
Ezernieku vidusskola
2016./17.m.g.



Sakopta skolas un apkārtējā vide



Uzbūvēta skolas sporta zāle



• Augsti skolēnu sasniegumi Dagdas un Krāslavas 
starpnovadu olimpiādēs latviešu valodā un 
literatūrā, angļu valodā, bioloģijā, vēsturē, 
matemātikā,  kā arī  Dagdas novada krievu valodas 
( kā svešvalodas), vizuālās mākslas un mājturības 
olimpiādēs.  

• Godalgotas vietas 5.Latgales novada atklātajā 
latviešu valodas un literatūras olimpiādē, Latgales 
novada atklātajā matemātikas un fizikas olimpiādē 
5.-8. klasēm, 2.Starpnovadu atklātajā krievu 
valodas olimpiādē, 11. Latgales novada latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē un skatuves runas 
un mazās uzvedumu formas konkursā Balvos.



• 2.vietu Mājturības un tehnololoģiju un mājsaimniecības 18. 
valsts olimpiādē ieguva 10.klases skolniece Viola Daniela 
Kiseļova.



• Kā viena no labākajiem matemātiķiem 
vidusskolēniem Krāslavas un Dagdas novadu 
Latvijas valsts matemātikas olimpiādē pārstāvēja 10. 
klases skolniece Jūlija Mošaka.

• 2.-10. klašu skolēni iesaistījās starptautiskajā 
matemātikas konkursā „Ķengurs”.



• Piedalīšanās Dagdas novada,  Latgales reģiona un 
Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencēs. 

• 1., 2. un 3.pakāpes diplomu ieguve matemātikā, 
sociālajās zinībās, dabaszinībās, mākslā, krievu 
valodā (kā svešvalodā) un veselības mācībā 
Dagdas novadā.

• 1.pakāpes diploma ieguve matemātikā un 
atzinības mākslā Latgales reģionā.



• 12.klases skolniece 
Olita Brenča piedalījās 
41.Latvijas skolēnu 
zinātniskajā 
konferencē. Meitene 
aizstāvēja zinātniski 
pētniecisko darbu 
matemātikā 
„Heksamondu torņu 
virknes” un ieguva 
1.pakāpes diplomu.



• 10.klases skolniece Viola Daniela Kiseļova piedalījās 
16.Starptautiskajā studentu pētniecisko darbu konferencē LU 
PPMF Rīgā



Skola iesaistījusies projektos: 

• «Esi līderis!» 10.kl.

• «Auglis skolai» 1. – 9.kl.

• «Putras programma» 5. – 8.kl.

• «Piena programma»  1. – 9.kl. 

• Vides izglītības programmas „Izzini mežu” projekta 
„Mamma daba” meistarklases. Esam kļuvuši par 
Mammadaba vēstniecību 2017./18.m.g.



• Augstus rezultātus gūst skolas volejbola komandas, 
izcīnot godalgotas vietas Latgales reģiona skolēnu 
sporta spēlēs,  bet apvienotā 10.-12. klašu komanda 
1.vietu Latvijas kausā vidusskolām un 1.vietu 
„Sadolin cup 2017” Igaunijas skolu kausa izcīņā 
volejbolā.



• Ezernieku vidusskolas 10. 
klases skolēni piedalījās 
projekta „Esi līderis!” ietvaros 
organizētajā ikgadējā Līderu 
dienā Rīgas Domē. Jauniešiem 
bija iespēja iepazīties un pašiem 
prezentēt „Es savai skolai” un 
„Es savai videi” labākos 
projektus. Šo iespēju izmantoja 
arī Ezernieku vidusskolnieces –
Nikita Dolgova, Agneta Igaune, 
Viola Daniela Kiseļova, Daiga 
Karpoviča, un veiksmīgi 
prezentēja savu projektu 
“Pavasaris ienāk skolā”.



• Risinot karjeras izglītībai 
izvirzītos uzdevumus, 
skolēni piedalās mācību 
ekskursijās Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā,  
Rāznas dabas centrā, 
Jaundomes vides 
izglītības centrā. 



Aktīvi un neparasti aizritēja Karjeras nedēļa skolā. Dažādās
aktivitātēs bija iesaistītas visas klases.



Skolā aktīvi darbojas interešu izglītības 
pulciņi:

• Vides izglītības pulciņš “ Es 
– pētnieks” 

• Dramatiskais pulciņš

• Jauno žurnālistu pulciņš

• Līdera skola

• Izteiksmīgās runas pulciņš

• Volejbola pulciņš

• Lietišķās mākslas pulciņš

• Prasmīgo rociņu pulciņš

• 3. – 6.kl. deju kolektīvs un 
deju kolektīvs«Ežezers»

• 2. – 4.klašu koris

• 5. – 12.klašu koris

• 5. – 7. klašu vokālais 
ansamblis

• 9.- 12. klašu jauniešu 
ansamblis



 

Ezernieku vidusskolas avīze 

Ežulis 
(2016. gada septembris - decembris) 

 

 

 

 

 

Numurā lasiet: 

Zinību diena 

Fukšu balle 

Miķeļi sākumskolā 

Skolotāju diena 

Karjeras nedēļa skolā 

Tikšanās ar uzņēmējiem. 

Lāčplēša diena 

18. novembris – Latvijas dzimšanas diena 

Kā svinēja Ziemassvētkus 

 

 
Avīzi veidoja žurnālistu pulciņš, sadarbībā ar 7., 8., 9., 10. un 12. 

klasi. Pateicamies skolotājām D. Kiseļovai un Bronislavai 

Andžānei. 
 

 
 







Latvijas interešu izglītības koordinatoru 
seminārā Jaundomē



Piedalījāmies Latgales reģiona vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
“Toņi un pustoņi” Preiļos



Starptautiskajā festivālā 

«Dvina-Dzvina-Daugava» Verhņedvinskā



Netradicionālās modes skatē Aleksandrovas 
ballē iegūta 2.vieta



Ekskursijas un pārgājieni



Paldies par uzmanību!


