vēstures skolotāja A. Kondrašenkova parādīja, kā savās stundās 

izmanto jaunās tehnoloģijas (datoru) skolēnu zināšanu paplašināšanai un 
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skolēnu intereses attīstīšanai vēstures stundās. Semināram un vēstures 

skolotājiem tika sagatavots ļoti labs un interesants izdales materiāls.  

Septembrī skolu apmeklēja Balvu rajona skolu direktori, lai 

iepazītos ar sākumskolas skolēnu brīvā laika organizēšanu dienas centrā 

„Draudzīgā vide” un moderno tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā. 

Novembrī notika Daugavpils rajona skolu ģeogrāfijas skolotāju pieredzes 

apmaiņas seminārs. Ģeogrāfijas skolotāja N. Laitāne novadīja ģeogrāfijas 

stundu informātikas kabinetā, izmantojot datorus. Skolotāja pastāstīja un 

parādīja, kā savās stundās izmanto jaunās tehnoloģijas. 

Klases audzinātājas hospitēja stundas savās audzināmajās klasēs. 

2005./ 2006. mācību gadā skolotāji mācījās profesionālās 

meistarības pilnveides kursos.  21 kursu programmu apguva skolotājas T. 

Titkova, G. Gedroviča-Juraga, O. Bančenkova, A. Solima, B. Daļecka, V. 

Zaiceva, I. Parfjonova, E. Osipova, A. Kondrašenkova, Z. Černika, N. 

Laitāne. Iegūtās jaunākās, interesantākās metodiskās atziņas skolotāji 

cenšas ieviest reālajā skolas darbā savās stundās, kā arī darbā ar 

vecākiem. Nākošgad arī turpināsim šo darbu. (pielikums 7) 

 

 

 

11. Darba alga un sociālās garantijas  
No Daugavpils rajona padomes saņemtās valsts budžeta 

mērķdotācijas, atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2006. gadam”, 

sastādīja Ls 98 710. Vidēji viena skolotāja darba alga sastādīja Ls 480.  

No Naujenes pašvaldības budžeta tehnisko darbinieku darba alga 

sastādīja Ls 8 756. Vidēji viena tehniskā darbinieka darba alga sastādīja 

Ls 104.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 42 

Jāatzīmē, ka pēdējo triju gadu laikā, pedagogu darba alga redzami 

paaugstinājās. To var redzēt grafikā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada 30. novembrī Naujenes pagasta padomē tika 

apstiprināts jauns „Lāču pamatskolas darbinieku darba samaksas un 

sociālo garantiju Nolikums”, kurš skolas darbiniekiem – Lāču 

pamatskolas direktorei, viņas vietniekiem, pedagogiem, lietvedības 

sekretārei, saimniecības pārzinei, tehniskie darbiniekiem – paredz darba 

samaksu un sociālo garantiju saņemšanu.  

 Saskaņā ar šo nolikumu skolas darbiniekiem bija iespēja saņemt ne 

tikai darba samaksu, bet arī piemaksu par darba kvalitāti un prēmijas.   

Pabalsti un piemaksas  darba algām 2006. gadā sastādīja   Ls 1617, t.sk.  

• Parfjonovai tika apmaksāti 50% (Ls 145) par apmācību Rēzeknes 

augstskolā ; 

• Pabalstus, sakarā ar grūto materiālo stāvokli saņēma skolotāja A. 

Markoviča (Ls 65) tehniskie darbinieki – J.Rubina (Ls 55) un L. 

Pivrika (Ls55).  

• Skolas direktore tika prēmēta par veiksmīgu projekta „Dienas 

centra „Draudzīgā vide”” realizāciju Ls 100.  
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• Sakarā ar Skolotāju dienu, ar naudas balvām tika apbalvotas 

skolotājas N. Laitāne (Ls 70) un A. Kondrašenkova (Ls 30).  

• Skolotājas N. Dudareva un E. Osipova tika apbalvotas ar Naujenes 

pagasta Atzinības rakstiem un naudas prēmijām (Ls 20).  

• Pēc olimpiāžu rezultātiem skolotājām G. Gedrovičai – Juragai, N. 

Laitānei, A. Solimai, tika pasniegti Naujenes pagasta padomes 

pateicības raksti un piešķirtas naudas  balvas.  

• Par aktīvu piedalīšanos Lāču pamatskolas sagatavošanai jaunajam 

mācību gadam skolas tehniskie darbinieki prēmēti – Ls 200. 

• Izmaksāts atvaļinājuma pabalsts skolas direktorei darba algas 

apmērā.  

12. Komunikācijas ar sabiedrību 
              Viens no galvenajiem komunikācijas ar sabiedrību uzdevumiem 

ir veidot un uzturēt pozitīvu sabiedrisko domu par skolu, par aktuāliem 

procesiem un notikumiem tajā. 

 Tā kā skolas dibinātājs ir Naujenes pagasta padome, tāpēc pirmkārt 

notiek tiešā sadarbība ar Naujenes pagasta padomi un tās 

struktūrvienībām. Mēs pateicamies Naujenes pagasta padomes 

priekšsēdētājai Vasilisai Pudovkinai par prasmīgu vadīšanu un operatīvo 

lēmumu pieņemšanu, saistīto ar skolas darbību un tās prestiža 

paaugstināšanu pagasta iedzīvotāju vidū. Pateicoties priekšsēdētājas 

idejai tika izstrādāts un realizēts projekts sākumskolas vecuma bērnu 

dienas centra „Draudzīgā vide” organizēšanai, kuru atbalstīja Bērnu un 

ģimenes lietu ministrija. Tā kā šis projekts pieprasīja līdzfinansējumu, arī 

šeit pagasta padome Vasilisas Pudovkinas vadībā atrada papildlīdzekļus 

tā realizācijai.  
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Starp pagasta padomes priekšsēdētāju, skolas direktoru un skolas 

arodorganizāciju ir noslēgta Vienošanās, pateicoties kurai skolas 

darbiniekiem ir tiesības saņemt materiālos pabalstus un prēmijas. 

Jāpateicas Pudovkinas kundzei par viņas neizsīkstošo  enerģiju, par to, ka 

viņa vienmēr atrod laiku būt kopā ar mums pasākumos, veltītos Skolotāju 

dienai, Zinību dienai, Pirmklasnieku svētkos, Pēdēja zvana un Izlaiduma 

vakarā. Mēs esam pateicīgi pagasta padomes administrācijai: 

izpilddirektoram - Aleksandram Aizbaltam, lietu pārvaldes vadītājai – 

Inārai Miglānei un vecākajai lietvedei – Ritai Jankovskai, finanšu nodaļas 

vadītājai Gaļinai Boronenko, galvenajai grāmatvedei – Nataļjai 

Annišiņecai, vecākajai grāmatvedei – Terēzei Miglānei, grāmatvedei – 

Aļonai Bazuļevai,  ekonomistei – Gunai Smelcerei par kvalitatīvu 

padomu un palīdzības sniegšanu.  

 Ar mērķi reklamēt skolu un paaugstināt tās prestižu, tika organizēti 

dažādi pasākumi, kuros aktīvi piedalījās skolēnu vecāki un vietējie 

iedzīvotāji (Ziemassvētki, Mātes diena, Lieldienas, Meteņi). Divas reizes 

gadā skola organizē atvērto durvju dienu vecākiem, kuru norises laikā 

vecāki varēja apmeklēt mācību priekšmetu stundas, parunāt par mācību 

un audzināšanas jautājumiem ar skolas administrāciju, klašu 

audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem.  

Liels gods skolai bija sākumskolas vecuma bērnu dienas centra 

„Draudzīgā vide” atklāšana, kurā piedalījās augstie viesi: Bērnu un 

ģimenes lietu ministrs Ainārs Baštiks, Daugavpils rajona padomes  

izpilddirektors Vitālijs Aizbalts, Naujenes pagasta padomes 

priekšsēdētāja Vasilisa Pudovkina, Jezupovas svēto Pētera un Pāvila 

Romas katoļu baznīcas priesteris Valērijs Oļševskis.  

Skolas darba pieredze skolēnu mācīšanā un audzināšanā tika 

atspoguļota avīzēs „Latgales laiks” un „Naujenes vēstis”. Grāmatas 

mīlētājus, kuri pastāvīgi apmeklēja Kaļistratova māju krievu valodas un 
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literatūras  skolotājas Nadeždas Dudarevas vadībā, tika daudzreiz parādīti 

Daugavpils televīzijas „Dautkom” pārraidēs  un par aktīvo dalību viņi 

tika apbalvoti ar atzinības rakstiem un vērtīgām dāvanām.  

Skola cieši sadarbojas ar Daugavpils 7. pamatskolu. 2006. gada 

septembrī šīs skolas administrācija, arodbiedrība un MK vadītājas 

apciemoja mūsu skolu ar mērķi iepazīties ar dienas centra „Draudzīgā 

vide” dibināšanu, projekta rakstīšanu un arī sākumskolas skolēnu brīvā 

laika organizēšanu. Novembrī mūsu sākumskolas skolotāji un skolas 

administrācija piedalījās Daugavpils 7. pamatskolas organizētajā 

seminārā „Kā mācīt sākumskolas skolēnus mācīties”. Skolotājas A. 

Solima, Z. Šumska, I. Parfjonova dalījās pieredzē šajā jautājumā.   

Septembrī skolu apmeklēja Balvu rajona skolu direktori. Notika 

tikšanās ar Daugavpils rajona padomes izpilddirektoru V. Aizbaltu, viesi 

apmeklēja sākumskolas vecuma bērnu dienas centru „Draudzīgā vide” un 

viņi  piedalījās skolas prezentācijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skola sadarbojas ar Naujenes pagasta teritorijā esošām iestādēm:  

•      Naujenes mūzikas skola 20% Lāču pamatskolas skolēnu 

apmeklē to. Pēdējo triju gadu laikā Lāču pamatskolas skolēniem A. 

Lipinskim, A. Mukānei un V. Gogai tika piešķirts goda nosaukums 
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„Naujenes mūzikas skolas Gada skolēns”. Lāču pamatskola palīdz 

starptautiskā muzikantu konkursa organizēšanā (skolas telpu 

izmantošana audzēkņu sagatavošanai priekšnesumiem).   

• Naujenes pirmskolas izglītības iestāde „Rūķītis” Pastāvīgi 

skolas administrācija un sākumskolas skolotāji piedalījās iestādes 

„Rūķītis” vecāku sapulcēs ar mērķi iepazīstināt vecākus ar skolas 

darbu un skolēnu piesaistīšanu 1. klasē.  

• Naujenes pamatskola  Sadarbība notiek mācību un 

audzināšanas jomā. Vispopulārākais kopējais pasākums starp 

skolēniem ir „Pop-iela.”  

• Naujenes Bērnu un jauniešu centrs   Darbs tiek organizēts 

pārsvarā ar vecāko klašu skolēniem par karjeras izvēles 

jautājumiem. Trīs skolēni L. Sondore, A. Kirkižs un A. Martinova 

apmeklē BJC pulciņus un pasākumus, jo šie skolēni dzīvo Kraujā. 

Bet pārējiem bērniem, kuri dzīvo Locikos nav ērti  nodarboties 

BJC piedāvātajos pulciņos.  

• Naujenes pagasta IB „Naujenes vēstis” Rakstu par skolēnu 

mācīšanas un audzināšanas jautājumiem, paziņojumu, reklāmu 

iesniegšana. 

• Naujenes tautas bibliotēka un filiāli  Skolēni piedalās 

rīkotajā skatuves  runas konkursā Augšdaugavas nedēļas laikā, 

dzejas dienās un tikšanās ar dzejniekiem. Lociku bibliotēkas filiāle 

kopā ar klašu audzinātājiem rīko kopīgus pasākumus.  

• Naujenes sporta klubs Skolēni, kuri apmeklē sporta kluba 

sekcijas ir apmierināti ar sporta nodarbībām, jo tās vada kvalificēti 

treneri. Tāpēc ir labi rezultāti: G. Teivāns un V. Lisovs ir brīvās 

cīņas čempionāta uzvārētāji sava svara kategorijā. Veiksmīgi 
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notiek biļetena „Naujenes vēstis” kausa izcīņa starp Naujenes 

pagasta iestādēm.  

• Naujenes kultūras centrs Skola vienmēr saņem atbalstu no 

NKC telpu izmantošanai pasākumu organizēšanai ( Pop-iela, 

pēdējais zvans, Zinību diena, pēdēja skolas diena utt.) un M. 

Volžonoka palīdzību pasākumu organizēšanai. Par to viņiem liels 

paldies. Jau trīs gadus pēc kārtas organizējam kopīgo pasākumu 

„Mātes diena”, kurā piedalās vecāki un vietējie iedzīvotāji.  

• Naujenes pagasta Sociālais dienests Sniedz Lāču 

pamatskolas maznodrošinātajiem skolēniem bezmaksas ēdināšanu, 

jaungada dāvanas, pabalstu viņu ģimenēm mācību līdzekļiem. 

Skola var uzaicināt sociālā dienesta darbiniekus uz skolas 

sapulcēm konfliktsituāciju risināšanai un vecāku jautājumu 

izskatīšanai. Skolas skolēni un skolotāji savukārt piedalās sociālā 

dienesta rīkotajos pasākumos: Veco ļaužu diena, Ziemassvētku 

labdarības akcija.  

• Naujenes pagasttiesa  Bērnu tiesību pārkāpumu gadījumā 

un kopējie reidi nelabvēlīgo ģimeņu apmeklēšanai. 

•  Ģimeņu ārstu prakses un zobārsts  Bērnu profilaktiskā 

apskate un zobu ārstēšana.  

13. Plāni nākamajam gadam 
Nākamajā gadā skolēnu izglītībā un audzināšanā par prioritātēm uzskatīt:  

1. palīdzēt skolēniem apzināties savus pienākumus un tiesības, 

morāles normu un likumu nozīmi cilvēku dzīvē (ar šo mērķi vairāk 

uzmanības veltīt jomas „Cilvēks un sabiedrība” mācību priekšmetu 

kvalitatīvai pasniegšanai); cieši sadarboties ar Naujenes pagasta 

bāriņtiesu (savā 2007. gada plānā iekļaut Naujenes pašvaldības 
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Bērnu tiesību aizsardzības programmas rīcības plāna pasākumus); 

ar Naujenes pagasta sociālo dienestu, organizēt tikšanās ar vietējās 

pašvaldības pārstāvjiem.  

2. Izstrādāt karjeras izglītības programmu 1.- 9.kl. un ieviest to 

mācību un audzināšanas procesā, kas palīdzēs absolventiem 

apzinīgi izvēlēties tālāko izglītības ceļu. 

3. Turpināt skolotāju pedagoģiskās meistarības paaugstināšanu 

kvalifikācijas celšanas kursos  rajona un republikas semināros un 

saņemtas zināšanas ieviest skolas pedagoģiskajā darbībā. 

4. Racionāli izmantot līdzekļus, ieplānotos skolas budžetā, ar mērķi 

izpildīt maksas pakalpojumu plānu vasaras periodā organizēt 

dienas centrā „Draudzīgā vide” nometni bērniem, kuri dzīvo 

Naujenes pagasta teritorijā.   

5. Turpināt sekmīgi sagatavot skolēnus valsts pārbaudes darbiem.  

6. Saglabāt skolēnu skaitu  un piesaistīt jaunus skolēnus mācībām 

skolā.  

7. Turpināt paaugstināt mācību procesa kvalitāti.  

 

Lāču pamatskolas direktore: ____________________T. Titkova 
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