
Klašu  audz.  MA  vadītāja

Dagdas  vidusskolas  skolotāja   

M.Micķeviča
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Dagdas  novada 9.klašu skolēnu gaitas

Dagdas vsk Asūnes  p/sk Andrupenes psk. Škaunes p/sk Ezernieku vsk. Andzeļu psk.
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Dagdas  novada  12.klašu  skolēnu  gaitas

DVSK EVSK



 Prozas darbu konkursā

„Manas ģimenes 
liecības”(5.-9.kl) 
piedalījās
Konstantinovas  
sākumskolas  skolniece   
Laura  Mizāne ar  
darbu’’Manas vecmāmiņas  
atmiņas’’ un Šķaunes  
pamatskolas

 skolēns  Armands  Jermaks  
ar  darbu  „Vectēvs- mans  
lepnums’’



 Ezernieku  vidusskolas skolēni  
Ilāna Skreba,Elīna Meikšāne,Lauris
Kokars,Valērija Korņilova,Sandris
Arelis,Ilmārs Šņucins,Viktorija
Porša,ViktorijaLukiša,Danila
Bisters,Katrīna Karpoviča,Andzeļu
pamatskolas Viola Ļebedeva ,Kirils  
Kosarevskis,Ilona Filatova un Danila
Siņicins ,Andrupenes pamatskolas
skolēns  Edgars Danovskis ,Asūnes 
pamatskolas skolēni  
V.Vojevodska,V.Cimoško,D.Bobkovs,
V.Lavrinovičs,Jānis Savka,Anita
Kekere,Sanita Kekere,Elvis Stepiņš 
caur  zīmējumiem centās izteikt  
savu piederības izjūtu savam 
dzimtajam novadam vai pilsētai, 
paužot savu redzējumu zīmējumos 
par tuvo, skaisto un vēsturisko 
tuvākajā apkārtnē.

 Paldies  skolotājām 
Leonorai Lunei, Irēnai 
Vlasovai, Irēnai  
Dārzniecei, Lijai 
Kamaletdinovai,Solvit
ai Stepiņai,Žannai
Rapšai,Oksanai
Kosarevskai,Mairitai
Konošonokai un  
Anitai  Cimoško!



Kustība - Draudzīga skola

 Noderīga pieredze

 Labo darbu krātuve

 Filmas par konfliktu risināšanu skolā

 Viedokļi par konfliktiem

 Labākā klases audzināšanas stunda - 2013

 Labākā klases audzināšanas stunda - 2012.

(piedalījās  arī  Dagdas  novada  klašu  audzinātāji)



Nr

.

Iestāde/skola kam Par ko

1. Dagdas vidusskola Pēterim Šņukutam Par daudzveidīgām darba formām pilsoniskā un patriotiskā jaunsargu 

audzināšanā  

2. Aigaram Vigulim Par veiksmīgu skolēnu iesaistīšanu skolas,  novada, valsts radošo darbu 

izstrādē

3. Ludmilai 

Lovčinovskai

Par ieguldījumu skolēnu pilsoniskajā  audzināšanā un pētnieciskās 

darbības veicināšanā

4. Marijai  Micķevičai Par ieguldījumu skolēnu pilsoniskajā  audzināšanā un skolēnu latviešu 

kultūras popularizēšanu  starpvalstu projektos

5. Andrupenes  pamatskola Annai   Jubelei Par  nacionālās  identitātes  stiprināšanu  skolēnos

6. Ezernieku  vidusskola Diānai  Kiseļovai Par veiksmīgu skolēnu iesaistīšanu skolas,  novada, valsts radošo darbu 

izstrādē

7. Asūnes pamatskola Leonorai  

Brencei

Par kultūrvēsturiskā  mantojuma  apzināšanu  un  saglabāšanu

8. Andzeļu  pamatskola Otīlijai  

Loginovai

Par kultūrvēsturiskā  mantojuma  apzināšanu  un  saglabāšanu

9. Andrupenes pamatskola Sandrai  Kivko Par ieguldījumu skolēnu pilsoniskajā  audzināšanā un pētnieciskās 

darbības veicināšanā

10

.

Šķaunes pamatskola Žanna  Rapša Par veiksmīgu skolēnu iesaistīšanu skolas,  novada, valsts radošo darbu 

izstrādē



Ar  mērķi  sekmēt  skolēnu  nacionālās  un  valstiskās  identitātes  veidošanos, pilnveidot 
skolēnu fizisko  sagatavotību, kā  arī  uzlabot stāju un  apgūt  ierindas  mācības 
pamatelementus, popularizēt  militārās  profesijas, tika  organizēta  ierindas  skate.  
22.oktobrī  Dagdas  vidusskolas  aktu  zālē  savas  prasmes  vidusskolu  grupā  rādīja: Dagdas  
vidusskolas  12b  un  Dagdas  vidusskolas  11a klase.

 Pamatskolu grupā  sacentās Asūnes pamatskolas  6.-9.klašu  komanda, Andrupenes 
pamatskolas  9.klases komanda, Ezernieku  vidusskolas 6.klases  un  8.-9.klašu  komanda, 
Dagdas  vidusskolas  7a klases  komanda.  Maksimāli  dalībnieku komanda  varēja  iegūt  
260  punktus. 

 Uzvarētāji  vidusskolu  grupā- Dagdas  vidusskolas 12b klase (254 p.)

(kl. audz. A.Slesare.,sporta skolotāja  L.Novicka).

 Uzvarētāji  pamatskolu  grupā- Dagdas  vidusskolas   7 a klase(247p.)

(kl. audz. O.Boboviča un sporta skolotāja  L.Novicka),

 Asūnes pamatskolas  6.-9.klases komanda(237 p.) 

( skolotāja  M.Viļģerte un sporta skolotājs  J.Dubovecs).  

 Komandas -uzvarētājas 30. oktobrī devās   mācību  ekskursijā  uz  Valsts Robežsardzes 
skolu  Rēzeknē  un  Aglonas kara muzeju. Uzvarētāji  saņēma  arī ceļojošos  kausus, ko  
sarūpēja Dagdas  vidusskolas mājturības skolotājs  A.Vigulis. Pārējās  komandas   saņēma  
„Laimas”  šokolādes un diplomus. Paldies  par  atbalstu un  metodisko palīdzību 
Rekrutēšanas un  Jaunsardzes centra, Jaunsardzes departamenta  2.novada nodaļas  
307.Dagdas  jaunsargu  vienības  vadītājam   Pēterim  Šņukutam!  Paldies  žūrijas 
komisijai: jaunsargu  instruktoram  Jānim  Šņukutam, Dagdas novada  Sporta skolas 
direktorei    Vijai Niperei un   zemessargam    Jānim  Dzalbam!

Paldies  klašu  audzinātājiem  Diānai  Kiseļovai, Annai  Jubelei, Ilgai Moisejenokai! 



 Seminārā  apmācības  vadīja  Dagdas  

vidusskolas  parlamenta pārstāvji:Artūrs

Kromāns un  Santa Kurica

 Piedalījās pārstāvji  no  Dagdas 

vidusskolas,Ezernieku

vidusskolas,Andrupenes pamatskolas,Šķaunes

pamatskolas,Asūnes un Andzeļu pamatskolas  

skolēnu parlamentiem

 Ievadseminārs ’’Kā sagatavot  paziņojumu 

presei?’’ un ’’Kā runāt pa telefonu?’’

(M.Micķeviča,Dagdas vidusskolas skolotāja)



 Ezernieku  vidussskolas
un  Dagdas vidusskolas  
10.-12.klašu  grupā  
1.vietu   ieguva  Dagdas  
vidusskolas  komanda

 Pamatskolu  grupā

5.-9.klasēm  piedalījās  
Dagdas  un  Ezernieku 
vidusskolas,Andrupenes,
Andzeļu un  Šķaunes 
pamatskolu  komandas

 1.vieta  Andzeļu
pamatskolai,2.vieta 
Andrupenes 
pamatskolai,3.vieta  
Ezernieku  
vidusskolai,4.un  
5.vietas  sadala Dagdas  
vidusskola  un  Šķaunes 
pamatskola.



 Piedalījās : 

Škaunes pamatskolas,

Andrupenes pamatskolas

Andzelu pamatskolas skolēni

Ezernieku  vidusskolas  

Dagdas  vidusskolas  skolēni



 Kursi klašu  audzinātājiem(18 st.) 

’’Klasvadības process,tā organizēšana un 

vadīšana.Individuālais darbs ar  vecākiem)’’

(kursu  vadītāja  -M.Micķeviča

Dagdas  vidusskolas  skolotāja,klašu audz.MA 

vadītāja)

Programmu  apguva-50 skolotāji



Krājumu  skatīt  

www.dagda.lv/kon

kursi

Tas, ko paveicam tikai priekš

sevis, mirst kopā ar mums; tas,

ko veltām citiem 

un pasaulei,

neizzūd un iegūst nemirstību.

/ Alberts Pikē/



 28.februārī  uz  pasākumu  pulcējās  7  komandas : Dagdas vidusskolas   3 
komandas,Asūnes pamatskolas,Andzeļu pamatskolas,Ezernieku vidusskolas un  
Konstantinovas sākumskolas komandas. Komandas  bija  interesanti ,ar iztēli  un 
kreativitāti sagatavojušas  mājasdarbu par  kādu  no sev  ļoti  tīkamām  
profesijām.Dagdas vidusskolas  7a.  klases komanda demonstrēja topošās  dizaineres 
Airitas  Oļehnovičas tērpus.Dagdas vidusskolas  7b.klase  demonstrēja uzvedumu  
par  bērnudārza  audzinātāju..Dagdas vidusskolas  8b.klase iepazīstināja  ar  radošo  
žurnālista  profesiju. Asūnes  pamatskolas   7.klases komanda  atklāja  ārsta  
profesijas ikdienu. Andzeļu pamatskolas  jauktā  komanda  skatītāju  klātbūtnē  
attēloja  frizieres  darbu.Ezernieku vidusskolas  7.klases  komanda atainoja   ceļu 
policista  darba ikdienu.Savukārt Konstantinovas sākumskolas 5.-6.klašu  komanda  
iepazīstināja  ar  dziedātājas  profesiju. Tāpat  skolēni  stāstīja  anekdotes par  
profesijām,minēja mīklas par profesijām.atdarināja profesijas,minēja dziesmas 
par  profesijām, rakstīja  CV  un  motivācijas  vēstuli.Paldies latviešu  valodas 
skolotājiem par  līdzdarbošanos:V.Gekišai,L.Brencei,Ā.Šumeiko, 
I.Kraulišai,V.Lutinskai,D.Jakovelei!Šāds pasākums  tika  rīkots novadā pirmoreiz. 
Noslēgumā  skolēnu  komandas saņēma  diplomus  un  saldās  balviņas.1.pakāpes  
diplomus  saņēma  Dagdas  vidusskolas 8b.komanda(skol.M.Micķeviča) un  Ezernieku  
vidusskolas  7.klases komanda(skol.V.Lutinska),2.pakāpes diplomus  saņēma Asūnes 
pamatskolas komanda(skol.Z.Gražule) un Dagdas vidusskolas 7b.klases  
komanda(skol.O.Loča)  un  7.a klases komanda(skol.O.Boboviča). 3.pakāpes 
diplomus saņēma Konstantinovas sākumskolas komanda(skol.S.Stepiņa).Skolēni  bija  
visjaunākie,bet braši  turējās  un veica  visus  uzdevumus. Arī  Andzeļu pamatskolas  
komanda  saņēma  3.pakāpes  diplomu.

(http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-
saturs/browse/10/backto/16/article/dagdas-novada-5-8klasu-skolenu-pasakums-
karjeras-pecpusdiena.html



25. aprīlī Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrā „Parka 
rozes” notika devīto klašu sadraudzības vakars 
„Esmu piederīgs Dagdas novadam”.

Uz pasākumu bija ieradušies 65 skolēni no Dagdas, 
Ezernieku, Asūnes, Andzeļu un Andrupenes skolām. 
Katrai devītajai klasei pasākumam bija jāsagatavo 2 
mājasdarbi - prezentācija par savu klases izaugsmi un 
radošs numurs Popielai. Pēc oficiālās pasākuma daļas 
tika organizēta diskotēka, kuras laikā dalībnieki tika 
iesaistīti arī dažādās sadraudzību veicinošās spēlēs. 

Pasākumu apmeklēja un atmiņās par savām skolas 
gaitām dalījās Dagdas novada domes priekšsēdētāja 
Sandra Viškure un Dagdas novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins. 





Piedalījās: 

Dagdas vidusskolas skolēni

Šķaunes pamatskolas skolēni

Andzeļu pamatskolas  skolēni



1. Darbs netradicionāliem materiāliem 

mājturības un tehnoloģijas stundās

Diāna Filimonova Aleksandrovas 

internātpamatskola

2. Audzināšanas stundas sevis izzināšanai un 

mērķtiecīgai savstarpējo attiecību 

veidošanai

Anna Krilova Dagdas vidusskola

3. “Viktorīna 5.-9.kl.ašu un 10.-12.klašu 

skolēniem ”Mana Latvija””

M.Micķeviča Dagdas vidusskola

4. Skolas pasākumu scenāriji Rita Orole

Snežana Smirnova

Dagdas vidusskola

5. Mātes dienai veltīts koncerts

“Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt” 

scenārijs

Mārīte Bondare Andrupenes pamatskola

6. Scenārijs svinīgajam pasākumam, kas 

veltīts Latvijas dzimšanas dienas 95. 

gadadienai

Sandra Kivko Andrupenes pamatskola

7. Izzinoši izglītojošs pasākums 

“Mārtiņdiena”

Mairita Konošonoka Andrupenes pamatskola

8. Skolēnu motivēšana aktīvai darbībai 

skolas ārpusklases pasākumos 

Lidija Kudrjavceva

Diāna Kiseļova

Veneranda Lutinska

Ilga Moisejenoka

Sandra Vērdiņa

Aina Zariņa

Ezernieku vidusskola

9. Pogu balles scenārijs Anna Jubele Andrupenes pamatskola

10. Literārais uzvedums 

“Mēs to nedrīkstam aizmirst” 

Irēna Maļkeviča Andrupenes pamatskola



Piedalījās:

Dagdas  vidusskolas  (2 komandas)

(medmāsa  S.Bogdāne)

Ezernieku vidusskolas(1 komanda)

(kl.audz. D.Kiseļova)

Andrupenes  pamatskolas  (1 komanda)

(skol.I.Kuļka)

Andzeļu pamatskolas(1 komanda) 

(kl.audz.O.Kosarevska)



 Šķaunes pamatskola:
Skolas  cieša  sadarbība ar vecākiem

Pieredzes  dalīšanās  ar  Dagdas  novada klašu

audzinātājiem :

Klases  stundu organizēšanas metodes



 Veiksmīga tradicionālo pasākumu organizēšana.

 Nopietns un atbildīgs darbs skolā tika veikts skolēnu pilsoniskajā 
audzināšanā. Turpina pilnveidot jaunas darba formas, piem., kopīga 
kalendāra 2014.gadam izstrāde, radošās darbnīcas sākumskolā, 
mājturībā, latviešu dziesmu starpbrīži.

 Skolā tika ieviesta jauna tradīcija – katra 5. – 12.klase mācību gada 
garumā organizē un  vada vismaz vienu pasākumu citai klasei vai klašu 
grupai. 

 Mācību gada noslēgumā notika vides diena, kuru organizēja un vadīja 
vides pulciņa dalībnieki. Skolēniem bija iespēja darboties četrās stacijās: 
veikt intelektuālus un sportiskus uzdevumus, piedalīties orientēšanās 
aktivitātē.

 Skolā darbojas „Aktīvākās klases” nolikums, kura izpildei seko Skolēnu 
padome. Mācību gada beigās punkti par klašu aktivitātēm dažādos 
pasākumos tiek summēti un pēdējās skolas dienas līnijā klase saņem lielu 
torti un atlaižu kuponus ekskursijas organizēšanai.



 Skolēnu iesaistīšana skolas un ārpusskolas 

pasākumos: 

 XVIII Integratīvās mākslas festivālā „Nāc 

līdzās”, 

 Piejūras internātpamatskolā deju festivālā 

„Carnikovas ritmi”

 Iesaistīšanās labdarības pasākumos,

 Līdzdalība 1. Starptautiskajā bērnu un  

jauniešu festivālā „Apskauj mani māmuliņa” 



 Veiksmīga sadarbība un pieredzes apmaiņa 

ar Verhņedvinskas rehabilitācijas centru. 

 Labāko grupas audzēkņu apbalvošana, 

ekskursija.

 Sadarbībā ar vecākiem kopīgi skolas 

pasākumi (Ziemassvētki, Sporta svētki)



 Kopīgie pasākumi ar vecākiem ( sadziedāšanās,  
„Raibie rudens starti”, Ziemassvētku labdarības 
pasākums).

 Sadarbība ar vecākiem „Gada skolotājs” noteikšanā.

 Skolēnu parlamenta sadarbība ar skolas 
administrāciju un skolotājiem.

 Klašu audzinātāju veiksmīga iesaistīšana skolas 
dažādu pasākumu organizēšanā.

 „Pilsoniskās nedēļas” organizēšana.

 Labdarības pasākumu organizēšana Dagdas sociālās 
aprūpes centrā.

 Veiksmīgs interešu izglītības pulciņu darbs.

 Sadarbība ar Verhņedvinskas ģimnāziju.

 Veiksmīga sadarbība ar Dagdas TN, bibliotēku un JIC.

 Cieša sadarbība ar 307. Dagdas jaunsargu vienību.



 Kultūrvēturiskā mantojuma popularizēšanas un 

saglabāšanas pasākumi skolā (N.Trepšam- Neikšānietim-

100, K.Raudivem-105, 

 Absolventu vakars, konkurss" Kas jauns skolas muzejā?«

 Skolas tradīciju veidošana un saglabāšana ( Absolventu 

vakars, Gada balva, Meteņi sākumskolā, Lāčplēša diena, 

Ziemsvētku pasākumi, Mātes diena, skolēnu un viņu vecāku 

hobiju izstāde

 Patriotiskās audzināšanas pasākumi skolā ( Latvijai-95, 

ierindas skate, konkursi)

 Skolēnu izglītošana vides izglītībā  Dagdas novada vides 

izglītības centros.



 Skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbība

 Skolēnu iesaistīšanās dažādos konkursos

 Sadarbība ar Andzeļu pagasta bērnu un 

jauniešu centru



Disciplīnas uzlabošana, izmantojot klašu 

uzvedības žurnālus

 Labākās uzvedības klases noteikšana katru 

mēnesi un gada beigās

 Klašu audzinātāju un audzināmās klases 

veiksmīga iesaistīšanās skolas pasākumu 

organizēšanā.



 Realizēta  individuāla    pieeja  katram  bērnam  
mācību  un  audzināšanas  procesā.

 Aktivizēta vismaz dažu vecāku   līdzdarbošanos  
skolas pasākumos.

 Skolēnu vecāki tiek informēti skolēnu 
dienasgrāmatās par skolā notiekošo.

 Visiem skolēniem ir iespēja piedalīties skolā, 
pagastā rīkotajos pasākumos.

 Vecāku iesaistīšana skolas rīkotajos pasākumos, 
piemēram, „Rokrakstu parādē”, ekskursijas.

 Uz skolas rīkotajiem koncertiem vecākiem ir 
ielūgumi.



 Olgai Lobanovai

 Diānai Kiseļovai

 Zitai Gražulei

 Žannai Rapšai

 Inārai Kraulišai

 Solvitai Stepiņai

 Annai Jubelei

 Inesei  Kuzņecovai

 Dagdas novada pašvaldībai  
par finansiālo  atbalstu

 Dagdas vidusskolai  par  telpu 
nodrošinājumu

 Svetlanai Ilatovskai un  Ainai 
Odiņecai,Rutai
Daniļevičai(JIC)

 Irēnai Malķevičai



 Lai radošais gars ikvienu pavada ne tikai 

šodien, bet turpmākajās darba gaitās un lai 

ikvienu domu izdodas pielāgot savai 

personībai, attīstīt un nest tālāk.

Radošums nav tikai mākslinieku privilēģija -

tas ir ikvienā no mums


