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Naujenes mūzikas skolas 2007. 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: Vijo Ĝspēle, kods 10V 
212 01 TaustiĦinstrumentu spēle: Akordeona spēle un Klavierspēle, kods 10V 
211 00 Vizuāli plastiskā māksla. LR IZM Akreditācijas lapa Nr. AI 1136 
derīguma termiĦš 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 
orėestris ( vadītāja Tatjana Jukuma) un Pūšamo instrumentu orėestris ( vadītājs 
s).  
 ZiĦas par skolas dibināšanu un attīstību pielikumā Nr.1., skolas struktūra 
pielikumā Nr.2. 
  
          2. Iestādes mērėis un uzdevumi   
 Skolas darbības mērėis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 
izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības 
programmās noteikto mērėu sasniegšanu. 
 Skolas uzdevumi: 
- nodrošināt iespēju iegūt profesionālās izglītības pamatzināšanas un prasmes 
mūzikā un mākslā; 
- sagatavot audzēkĦus mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības 
programmu apguvei; 
- veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
izveidi; 
-  racionāli izmantot izglītībai piešėirtos līdzekĜus. 
 
 3. Priorit ātes pārskata gadā: 
3.1. skolas audzēkĦu skaita saglabāšana un palielināšana; 
3.2. materiāli tehniskās bāzes uzlabošana atbilstoši licecētām profesionālās 
ievirzes izglītības programmām; 
3.3. aktīva līdzfinansējuma piesaistīšana; 
3.4. jaunu sadarbības formu atklāšana; 
3.5. pašdarbības kolektīvu profesionālā līmeĦa izaugsme; 
3.6. skolotāju un audzēkĦu atbildības paaugstināšana par saviem pienākumiem; 
3.7. skolas ēkas renovācijas 1. posma īstenošana; 
3.8. renovācijas 2. posma sagatavošana realizācijai 2008. gadā.   
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Anželika Fjodorova 

 4. Pozitīvais skolas darbā 2007. gada laikā: 
4.1. Pamatojoties uz skolas nolikumu un Naujenes pagasta padomes 2004. gada 
28. janvāra lēmumu Nr.4 „ Par Naujenes mūzikas skolas attīstības koncepciju 
2004. – 2010. gadam“ skola veica plašu pasākumu klāstu informācijas, reklāmas, 
savu sasniegumu popularizācijā un sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm 
skolēnu, viĦu vecāku un iedzīvotāju vidū, lai saglabātu un palielinātu audzēkĦu 
skaitu. Ar gandarījumu varu atzīmēt, ka tas arī izdevās.  
( Pielikums Nr.3 – audzēkĦu skaits). 2007./2008. m. g. profesionālas ievirzes 
izglītības programmās apmācāmo audzēkĦu skaits ir pieaudzis līdz 128 
audzēknim, 2005./2006. m.g. bija 101 audzēknis.  
 
Bērnu un jauniešu vidū vēl arvien lielāku popularitāti ieĦem Akordeona spēles un 
Klavierspēles izglītības programmas, tomēr arī salīdzinoši jaunās izglītības 
programmas VijoĜspēle un Vizuāli plastiskā māksla ieĦem nozīmīgu vietu skolas 
piedāvāto programmu vidū. (Pielikums Nr.4. -  audzēkĦu sadalījums pēc izglītības 
programmām). Skolas audzēkĦi brauc no 13 ciematiem un Daugavpils pilsētas, lai 
macītos skolā, pieaug Kraujas, Lociku, Vecstropu ciemata un Daugavpils pilsētas  
iedzīvotaju skaits. (pielikums Nr.5. -  audzēkĦu sadalījums pēc dzīvesvietas).  
Visvairāk mūsu audzēkĦu nāk no Lāču un Naujenes pamatskolas, bet kopumā no 
14 izglītības iestādēm (pielikums Nr.6.-skolas audzēkĦi vispārizglītojošās skolās).  
2007./2008. m.g. skola turpina savu darbu, kā stabila izglītības iestāde ar 
nokomplektētu pedagoăisko sastāvu (17 skolotāji), tehnisko personālu (3 
darbinieki) un 128 audzēkĦiem 6 profesionālās ievirzes izglītības programmās.  
 
4.2. Profesionālas ievirzes izglītības programma TaustiĦinstrumentu spēle: 
4.2.1. Akordeona spēle  
Programmas vadītājs Giršs Kagans, skolotāji Tatjana Jukuma, ĥina Laškova, 
Tatjana Saratova.  2007./2008. m.g. programmā mācās 39 audzēkĦi.  
Pateicoties skolotāju profesionalitātei, zināšānām, enerăijai audzēkĦi veiksmīgi 
piedalījās konkursos, uzstājās koncertos: 
Akordeonistu trio  ( ped. Giršs Kagans) – Pateicības raksts IX starptautiskā 
akordeonistu festivāla Limbažos atlases kārtā. 
Annai Grigorjevai ( ped. Giršs Kagans) – VI starptautiskais mūzikas skolu 
akordeonistu solistu konkurss „Naujene 2007” – Atzinības raksts.                                       
Anatolijs Lipinskis  ( ped. Giršs Kagans) – VI starptautiskais mūzikas skolu 
akordeonistu solistu konkurss „Naujene 2007” – Atzinības raksts.      
Anželika Fjodorova ( ped. Tatjana Lukjanska) 
– VI starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu 
solistu konkurss „Naujene 2007” – 3. vieta . 
Akordeonistu trio  ( ped. Giršs Kagans) - 
Daugavpils reăiona MS akordeonistu ansambĜu 
festivālā – koncertā – 2. vieta. 
Akordeonistu orėestris ( ped. Tatjana Jukuma) 
- Daugavpils reăiona MS akordeonistu ansambĜu 
festivālā – koncertā – Pateicības raksts. 
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Ilze Vaidere 

 
2006./2007. mācību gadu beidzot, skolas 
izlaidumā tika pasniegtas 8 Apliecības par 
profesionālās ievirzes izglītības programmas 
Akordeona spēle apgūšanu. Tie bija lieli svētki 
skolas administrācijai, skolotāju kolektīvam un 
īpaši skolotājiem Tatjanai Jukumai un Giršam 
Kaganam. 

Tika noorganizēts jau par tradīciju kĜuvušais VI 
starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – 
solistu konkurss „Naujene 2007.“, kurā 
piedalījās 26 mūzikas skolas ar 61 dalībnieku un 
37 skolotājiem, kā rezultātā Naujenes skola ir 
atpazīstama citu mācību iestāžu vidū.  
 

Starptautiskā tautas mākslas festivālā 
„Augšdaugava – 2007“ ietvaros notika 
starptautiskais akordeonistu orėestru saiets, kas ar 
savu dalību kuplināja festivāla skanējumu. 
 
Izglītības programmas vadītājs Giršs Kagans – 
savas zināšanas papildināja Akordeona spēles 
skolotāju asociācijas metodiskajā dienā un tālāk 

izglītības kursos tautas mūzikas kapelu vadītājiem, bet skolotāja Tatjana 
Saratova turpina mācības Latvijas Mūzikas akadēmijas maăistratūrā. 
                                                         
4.2.2. Klavierspēle 
Programmas vadītāja Irina Gusarova, skolotāji Ilana Cirki Ĝeviča, Valentīna 
Bagirjane, JeĜena Larionova. 2007./2008. m.g. programmā mācās 39 audzēkĦi. 
 
AudzēkĦu un skolotāju sasniegumi tika fiksēti sekojošos konkursos:  
Kar īna Zotikova ( ped. Ilana CirkiĜeviča) - Latvijas MS audzēkĦu klavieru 
duetu Valsts konkursa II kārta – Pateicības raksts. 
Ilze Vaidere ( ped. Valentīna Bagirjane ) - Latvijas MS audzēkĦu klavieru 
duetu Valsts konkursa II kārta – Pateicības raksts. 
Pirmo reizi skolas vēsturē PIIP Klavierspēle skolotāji un audzēkĦi piedalījās 
konkursā aiz mūsu valsts robežas. Tas bija liels 
izaicinājums, pārbaudījums, ko mēs godam 
izturējām.  
Ilze Vaidere ( ped. Valentīna Bagirjane ) – 
Vitolda Lutoslavska starptautiskais klavierspēles 
konkurss Zambrovā (Polija) – 2. vieta. 
Jūlija Klimanska (ped. Irina Gusarova) - 
Vitolda Lutoslavska starptautiskais klavierspēles 
konkurss Zambrovā (Polija) – Diploms. 
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2007. gada 16 . martā notika jaunā, profesionālā, kopīgiem spēkiem: valsts, 
Naujenes pašvaldības un skolas, finansētā koncertflīăeĜa ieskandināšanas 
koncerts. Jaunā instrumenta iegāde, uzlabos izglītības programmas Klavierspēle 
apmācības kvalitāti, Ĝaus labāk audzēkĦiem sagatavoties konkursiem un 
festivāliem. Pagasta iedzīvotāji varēs klausīties jaunā kvalitātē profesionālo 
izpildītājmākslinieku, skolotāju, studentu un audzēkĦu uzstāšanos.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Skolotāji apmeklēja profesionālās pilnveides seminārus un kursus: 
     -   Irina Gusarova – Klavierspēles skolotāju seminārs Varšavā; 
     -   Ilana Cirki Ĝeviča – Daugavpils mūzikas vidusskolas izglītības  
          programmas Klavierspēle metodiskā diena;    
     -   Valentīna Bagirjane - Daugavpils mūzikas vidusskolas izglītības  
          programmas Klavierspēle metodiskā diena; 
 
4.2.3. Profesionālas ievirzes izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle:  
Klarnetes spēle un  Saksofona spēle        
Programmas vadītājs Voldemārs Skutāns, skolotāji OĜegs KoĜesĦičenko, Jānis 
Grinberts . 
2007./2008. m.g. programmā mācās 17 audzēkĦi. 
 
4.2.4. Profesionālas ievirzes izglītības programma Stīgu instrumentu spēle: 
Vijo Ĝspēle, skolotājs Nikolajs SĜusars. 
2007./2008. m.g. programmā mācās 11 audzēkĦi 
Programma skolā tiek pasniegta tikai dažus mācību gadus, bet audzēkĦi jau 
piedalās skolas koncertos un Daugavpils reăiona mūzikas skolu stīgu instrumentu 
nodaĜu audzēkĦu festivālā – koncertā „Pavasara stīgas“ PreiĜu pilsētā. Audzēknes 
Mārīte Rimicāne un Jana – Violetta Klavcāne saĦēma Daugavpils mūzikas 
vidusskolas direktora Aivara Broka Pateicības rakstu.    
Skolotāji apmeklēja profesionālās pilnveides seminārus un kursus: 
- Nikolajs SĜusars – pedagoăiskās meistarības skolas organizētie kursi: Pozitīvas 
attieksmes veidošana  
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4.2.5. Profesionālas ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla. 
Izglītības programmas vadītājs Valdis Grebežs, skolotāji  Olga Asačova un Alina 
Petkune-Petrova. 
2007./2008. m.g. programmā mācās 22 audzēkĦi. Kaut arī šī programma tiek 
realizēta tikai trešo gadu, tās audzēkĦi un skolotāji aktīvi piedalās konkursos, 
skolas telpu noformēšanā. Ar saviem darbiem Mākslas skolu valsts konkursā 
mācību priekšmetā „Veidošana” – saĦēma Pateicības rakstu. 
- Valdis Grebežs – pašvaldību konsultāciju centrā apguva profesionālās 
pilnveides semināru „ Mācību priekšmetu programmu veidošanas teorētiski 
praktiskie nosacījumi profesionālās ievirzes izglītībā”, 
- Mākslas izglītības centrā „ Personiska Ziemassvētku apsveikuma kartiĦa”, 
- Vidzemes reăiona mākslas skolu mācību priekšmetu metodiskās apvienības 
seminārs „ Noslēguma darbi. Pozitīvā pieredze. Idejas nākotnei”  
  
4.2.6. Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāji:  
Svetlana Borina un Olga Gončarova 
Skolotāja Svetlana Borina vada arī Vokālo ansambli, kas tika godalgots IV 
StaĦislava Broka Jauno dziedātāju konkursā, saĦemot Diplomu par 2. vietu.  
 
Svetlana Borina, Olga Gončarova – apmeklēja 
profesionālās meistarības pilnveides semināru MS 
mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājiem Ogrē, 
Olga Gončarova – piedalījās 2. starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Mūzikas vēstures un 
teorijas mijiedarbība”. 
 
 
4.3. Interešu izglītības programmas Pūšamo in sitamo instrumentu ansamblis 
skolotājs Jānis Grinberts, Māksla skolotājs Valdis Grebežs. 
- Pūšamo instrumentu orėestris (vad. Jānis Grinberts) – ir jauns kolektīvs ne 
tikai gadu skaitā, bet arī profesionālajā varēšanā. Lai veicinātu repertuāra apguvi, 
kolektīva apziĦas veidošanos tika organizētas Radošās dienas orėestra 
dalībniekiem janvāra, jūnija un  oktobra mēnesī.  
- IIP ‘M āksla” dalībnieki ( ped. Valdis Grebežs) - 35. starptautiskais bērnu 
mākslas konkurss „Lidice 2007” – 1. vieta. 
- IIP ‘M āksla” dalībnieki ( ped. Valdis Grebežs) – Daugavpils rajona vizuālās 
un lietišėās mākslas konkurss „Rudens palete” – 2.vieta. 
- konkurss „Augt līdzi karavīram. Plakāts valsts svētkos” – Pateicības raksts. 
 
Jānis Grinberts – apmeklēja tālākizglītības kursus „ Izglītības iestāžu pūtēju 
orėestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo un 
sitamo instrumentu mācīšanā“;  
 

Svetlana Borina 



 7 

4.4. Naujenes pašvaldības finansētie kolektīvi: 
Akordeonistu orėestris ( vadītāja Tatjana 
Jukuma) un Pūšāmo instrumentu orėestris 
(vadītājs Jānis Grinberts). 
Instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs 
Kagans).  
Kolektīvi daudz koncertē, popularizē Naujenes 
pagastu. 

Akordeonistu orėestris (vad.Tatjana Lukjanska) – starptautiskais tautas 
mākslas festivāls „Augšdaugava 2007” – Pateicības raksts.  
Instrumentālais ansamblis ( vadītājs Giršs Kagans) – sniedza garīgās mūzikas 
koncertus Jezupovas un Spruktu baznīcā, sadarbojās ar folkloras kopu „RūžeĦa”, 
atbalsta citu iestāžu rīkotos pasākumus. Ansamblis ieguva 2. pakāpes diplomu 
Latvijas republikas Tautas mūzikas ansambĜu skatē PreiĜos. 
 
Paldies skolotājiem un audzēkĦiem par viĦu prasmēm un zināšanām! Paldies 
par ikdienas, sistemātisko darbu! Paldies par Naujenes pagasta un Naujenes 
mūzikas skolas tēla popularizēšanu! Paldies skolotājiem par akt īvu darbu 
jaunu audzēkĦu uzaicināšanā!  
 
2007. gadā skola sadarbībā ar citām Naujenes 
pašvaldības iestādēm noorganizēja starptautisko 
pūšamo instrumentu orėestru saietu „Lai skan 
taure!” , veltītu Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas dienai. Saietā 
piedalījās 5 kolektīvi: Polijas, Lietuvas, Latvijas. 
Saieta pasākumi aptvēra 5 lielākos Naujenes 
pagasta ciemus. Pagasta iedzīvotajiem bija iespēja 
redzēt orėestru gājienu, koncertus, deju grupas uzstāšanos. Noslēguma koncertā, 
Naujenes kultūras centra zālē, orėestru kopizpildījumā izskanēja 2 skaĦdarbi. 
 
 

Turpinot sadarbību ar Polijas republiku, mūsu 
skolas audzēkĦi piedalījās Klavierspēles konkursā 
un tika noslēgts Sadarbības līgums starp Naujenes 
mūzikas skolu un Zambrovas mūzikas skolu. Šīs 
sadarbības rezultātā skolu audzēkĦi piedalīsies 
savstarpējos konkursos, notiks skolotāju pieredzes 
apmaiĦa, audzēkĦi sajutīs lielāku atbildību par 
savām zināšanu un iemaĦu rezultātiem. 
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 5. Finansējums, tā izlietojums 
 
   Naujenes mūzikas skolas ieĦēmumu- izdevumu tāmes kopējā summa ir Ls 
136518.00, kas sastāv no sekojošiem ieĦēmumiem: Naujenes pagasta 
pamatbudžeta piešėirtajiem līdzekĜiem Ls 35453.00, dotācijas no valsts budžeta 
pedagogu atlīdzībai Ls 88646.00, Daugavpils rajona padomes mērėdotācijas 
pedagogu atlīdzībai Ls 2809.00 un vecāku maksas Ls 5068.00 apmērā, kas 
novirzīta mūzikas instrumentu, mācību līdzekĜu un grāmatu iegādei, ka arī 
saĦemts projektu finansējums Ls4542.00 apmērā. 
  Iestādes budžeta vidējais pieaugums laika posmā no 2006.-2007.gadam ir 33%, 
kura pamatā ir pašvaldības un Kultūras ministrijas finansējuma pieaugums, 
iedalītie pašvaldības līdzekĜi  skolas ēkas renovācijas darbiem, kā arī projektu 
līdzfinansējuma rezultātā papildus piesaistītie līdzekĜi.  
Naujenes mūzikas skolas 2007.gada budžetā, vislielākais īpatsvars 77% bija 
pedagogu un darbinieku darba samaksai un VSAOI. Salīdzinot ar 2006.gadu 
sakarā ar algu paaugstināšanu ir būtiski palielinājies pašvaldības līdzekĜu apjoms 
darbinieku darba algām un ir pieaudzis arī mērėdotācijas apjoms no Kultūras 
Ministrijas. Šo ietekmējošo faktoru rezultātā 2006.gadā vidējā darba alga 1 
darbiniekam no pašvaldības finansētajiem darbiniekiem sastādīja 89 Ls, bet 2007. 
gada bija 112 latu. Pedagogu vidējā darba alga 2006. gadā bija 311 lati un 
2007.gadā sasniedza 382 latu apmēru. 
   Ls 4916.00 apmērā jeb 4 % no 2007. gada iestādes budžeta izdevumiem sastāda 
mācību līdzekĜu un materiālu iegādes izdevumi. Pieaugumu ietekmēja papildus 
piesaistītie līdzekĜi no dažādiem projektiem un fondiem: Valsts kultūrkapitāla 
fonda Ls2322.00, Daugavpils rajona padomes Ls 870.00 konkursa „Naujene 
2007” un saieta „Lai skan taure!” norises līdzfinansēšanai, Višėu pagasta 
padomes līdzfinansējums Ls200.00 pūtēju orėestra dalībnieku Radošo dienu 
pasākumam.   
    Ls16890.00 jeb 12% no iestādes budžeta tika izlietoti skolas ēkas 1. posma 
renovācijas darbiem: 1) tehniskā slēdziena un izpildāmo darbu tāmju izstrāde, 2) 
ēkas siltumapgādes rekonstrukcija, 3) ēkas sienu stiegrošanas un bēniĦu 
siltināšanas darbi. Tas veicināja mācību vides sakopšanu, siltumrežīma 
optimizāciju un izmaksu samazināšanos, deva iestrādes 2008. gadam turpināt ēkas 
fasādes siltināšanu, logu un durvju nomaiĦu, jumta seguma maiĦu.  
   Energoresursu un komunālo pakalpojumu izlietojums skolas ēkā notiek 
pamatojoties uz izstrādātajiem un apstiprinātajiem limitiem, ievērojot ekonomijas 
pasākumus limiti ir ievēroti. 
   Pamatojoties uz ikgadēju   Naujenes mūzikas skolas budžeta pieaugumu, 
palielinās izdevumi uz 1 audzēkni. 2004. gadā tie sastādīja 117 latus, 2005. gadā 
169 latus,  2006. gadā 314 latus, bet 2007. gadā Ls332 latus, tātad 4 gadu laikā 
izdevumi uz 1 audzēkni ir pieauguši gandrīz 3 reizes.  
  Pamatojoties uz iepriekšminēto var secināt, ka 2007. gada Naujenes mūzikas 
skolas budžets ir sekmējis skolas attīstību, mūsdienīgas materiālās bāzes 
izveidošanu, mācību kvalitātes paaugstināšanu un audzēkĦiem drošas, sakoptas 
vides nodrošināšanu. 
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Skolas budžeta izaugsme  Pielikums Nr.8. 
 
Skolas budžeta ieĦemumu un izdevumu analīze salīdzinot ar 2005. gadu. 
 
 
           Papildus piesaistīts finansējums: 
        
Nr.p.k. Finansējuma avots Izlietojuma mērėis Summa Ls 
1. Daugavpils rajona padomes 

projektu konkurss 
Starptautiskā muzikas 
skolu akordeonistu solistu 
konkursa „Naujene 2007.“ 
norisei 

570.00 

2. Daugavpils rajona padomes 
projektu konkurss 

Starptautiskā pūtēju 
orėestru saieta „Lai skan 
taure!” norisei 

300.00 

3. Višėu pagasta padome  Daugavpils rajona pūsamo 
instrumentu orėestra 
dalībnieku „Radošās 
dienas“ 

200.00 

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

 500.00 

5. VKKF projekta finansējums Starptautiskā muzikas 
skolu akordeonistu solistu 
konkursa „Naujene 2008.“ 
norisei 

 700.00 

6. VKKF projekta finansējums Keramiskas krāsniĦas 
iegādei  

1122.00 

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

Radošo dienu norises 
nodrošināšanai Naujemnes 
mūzikas skolā 

 680.00 

8. Pūšāmo instrumentu orėestra 
koncerts Latvijas Ūdens 
apgādes organizaciju 
spartakiādē  

Pūšamo instrumentu 
iegādei 

295.00 

9. Akordeonistu orėestra maksas 
koncerti Višėos 

Akordeona iegādei  75.00 

10. Sia Krauja - Meliors Starptautiskai sadrbībai 100.00 
                         Kopā: 4542.00 
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 6. Pasākumi, kas veikti materiālās bāzes, telpu iekārtošanai un  
              pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai 
- 2007. gadā tika veikti skolas ēkas renovācijas 1. posma darbi:  
1.) sagatavots tehniskais slēdziens par skolas ēkas mansarda stāva ierīkošanas 
iespēju – Ls745.00, 2.) skolas ēkas stiegrošanas darbi – Ls6747.00, 3.) ēkas 
siltumapgādes rekonstrukcijas darbi – Ls4708.00,  4.) ēkas bēniĦu siltināšana – 
Ls4170.00, kopā: Ls16370.00. Šo darbu rezultātā tika apzināts skolas ēkas 
tehniskais stāvoklis, novērts ēkas sienās plaisu palielināšanās, nomainīts bēniĦu 
siltumizolācijas materiāls, kas samazināja 25 tonnām smaguma spiedienu uz 
griestiem. Ēkas telpās tiek nodrošināts komfortabls un taupīgs siltuma režīms.  
Lai turpinātu darbus 2008. gadā tika izstradātas darbu tāmes ēkas fasādes 
renovācijai, logu un durvju nomaiĦai, iekšdarbu veikšanai un citiem darbiem, kas 
izmaksāja Ls365.00. 
 
- Pasākumi, īpašuma nostiprināšanai Zemesgrāmatā: ēkas kadastrālā uzmērīšana 
Ls300.00,  Apliecinājuma karte – Ls50.00, par zemes robežu plāna izgatavošanu – 
Ls280.00, kopā: Ls630.00 
 
- atremontētas un noskaĦotas 7 klavieres, flīăelis – Ls472.00 vērtībā; 
- atremontēti un noskaĦoti 9 akordeoni – Ls450.00; 
- iegādāti mūzikas instrumenti Ls2784.00 vērtībā: kongas un alts orėestra 

vajadzībām, saksofons alts, vijoles lociĦi, kanifolijs, 3 akordeoni, flīăeĜa 
PETROF pārvalks; 

- keramikas apdedzināšanas krāsns, 3 moloberti – Ls1259.00 vertībā; 
- iegādāta mācību un nošu literatūra 59 eksemplāru – Ls242.00 vertībā; 
- iegādāti mācību līdzekĜi: CD diski, klarnetes mēlītes, vijoles lociĦi, 

gleznošanas krāsas, kartons, guašas krāsas, klarnetes iemutĦi, vijoles zodturi 
u.c.;  

- iegādāta foto camera OLYMPUS – Ls191.00 vērtībā; 
- Printeris – Ls72.00 vērtībā; 
- iegādātas mēbeles: Mākslas klasei skapīšu komplekts – Ls365.00 vērtībā; 
- nokrāsotas skolas telpu grīdas un logu rāmji, atremontēts direktora kabinets 

Ls206.00 vērtībā; 
Telpu kosmētiskais remonts, iekārtošana un materiālās bāzes papildināšana 
veicina sakoptas vides veidošanu, kvalitatīvāka mācību procesa 
nodrošināšanu, skolas mūsdienīgu un modernu tēlu.  
Paldies dežurantam, apkopējai, skolotājiem par ieguldīto darbu! 
  
7. Darba aizsardzības pasākumi:  

- noslēgts līgums par skolas ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas apkopi 
un apkalpošanu Ls23.60 apmērā mēnesī; 

- veikta ugunsdzēšamo aprātu apkope un uzpilde Ls14.75 apmērā; 
- mediciniskās aptiecinas papildināšana ar medicīnas līdzekĜiem – Ls10.00 

apmērā; 
- iegādātas un uzstādītas informatīvas zīmes – Ls10.00 apmērā; 
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- veikta skolas pedagoăiskā un tehniskā personāla ( 17 cilvēku) obligātā 
veselības parbaude – Ls124.00 apmērā.  

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

  -  tika veikta personāla un audzēkĦu instruktāža ugunsdrošības jautājumos 
Šo pasākumu kopums Ĝauj nodrošināt skolā drošu, normatīvām prasībām 
atbilstošu vidi. 
 
8. Veiktās pārbaudes skolā: 

8.1. LR Veselības ministrijasValsts sanitārās inspekcijas 06.02.2007. un 22. 
10.2007. plānveida kontroles akts, bez aizrādījumiem. 
8.2. Naujenes pagasta padomes izveidotās komisijas pārbaude par skolas gatavību 
jaunajam mācību gadam. 
8.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2007. gada 24.augusta Atzinums 
par atbilstību ugunsdrošības prasībām. 
8.4.v/a „Sabiedrības veselības aăentūra“ daugavpils filiālēs Atzinums par objekta 
gatavību darbības turpināšanai. 
8.5. Naujenes pagasta padomes veiktā  2007. gada iestādes pilna inventarizācija.   

 
9. Darbs ar personālu: 

 2007./2008. mācību gadā salīdzinot ar iepriekšējo pieauga skolotāju darba 
likmju skaits skolā no 16.49 līdz 17.41 likmēm. Skolotāju likmju skaita 
pieaugums ir saistīts ar audzēkĦu skaita palielināšanos. PulciĦa skolotāju likmju 
skaits palika nemainīgs 0.67 likmes.  
 Pašvaldības finansētās amatu likmju skaits palika 4.25 likmju apjomā: 
apkopēja – 1, sētniece – 0.25, remontstrādnieks – 1. lietvedības sekretārs – 1, un 
divas pašdarbības kolektīvu vadītāju 0.5 likmes. 
Gada laikā nomainījās remontstrādnieka, apkopējas un sētnieces pienākumu 
izpildītāji, jo pārgāja strādāt uz citu labāk apmaksātu darbu. Vislielākās grūtības 
bija atrasts lievedības sekretāri. Vasaras mēnešos praksi izgāja Velta Jankovska, 
bet no 1. oktobra veiksmīgi strādā Naujenes pagasta iedzīvotāja Tatjana ĥikitina.    
ZiĦas par skolotājiem un darbiniekiem (sadalījumu pa vecuma un dzimuma 
grupām, izglītību skatīt Pielikumā Naujenes mūzikas skolas statistikas pārskata 5. 
punktā).  

 
          10. Gada nozīmīgākie apbalvojumi 
- Anželika Fjodorova - piešėirta ikgadējā 

prēmija „Naujenes pagasta Gada skolēns“ par 
iegūtām godalgotajām vietām konkursos un 
aktīvu piedalīšanos skolas pasākumos, 
koncertosGiršs Kagans – Naujenes pagasta 
padomes Pateicība par piedalīšanos bērnu 
daiĜrades festivālā „Uzsamaidīsim saulei!“; 
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- Ilana Cirki Ĝeviča – Naujenes pagasta padomes Pateicība par piedalīšanos 
bērnu daiĜrades festivālā „Uzsamaidīsim saulei!“; 

- Tatjana Jukuma - Naujenes pagasta Pateicība par piedalīšanos bērnu 
daiĜrades festivālā „Uzsamaidīsim saulei!“; 

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

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

- Spodris Kačāns – Naujenes pagasta padomes Pateicība par starptautiskā 
pūtēju orėestru saieta „La skan taure!“ organizēšanu 

- Spodris Kačāns – Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par 
piedalīšanos starptautiskajā tautas mākslas festivālā ‚Augšdaugava 2007“; 

- Tatjana Jukumai - Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par 
piedalīšanos starptautiskajā tautas mākslas festivālā ‚Augšdaugava 2007; 

- Giršs Kagans - Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par piedalīšanos 
starptautiskajā tautas mākslas festivālā ‚Augšdaugava 2007“; 

- Valdis Grebežs - Naujenes pagasta padomes Pateicības raksts par 
piedalīšanos starptautiskajā tautas mākslas festivālā ‚Augšdaugava 2007“; 

- Giršs Kagans - Naujenes pagasta padomes Pateicība par instrumentālā 
ansambĜa sagatavošanu LR Tautas mūzikas kapelu skatei, kurā iegūta 2. vieta 
un audzēkĦa sagatavošanu starptautiskajam mūzikas skolu akordeonistu – 
solistu konkursam „Naujene 2007“, kura iegūta 3. vieta 

- Tatjana Jukumai - Naujenes pagasta padomes Pateicība par audzēkĦa 
sagatavošanu starptautiskajam mūzikas skolu akordeonistu – solistu 
konkursam „Naujene 2007“, kura iegūta 3. vieta un akordeonistu orėestra 
sagatavošanu Daugavpils reăiona MS akordeonistu orėestru konkursam, kurā 
iegūta 2. vieta 

- Svetlana Borina - Naujenes pagasta padomes Pateicība par vokālā ansambĜa 
sagatavošanu Latgales novada IV StaĦislava Broka Jauno dziedātāju 
konkursam, kurā iegūta 2. vieta 

- Spodris Kačāns – Naujenes pagasta padomes Pateicība par skolas 
2006./2007. m.g. darba organizāciju, kas veicinājusi audzēkĦu sasniegumus 
Daugavpils rajonā, novada, valsts un starptautiska mēroga konkursos, par 
starptautiskā pūtēju orėestru saieta „La skan taure!“ un starptautiskā mūzikas 
skolu akordeonistu – solistu konkursa „Naujene 2007“,  organizēšanu 

- Vokālajam ansamblim - Naujenes pagasta padomes Pateicība par iegūto 
2.vietu Latgales novada IV StaĦislava Broka Jauno dziedātāju konkursā 

- Anatolikam Lipinskim - Naujenes pagasta padomes Pateicība par iegūto 
3.vietu starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā 
„Naujene 2007“,   

- Spodris Kačāns – Naujenes pagasta 
padomes Gada balva par pašaizliedzīgu, 
radošu darbu vadot Naujenes mūzikas skolu 
un ieguldījumu pozitīva Naujenes pagasta 
tēla veicināšanā; 



 13

- Tatjana Jukuma, Giršs Kagans, Nikolajs SĜusars, Jānis Grinberts  – 
skolotāji apbalvoti ar Naujenes pagasta padomes naudas balvu par veiksmīgu 
un aktīvu sadarbību ar vecākiem, jaunu audzēkĦu piesaitīšanu Naujenes 
mūzikas skolai un sakarā ar skolotāju dienu. 

 
 
 11. Komunikācija ar sabiedrību. 

   2007. gada laikā Naujenes mūzikas skola informēja sabiedrību par savām 
aktivitātēm izmantojot Naujenes pagasta informatīvo biĜeteni 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, aicinot uz 
audzēkĦu vecāku sapulcēm.  
  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. 
  Tiek veikts ikdienas darbs ar audzēkĦu vecākiem, lai informētu viĦus par 
bērnu zināšanu un iemaĦu apgūšanas veiksmēm un grūtībām. Skola organizēja 
gada laikā 3 audzēkĦu vecāku sapulces, lai izskatītu sekojošos jautājumus: 
skolas 2007. gada ieĦēmumu – izdevumu tāme, skolas pārskats par 2006. gadu, 
par audzēkĦu sekmības rezultātiem, par skolas piedāvāto pakalpojumu klāstu, 
par audzēkĦu un vecāku pienākumiem un tiesībām u.c.. 

        Skola ir Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas dalībniece.  
 
  12. Plāni nākamajam gadam 
- AudzēkĦu sekmīga sagatavošana noslēguma pārbaudījumiem  

- Jaunu audzēkĦu piesaistīšana skolai   
- Nodrošināt mācību procesa kvalitātes uzlabošanos pamatojoties uz skolotāju 

zināšanu un atbildības paaugstināšanos un mūsdienīgas skolas materiāli 
tehniskās bāzes pamata 

- aktīvi iesaistīties pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīve 
- veicināt pūšamo instrumentu orėestra darbības attīstību 
- sekmīga sagatavošana un norises nodrošināšana starptautiskajam pūšamo  

   instrumentu orėestru saietam „Lai skan taure!” un starptautiskajam mūzikas   
   skolu akordeonistu – solistu konkursam „Naujene 2007” 

- skolas ēkas fasādes remonta darbu 2. posma organizācija  
- Pūšamo instrumentu orėestra un Instrumentālā ansambĜa veiksmīga 

piedalīšanās Latviešu dziesmu un Deju svētku pasākumos  
 
 
 
Naujenes mūzikas skolas direktors                                 /S.Kačāns/  
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Pielikums Nr. 1. 
 
 
 

ZiĦas par skolas dibināšanu un attīstību 
 
 

Ar Latvijas PSR Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes 
izpildkomitejas 29.12.1990.g. lēmumu Nr. 259 dibināta Kraujas mūzikas skola. 

Ar Naujenes pagasta padomes 29.01.1997.g. lēmumu Nr.4 “ Par Naujenes 
pagasta Kraujas bērnu mūzikas skolas izveidošanu “ skola nonāk Naujenes 
pagasta padomes pakĜautībā. 

Ar 10.05.1995.g. skola akreditēta līdz 2000. gadam ( Latvijas Kultūras 
ministrijas  Akreditācijas lapa Nr. 30 ). 

Ar Naujenes pagasta padomes 23.02.2000.g. lēmumu Nr. 47 skola 
pārdēvēta par Naujenes mūzikas skolu. 

Ar 21.05.2001.g. skolai izsniegta Latvijas republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas “ Izglītības iestādes reăistrācijas apliecība  Nr. 0651901514 . 

Ar Naujenes pagasta padomes 24.04.2002.g. lēmumu Nr. 127 skola kĜūst 
par profesionālās ievirzes izglītības iestādi. 

Ar 09.07.2002.g. skolai izsniegta Latvijas republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas “ Izglītības iestādes reăistrācijas apliecība  Nr. 0670902226 . 

Ar 10.07.2002.g. Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
izsniedza Licenci Nr. PI 080  izglītības programmu Instrumentālā mūzika  
“ Klavierspēle “, Instrumentālā mūzika “ Akordeona spēle, Klarnetes spēle, 
Saksafona spēle “ īstenošanai skolā līdz 2007.31.jūlijam. 
 Ar 27.06.2003.g. Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
izsniedza Izglītības iestādes Akreditācijas lapu Nr. AI 0300. 
 Ar Naujenes pagasta padomes 28.01.2004.g. lēmumu Nr. 1.,4.& tika 
apstiprināta Naujenes mūzikas skolas attīstības koncepcija 2004.-2010. gadam.  
 Ar 15.07.2005.g. Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
izsniedza profesionālās izglītības programmas licenci Nr. PI 399 Vizuāli plastiskā 
māksla, TaustiĦinstrumentu spēle: PI 400 Klavierspēle, PI 401 Akordeona spēle, 
Stīgu instrumentu spēle PI 402 VijoĜspēle, Pūšaminstrumentu spēle: PI 403 
Klarnetes spēle, PI 404 Saksofona spēle īstenošanai skolā līdz 2015.g.31.jūlijam. 
 Ar 19.06.2006.g. Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
izsniedza Izglītības iestādes Akreditācijas lapu Nr. AI 1136, skolas akreditācijas 
termiĦš 2012. gada 18. jūnijs. Akreditētas 6 izglītības programmas: Vizuāli 
plastiskā māksla, TaustiĦinstrumentu spēle: Klavierspēle, Akordeona spēle; Stīgu 
instrumentu spēle:VijoĜspēle; Pūšaminstrumentu spēle: Klarnetes spēle, 
Saksofona spēle. 
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Pielikums Nr. 2 
 

Naujenes mūzikas skolas struktūra 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolas direktors 

Skolas tehniskais personāls: 
sekretārs, dežurants, apkopēja, sētniece 

Direktora vietnieks 
izglītības jomā 

Pedagoăiskās padomes sēde 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 

Klavierspēle Akordeona spēle     Klarnetes spēle   Saksofona spēle   Vijo Ĝspēle Vizuāli plastiskā māksla 

Interešu izglītības programmas 

Pūšamo instrumentu ansamblis   Sitamo instrumentu spēle   Māksla 

Pašvaldības pašdarbības kolektīvi 

Akordeonistu orėestris   Instrumentālais ansamblis 



 16

2007. gada pārskats 
Pielikums Nr.3. 

 

Audz ēkĦu skaita pieaugums
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                                                                                                                                                                                2007. gada pārskats 
                                                                                                                                                                      Pielikums Nr.___ 

 
 

Naujenes mūzikas skolas 
Profesionālās ievirzes izglītības programmās 

AudzēkĦu skaits klašu grupās 
2001./2002. m.g. – 2007./2008. m.g. 

 
Klase 

 
2001./2002.m.g. 2002./2003.m.g. 2003./2004.m.g. 2004./2005.m.g. 2005./2006.m.g. 2006./2007.m.g. 2007./2008.m.g. 

1. 17 30 28 45 55 57 54 
2. 15 10 19 13 17 31 30 
3. 4 7 11 17 7 11 21 
4. 6 3 2 9 13 6 8 
5. 1 2 2  8 9 5 
6. 3 1 1 2  7 5 
7. 1  2  1  5 
8.  2      

Kopā 55 55 65 86 101 121 128 

 
 
 
 

Direktors                               /S. Kačāns/ 
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Pielikums Nr.4. 
 

AudzēkĦu sadalījums 2005./2006. m.g.: 
 Klavierspēle Akordeona 

spēle 
Klarnetes spēle 
Saksofona spēle 

Vijo Ĝspēle 
 

Vizuāli plastiskā māksla Kopā 

1. klase 16 17 7 5 10 55 
2. klase 8 6 3   17 
3. klase 4 2 1   7 
4. klase 7 4 2   13 
5. klase  8    8 
6. klase       
7. klase  1    1 
Kopā: 35 38 13 5 10 101 

AudzēkĦu sadalījums 2006./2007. m.g.: 
 Klavierspēle Akordeona 

spēle 
Klarnetes spēle 
Saksofona spēle 

Vijo Ĝspēle 
 

Vizuāli plastiskā māksla Kopā 

1. klase 15 14 6 10 9 54 
2. klase 12 7 5  10 34 
3. klase 4 5 2   11 
4. klase 3 2 1   6 
5. klase 5 2 2   9 
6. klase  7    7 
7. klase       
Kopā: 39 37 16 10 19 121 

AudzēkĦu sadalījums 2007./2008. m.g.: 
 Klavierspēle Akordeona 

spēle 
Klarnetes spēle 
Saksofona spēle 

Vijo Ĝspēle 
 

Vizuāli plastiskā māksla Kopā 

1. klase 16 19 7 4 8 54 
2. klase 7 5 4 7 7 30 
3. klase 8 3 3  7 21 
4. klase 2 5 1   8 
5. klase 3 1 1   5 
6. klase 3 1 1   5 
7. klase  5    5 
Kopā: 39 39 17 11 22 128 
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2007. gada pārskats 
Pielikums Nr.___ 

 

AudzēkĦu skaits p ēc dz īvesvietas

39

36

19

10

4
3

3 2 2 2 2 1 1 1

1

1

1

Lociku ciems - 39 Kraujas ciems - 36 Vecstropu ciems - 19 Daugavpils -10 Naujenes ciems - 4 Biėernieku ciems -3

Dunsku ciems - 3 Butišėu ciems - 2 Košatniku ciems - 2 Teivānu ciems - 2 ViĜušu ciems - 2 Bramanišėu ciems -1

MeĜĦica ciems - 1 Markovas ciems - 1 Pritiėino ciems - 1 VasargaĜišėu ciems - 1 Jurišu ciems - 1
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2007. gada pārskats 
Pielikums Nr.___ 

 

Izgl ītības iest āžu audz ēkĦi
 Naujenes m ūzikas skol ā 2007./2008. m.g.

40

36

11

8

6

5
4

4 4 3 3 2 1 1

Lāču pamatskola - 40 Naujenes pamatskola - 36 Daugavpils vienības pamatskola - 11

Daugavpils 12. Vidusskola - 8 Daugavpils 15. Vidusskola - 6 Biėernieku pamatskola - 5

Daugavpils saskaĦas pamatskola - 4 Daugavpils 13. Vidusskola - 4 Daugavpils Krievu vidusskola-licejs - 4

Daugavpils 3. Vidusskola - 3 Daugavpils 5. Pamatskola - 3 Daugavpils 16. Vidusskola - 2

Daugavpils 10. Vidusskola - 1 RuăeĜu pamatskola - 1
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Pielikums Nr.6. 
Naujenes mūzikas skolas audzēkĦu vispārizgl ītojošās izglītības iestādes 

2007./2008. m.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā 128 audzēkĦi 

Daugavpils 
10.vidusskola  

1.audz. 
 

Naujenes mūzikas 
skola 

Daugavpils 5.pamatskola  
3.audz.  

 

Daugavpils Krievu licejs  
4.audz. 

 

Lāču pamatskola  
40.audz.  

 

Naujenes pamatskola  
36.audz.  

 

Daugavpils 3.vidusskola  
3.audz . 

 

Daugavpils Vien ības 
pamatskola  11.audz.  

 

Daugavpils 16.vidusskola 2.audz.  
 

Daugavpils 12.vidusskola  
9.audz.  

 

Biėirnieku pamatskola  
5.audz. 

 

Daugavpils Saska Ħas 
pamatskola  4.audz. 

 

Daugavpils 
15.vidusskola  6.audz. 

 

Daugavpils 
13.vidusskola 

 4.audz. 
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Pielikums Nr.7  
 

Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss 
„Naujene” 

 
 

Nr.p.k. Gads Mūzikas skolu 
skaits 

Skolotāju skaits AudzēkĦu 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 
6. 2007. 26 37 61 
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Naujenes m ūzikas skolas 2007.gada ie Ħēmumi Ls 136518 

Jaunā iniciatīva 
(projekti); 4542; 

3%Vecāku maksa; 
5068; 4%

Merėdotācija no 
valsts budžeta 

pedagogu 
atlīdzībai; 88646; 

65%

Merėdotācija no 
rajona padomes 

pedagogu 
atlīdzībai; 2809; 

2%

Pašvaldības 
budžeta 

finansējums; 
35453; 26%

 
 

Naujenes m ūzikas skolas 2007.gada izdevumu strukt ūra, 
kopējā summa Ls 136518

PamatlīdzekĜi; 262; 
0%

Mācību līdzekĜi un 
materiāli; 4916; 

4%

Grāmatu un 
žurnālu iegade; 

242; 0%Materiālu un 
inventāra iegāde; 

2679; 2%

Remontdarbi un 
iestāžu 

uzturēšanas 
pakalpojumi; 
16322; 12%

Pakalpojumu 
apmaksa; 7062; 

5%

Komandējumi; 
634; 0%

Atalgojumi un 
VSAOI; 104401; 

77%
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Naujenes m ūzikas skolas 2006.gada izdevumu strukt ūra

Grāmatu un 
žurnālu iegade; 

300; 0%

Pakalpojumu 
apmaksa; 2750; 

3%

Komandejumi; 622; 
1%

Materiālu, 
energoresursu, 
ūdens, inventāra 
iegāde; 5018; 5%

Atalgojumi un 
VSAOI; 78211; 

75%

Kapitālie izdevumi; 
16526; 16%

 
 

Naujenes m ūzikas skolas 2006.gada ie Ħēmumi Ls 103427 

Merėdotācija no 
rajona padomes 

pedagogu 
atlīdzībai; 2138; 2%

Merėdotācija no 
valsts budžeta 

pedagogu 
atlīdzībai; 67401; 

65%

veācku maksa; 
4381; 4%

Pašvaldības 
budžeta 

finansējums; 17328; 
17%

Jaunā iniciatīva 
(projekti); 7179; 7%

Merėdotācija 
pasākumiem; 5000; 

5%

 
 
 



Naujenes pagasta iest āžu, dienestu un strukt ūrvien ību siltumener ăijas limitu izlietošana par 
2005-2007.gadi 

1mwh=16.23 Ls l īdz 
19.56Ls 1mwh= 19.80Ls l īdz 26.80 Ls  1mwh=27.13Ls  l īdz  29.89 Ls Pieaugums 

2005.gads 2006.gads 2007.gads 2006.g./ 
2005.g. 

2007.g./ 
2006.g. 

2007.g./ 
2005.g. N.p.k  Nosaukums 

Plāns     
mwh 

Fakts 
mwh 

 -
ekonomija, 
+pārtēriĦš 

mwh 

Plāns     
mwh 

Fakts 
mwh 

 -
ekonomija, 
+pārtēriĦš 

mwh 

Plāns     
mht 

Fakts 
mwh 

 -ekonomija, 
+pārtēriĦš 

mwh 
% % % 

1 Pašvald ība 
kop ā 303 306 2,8 254 232,07 -21,9 280,41 294 13,6 75,9 126,7 96 

1.1. 
Pagasta 

administrācija 
t.sk. 

303,00 305,8 2,8 254 232,1 -21,9 280,41 294 13,6 75,9 126,7 96 

  Skolas 6 91 95,0 4,0 83 78 -5,0 82 95 13,0 82,1 121,8 100 

  Skolas 12 84,0 86,9 2,9 76 58,8 -17,2 74,52 66 -8,5 67,7 112,2 76 

  Skolas 15 80 81,0 1,0 70 68 -2,0 75 88 13,0 84,0 129,4 109 

  Dzīvoklis Vecpils 
6-1 

5 4,2 -0,8 6 5,73 -0,3 3,88 7 3,1 136,4 122,2 167 

  Naksmītne 24,00 24,6 0,6 7 8,35 1,4 10,71 25 14,3 34,0 299,4 102 

  Autobokss 3 3,0 0,0 2 3,44 1,4 23,5 4 -19,5 114,7 116,3 133 

  Vesel.veicin. 
koordinētājs 

16 11,1 -4,9 10 9,75 -0,3 10,8 9 -1,8 87,8 92,3 81 

2 Izgl ītība kop ā 908 813 -94,6 849 761,12 -87,9 1038 835,92 -202,1 93,6 109,8 103 

2.1. Lāču pamatskola 365 336,6 -28,4 370 382 12,0 458 395 -63,0 113,5 103,4 117 

2,2 
Naujenes 

pamatskola 
163 156 -7,0 112 107 -5,0 195,2 105 -89,9 68,6 98,4 68 

2,3 Naujenes PII 248 194,3 -53,7 241 171,67 -69,3 253,8 199,6 -54,2 88,4 116,3 103 

2,4 
Naujenes 

mūzikas skola 
51 50,1 -0,9 53 51,27 -1,7 51 58 7,0 102,3 113,1 116 
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2,5 
Bērnu un 

jauniešu centrs 80,6 76 -4,6 73 49,18 -23,8 80 78 -2,0 64,7 158,6 103 

1mwh=16.23 Ls l īdz 
19.56Ls 1mwh= 19.80Ls l īdz 26.80 Ls  1mwh=27.13Ls  l īdz  29.89 Ls Pieaugums 

2005.gads 2006.gads 2007.gads 2006.g./ 
2005.g. 

2007.g./ 
2006.g. 

2007.g./ 
2005.g. N.p.k  Nosaukums 

Plāns     
mwh 

Fakts 
mwh 

 -
ekonomija, 
+pārtēriĦš 

mwh 

Plāns     
mwh 

Fakts 
mwh 

 -
ekonomija, 
+pārtēriĦš 

mwh 

Plāns     
mwh 

Fakts 
mwh 

 -ekonomija, 
+pārtēriĦš 

mwh 
% % % 

3 Kult ūra un 
sports kop ā 521,30 500 -20,8 420,3 397,97 -22,3 494,5 490,9 -3,6 79,5 123,4 98 

3,1 
Naujenes 

kultūras centrs 310 296 -14,0 221 195 -26,0 267 259 -8,0 65,9 132,8 88 

3,2 
Naujenes tautas 

bibliotēka  
54 52 -2,0 51 61,77 10,8 75 87 12,0 118,8 140,8 167 

3,3 
Naujenes 

nov.muzejs 
51,3 46,48 -4,8 44,3 30,2 -14,1 37,5 30,9 -6,6 65,0 102,3 66 

3,4 
Naujenes sporta 

klubs 106 106 0,0 104 111 7,0 115 114 -1,0 104,7 102,7 108 

4 
Sociālā 

nodrošin āšana 
kop ā 

149,4 149,4 0 151,0 146 -4,9 149 142 -7,0 97,8 97,2 95 

4,1 
Naujenes   
SPSPC 

131,4 135,1 3,7 140,0 132,4 -7,6 136 135 -1,0 98,0 102,0 100 

4,2 Pagasttiesa 18 14,3 -3,7 11 13,77 2,8 13 7 -6,0 96,3 50,8 49 

  KOPĀ 1881 1769 -112,7 1674 1537 -137,0 1962 1763 -199,1 86,9 114,7 100 

      
              
              
              
 Finanšu nodaĜas grāmatvede    L.Mgebrišvili 

 

 
 


