
Klašu  audzinātāju  MA  

atskaite par  2014./15.m.g

(Dagdas  novada   klašu  audzinātāju  MA  vadītāja   Dagdas   

vidusskolas skolotāja   Marija  Micķeviča)



Audzināšanas darba 

uzdevumi 2014./2015.m.g

Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu

• iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, īpašu 

uzmanību pievēršot:

• Baltijas ceļa 25.gadadienai,

• XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gada 6.–12.jūlijā,

• Aspazijas un Raiņa 150 gadu atcerei 2015.gadā,

• Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada 1.pusgadā;



• Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības 

programmās, veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu:

• klašu audzinātājiem sadarbībā ar interešu izglītības pedagogiem un vecākiem 

sekmēt ikviena skolēna iesaistīšanos interešu izglītības programmās vai 

ārpusstundu aktivitātēs.



Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, 

savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā 

arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās:

• aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus,

• īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai,

• izglītot par dažādu atkarību riskiem,

• akcentēt drošības jautājumus interneta lietošanā, kā arī autortiesību ievērošanu.



Paldies   par  ieguldīto darbu  visiem 

Dagdas  novada  klašu  audzinātājiem!
Ja mūsu domās ir tumsa, skolotājs ir slēdzis, kas iededz gaismu. Ja 

acīs ir migla, tad skolotājs ir tālskatis, kas ļauj saskatīt neredzamo. Ja 

vētra būs radījusi šķēršļus mērķiem, tad  skolotājs būs tas, kurš teiks: 

lec pāri! 

Paldies skolu klašu  audzinātāju

MK vadītājiem:

O.Lobanovai

Z.Gražulei

Ž.Rapšai

A.Jubelei

I.Kraulišai

D.Jakovelei

I.Kuzņecovai

D.Kiseļovai!



Baltijas  ceļam- 25

• „Baltijas ceļa stāsti” ir UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas īstenots projekts, 
atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu. 

• Dagdas  novada izglītības  iestādēs  notika 
klases  audzinātāja stundas.Skolnieces
Sintija Sadovska, Veronika Mihejeva, 
Daniela Čapķeviča ,Rita Kurica tikās 
klātienē ar Baltijas  ceļa  dalībniekiem  un  
apkopoja  viņu stāstus.



Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai veltīts 

pasākums Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā

• 4. maijā Dagdas novada jauniešu 
iniciatīvu centrā, Alejas ielā 11a, 
pulcējās Bērziņu, Šķaunes, Asūnes, 
Andzeļu pagastu un Dagdas 
pilsētas jaunieši,bērni, lai kopā, 
draugu pulkā, atzīmētu Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas 25. gadadienu.

• Dagdas jauniešu centra brīvprātīgie jaunieši 
pasākuma dalībniekus iesaistīja radošajās 
darbnīcās „Mans veltījums Latvijai", latviešu 
tautas rotaļās un karaoke dziedāšanā. Svētku 
programmā bija iekļauts arī neliels muzikāls 
priekšnesums, kuru sniedza Andzeļu jauniešu 
centra ģitāristi un Dagdas JIC solisti. 
Savukārt novada sporta pasākumu 
organizators J.Višņevskis piedāvāja iesaistīties 
sacensības "Orientēšanās pa Dagdu". 





Andrupenes pamatskolas

2015. gada ”Ēnu” dienas dalībnieki un „ēnojamās” profesijas(apkopoja S.Kivko)

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Profesija

1. Aksels Juhna

2. Iļja Kuharevičs Motorzāģu mehāniķis Nikolajs

Tukišs (IU „Māra”, Dagda)

3. Ilze Reča Deju grupas „Dinamits Hit”

vadītāja Diāna Garanča (Rēzekne)

4. Samanta Petrova Frizieris – Valentīna Čerņecova

(Dagdas frizētava )

5. Jānis Strupais Ugunsdzēsējs - (Dagda)

6. Jana Tukiša Frizieris – Svetlana Žauna (Dagdas

frizētava )

7. Aļeks Macilevičs Ugunsdzēsējs – (Dagda)



11.02.2015  Dagdas novada pašvaldībā „ēnoja” 8 skolēni

• Dagdas vidusskolas un Andzeļu pamatskolas skolēni 
„ēnoja” Dagdas novada domes priekšēdētāju, vides 
inženieri, bāriņtiesas priekšsēdētāju, būvinženieri, 
datorspeciālistu, grāmatvežus un juristus.

• Skolēniem bija iespēja uzzināt par pašvaldības darbinieku 
ikdienu, iepazīties ar nozaru speciālistu darba 
pienākumiem un gūt iespaidus par iespējamo nākotnes 
profesiju. Pasākuma laikā jaunieši ne vien sekoja līdzi 
speciālistu ikdienas darbiem, bet arī paši iesaistījās darba 
procesā. Tāpat arī viņi mēģināja rast atbildes uz sev 
interesējošiem jautājumiem.



Ēnu dienas  Dagdas vidusskolā

• No Dagdas vidusskolas dažādos 
uzņēmumos, valsts iestādēs un citās 
institūcijās ēnoja  36  skolēni. 
Galvenokārt tie bija 10.- 12. klašu 
skolēni, kuri 11. februārī izmantoja šo 
iespēju vairāk uzzināt par dažādām 
profesijām. Ēnots tika ne tikai Dagdas 
novadā, bet arī Daugavpilī, Rēzeknē un 
Rīgā. 

• Visvairāk ēnotās profesijas bija skolotājs, 
farmaceits, ārsts un policijas inspektors. 
Skolēni bija izvēlējušies ēnot arī jurista, 
grāmatveža, pirmsskolas skolotāja, 
aprūpētāja, administratora, Tautas nama 
vadītāja, fizioterapeita, preses sekretāra, 
datorspeciālista, zinātnes pētnieka, kultūras 
pasākumu menedžera, ugunsdzēsēja, 
energouzraudzības speciālista un citas 
profesijas



Dažas  Dagdas  vidusskolas  skolēnu atziņas:

Aželika Beikule 11. b klase: “Man ļoti patika būt par Olgas Golubes ēnu, jo es iepazinos ar ģimenes ārsta ikdienas darbu un 
guvu priekšstatu par šo profesiju. Pēc visa šajā dienā redzētā un dzirdētā es vēlētos kļūt par ģimenes ārstu, jo šī profesija ir ļoti 
interesanta un vajadzīga.”

Madara Orole 10. b klase: “Es sapratu to, ka savu nākotni vēlos saistīt ar farmaceita darbu. Es sapratu arī to, ka būs daudz 
jāmācās, lai kļūtu par farmaceitu, taču tas mani nebaida.”

Anete Platace no 12. b klases ēnoja Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā personāla daļas vadītāju un guva šādu atziņu: “Šajā 
darbā nav rutīnas, jo visu laiku notiek komunikācija ar jauniem cilvēkiem.”

Gunārs Plakošs 12. b klase: “Es uzzināju daudz jauna. Sapratu, ka darbs policijā ir ļoti interesants, taču tajā pašā laikā bīstams.”

Apkopoja: Diāna Stikute, Dagdas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā



Ēnu  diena Šķaunes pamatskolā

• Šogad „Ēnu diena” notika 13.februārī, kurā aktīvi 
iesaistījās arī Šķaunes pamatskolas 8.klases skolēni. 
Četras meitenes un trīs zēni “ēnoja” Daugavpils 
pārvaldes Šķaunes robežapsardzības nodaļā. 
Skolēni iepazinās cik svarīga ir robežsarga 
profesija un, ko tā nozīmē sava novada un tautas 
labā. Skolēni uzzināja cik ilgi un kur ir jāmācās, lai 
apgūtu robežsargu profesiju, kādas ir prasības un 
nepieciešamais zināšanu līmenis, strādājot par 
robežsargu. Daudz tika stāstīts par ikdienas darbu, 
notikumiem. 

• Apkopoja:Z.Andžāne(8.kl.audzinātāja)



Karjera  izglītība
• 37 klases  audzinātāji  piedalījās skolotāju seminārā: „Karjeras atbalsta 

pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās” 2015. gada 19.- 20. martā, 

Dagdas vidusskolā, Mičurina ielā 3a, Dagdā

• Kursus  finansiāli  atbalstīja   programma : Erasmus  + un 



Dagdas novada skolotāju  piedalīšanās  starpnovadu  Ludzas  konferencē  

18.03.15
Nr. 

p. 

k.

Skolotāja vārds, 

uzvārds

Tēma

1. Lidija 

Kartenko(Dagdas  

vidusskola)

Sākumskolas skolēnu iesaistīšana daudzveidīgā pētnieciskā darbībā

2. Larisa 

Mačukāne(Dagdas  

vidusskola)

Angļu valoda ceļā uz pirmo klasi

3. Ausma 

Grizāne(Dagdas  

vidusskola)

Skolēnu pētnieciskās darbības attīstīšana ķīmijā

4. Aija Babre(Dagdas  

vidusskola)

Teksta uzdevumu risināšanas maratons 5.-9. klasēs

5. Zoja  

Andžāne(Šķaunes 

pamatskola)ļ

Eiropas  diena  skolā

6. Snežana 

Smirnova(Dagdas  

vidusskola)

Video izmantošana angļu valodas stundās

7. Sandra 

Kivko(Andrupenes 

pamatskola)

Skolēnu vides izglītošanas un vides audzināšanas jautājumi mācību stundās un ārpusstundu darbā.

8. Mairita 

Konošonoka(Andrup

enes pamatskola)

Idejas un risinājumi sākumskolas mājturības stundās.

9. Anna 

Jubele(Andrupenes 

pamatskola)

Pogu balle 9. klašu skolēniem - 10 gadu pieredze Andrupenes pamatskolā

10. Marija  

Micķeviča(Dagdas  

vidusskola)

Rakstura  īpašības



Dagdas novada erudīcijas skolēnu konkurss  Viszinis 2015

• 12.martā Dagdas vidusskolā pirmo reizi norisinājās erudīcijas 
konkurss “Viszinis 2015”, kurā tika aicināti piedalīties visu Dagdas 
novada skolu 7.-9. klašu skolēni

• Dalībai konkursā paši novada skolu skolotāji izvirzīja viņuprāt spēcīgākos 
skolēnus, kas bija Dagdas vidusskolas skolēni - Juris Gapaņonoks, Aleksandra 
Orlova, Kristīne Andžāne, Dmitrijs Kosarevskis, Airita Oļehnoviča, Diāna 
Čerņavska, Andzeļu pamatskolas skolnieces – Lolita Ļebedeva, Jana Krauliša, 
Alīna Seļavina, Andrupenes pamatskolas skolēni – Jānis Grabovskis, Ilze 
Reča, Alīna Zvidriņa un Ezernieku pamatskolas skolnieks Edvīns Ļahs.



Lūk  dažas  foto  no pasākuma:



• Pirmais dalībnieku uzdevums bija prezentēt sevi –
šajā uzdevumā varēja dzirdēt gan interesantus 
stāstījumus, gan baudīt priekšnesumus, pie kuriem 
visos gadījumos bija kārtīgi piedomāts, un pat 
satraukums nespēja jaunos gudriniekus mulsināt.

• Galvenā konkursa daļa bija tests ar 100 
jautājumiem par visdažādākajām tēmām, ar kura 
palīdzību tad arī tika noskaidrots “Viszinis 2015” -
Edvīns Ļahs, kurš tikai ar nelielu punktu 
pārsvaru izvirzījās jauno erudītu priekšgalā.



30.oktobrī Dagdas novadā notika skolu 

pašpārvalžu tikšanās

• Piedalījās Ezernieku vsk, Asūnes, 

Andrupenes, Šķaunes, 

Andzeļu un 

Dagdas vidusskolas 

skolu parlamenta pārstāvji



Dagdas novada skolēnu Ierindas skate

• Jau otro gadu Dagdas novadā notiek 
Ierindas skate, sadarbībā ar klašu 
audzinātājiem, sporta skolotājiem un 
Jaunsardzes departamenta 2.vada 
nodaļas 307. Dagdas jaunsargu vienības 
komandieri Pēteri Šņukutu.

• Šoreiz 14.oktobrī uz Ierindas skati Dagdas
vidusskolas aktu zālē pulcējās 4 skolas-

Dagdas un Ezernieku vidusskolas ,Asūnes 
un Andzeļu pamatskolas komandas



24.aprīlī Asūnes TN notika Dagdas novada 

skolu 9.klašu pasākums "Es esmu 

piederīgs Dagdas novadam".



• Tradicionālajā pasākumā piedalījās Andzeļu pamatskola, Asūnes 

pamatskola, Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola un Šķaunes 

pamatskola.

• 9.klaš skolēni  un  audzinātājas  saņēma  īpašas nozīmītes „Es esmu piederīgs 

Dagdas novadam.”mko sarūpēja  Dagdas  novada IKSN. Savukārt 9.klašu 

skolēni gatavoja prezentācijas , kurās akcentēja savu piederību dzimtajai 

vietai, skolai un novadam. Īpaši visus uzjautrināja sagatavotās „popielas ”.



Dagdas  novada  

9.klašu  absolventu  

gaitas    2013./14.m.g

Skolas  nosaukums

Skolēnu  

skaits 

klasē

Dagdas  

vsk.

Krāslavas 

VĢ

Daugavpils  

Valsts 

tehnikums

Aizbrauc

a uz 

ārzemēm

PIKC 

Dagdas 

būvn.tehn.

LJA(Jūr

skola)

Rīgas  

dizaina 

skola

Austrumu  

prof.vsk.

Ezernie

ku vsk.

Malnavas  

koledža

Rīgas 

valsts  

tehn.

Dagdas  vidusskola 30 20 1 4 1 1 2 1

Asūnes pamatskola 6 2 1 2 1

Andrupenes  

pamatskola 12 5 4 1 1 1

Andzeļu pamatskola 6 5 1

Ezernieku vidusskola 10 1 2 7

Škaunes pamatskola 0

Kopā:  64
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Dagdas  novada

2013./2014.m.g. 

ABSOLVENTU  TĀLĀKIZGLĪTĪBA

12.klases absolventi:

Ezernieku  vidusskola-11

Izglītības  iestāde Skolēnu  skaits  
Budžeta  

grupa
Maksas  grupa Piezīmes

Nebeidza  vidusskolu 1

RTU 2 x

Rīgas  Dizaina  skola 1 x

LLU 1 x

LSPA 1 x

RA 1 x

DU 2 x

Robežsardzes  skola 1 x

Daugavpils  dzelzceļa  

tehnikums
1 x
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Dagdas  vidusskola-43

Izglītības  iestāde Skolēnu  skaits  Budžeta  grupa Maksas  grupa Piezīmes

Strādā  ārzemēs 2

RTU 7 x 1

LU Stradiņa  medicīnas koledža 1 x

LLU 2 x

LSPA 1 x

Latvijas  kultūras  koledža 1 x

DU 4 x

Robežsardzes  skola 2 x

Daugavpils  profesionālā  vidusskola 2 x

LU 5 x

Malnavas  koledža 2 x

Valsts  policijas  koledža 1 x

RSU 2 x

RA 4 x

RPIVA 2 x

LJA 1 x Tikai maksas  grupas

Profesionālais  militārais  dienests 1

Rīgas  pilsētas  pašvaldības policija 1

Daugavpils  medicīnas  koledža 1 x
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Šķaunes pamatskolas   veiksmīgākās 

pieredzes piemēri

• Skolēnu iesaistīšanās  klases un skolas pasākumos

• Talka  kopā  ar  vecākiem

• Nometnes  organizēšana   jūnijā



Ezernieku vidusskolā

• Veiksmīgi notiek darbs pie skolēnu pilsoniskās audzināšanas. Tiek pilnveidotas un ieviestas 
jaunas darba formas.

• Katra 5. – 12.klase visa mācību gada garumā pēc izstrādātā grafika vada pasākumu citai klasei 
vai klašu grupai.

• 26 skolēni sadarbībā ar Krāslavas CSDD skolā ir nokārtojuši un ieguvuši velosipēdista 
tiesības.

• Skolā veiksmīgi darbojas „Aktīvākās klases nolikums”. Skolēnu padome sadarbībā ar 
skolotājiem, pulciņu vadītājiem, pasākumu organizatoriem piešķir katrai klasei par dalību 
noteiktu punktu skaitu, kas mācību gada beigās tiek summēts, lai pēdējā skolas dienas līnijā 
varētu pasniegt lielu torti.



Andzeļu pamatskolā

• Pasākumi, saistīti ar karjeras izvēli – piedalīšanās Ēnu dienu pasākumā, 

karjeras izstādē Rēzeknē, uzņēmumu apmeklējumi, tikšanās ar profesiju 

pārstāvjiem    

• Kopīgi pasākumi ar vecākiem – Ziemassvētki, Mātes diena, ekskursija uz 

Skrīveriem, skolas pateicības vecākiem par bērnu audzināšanu un sadarbību 

ar skolu. Veidojas ciešākas saiknes ar vecākiem, ir vecāku līdzdalība un 

atbildība.



Dagdas vidusskolā

• Klašu audzinātāju veiksmīga sadarbība skolas pasākumu gatavošanā.

• Lieldienu labdarības akcija un koncerts Dagdas sociālās aprūpes centrā.

• Skolēnu pašpārvaldes akcija “Apvāko grāmatas”.

• Skolēnu pašpārvaldes piedalīšanās skolas pašvērtējuma un skolas darba pļāna izveidošanā.

• Sadarbība ar Verhņedvinskas un Visaginas ģimnāzijām.

• Veiksmīga sadarbība ar Dagdas TN, bibliotēkām un JIC.

• Veiksmīgs interešu izglītības pulciņu darbs.

• Cieša sadarbība ar 307. jaunsargu vienību.

• Ziedu paklāja “Baltijas ceļam-25” veidošana. 



• Raibie rudens starti’ 1.-4. klašu skolēni kopā ar bērniem(organizē skolas 
padome).

• Kopējā sadziedāšanās- skolēni, skolotāji, vecāki, vecvecāki.

• Ziemassvētku  koncerts vecākiem.

• “Vecvecāku diena” – 1.-4. klasēs.

• Vecāku anketēšana.

• Vecāku diena 1x mācību gadā, vecāku kopsapulce.

• Vecāku piedalīšanās pārgājienos, ekskursijās, deju un ansambļu skatēs



Andrupenes pamatskolā

• Kolektīvās muzicēšanas tradīciju kopšana, gatavojoties skolēnu dziesmu svētkiem,

• Veiksmīga iesaistīšanā valsts mēroga „zaļajās” aktivitātēs,

• Klašu audzinātāju un klašu veiksmīga iesaistīšanās skolas pasākumu organizēšanā.

• Darba  formu  ar  vecākiem  dažādošana:iInformatīvā lapa vecākiem mācību gada sākumā, 
paziņojumi dienasgrāmatā visa gada garumā, ieraksti vecākiem e-klasē, psihologa lekcija par 
bērnu attīstības vecumposmiem, Vecāku dienas 2 reiz gadā: vecāki aicināti apmeklēt mācību 
stundas, tikties ar priekšmetu skolotājiem, administrāciju, klašu vecāku sapulces katru 
pusgadu, kopīga klases audz., skolēnu un vecāku ekskursija mācību gada beigās (3.klase), 
vecāki aicināti un piedalās skolas pasākumos: Miķeļa tirgus, Latvijas dzimšanas dienas 
svinības, Ziemassvētki, Mātes dienas koncerts



Neklātienes konkurss ’’Ko  Tu zini  par  Latviju  kā  

prezidējošo  valsti  Eiropas  Savienībā?’’

(aprīlis,2015)

Aktīvākās  skolas:

• Ezernieku vidusskola

• Andzeļu pamatskola

• Dagdas vidusskola



Nobeiguma  vietā

• Ikviens no mums šajā pasaulē ierodas, apveltīts ar izteiktu un neatkārtojamu 
individualitāti, unikālu dvēseli un savu misiju. Mums ir darbs, kas jāpaveic, 
aicinājums, kuram jāseko; savs “es”, kas jāatrod. Jau no paša dzimšanas brīža 
mēs esam tie, kas esam, un tas nosaka mūsu likteni. Mūsu uzdevums šajā 
dzīvē ir nevis veidot no sevis ideālu, bet noskaidrot, kas mēs patiesībā esam 
un ko mēs varam dot citiem. Ja esam dzimuši, lai zīmētu, mūsu uzdevums ir 
kļūt par māksliniekiem. Ja esam dzimuši, lai audzinātu bērnus, mūsu darbs –
būt vecākiem un skolotājiem. /pēc Stīvena Presfīlda, Cīņa par radošumu, 
2012./


