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 Lielākā lauku skola Dagdas novadā.

 Skolā māca 14 skolotāji,un mācās 68

skolēni.

 Skolā strādā 6 tehniskie darbinieki.



1.SEPTEMBRIS!



MĒS LEPOJAMIES!



 Dramatiskais pulciņš “Rūķi”,

 Tautas deju pulciņi,

 Vokālais ansamblis

 Folkloras kopa “Saiveņa”,

 4.-9.kl. koris

 Koka darbu pulciņš

 Vizuālās un plastiskās mākslas pulciņi, 

 Lietišķās mākslas pulciņš,

 Pulciņš “Lai dzīvo Homo sapiens”

 Pulciņš “Iepazīsti mežu”

 Vides pulciņš,

 Sporta pulciņi

SKOLĀ DARBOJAS PULCIŅI:



PIEDALĀMIES NOVADA KONKURSOS UN PASĀKUMOS 

 Folkloras, deju kolektīvu, vokālo 
ansambļu un koru skates,

 Dagdas novada lepnums,

 Pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensības Krāslavā,

 Dagdas novada konkurss “Uzzini, izzini, 
un zini dzimto Dagdas novadu” 5.-
9.klasēm

 Dagdas novada 7.-9.kl. erudīcijas 
konkurss „Viszinis”,

 Dagdas novada konkurss angļu valodā 
7.-9.klasēm.



 XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (koris 

un folkloras kopa «Saiveņa»),

 Folkloras kopu skate  Nautrēnos – tēma „Gudru 

ņēmu padomiņu”, 

 Ziemeļlatgales tradicionās dziedāšanas konkurss,

 Tradicionālās dziedāšanas konkursa fināls  Rīgā,

 Dalība Latgales, Vidzemes folkloras kopu festivālā 

„Pulkā eimu , pulkā teku” Līvānos;

 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

„Rakstu darbi”,

 Valsts neklātienes  Jauno matemātiķu konkurss,

 Augļu programma un Putrings.

PIEDALĀMIES VALSTS KONKURSOS UN PASĀKUMOS 



PIEDALĀMIES VALSTS KONKURSOS UN PASĀKUMOS 
(ZAĻĀS AKTIVITĀTES)

• «Latvijas Finiera» rīkotais „Zaļās klases” 

konkurss „Bebrs un bērzs”,

• „Zaļās Jostas” konkursi „Tīrai Latvijai” 

elektrisko un elektronisko atkritumu vākšanā, 

izlietoto bateriju vākšanā, makulatūras 

vākšanā,

• “Latvijas Valsts mežu”  vides izglītības

programma "Izzini mežu" , 



 Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „Lidice 2015”, 

 XIV starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju 
pie jūras”, 

 Starptautiskais matemātikas konkurss «Ķengurs - 2015», 

 Starptautiskais festivāls ,,Apskauj mani, māmuliņa!” 
Dagdā,

 Starptautiskais folkloras festivāls Paņevežā Lietuvā.

 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2015»

PIEDALĀMIES STARPTAUTISKOS KONKURSOS UN 

FESTIVĀLOS



SKOLĀ  DARBOJAS DAGDAS SPORTA SKOLAS 

FILIĀLE

 Skolā daudz labu sportistu.

 Dagdas novada sporta sacensības bieži 

gūstam godalgotas vietas



MŪSU TRADICIONĀLIE PASĀKUMI

• Sprīdīša svētki,

• Pārgājieni, ekskursijas,

• Skolotāju diena,

• Miķeļa tirdziņš,

• Mārtiņdiena,

• Lāčplēša diena,

• Latvijas dzimšanas dienas pasākums,

• Ziemassvētku koncerts,

• Mācību priekšmetu nedēļas,

• Pogu balle,

• Meteņi,

• Lieldienas,

• Mātes dienas koncerts,

• Pēdējā zvaniņa svētki 9.-klasniekiem,

• Olimpiskā diena,

• Izlaidums



MŪSU EKSKURSIJAS

• Mācību ekskursija pa Rāznas dabas parku (Lipuški, 

Mākoņkalns), radošās darbnīcas RDP darbinieku 

vadībā 1.-9.kl.(septembris, 2014.)

• Ekskursija uz Rīgu: „Gaismas pils”, „Staro Rīga” 8, 

9.klase ar kl.audz. (decembris, 2014.)

• Ekskursija uz Daugavpili olimpiāžu uzvarētājiem 

(maijs, 2015.)

• Mācību ekskursija uz Dagdu: ugunsdzēsēju depo 

apskate, paraugdemonstrējumi 1.-3.kl. (maijs, 

2015.)

• Ekskursija Pa Aglonas novadu: Karaļa kalns, Kara 

muzejs, Aglonas Alpi, Velnezers, 4.-8.kl., (maijs, 

2015.)

• Ekskursija uz Siguldu, Saulkrastu jūrmalu: 3.klase 

ar kl.audz. un vecākiem (maijs, 2015.)

• Ekskursija uz Likteņdārzu, Siguldu, Saulkrastu 

jūrmalu: 8, 9.klase ar kl.audz. un jūnijs,2015.)



MĒS ESAM LIELA, DRAUDZĪGA ĢIMENE!



 8 godalgotas vietas novada mācību 
priekšmetu olimpiādēs.

 Latgales atklātā matemātikas olimpiāde 
4.klasēm: 1 skolēns ieguva 2.vietu,

 Valsts atklātā olimpiāde matemātikā: 
6.klases skolniece ieguva 3.vietu,

 Ziemeļlatgales tradicionās dziedāšanas 
konkurss:   - 1. pakāpe;

 Tradicionālās dziedāšanas konkursa 
fināls  Rīgā:  tituls „Dižlielā dziedātāja” –
2. pakāpe.

 Starptautiskais bērnu mākslas konkurss 
„Lidice 2015”. 1 skolēns Latvijas kārtā 
ieguva Atzinību un iespēju pārstāvēt 
Latviju Čehijas Republikā. 

MUMS IR GUDRI UN TALANTĪGI SKOLĒNI:



MĒS IEMĀCĪJĀMIES!



MĒS IEMĀCĪJĀMIES!


