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Naujenes mūzikas skolas 2006. gada pārskats 
 
 1. Iestādes juridiskais statuss 
 Naujenes mūzikas skolas ir Naujenes pagasta padomes dibināta 
profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas 
izglītības programmu īstenošnai. 
 Naujenes mūzikas skola īsteno sekojošas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas: kods 10V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle: Klarnetes spēle un 
Saksofona spēle, kods 10V 212 02 Stīgu instrumentu spēle: Vijoļspēle, kods 10V 
212 01 Taustiņinstrumentu spēle: Akordeona spēle un Klavierspēle, kods 10V 
211 00 Vizuāli plastiskā māksla. LR IZM Akreditācijas lapa Nr. AI 1136 
derīguma termiņš 2012. gada 18. jūnijs. 
 Interešu izglītības programmas: Pūšamo un sitamo instrumentu 
ansamblis ( skolotājs Jānis Grinberts), Māksla ( skolotājs Valdis Grebežs). 
 Skolā darbojas Naujenes pašvaldības finansētie kolektīvi: Akordeonistu 
orķestris ( vadītāja Tatjana Jukuma) un Instrumentālais ansamblis ( vadītājs 
Giršs Kagans).  
 Ziņas par skolas dibināšanu un attīstību pielikumā Nr.1., skolas struktūra 
pielikumā Nr.2. 
  
          2. Iestādes mērķis un uzdevumi   
 Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 
izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības 
programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 
 Skolas uzdevumi: 
- nodrošināt iespēju iegūt profesionālās izglītības pamatzināšanas un prasmes 
mūzikā un mākslā; 
- sagatavot audzēkņus mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības 
programmu apguvei; 
- veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
izveidi; 
-  racionāli izmantot izglītībai piešķirtos līdzekļus. 
 
 3. Sasniegtais skolas darbā 2006. gada laikā: 
3.1. Akreditācijas procesa rezultātā skola ieguva tiesības izsniegt valsts atzītu 
izglītības dokumentu – Apliecību par profesionālas ievirzes izglītības ieguvi, kas 
apliecina 6  profesionālas ievirzes izglītības programmu īstenošanas kvalitāti. 
Skola saņēma augstāko ekspertu novērtējumu – 
akreditāciju uz sešiem gadiem. 
 
3.2. Šajā gadā skola atzīmēja savu 15 dibināšanas 
gadskārtu. Pasākumu ciklā veltītā skolas jubilejai 
parādot skolas izaugsmi un attīstību. Skolotāji tika 
apbalvoti ar Atzinības rakstiem: Jubilejas koncerts 
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Giršs Kagans – LR KM Valsts kultūrizglītības centra Atzinības raksts par 
ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu, sveicot skolas 15.gadskārtā; 

Svetlana Borina– LR KM Valsts 
kultūrizglītības centra Atzinības raksts par 
ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu, sveicot 
skolas 15. gadskārtā; 

Spodris Kačāns – LR KM Valsts 
kultūrizglītības centra Atzinības raksts par 
ieguldījumu Naujenes mūzikas skolas attīstībā un 
novada kultūrvides veidošanā, sveicot skolas 15. 
gadskārtā; 

 
2006./2007.m.g. profesionālas ievirzes izglītības programmās apmācāmo 
audzēkņu skaits ir pieaudzis līdz 121 audzēknim 2005./2006. m.g. bija 101 
audzēknis. Pielikums Nr.3. audzēkņu sadalījums pēc izglītības programmām, 
pielikums Nr.4. audzēkņu sadalījums pēc dzīvesvietas, pielikums Nr.5. Skolas 
audzēkņi vispārizglītojošās skolās.  
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3.3. Profesionālas ievirzes izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle: 
 
3.3.1. Akordeona spēle  
Programmas vadītājs Giršs Kagans, skolotāji Tatjana Jukuma, Ņina Laškova, 
Tatjana Saratova.  2006./2007. m.g. programmā mācījās 37 audzēkņi.  
Pateicoties skolotāju profesionalitātei, zināšānām, enerģijai audzēkņi veiksmīgi 
piedalījās konkursos, uzstājās koncertos: 
Akordeonistu ansamblis (ped. Giršs Kagans) – Daugavpils rajona muzikālais 
konkurss „Do-Re-Mi” – 1.vieta. 
Aiga Mukāne ( ped. Tatjana Lukjanska) – V 
starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu solistu 
konkurss „Naujene 2006” – Atzinības raksts. 
Anželika Fjodorova ( ped. Tatjana Lukjanska) 
– V starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu 
solistu konkurss „Naujene 2006” – 3. vieta.  

Jubilejas koncerta viesi 

Anželika Fjodorova 
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Anatolijs Lipinskis ( ped. Giršs Kagans) – V starptautiskais mūzikas skolu 
akordeonistu solistu konkurss „Naujene 2006” – Atzinības raksts. 
Aiga Mukāne (ped. Tatjana Lukjanska) - 
Daugavpils reģiona MS akordeonistu – solistu 
konkurss – Pateicības raksts. 
Anželika Fjodorova  (ped. Tatjana Lukjanska) 
- Daugavpils reģiona MS akordeonistu – solistu 
konkurss – 2.vieta. 
Anatolijs Lipinskis ( ped. Giršs Kagans) - 
Daugavpils reģiona MS akordeonistu – solistu 
konkurss – 3.vieta. 
 

Tika noorganizēts jau par tradīciju 
kļuvušais V starptautiskais mūzikas 
skolu akordeonistu – solistu konkurss 
„Naujene 2006.“, kurā piedalījās 37 
mūzikas skolas ar 93 dalībniekiem un 
50 skolotājiem, kā rezultātā Naujenes 
skola ir atpazīstama citu mācību iestāžu 
vidū. 

 
Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss 

„Naujene” 
 
Nr.p.k. Gads Mūzikas skolu 

skaits 
Skolotāju skaits Audzēkņu skaits 

1. 2002. 12 22 46 
2. 2003. 17 23 42 
3. 2004. 20 29 47 
4. 2005. 26 35 60 
5. 2006. 37 50 93 

 
Izglītības programmas vadītājs Giršs Kagans – savas zināšanas papildināja 
Akordeona spēles skolotāju seminārā Kauņā, bet skolotāja Tatjana Saratova 
iestājās Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistratūrā. 
 
3.3.2. Klavierspēle 
Programmas vadītāja Irina Gusarova, skolotāji Ilana Cirkiļeviča, Valentīna 
Bagirjane, Jūlija Kamenska. 2006./2007. m.g. programmā mācījās 39 audzēkņi. 
Audzēkņu un skolotāju sasniegumi tika fiksēti sekojošos konkursos:  
Diāna Fiļimonova un Dana Andrejeva ( ped. Ilana Cirkiļeviča) - Latvijas MS 
audzēkņu klavieru duetu Valsts konkursa II kārta – Pateicības raksts. 
Valērija Goga un Karīna Zotikova ( ped. Irina Gusarova) - Latvijas MS 
audzēkņu klavieru duetu Valsts konkursa II kārta – 3.vieta. 

Aiga Mukāne 

Konkursa Naujene 2006 dalībnieki 
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Klavieru ansamblis (ped. Irina Gusarova) - Daugavpils rajona muzikālais 
konkurss „Do-Re-Mi” – 1.vieta. 
Valērija Goga un Karīna Zotikova ( ped. Irina 
Gusarova) - Mazās kamermūzikas konkurss 
Mārupē – 3.pakāpes diploms. 
Valērija Goga (ped. Irina Gusarova) – I 
Latgales Jauno pianistu konkurss – Atzinības 
raksts. 
Karīna Zotikova (ped. Ilana Cirkiļeviča) - I 
Latgales Jauno pianistu konkurss – Atzinības 
raksts. 
Klavieru ansamblis (ped. Irina Gusarova) – Latgales novada (Preiļos) 
muzikālais konkurss „Do-Re-Mi” – 1.vieta. 
 
Skolotāji apmeklēja profesionālās pilnveides seminārus un kursus: 
     -   Irina Gusarova – Klavierspēles skolotāju seminārs Varšavā; 
     -   Ilana Cirkiļeviča – Daugavpils mūzikas vidusskolas izglītības  
          programmas Klavierspēle metodiskā diena;    
     -   Jūlija Kamenska - Daugavpils mūzikas vidusskolas izglītības  
          programmas Klavierspēle metodiskā diena; 
     -   Valentīna Bagirjane - Daugavpils mūzikas vidusskolas izglītības  
          programmas Klavierspēle metodiskā diena; 
 
3.4. Profesionālas ievirzes izglītības programma 
Pūšaminstrumentu spēle:  
Klarnetes spēle un  Saksofona spēle        
Programmas vadītājs Voldemārs Skutāns, 
skolotājs Jānis Grinberts. 
2006./2007. m.g. programmā mācījās 16 
audzēkņi. 
 

 
3.5. Profesionālas ievirzes izglītības programma 
Stīgu instrumentu spēle: Vijoļspēle 
Skolotājs Nikolajs Sļusars 
2006./2007. m.g. programmā mācījās 10 audzēkņi 
Programma skolā tiek pasniegta tikai otro mācību 
gadu, bet audzēkņi jau piedalās koncertos. 
 
 

 

Skolotājas I.Gusarovas audzēkņi 

Klarnešu trio. Skolotājs V.Skutāns 

Vijolnieku ansamblis. 
 Skolotājs N.Sļusars 
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3.6. Profesionālas ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla. 
Izglītības programmas vadītājs Valdis Grebežs, 
skolotāji Antra Jurgelāne un Vera Semjonova. 
2006./2007. m.g. programmā mācījās 19 audzēkņi. 
Kaut arī šī programma tiek realizēta tikai otro gadu, 
audzēkņu un skolotāju sasniegumi ir augsti 
Janīna Vilande (ped. Valdis Grebežs) - Mākslas 
skolu valsts konkurss „Telpa” par darbu “Pasaule 
manā sērkociņu kārbiņā” – 1.vieta. 
Arvīds Miglāns (ped. Valdis Grebežs) - Mākslas 
skolu valsts konkurss „Telpa” par darbu “Pasaule manā sērkociņu kārbiņā” – 
1.vieta. 

Mākslas nodaļas audzēkņiem (ped.Valdis 
Grebežs) – starptautiskais tautas mākslas festivāls 
„Augšdaugava 2006” – Pateicības raksts.  
 
-   Valdis Grebežs – Dienvidlatgales pašvaldību 
mācību centrā apguva izglītības programmu Darba 
aizsardzībā; 
 

 
3.7. Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāji:  
Svetlana Borina un Olga Gončarova 
Skolotāja Svetlana Borina vada arī Vokālo ansambli, kas tiek godalgots konkursos 
Vokālais ansamblis (ped. Svetlana Borina) - 
Daugavpils rajona muzikālais konkurss „Do-Re-
Mi” – 1.vieta. 
Vokālais ansamblis (ped. Svetlana Borina) – 
Latgales novada (Preiļos) muzikālais konkurss 
„Do-Re-Mi” – 2.vieta. 
Vokālais ansamblis (ped. Svetlana Borina) ) – 
starptautiskais tautas mākslas festivāls 
„Augšdaugava 2006” – Pateicības raksts.  
Svetlana Borina – apmeklēja profesionālās meistarības pilnveides semināru MS 
mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājiem Ogrē; 
 

3.8. Interešu izglītības programmas Pūšamo un 
sitamo instrumentu ansamblis skolotājs Jānis 
Grinberts, Māksla skolotājs Valdis Grebežs. 
- Pūšamo instrumentu orķestris (vad. Jānis 
Grinberts) – Diploms XVIII starptautiskā festivāla 
„Janvāra mūzikas vakari” Brestā (Baltkrievijas 
Republika); 
 

Viktors Ļeonovs 

Audzēķnes 

Vokālais ansamblis 

Pūšamo instrumentu orķestris 
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- IIP ‘Māksla” dalībnieki ( ped. Valdis Grebežs) - 34. starptautiskais bērnu 
mākslas konkurss „Lidice 2006” – Atzinības raksts. 
- IIP ‘Māksla” dalībnieki ( ped. Valdis Grebežs) – Daugavpils rajona vizuālās 
un lietišķās mākslas konkurss „Rudens ziedā” – 1.vieta. 
 
Jānis Grinberts – apmeklēja tālākizglītības kursus „Izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo un 
sitamo instrumentu mācīšanā“; 
 
3.9. Naujenes pašvaldības finansētie kolektīvi: Akordeonistu orķestris ( vadītāja 

Tatjana Jukuma) un Instrumentālais ansamblis 
(vadītājs Giršs Kagans).  
Abi kolektīvi daudz koncertē, popularizē 
Naujenes pagastu. 
Akordeonistu orķestris (vad.Tatjana 
Lukjanska) – starptautiskais tautas mākslas 
festivāls „Augšdaugava 2006” – Pateicības raksts.  
 

 
Akordeonistu orķestris (vad. Tatjana Lukjanska) 
– koncertbrauciens uz Poliju, pie Naujenes pagasta 
sadarbības partnera Mjastkovas pašvaldību.  
 
Paldies skolotājiem un audzēkņiem par viņu 
prasmēm un zināšanām! Paldies par Naujenes 
pagasta un Naujenes mūzikas skolas tēla 
popularizēšanu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akordeonistu orķestris Varšavā 

Instrumentālais ansamblis 

Skolotāju ansamblis 
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4. Finansējums, tā izlietojums 

2006. gada skolas finansējums bija ļoti veiksmīgs, tas 
sekmēja skolas izaugsmi un attīstību, mūsdienīgas 
materiālās bāzes izveidošanu, mācību procesa kvalitātes 

paaugstināšanu un drošas, 
sakoptas vides 
nodrošināšanu.  
Skolas 2006. gada budžets 
salīdzinot ar 2005. gadu 
pieauga par Ls44333 
sasniedzot Ls103427 

apmēru. 
Skolas budžeta izaugsme  Pielikums Nr.8. 
 
Skolas budžeta ieņemumu un izdevumu analīze salīdzinot ar 2005. gadu 
 
           Papildus piesaistīts finansējums: 
        
Nr.p.k. Finansējuma avots Izlietojuma mērķis Summa Ls 

1. LR valsts budžeta mērķdotācija Skolas telpu remontam, 
labiekārtošanai 

1000.00 

2. Dalības maksa konkursā 
„Naujene 2006.“ 

Konkursa norises 
nodrošināšanai 

 375.00 

3. Audzēkņu vecāku ziedojumi Akordeonistu orķestra 
dalībnieku brauciena 
nodrošināšanai uz Poliju 

 375.00 

4. Daugavpils rajona 
mērķdotācija 

Pūšamo instrumentu 
iegāde, orķestra 
vajadzībām 

5000.00 

5. LR valsts budžeta grozījumi - 
mērķdotācija 

Flīģela iegādei 4000.00 

6. VKKF projekta finansējums Akordeona Weltmeister 
Saphir iegādei 

 999.00 

7. VKKF projekta finansējums Starptautiskā muzikas 
skolu akordeonistu solistu 
konkursa „Naujene 2007.“ 
norisei 

 500.00 

8. VKKF projekta finansējums 
(kopprojekts ar Daugavpils 
rajona IIMC ) 

Radošo dienu norises 
nodrošināšanai Naujemnes 
mūzikas skolā 

 680.00 

9. Naujenes pagasta padomes 
papildus finansējums 

Flīģela iegādei 3500.00 

10. Anna Stolere Klavieres Rīga  100.00 
11. Akordeonistu orķestra maksas Flīģeļa iegādei  270.00 

Jaunais flīgelis Jaunā flīgeļa iespēlēšana 
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koncerti Ilūkstē un Višķos 
12. Vecāku maksa, sakarā ar 

audzēkņu skaita palielināšanos 
Flīģeļa iegādei   92.00 

                         Kopā: 17791.00 
 
 5. Pasākumi, kas veikti materiālās bāzes, telpu iekārtošanai un  
              pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai 
 

- atremontētas un noskaņotas 8 klavieres, flīģelis; 
- atremontēti un noskaņoti 10 akordeoni; 
- iegādāti mūzikas instrumenti: 15 pūšamie 

mūzikas instrumenti orķestra vajadzībām, 
saksofons alts, vijole Karl Heinlich, akordeons 
Saphir, klavieres, fliģelis PETROF; 

- iegādāta mācību un nošu literatūra 58 
eksemplāru; 

- iegādāti mācību līdzekļi: skaņu plašu 
atskaņotājs, CD diski, klarnetes mēlītes, vijoles 
lociņi, gleznošanas krāsas, klarnetes iemutņi, 
vijoles zodturi u.c.;  

- iegādāts mūzikas centrs SONY; 
- iegādātas mēbeles: 4 aizskaru karnīzes, 2 plaukti; 
- nokrāsotas skolas telpu grīdas un logu rāmji, 

atremontētas Akordeona spēles, 2 Klavierspēles, 
Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu klases, 
koridors un gaitenis; 

- Klasēs nomainīti gaismas ķermeņi, uzstādītas 
aizskaru stangas, spoguļi, nomainiti aizskari. 
Telpu kosmētiskais remonts, iekārtošana un 
materiālās bāzes papildināšana veicina sakoptas vides 
veidošanu, kvalitatīvāka mācību procesa 
nodrošināšanu, skolas mūsdienīgu un modernu tēlu.  
Paldies dežurantiem Grigorijam Siļivanovam, Aivaram Skutānam, 
apkopējai Gaļinai Samuilovai, pedagogiem par ieguldīto darbu! 
  
Darba aizsardzības pasākumi:  

- Veikta skolas telpu ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas uzstādīšana 
Ls1092.00 vērtībā,    

     un noslēgts līgums par apkopi un apkalpošanu Ls23.60 apmērā mēnesī; 
- veikta ugunsdzēšamo aprātu apkope un uzpilde Ls14.12 apmērā; 
- ūdens un siltumskaitītāju apkope un pārbaude – Ls20.65 apmērā; 
- mediciniskās aptiecinas papildināšana ar medicīnas līdzekļiem – Ls10.00 

apmērā; 
- iegadāts specapģērbs – halāts un cimdi apkopējai – Ls21.00 apmērā; 
- iegādātas un uzstādītas informatīvas zīmes – Ls10.00 apmērā; 

Jaunais akordeons 
Skolotājas T.Jukumas rokās 

Jaunais akordeons 
Audzēkņa A.Trifanova 

izpildījumā  
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- veikta skolas pedagoģiskā un tehniskā personāla ( 17 cilvēku) obligātā 
veselības parbaude – Ls75.00 apmērā.  

- Tika uzaicināti un sniedza Atzinumu v/a „Sabiedrības veselības aģentūra“ 
Daugavpils filiāles un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Daugavpils brigādes pārstāvji par atbilstību prasībām un skolas darbības 
turpināšanu. 

      -  Valdis Grebežs – Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrā apguva  
          izglītības programmu Darba aizsardzībā;  

Šo pasākumu kopums ļauj nodrošināt skolā drošu, normatīvām prasībām 
atbilstošu vidi. 
 
6. Skolas darbinieku nodarbinātība: 
6.1. 2006./2007. mācību gadā salīdzinot ar iepriekšējo pieauga skolotāju 

darba likmju skaits skolā no 13.81 likmei līdz 16.49 likmēm. 
Skolotāju likmju skaita pieaugums ir saistīts ar audzēkņu skaita 
palielināšanos. Pulciņa skolotāju likmju skaits palika nemainīgs 0.67 
likmes.  

6.2. Pašvaldības finansētās amatu likmju skaits palika 4.25 likmju 
apjomā: apkopēja – 1, sētniece – 0.25, dežurants – 1. lietvedības 
sekretārs – 1, un divas pašdarbības kolektīvu vadītāju 0.5 likmes. 
Gada laikā nomainījās dežuranta pienākumu pildītājs, jo nespēja 
apvienot ar pamatdarbu. Vislielākās grūtības ir atrasts lievedības 
sekretāri. Tika pieņemta darbā Tatjana Oļševska, bet diemžēl mātes 
slimības dēļ viņa pārtrauca darba attiecības.    
Ziņas par skolotājiem un darbiniekiem (sadalījumu pa vecuma un 
dzimuma grupām, izglītību skatīt Pielikumā Naujenes mūzikas skolas 
statistikas pārskata 5. punktā). 

 
          7. Gada nozīmīgākie apbalvojumi 

 
- Valērija Goga - piešķirta ikgadējā prēmija „Naujenes pagasta Gada 

skolēns“ par iegūtām godalgotajām vietām konkursos un aktīvu 
piedalīšanos skolas pasākumos, koncertos 

- Svetlana Borina – Naujenes pagasta padomes Pateicība par piedalīšanos 
bērnu daiļrades festivālā „Uzsamaidīsim saulei!“; 

- Irina Gusarova – Naujenes pagasta padomes Pateicība par piedalīšanos 
bērnu daiļrades festivālā „Uzsamaidīsim saulei!“; 

- Spodris Kačāns - Naujenes pagasta Pateicība par piedalīšanos bērnu 
daiļrades festivālā „Uzsamaidīsim saulei!“; 

- Giršs Kagans - Naujenes pagasta Pateicība par audzēkņu sagatavošanu 
konkursiem, kur iegūtas godalgotas vietas; 

- Tatjana Lukjanska - Naujenes pagasta Pateicība par audzēkņu 
sagatavošanu konkursiem, kur iegūtas godalgotas vietas; 

- Spodris Kačāns – Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par 
piedalīšanos starptautiskajā tautas mākslas festivālā ‚Augšdaugava 2006“; 
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- Tatjana Lukjanska - Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par 
piedalīšanos starptautiskajā tautas mākslas festivālā ‚Augšdaugava 2006“; 

- Svetlana Borina - Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par 
piedalīšanos starptautiskajā tautas mākslas festivālā ‚Augšdaugava 2006“; 

- Valdis Grebežs - Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par 
piedalīšanos starptautiskajā tautas mākslas festivālā ‚Augšdaugava 2006“; 

- Svetlana Borina -  piešķirta prēmija „ 
Naujenes pagasta gada skolotājs“ 

- Spodris Kačāns – Naujenes pagasta 
padomes Pateicība par veiksmīgu sadarbību 
ar Latvijas valsts un ārvalstu mūzikas 
skolām, sabiedrisko attiecību veicināšanu 
un sakarā ar Latvijas republikas 
proklamēšanas 88. gadadienu; 

- Valdis Grebežs - Naujenes pagasta padomes Atzinības raksts par nozīmīgu 
ieguldījumu audzēkņu zināšanu un iemaņu pilnveidošanā, radošo pieeju 
Naujenes mūzikas skolas audzēkņu talantu attīstīšanā un sakarā ar Latvijas 
republikas proklamēšanas 88. gadadienu; 

- Naujenes mūzikas skola - Naujenes pagasta Pateicība par „Saldākā svētku 
noskaņojuma“ radīšanu un piedalīšanos konkursā – skatē „Ziemasvetku 
brīnums“; 

- Janīna Vilande, Valērija Goga, Karīna Zotikova, Juris Grustāns, Anna 
Piļušina, Alīna Moskaļonoka, Andris Ģiņevičs, Anželika Fjodorova,     
Arvīds Miglāns,  Anatolijs Lipinskis , Laima Zaiceva, Tatjana Sterlāne 
Valērijs Perminovs, Jūlija Klimanska, Deniss Filimonovs, Alise 
Šiškina, Dana Andrejeva, Diāna Filimonova, Guntars Teivāns   - 
audzēkņi apbalvoti ar Naujenes pagasta padomes naudas balvu par iegūtām 
godalgotām vietām Daugavpils rajona un novadu konkursos; 

- Tatjana Lukjanska, Giršs Kagans, Valdis Grebežs, Irina Gusarova, 
Svetlana Borina  – pedagogi apbalvoti ar Naujenes pagasta padomes 
naudas balvu par audzēkņu sagatavošanu Daugavpils rajona un novadu 
konkursiem, kuros gūtas godalgotās vietas 

 
 
 Komunikācija ar sabiedrību. 

   2006. gada laikā Naujenes mūzikas skola informēja sabiedrību par savām 
aktivitātēm izmantojot Naujenes pagasta informatīvo biļeteni Naujenes vēstis, 
Naujenes pagasta mājas lapu, avīzi Latgales laiks, TV Miljons, Latvijas 
mūzikas izglītības iestāžu asociācijas metodiski informatīvo izdevumu Partita, 
rīkojot atvērto durvju dienu pasākumus, organizējot koncertus pagasta 
iedzīvotājiem, izvietojot informāciju pagasta informācijas stendos.  
  Izsaku lielu paldies par sadarbību un atbalstu Naujenes pagasta padomes 
darbiniekiem! Veiksmīga sadarbība ir ar Naujenes izglītības, kultūras, sporta 
iestāžu darbiniekiem, kā arī ar Naujenes pakalpojumu servisa darbiniekiem. 

Gada skolotāja Svetlana Borina 
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  Tiek veikts ikdienas darbs ar audzēkņu vecākiem, lai informētu viņus par 
bērnu zināšanu un iemaņu apgūšanas veiksmēm un grūtībām. Skola organizēja 
gada laikā 3 audzēkņu vecāku sapulces, lai izskatītu sekojošos jautājumus: 
skolas 2006. gada ieņēmumu – izdevumu tāme, skolas pārskats par 2005. gadu, 
par audzēkņu sekmības rezultātiem, par skolas piedāvāto pakalpojumu klāstu, 
par audzēkņu un vecāku pienākumiem un tiesībām u.c.. 

        Skola ir Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas dalībniece.  
 
  
   8.Plāni nākamajam gadam 
 
- Audzēkņu sekmīga sagatavošana noslēguma pārbaudījumiem  
- saglabāt audzēkņu skaitu  
- uzlabot mācību procesa kvalitāti 
- aktīvi iesaistīties pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīve 
- uzlabot skolas materiālo bāzi 
- veicināt pūšamo instrumentu orķestra darbības attīstību 
- sekmīga sagatavošana un norises nodrošināšana starptautiskajam pūšamo  
   instrumentu orķestru saietam un akordeonistu orķestru saietam 
- skolas ēkas fasādes remonta darbu organizācija  
 
 
 
 
 
Naujenes mūzikas skolas direktors                                 /S.Kačāns/ 
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