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            Dunavas pamatskolā 2012. gada sākumā mācījās 33 skolēni un 2 pirmskolas 
vecuma bērni. Kopā skolā mācījās 35 bērni un tas ir par 6 bērniem mazāk, kā bija 
2011.gadā, kad mācījās 39 skolēni un 2 pirmskolas vecuma bērni. 

2012.gadā Dunavas pamatskola iespēju robežās piedalījās vairākās novadu 
olimpiādēs un konkursos. Tika iegūti šādi godalgoti rezultāti: 
 Laurai Marcinkevičai 9.kl. – 3.vieta bioloģijas olimpiādē, 3.vieta latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, atzinība matemātikas olimpiādē, atzinība krievu 
valodas olimpiādē, 2.vieta ķīmijas konkursā. 

 Armusam Bružukam 9.kl. – 1.vieta mājturības olimpiādē, 2.vieta ķīmijas 
konkursā. 

  Līvai Guļānei 9.kl. -  2.vieta ķīmijas konkursā. 
  Ričardam Krīvānam 7.kl. – 2.vieta mājturības olimpiādē. 
  Karīnai Guļānei 6.kl. - 3.vieta skatuves runas konkursā, pateicība konkursā 

„Lasītprieks”, pateicība Daugavpils novada kultūras pārvaldes rīkotajā skatuves runas 
konkursā „Zelta sietiņš”. 

Ksenijai Šultei 6.kl. – atzinība angļu valodas konkursā, 3.vieta skatuves runas 
konkursā, pateicība konkursā „Lasītprieks”, pateicība Daugavpils novada kultūras 
pārvaldes rīkotajā skatuves runas konkursā „Zelta sietiņš”.  

Lūcijai Kristiānai Krēsliņai 6.kl. – pateicība konkursā „Lasītprieks”.  
Madarai Jukšai 6.kl. – pateicība konkursā „Lasītprieks”. 
Renāram Urbānam 4.kl. – 1.vieta skatuves runas konkursā un atzinība latviešu 

valodas olimpiādē. 



Rēzijai Ērglei 2.kl. – 3.vieta skatuves runas konkursā. 
 
2012.gada pavasarī Dunavas pamatskolu absolvēja 6 skolēni, no kuriem 5 

turpina mācības citās mācību iestādēs. 
 

 

 
Dunavas pamatskolas 9.klases izlaidums 2012.gada jūnijā. 

 
 Skolā 2012..gadā strādāja 10 skolotāji, no tiem trīs skolotāji strādāja amatu 

savienošanas kārtībā. Visiem 10 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā  izglītība,  no 
kuriem trīs skolotāji ir pedagoģijas zinātņu maģistri. Tie ir direktors Uģis Vārslavāns, 
skolotājas Guna Auzāne un Sarmīte Strade. 2012.gada vasarā maģistra grāds savās 
specialitātēs tika piešķirts arī skolotājām Vandai Knipstei un Astrai Liopai, 
pamatojoties uz viņu augstskolas beigšanas diplomu. 

Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki. 
2012.gada 25.maijā Dunavas pamatskolā tika atklāts Vides interpretācijas 

centrs. Tas tapis LEADER programmas „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 
projekta „Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā” īstenošanas 
rezultātā.  

2012.gada pirmajā pusē tiek rīkoti dažādi ārpusklases un ārpusskolas 
pasākumi: olimpiādes, mācību priekšmetu pēcpusdienas, Valentīndiena, Lieldienas, 
pēdējais zvans, 9.klases izlaidums. 

 
2012.gada pavasarī notika nu jau tradicionālā Labo darbu pēcpusdiena, kurā 

tika sumināti skolēni – rajona un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiāžu un 
konkursu laureāti, viņu skolotāji, kā arī skolas labvēļi un atbalstītāji. 



 
2012.gada 1.septembrī skolā mācās 28 skolēni 1. – 9.klasēs un 7 pirmskolas 

vecuma bērni. Kopā  skolā mācās 35 bērni. No 7 pirmskolas vecuma bērniem, 5 bērni 
ir 3 – 4 gadus veci, jo ar 2012.gada 1.oktobri Dunavas pamatskolai ir programma arī 3 
– 4 gadus vecu bērnu apmācībai. 5. – 6.gadīgo bērnu apmācību finansē valsts, bet 3 – 
4 gadus veco bērnu apmācību finansē Dunavas pagasta pārvalde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Skolotāju kolektīvs, izglītības pārvaldes vadītāja un Dunavas pagasta pārvaldes 
vadītājs 2012.gada 1.septembrī. 

 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

Olimpiskā diena Dunavas pamatskolā 2012.gada 28.septembrī. 
 



 

 
 

No 2012.gada 1.decembra līdz 2013.gada 30.novembrim Dunavas pamatskola 
ir iesaistījusies projektā “Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un 
darbības paplašināšana.” 

2012.gada nogalē arī tiek rīkoti dažādi ārpusklases un ārpusskolas pasākumi: 
puķu izstāde, dārzeņu izstāde, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Mārtiņdiena, Latvijas 
Republikas proklamēšanas 94.gadadiena, Ziemassvētki un citi pasākumi.  

 

 
Ziemassvētku eglītes meklēšanā kopā ar Meža Rūķi. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 Ziemassvētkos.  


