
Dagdas vidusskolas 

2015./2016. m. g. 

pērlītes



Skolas akreditācija

 2015.gadā skola tika akreditēta uz 6 gadiem



Goda nominācija

Dagdas vidusskola- Gada skola Daugavpils 

Universitātē



Mācību rezultāti

 Teicamnieki – 68

 Labinieki – 53

 Nesekmīgie – nav

 CE rezultāti labāki nekā valstī: angļu valodā, 
krievu valodā, ķīmijā, bioloģijā, fizikā

 Augstskolās iestājās - 21 (budžeta grupās -21), 
koledžās - 17

 Vītola stipendiju saņēma - 4



Olimpiāžu rezultāti

95 vietas

24

1. 

vietas 

28 

2. vietas, 

t.sk. 4 

Latgales 

reģionā,2 

Valsts 

olimpiādē

31

3. vieta, 

t.sk.2 

Latgales 

reģionā

12 

atzinības,

t. sk. 

1 atzinība 

Latgales 

reģionā



Sportistu sasniegumi 

Godalgotās vietas

 Dagdas novada rudens krosā, «Jautrajos startos», 
stafetēs, strītbolā, florbolā, tautas bumbā, 
volejbolā, vieglatlētikā

 Krāslavas novada rudens krosā, volejbolā un 
vieglatlētikā

 Ludzas novada un Līvānu novada vieglatlētikas 
sacensībās

 Dalība valsts volejbola sacensībās «Lāses kauss»



Interešu izglītības sasniegumi
 1. pakāpes diploms Latgales novada vokālās mūzikas konkursā “Balsis”

 Divi 1. pakāpes diplomi Latgales reģiona skatuves runas konkursā

 Atzinība Valsts skatuves runas konkursā 

 2.pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā- konkursā “No baroka līdz 

rokam” Latgalē 

 Laureāti Valsts konkursā “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 

dzimšanas dienā”

 Atzinība Vislatvijas jaunrades darbu konkursā “Ko gan es darītu, uzjājis 

Stikla kalnā?” 

 1.pakāpes diploms Latgales reģiona 2.-4. klašu koru konkursā “Tauriņu 

balsis”

 Piedalīšanās Tautas deju festivālā «Latvju bērni danci veda» Ludzā.



Interešu izglītības  sasniegumi



Pie Latvijas prezidenta



Mazpulku aktivitātes

 1.vieta Latgales mazpulku forumā

 Biedrības «Latvijas mazpulki» Goda nominācija «Augsim 

Latvijai», sudraba karotīte

 3. vieta XXI Latvijas mazpulku sporta spēlēs vecākajā 

grupā

 pateicība XXI Latvijas mazpulku sporta spēlēs vidējā grupā

 trīs 1. vietas individuālajās sacensībās XXI Latvijas 

mazpulku sporta spēlēs



Skolas pasākumi

 Grāmatas «Latgales sirdspuksti» atklāšana

 Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti

 Eirobuss

 Skolēnu tikšanās ar Briseles ierēdni projekta 

«Atpakaļ uz skolu» ietvaros

 Iecietības stundiņa un teātra forums

 Psihologa Kaspara Bikšes lekcija skolēniem un 

skolotājiem

 Tikšanās ar Saeimas un Dagdas novada deputātiem

 Aizsardzības ministrijas pārstāvju lekcija skolēniem 

«Valsts aizsardzība»



 «Domās par Latviju. Sadosimies rokās apkārt savai skolai»

 «Draudzīgais aicinājums» grāmatu dāvināšana skolai

 «Skolas diena» LIZDA akcijas ietvaros skolu apmeklē 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks







Dalība projektos

 Erasmus +

 Ķengurs

 Manai skolai (Maximas projekts)

 Teterovu fonds «Dakter, es labi redzu!»

 Biedrības «GO BEYONP» rīkotais pētījums «Skolēnu attieksme pret 

alkohola lietošanu» 7.,8. klasēm (2015-2017)

 Sarkanā Krusta aktivitāte «Topošo zvaigznīšu klubiņš»

 «Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!» 6.a un 6.b klases

 «Aug mežs, augam arī mēs»

 Putrings Dagdas vidusskolā





Pieredzes apmaiņa

 Skolēnu un skolotāju brauciens uz Verhnedvinskas

ģimnāziju Baltkrievijā

 Skolotāju brauciens uz Visaginas Verdenas

ģimnāziju

 Skolotāju brauciens uz Cēsu skolām

 Alūksnes skolas skolotāju delegācijas uzņemšana





Skolotāju aktivitātes

 Visi skolas darbinieki apmeklēja kursus «Speciālās 

zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā» 

 Dalība starptautiskajā konferencē Ludzā

 Visa skolas kolektīva dalība Lielajā talkā

 Skolotāju brīvprātīgais darbs vasaras nometnē

 Lūgšanu brokastis «Brīdis pirms Ziemassvētkiem»



Skolas vides uzlabošana
 Vestibila noformējuma uzlabošana

 4 mācību kabinetu remonts

 Sporta ģērbtuvju remonts

 2. stāva 3 mācību kabinetu logu nomaiņa

 Mācību līdzekļu iegāde fizikas un mājturības 
kabinetiem

 Mēbeļu iegāde

 Ēdnīcas telpu remonts



Skolēnu pašpārvaldes aktivitātes

 Skolotāju dienas pasākums

 Lāčplēša dienas pasākums

 Labdarības akcijas

 Jaungada balle

 Valentīndienas pasts

 Popiela







Sadarbība ar vecākiem
 Pasākums «Raibie rudens starti»

 Vecāku kopsapulce (lektore K. Stivriņa)

 Mācību stundu vadīšana Skolotāju dienā

 Pasākums pirmklasniekiem un viņu vecākiem

«100 dienas Dagdas vidusskolā»

 Vecāku dienas

 Vecvecāku pasākums

 Klases vecāku sapulces

 Saldumu tirdziņš Mārtiņdienā





PALDIES PAR UZMANĪBU!


