
Dagdas  novada  klašu  

audzinātāju  MA   pārskats  

par  pasākumiem  

2015./16. m.g.
Dagdas  vidusskolas   skolotāja, klašu  audz.  MA vadītāja   M.Micķeviča



 Gudrs cilvēks vienmēr ir skolēns, vienmēr ar mieru ko labu mācīties. Un, kas 

jau pats mācās un kaut ko zina, vienīgi tas der par skolotāju un var arī otram 

ko neko iemācīt.

Paldies    visiem  Dagdas  novada  klašu  audz.  MK  vadītājiem  par  dalīšanos  

pieredzē,par kopīgu  mācīšanos !

I.Kuļkai,D.Kiseļovai,Ž.Rapšai,I.Kraulišai,O.Lobanovai,D.Jakovelei,

Z.Gražulei,  I.Kuzņecovai



 Informācija par  Dagdas  novada        izglītības  iestāžu   9.un  12.klašu  

absoventiem 2014./15.māc.gadā



Šķaunes pamatskolas 9.klase

Izglītības iestāde(kopā 2)

Skolēnu skaits

Ezernieku vidusskola

2



Asūnes  pamatskolas  9.klase(kopā 10)

Sk.skaits skola
1 Rīgas Valsts tehnikums-

grāmatvede
1 Jēkapils Agrobiznesa koledža-

grāmatvede
1 Jēkapils Agrobiznesa koledža-

grāmatvede
1 Jēkapils Agrobiznesa koledža-

kompjūteru mehāniķis

4 Dagdas vidusskola
1 Anglijā
1 Daugavpils Būvniecības 

tehnikums-apdares darbu tehniķis



Ezernieku vidusskolas,9.klase(kopā 11)

Izglītības iestāde
Skolēnu 
skaits

Krāslavas ģimnāzija
1

Dagdas arodvidusskola, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas 
nodaļa 1

Daugavpils Valsts tehnikums
2

Daugavpils Valsts ģimnāzija
1

Rīgas N. Draudziņas vidusskola
1

Ezernieku vidusskola
5

:



Andrupenes  pamatskolas  

9.klase(kopā 8)

Izglītības iestāde Skolēnu 
skaits

Dagdas vidusskola

3

DBT PIKC Dagdas nodaļa

1

DBT PIKC

1

Rēzeknes 1.vidusskola

1

Jūrmalas profesionālā vidusskola

1

Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola

1



Andzeļu pamatskola

Skolēnu 
skaits

Dagdas vidusskola 2

Ezernieku vidusskola 1

Dagdas arodvidusskola

2

Kopā: 5

Andzeļu pamatskolas, 9.klase(kopā 10)



Dagdas   vidusskola,9.klases(kopā 33)
Izglītības iestāde

Skolēnu 
skaits

Malnavas koledža, automehāniķis
2

Dagdas vidusskola
22

Daugavpils valsts tehnikums, programists
3

Daugavpils būvniecības tehnikums, ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists. 

2

Ezernieku vidusskola

1

Rēzeknes tehnikums

2

Mācās  Anglijā

1



Dagdas  vidusskolas  12.klases(kopā 47)

Izglītības iestāde Skolēnu 
skaits

Budžeta/maks
as  grupa

Alberta koledža 1
maksas

Baltijas Starptautiskā akadēmija 1
maksas

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 3
budžets

Rīgas 1.medicīnas koledža 2
budžets

Rīgas Stradiņa universitāte
5

3-budžets,2-
maksas

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta 
medicīnas koledža 1

budžets

Rīgas Tehniskā universitāte 3
budžets

Daugavpils universitāte
11

10- budžets, 1-
maksas

Rēzeknes augstskola 5
budžets

Daugavpils būvniecības tehnikums 3
budžets

Rēzeknes tehnikums 2
budžets

Daugavpils tirdzniecības profesionālā vidusskola 2
budžets

Daugavpils  medicīnas koledža 2
budžets

Strādā  Latvijā 6

Kopā 47



Ezernieku   vidusskolas ,12.klase(kopā 13)

Izglītības iestāde

Skolēnu 
skaits

Budžeta/maks
as  grupa

Rīgas Stradiņa universitāte

1

Budž.

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta 
medicīnas koledža

1

Budž.

Valsts Policijas koledža

1

Budž. 

Daugavpils Universitāte

4

Budž.

Muitas koledža

1

Maks.

Rēzeknes augstskola

2

Budž.

Valsts robežsardzes koledža

1

Budž.

Strādā ārzemēs

2



Prioritātes  2015./16.māc.gadam

 Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos 
izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai. Īpaši aktualizējamas lasītprasme un digitālā 
kompetence, medijpratība un drošumspējas stiprināšana.

 Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos 
notikumos, aktivitātēs. Īpaši aktualizējama 1991.gada barikāžu atceres 25.gadadiena un 2016.gadā uzsākt mērķtiecīgu gatavošanos 
Latvijas simtgadei, apzinot ieceres un plānojot aktivitātes ilgtermiņā (2017.-2021.gadam);

 Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības 
iestādes vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā.

 Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas līmenī un izpratni par valsts un sab iedrības drošību:

 saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana;

 Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam;

 apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana, resursu jēgpilna izmantošana;

 cilvēkdrošība.

 Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par:

 kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu;

 karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu;

 saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti;

 preventīvo darbu atkarību mazināšanai.



Seminārs  skolēnu pašpārvaldēm

28.oktobrī plkst.10:00 JIC "Parka rozes" notika seminārs Dagdas novada skolēnu 

pašpārvaldēm "Video filmēšana un montēšana".

Piedalījās  :Šķaunes  psk, Dagdas  vidusskolas, Andrupenes  un  Andzeļu pamatskolas  

skolēni.



Veltījums  Latvijai  dzimšanas  dienā

„Latvijas valsts ir izaugusi no latviešu tautas vienprātības, tā palikusi stipra caur Latvijas tautas vienprātību un plauks un zels tālāk.” /Latvijas 
Valsts pirmais prezidents Jānis Čakste/

 Rudens ir īpašu noskaņu gadalaiks, katram mēnesim ir sava skaņa, krāsa,smarža un pat garša. Septembris sasauc kopā skolas bērnus un 
aicina pretim jaunām zināšanām. Oktobris ietonē pie loga augošā bērza lapas dzeltenīgos,sarkanīgos toņos un ļauj nobaudīt jaunās 
ražas rupjmaizi, kas smaržo pēc Latvijas laukiem, pēc grūtā zemnieka darba.

 Novembrī jādraudzējas ar skarbo vēju, aukstajām lietus lāsēm un tādēļ un tumšajos vakaros iededzam svecītes – baltas un sarkanas: lai 
sildās mūsu tautas varoņi . No klusas pielūgsmes līdz svinīgai lūgšanai skan „Dievs, svētī Latviju!”

 Un protams Mārtiņdienas gadatirgus – krāsains, garšīgs, lustīgs un darbīgs. Gaiteņos bērni tirgojas ar pašceptiem kārumiem, dārzos 
izaudzēto, pašgatavotiem suvenīriem.

 Skolās un PII bērni gatavo un dāvā vecākiem koncertus,kas ir mīlestības un cieņas apliecinājums Latvijai. Dziesmās, tautu dejās, 
folkloras un dzejas uzvedumos skolēni un skolotāji svin un godā Latvijas gadadienu. Visur redzama Latvijas simbolika –
sarkanbaltsarkanās lentītes, aproces, jostiņas,taureņi. Skolas priekšā ir parādījusies Latvijas kontūra no sarkanbaltsarkanām svecītēm, to 
liesmiņas iezīmē mūsu valsts robežu stingri un pārliecinoši. Bērni iet garām, priecājas un lepojas.Svinam Lāčplēša diena. Vīru spēles

 Lepnums un prieks, tēvu zemes sargāšana, ticība savas tautas spēkam.

Dagdas novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes ir sagatavojušas sveicienu mūsu Latvijai. Paldies par sniegto atbalstu video 
tapšanā jaunatnes darbiniekiem Svetlanai Ilatovskai un Mārim Viļumam!



 Interneta portāla www.bernudrosiba.lv  mērķis: izglītot un informēt vecākus 

par bērnu drošību un bērnu traumatisma novēršanu, piedāvāt klientiem 

inovatīvus un kvalitatīvus produktus, kas atbilstu visām bērnu drošības 

vajadzībām, kā arī zināšanas un konsultācijas, kuras veidojušās bērnu 

drošības līdzekļu pārdošanā.

 Notika  izglītojošie  semināri  Dagdas  novada skolās



Pasākumu  cikls- Ko  man  stāsta  skolas   sienas?  

2016.gada 23.novembrī    plkst.10.00

 Mērķis- rosināt  skolēnus  apzināt,pētīt un  apkopot  savas  skolas 

vēsturi,tradīcijas,skolas ievērojamas personas  un  notikumus

 (Skolu  prezentācijas ir  skatāmas   mājas  lapā :www.dagda.lv/izglibas iestades)



Ko  stāsta  manas  skolas  sienas?

No  rudens uz  ziemu, no ziemas uz pavasari  un  tā  joprojām  Dagdas  novadu  

skolu sienās  bērni  lasa, raksta ,dzied, dejo  un  spēlē….  Katrs  bērns  cenšas  

savu  skolu  saukt par savējo. Skola nav  tikai  izglītības  nesēja, tā ir  arī  

sabiedrības  dvēsele-Gaismas pils katrā  apdzīvotā vietā. Ar  lielu  darba  

mīlestību, pašiniciatīvu, radošumu  un pozitīvu  savstarpējo  sadarbību

mūsu  skolu  vidi  ir  veidojuši  neskaitāmi  skolotāji, direktori, saimnieciskais 

personāls  un  audzēkņi.  Mūsu  vislielākā  vērtība  ir  cilvēks. Par  to, ko  katrs 

atstājam  saviem  pēcnācējiem, lai  runā  darbi. Mēs  varam  stāstīt ,bet  

varam  arī  rakstīt. Stāstītais  aizmirstas ,bet  rakstītais  saglabājas. Tādēļ  ceļā  uz  

Latvijas  simtgadi, izzināsim, apkoposim savu  skolu vēsturi ,atmiņu  stāstījumus   

un veidosim  savas  skolas  grāmatu.



Neklātienes  konkurss Krāslavas, Aglonas   un  Dagdas  novada  8.-9.klašu  skolēniem

“  Ko  Tu  zini   par  HIV/AIDS?’’

 Dagdas  novadā    izsmeļošas  atbildes  sniedza  Dagdas  vidusskolas  8 a. klase  ar  audzinātāju  Ritu  Oroli, 

8b.klase  ar  audzinātāju  Sņežanu Smirnovu un  Šķaunes pamatskolas  9.klases  skolēni  ar  audzinātāju  

Zoju  Andžāni.  Konkursa  dalībniekiem  balviņas  sarūpēja  LSK  Krāslavas, Dagdas   un  Aglonas  novadu  

komiteja  sadarbībā ar  Nord-Trondelage Rode Kors



Ēnu diena 2016

 Šogad skolēnu atsaucība bija daudz mazāka nekā iepriekšējos gados. Ēnu 
dienā piedalījās četri Dagdas vidusskolas audzēkņi, kuri ēnoja pašvaldības 
vides inženieri un sabiedrisko attiecību speciālistu. Skolēni dienas sākumā 
iepazinās ar pašvaldības darbu un tikās ar novada domes priekšsēdētāju 
Sandru Viškuri. Pēc tam skolēni devās līdzi izvēlētajam pašvaldības 
speciālistam tā ikdienas gaitās.

 Ēnotāji ne tikai iepazinās ar speciālistu pienākumiem un ikdienas darbu, bet 
arī praktiski līdzdarbojās. Vides inženiera ēnas devās pa novada ceļiem, lai 
izmērītu ceļa malās augošo koku apkārtmēru, lai noteiktu, kurus kokus 
nepieciešams nocirts un kurus vēl ne. Sabiedrisko attiecību speciālists ar 
savām ēnām devās uz pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte”, lai iemūžinātu 
bērnu vizināšanos droškās, jo bērnudārznieki svinēja Meteņdienu





Praktiskais  seminārs  klašu  audzinātājiem
’’   Klases  vakaru  organizēšana’’

Dagdas vidusskola, 2016.gada  3.februāris





Domās  par  Latviju



Apkampsim  savu skolu



Dagdas  novada   7.-9.klašu  skolēnu  erudīcijas  konkurss ’’Viszinis  2016’’

 Par konkursa   titula  iegūšanu   

erudīcijas  konkursā    cīnījās   24 

skolēni  . Dagdas  vidusskolu  

pārstāvēja  8  skolēni ,Ezernieku  

vidusskolu    2 skolnieces, Andzeļu

pamatskolu  10  skolēni  un  

Andrupenes  pamatskolu  4  

skolēni. 

 Nomināciju   Dagdas novada  

“Viszinis  2016’’  ieguva  Andzeļu

pamatskolas  9.klases skolniece  

Jana  Krauliša. 

Paldies klašu  audzinātājiem par   

skolēnu gatavošanu  konkursam!



1.Starptautiskā un 6.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference
“Skolēnu kompetenču pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā”

Mērķis:

 Sekmēt skolēna kompetenču attīstību mūsdienu globalizācijas , informācijas 
tehnoloģiju attīstībā un vērtību dažādības apstākļos apzinot un popularizējot 
pedagogu uzkrāto pieredzi to pilnveidē.

Dalībvalstis: 

Latvija, Lietuva, Krievija, Baltkrievija16.03.2016.

Vieta: Viļānu vidusskola



Paldies par  dalību  skolotājiem !

 M.Micķeviča ’’Sarunai ar vecākiem jeb kā ieaudzināt bērniem labas manieres’’

 A.Krilova ’’ Atkarību profilakses pasākumi audzināšanas darbā”, 

 L. Mačukāne ’’Mīti un patiesība par angļu valodas apguvi pirmskolas vecumā’’,

 D.Kiselova ’’ Skolēnu pētnieciskā darba iemaņu attīstīšana vizuālās mākslas stundā’’

 L.Kudrjavceva ’’Skolēnu lasītprasmes attīstīšana ķīmijas stundās’’

 I.Plakoša ’’ Bērnu zinātkāres un disciplīnas stimulēšana pirmskolā’’



Eirobuss Dagdas  novadā  21.04.16 



 Mobilais zināšanu ekspresis strādāja ar sākumskolas 

skolēniem, bet vecāko klašu skolēnus tai pat laikā 

aicināja pulcēties aktu zālē . Ar viņiem tikās Kašera

vadītais Supervaroņu kolektīvs (stāvfigūras foto 

mirkļiem), kas kopā ar Eiropas Kustība Latvijā 

prezidentu Andri Gobiņu pastāstīja par jauniešu 

iespējām Eiropas Savienībā, kā arī aicināja 

piedalīties Eiropas eksāmenā. 

 Piedalījās:  

Dagdas  vidusskola

Asūnes pamatskola

Andrupenes pamatskola

Andzeļu pamatskola



Karjeras  nedēļa 2015

 Prezentācijas   par  karjeras  

nedēļu novada  izglītības  

iestādēs   ir skatāmas  

www.dagda.lv/izglitiba

 Paldies  visām  Dagdas  novada  

skolām un  PII ,sadarbības 

partneriem  JIC  un  pagastu BJC !

http://www.dagda.lv/izglitiba


Dagdas  novada  9.klašu pasākums

 Ezernieku  vidusskolā  uz  pasākumu  pulcējās  Asūnes 
pamatskolas,Ezernieku vidusskolas,Andzeļu pamatskolas  un  
Dagdas  vidusskolas  9.klašu  skolēni  un viņu audzinātājas:

 Olita Loče

 Olga  Boboviča

 Larisa Bartuša

 Zita Gražule

 Veneranda Lutinska

Paldies  par  atbalstu  Ezernieku vidusskolas direktoram A.Gžibovskim un direktora  
vietniecei   Diānai  Kiseļovai! Skolēnu prezentācijas (skatīt www.dagda.lv)



Škaunes pamatskolas   veiksmīgākās  pieredzes piemēri 

audzināšanas  darbā:

 Skolai ir  izveidojusies  cieša sadarbība  ar  vecākiem

 Projektu  iespēju  izmantošana  mācību  un  audzināšanas  aktivitāšu  

organizēšanā: projekti  ar  ES  māju,’’Latvijas mežiem’’,AS ‘’Pasažieru 

vilciens’’  un  Latvenergo



Konstantinovas  sākumskolas  veiksmīgākās pieredzes 

piemēri  audzināšanas  darbā:

Visi skolas skolēni tika iesaistīti patriotisko vērtību apzināšanā, lai izjustu 

piederību savai skolai, dzimtajam novadam un valstij ( 18. novembrim veltītajā 

koncertā skolēni dziedāja, deklamēja dzejoļus, rādīja lugu, dejoja, zīmēja, 

noformēja skolu novada konkursam). 

7. maijā skolēni aktīvi piedalījās Mātes dienai veltītajā pasākumā . Karjeras 

nedēļas ietvaros skolēni apmeklēja vecāku darbavietas.



Ezernieku  vidusskolas  veiksmīgākās pieredzes piemēri  audzināšanas  darbā

 Sadraudzības pasākums ar Lietuvas Visaginas Atgimimo ģimnāziju. Mūsu 

skolas deju kolektīvs piedalījās Ģimnāzijas svētkos un uzstājās koncertā. 

Lietuvas viesu delegācija ar spēlētāju komandu un koncerta numuriem 

piedalījās mūsu organizētajā erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks.”

 Turpinās aktīvs darbs  skolēnu pilsoniskajā audzināšanā. Kopīga kalendāra 

2016.gadam izstrāde, ziedu paklāja „Draudzības josta’” kopīga veidošana, 

radošās darbnīcas lietišķās mākslas pulc., sākumskolā, piemiņas vietu , 

kapsētu apmeklējums, tematiskās pēcpusdienas.

 Notika pasākumi skolēnu veselības veicināšanai, aktīvai brīvā laika 

pavadīšanai – vides un sporta diena ar sportošanu, orientēšanos, erudīcijas 

jautājumiem.

 Karjeras  nedēļa 2015



Dagdas vidusskolas  veiksmīgākās pieredzes piemēri  

audzināšanas  darbā

 Kopīgie pasākumi ar vecākiem ( “Raibie rudens starti”, Ziemassvētku 
koncerts, ekskursijas).

 Skolēnu pašpārvaldes sadarbība ar skolas administrāciju un skolotājiem.

 Labdarības pasākumu organizēšana Dagdas sociālās aprūpes centrā.

 Veiksmīgs interešu izglītības pulciņu darbs.

 Sadarbība ar Verhņedvinskas un Visaginas ģimnāzijām.

 Skolēnu pašpārvaldes piedalīšanās skolas darba plānošanā.

 Vasaras nometnes( skolotāju brīvprātīgs darbs).

 “Topošo zvaigznīšu klubiņš”.

 Skolēnu pašpārvaldes akcija “Apvāko grāmatu”.



 Vecāku kopsapulce “Humānās pedagoģijas principi bērnu audzināšanā ģimenē”

 “Raibie rudens starti”-1.-4. kl.

 “100 dienu skolā” – 1. kl. vecāku un skolotāju pasākums.

 Vecāku dienas.

 Saldumu tirdziņš Mārtiņdienā.

 Vecvecāku pasākums.

 “Profesijas manā dzimtā”- tikšanās ar vecākiem. Karjeras nedēļa 2015

 Vecāku atbalsts labdarības akcijā Dagdas sociālās aprūpes centrā “Nepaliec malā un atsaucies”.

 Vecāku piedalīšanās ekskursijās un pārgājienos.

 Vecāku anketēšana



Andrupenes pamatskolas  veiksmīgākās pieredzes piemēri  

audzināšanas  darbā

 Dzejas diena 17.09.15

 R. Paula jubilejai veltītā POPiela 29.01.16 

 Sporta diena skolā 30.05.16 

 Skolas vecāku sapulces 2 reizes gadā 

 Vecāku nedēļa 2 reizes gadā 

 Olimpiāžu uzvarētāju un viņu vecāku sumināšana mācību gada nogalē 



Andzeļu pamatskolas  veiksmīgākās pieredzes piemēri  

audzināšanas  darbā

 Skolēniem ir iespēja iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā. 

 Skolēnu un skolotāju saskarsmes kultūra un prasme risināt konfliktus. 

 Vecāku piedalīšanās skolas rīkotajos pasākumos ,pateicību pasniegšana 

vecākiem

 Karjeras   izglītības  pasākumi

 Piedalīšanās  konkursos  ārpusskolas



Asūnes  pamatskolas  veiksmīgākās  pieredzes  piemēri  

audzināšanas  darbā

 Klases kolektīva(zēnu un meiteņu saliedēšana) sasķelšanās divās nometnēs-

atrisinājums - tēvu piedalīšanās klases stundā.

 Barikāžu dienas pasākums skolā- skolēnu patriotiskā audzināšana

 Klašu audzinātāju portfolio, pieredzes apmaiņas pēcpusdiena

 Karjeras nedēļa  2015

 E-klases rīkotās lekcijas gan audzināšanās darbā(drošs internets), gan lekcija 

„Kāpēc ir vērts būt skolā?” 



Aleksandrovas internātpamatskolas veiksmīgākās  pieredzes  

piemēri  audzināšanas  darbā

 Izdevās karjeras nedēļā ieplānotais, bērni ar interesi piedalījās piedāvātajās 

aktivitātēs

 Piedalīšanās sporta sacensībās Lietuvā

 Dagdas, Krāslavas novadu Netradicionālā modes skate

 01.04. tika organizēta un novadīta Vecāku diena, kurā bija apspriesti 

informatīvie jautājumi, piedāvātas aktivitātes vecākiem, gūta  atsaucība  

no  vecākiem




