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ĀUDZINĀŠANAS DARBA  VIRZIENI:

1. Patriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana, pilsonisko zināšanu un vērtību apguve, nacionālās identitātes, valstiskuma 

apziņas un lojalitātes Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei stiprināšana.

2. Valsts un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana un saglabāšana, veidojot piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai, 

izpratni par vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu un latviskās kultūrtelpas attīstību mūsdienās.

3. Vērtību sistēmas veidošana un tikumu izkopšana, veidojot spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo

spriestspēju, sekmējot atbildīgu rīcību.

4. Pašizziņas un pašvērtējuma prasmju attīstīšana, veicinot sevis apzināšanos, gribas audzināšanu, pašpilnveidi un pozitīvu 

pašvērtējumu, pašaudzināšanu mūža garumā, nodrošinot savu talantu un spēju izkopšanu un attīstīšanu, iesaistoties interešu 

izglītībā.

5. Saskarsmes kultūras un savstarpējās cieņas veidošana, neierobežojot citu personu pamattiesības, tajā skaitā brīvību.



6.Veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšana,veicinot cieņu pret dzīvību, sevi un citiem.

7. Sadarbības ar ģimeni veidošana, veidojot orientāciju uz ģimeni, laulību, paaudžu vienotības 

apzināšanos vērtību saglabāšanā, tautas ataudzē un valsts attīstībā.

8. Karjeras veidošana, veicinot mērķtiecīgu attieksmi pret darbu kā personības pašrealizācijas un 

eksistences līdzekļu iegūšanas veidu un labklājības avotu. 

9. Līdzdalības demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanā veidošana, veicinot skolēnu pašpārvaldes 

lomu skolā, organizējot dažādas aktivitātes.

10. Izpratnes par pienākumiem un tiesībām aktualizēšana, sekmējot to ievērošanu.

11. Atbildības veidošana par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju.



DAGDAS NOVADA   SKOLĒNU  PAŠPĀRVALŽU 
SEMINĀRS

17. oktobrī Dagdas vidusskolā pulcējās aktīvākie skolēni un pašpārvalžu pārstāvji no mūsu novada skolām. 
Šīs tikšanās mērķis bija veicināt un stiprināt sadraudzības saiknes starp skolām, dalīties ar pieredzēto un 
baudīt kopā būšanas laiku. Kāpēc vajadzīga un kā darbojas skolēnu pašpārvalde? Kā tā ietekmē skolas 
dzīvi? Kāda ir skolēnu motivācija darboties pašpārvaldē? Vai gūst gandarījumu par kādu paveikto 
pasākumu? Šie un daudzi citi jautājumi tika diskutēti šajā tikšanās reizē.

Katrs pastāstīja par savas skolas esošās pašpārvaldes darbību, organizētajiem pasākumiem un savu skolas 
dzīvi. Tādā veidā visi klātesošie varēja smelties jaunas idejas no kaimiņskolas skolēniem. Skolēnu 
pašpārvalžu tikšanās notika neformālā gaisotnē , pie tējas tases, tādējādi rosinot drošāk izteikties, diskutēt 
un veidot draudzīgas attiecības starp vienaudžiem. Katrs dalībnieks pasākuma noslēgumā sev izveidoja 
glītu piespraudi Latvijas karoga krāsās, ko varēs valkāt tuvojoties valsts simtgadei. Skolas pašpārvalde ir 
sava veida saikne starp skolēniem, skolas vadību un skolotājiem. Parlamentāriešu spēkos īstenot savu 
iniciatīvu, savas idejas , kuras uzlabos skolas dzīvi. Tāpēc ceram, ka kopā diskutējot, dalībnieki 
iedvesmojās turpmākam darbam, atrada citus paņēmienus kā mudināt un motivēt darboties pašpārvaldē 
arī citus skolasbiedrus. Ikkatrs varēja paplašināt savu redzesloku, gūt jaunu pieredzi un idejas, kuras 
realizēt tuvākajā laikā. Esam pateicīgi par atsaucību un aktīvu dalību pasākumā Andrupenes, Andzeļu un 
Ezernieku skolas skolēniem, kā arī pateicīgi par atsaucību Ezernieku vidusskolas parlamentam, kuri 
apsolījās nākamgad uzņemties pasākuma organizēšanu savā skolā. Paldies Dagdas vidusskolas popgrupai 
“Youth” , Latgales reģiona šī gada konkursa laureātiem, par pasākuma ieskandināšanu!



• Skolēnu pašpārvalde -

institūcija, ko veido no klases izvirzīti vai ievēlēti skolēni, lai risinātu dažādas problēmas, 

aizstāvētu skolēnu intereses, realizētu jaunas idejas, lemtu skolas dzīves jautājumus, 

organizētu izklaides un izglītojošus pasākumus, palīdzētu pedagogiem mācību procesa 

organizēšanā.

(Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000.)





NEKLĀTIENES  KONKURSS
’’ BALTIJAS  VALSTĪM 100’’

• Šogad  Baltijas   valstis   svin  savas dzimšanas  dienas.  16.februārī  

ar   plašu pasākumu programmu tika atzīmēta Lietuvas valsts 

simtā gadadiena. Savukārt   Igaunijas Republika savu  dzimšanas  

dienu  nosvinēja  24.februārī. 18.novembrī  tika  svinēta  Latvijas  

dzimšanas diena.  Mūsu tautām bija kopīgi sapņi kļūt neatkarīgām 

un veidot savu valsti, būt kopā un atbalstīt viena  otrai ceļā uz 

brīvību un neatkarību. Arī tagad  mums ir kopīgs ceļš 

ejams, ieguldot mūsu  darbu un enerģiju mūsu valstu turpmākajā 

izaugsmē un stabilitātē. Arī mēs, Dagdas  novads , varam  lepoties  

ar noslēgto  sadarbības līgumu  ar    Visaginas pilsētu  no  Lietuvas 

. Esam gandarīti par to, ka daudzus mūsu  pašdarbības  kolektīvus  

pazīst  arī  Panevežis pilsētā  Lietuvā. Priecājamies par to, ka  

katru  gadu  maijā  mūsu  Starptautiskajā bērnu un jauniešu  

festivālā  piedalās   deju kolektīvs ’’Leesikad’’   no  Tallinas  Franču  

skolas (Igaunija). Tā ir lieliska iespēja mums dalīties pieredzē, 

mācīties citam no cita . Oktobrī   Dagdas  novada  izglītības 

iestādēs  7.-9.klašu  skolēniem notika neklātienes  konkurss’’ Cik 

labi  Tu  pazīsti  Baltijas  valstis’’? Skolēniem  par  katru  no  

Baltijas valstīm  bija  jāsameklē  atbildes  uz  15 jautājumiem. 

Prieks  par tiem  skolēniem, kas   pierādīja  savu  erudīciju. Un  tie  

ir:  Viola  Ļebedeva, Evita  Ložkina , Danila Sinicins no  Andzeļu  

pamatskolas ,Agnija  Malinovska un Anna  Marija  Vaišļa no   

Ezernieku  vidusskolas ,Linda  Slapiņa un  Vineta  Bitte no  

Dagdas  vidusskolas. Viennozīmīgi ieguvēji  ir  šie  skolēni, jo  

pilnveidoja  savas digitālās  prasmes un  papildināja  savu  

redzesloku.   



STARPNOVADU  DZEJAS KONKURSS

"MANAI LATVIJAI - 100"

• Latvija – tā mums katram ir viena, bet katram šķiet citāda. No sniega baltumā mirdzošām kāpām līdz vasaras vēja 

glāstiem tveicīga jūlija pēcpusdienā. No rudens lapu krāsainās uguņošanas līdz pavasara iezvanīšanai. Mēs nākam 

pie Tevis, Latvija, tik dažādi savās domās un izjūtās, mēs nākam, lai Tevi uzrunātu Tavā dzimšanas dienā. 

• Starpnovadu  konkursa  mērķis, sagaidot  Latvijas valsts simtgadi, ir rosināt skolēnus iepazīt savas dzimtas, 

novada un valsts vēsturi, kultūru, personības un to sasniegumus, kā arī Latvijas dabu, ievērojamas un 

nozīmīgas vietas tuvākā un tālākā apkārtnē; attīstīt skolēnu radošā darba iemaņas.

• Par konkursa dalībnieku varēja kļūt ikviens Dagdas  novada  un  kaimiņu  novada izglītības iestāžu 1.–12. klases 

audzēknis, kurš konkursam iesniedza oriģinālu, pašsacerētu patriotisku dzejoli (dzejoļus).



DAGDAS  NOVADA  ERUDĪCIJAS  KONKURSS  
7.-9.KLAŠU SKOLĒNIEM ’’ZINU, MĪLU  LATVIJU’’ 



• Svētku  priekšvakarā  uz  erudīcijas  konkursu  pulcējas     Ezernieku  un  Dagdas  vidusskolu, 

Andrupenes  un  Andzeļu  pamatskolu  7.-9.klašu  komandas  ar  saviem  skolotājiem:   Irēnu  

Dārznieci ,Irēnu  Malķeviču , Otīliju  Loginovu  un   Irēnu  Kuļku.  Skolu  komandas  svinīgi  

ģērbtas. Visas  komandas , tik dažādas savās domās un izjūtās, sanāca  kopā , lai  uzrunātu Latviju  

dzimšanas dienā. Kas man  ir  Latvija?  Latvija ir mana dzimtene, manas mājas, mana  bērnība, 

mana  nākotne, mana izaugsme, mana  iespēja, pamats zem kājām, mani  pārbaudījumi ,mana  

valoda, manas  sāpes, bēdas, mans  spēks… Latvija ir zeme, kas uztur mani. 







DAGDAS  NOVADA  SKOLĒNU  UN VIŅU VECĀKU  
PUZURU KONKURSS

Paldies  par  atsaucību:  Maksimam Barkaram ar 
mammu un māsu – Dagdas vsk. 1.a. kl., 
Aleksandrovas internātpamatskolas kolektīvam, 
Andrupenes pamatskolas 2.-3.kl. kolektīvam par  
kopdarbu “Puzurs – Adventes vainags”. Šķaunes 
sākumskolai – Raivis un Dairis Kaši “Kašu puzurs
”,Šķaunes sākumskolas 1.,2.,3. kl. kopdarbs 
“Lustīgais puzurs”, Diānai Gerasimovai – Šķaunes 
sākumskolas 5.kl., Deividam un  Reinim  
Muravskiem – Šķaunes sākumskola, Dagdas 
vidusskolas 3.b klasei “ Puzuri - vārpiņas”, Dagdas 
vsk. 2.a kl. “Sapņu ķērājs”, Ezernieku  vidusskolas  
2.-4.klases ” Prasmīgo  roku  un  jauno  mākslinieku  
pulciņš :’’Pavasaris’’  un  ”Krāsainā deja’’. Darbi  
bija  skatāmi Dagdas  novada  Tautas  bibliotēkā.



LŪK  ,KO STĀSTA  PAŠI  SKOLĒNI:

*Viens  no  senākajiem   saulgriežu  rotājumiem  ir puzuri. 

Viens  mazais  puzurītis jeb  lukturītis  sastāv   no  12  

salmiņiem-tāpat  kā   12  mēneši gadā.  Puzura gatavošana  

man  prasīja  lielu  pacietību.  

Diāna  Gerasimova 5.klase   

Šķaunes   sākumskola

*Mēs  šo  puzuru veidojām  ar  mammas palīdzību  .Bija  

interesanti  veidot.Mēs uztaisījām  septiņus  puzurus,jo

mūsu  ģimenē  esam  septiņi.  Katrs  puzurs ir kā  maza  

daliņa no  mūsu  ģimenes.  Tāds  nu  sanāca.   

Dairis un Raivis  Kaši,  Šķaunes  sākumskola 

*Kopā ar  mammu   gājām  meklēt  niedres. Atnesot  

tās  uz  mājām, sākās  darbs.Katru niedri  sadalījām  

pa  posmiem. Tad   sadraudzinājām niedres  ar  

dziju. Rotājām  ar  spalvām  un  krāsainām  

pērlītēm. Puzurs ir  gatavs!

Deivids un  Reinis   Muravskis ,  1.un  5.klase  

,Šķaunes  sākumskola



Aleksandrovas internātpamatskolas                       

kolektīvs aicināja  piedalīties 

5. Netradicionālās modes skatē

“Svētku kokteilis”
28.03.2019. plkst. 11.00             Konstantinovas tautas namā



TALANTU ŠOVS  2019

*Džeimss Gārfīlds

«Smags darbs varbūt nav sinonīms talantam, taču tas noteikti ir tuvākais iespējamais 

aizvietotājs»

Maksims Gorkijs 

«Talants attīstās no mīlestības uz darbu, iespējams pat, ka talants būtībā ir tikai mīlestība uz 

darbu»



Iespējams līdz šim neviens nezināja, ka mūsu Aivaram Eisakam no  Dagdas 

vidusskolas   ir tik lieliska balss. Zinājām ,ka  lielisks  dziedātājs, bet to, ka  grib  

kļūt  par  profesionālu  dziedāju  to  uzzinājām tik  šodien.  Kāršu  triku pasauli  

spēja  parādīt  Aleksa  Golube no  Dagdas  vidusskolas. Kāda  domu  secība!  

Eksperimentē  pats  un  citiem  prot  eksperimentus  rādīt     Raivis  Bartušs no  

Andzeļu pamatskolas. Lieliska  plastika  ,izteikta  ritmikas  izjūta   Dacei  

Moisejenokai no  Ezernieku vidusskolas

MŪSU  JAUNIE  TALANTI



Romantiskajā  mūzikas  pasaulē  ieceļojām  kopā  ar  akordeonistu  Artūru  Trepšu no  

Dagdas  Mūzikas  un  mākslas  skolas  un  virtuozo  klaviermeistari Liānu  Radionovu. 

Abi  divi  šie  jaunieši  nevar  iedomāties  savu  dzīvi  bez  mūzikas. Ar skaļiem  aplausiem 

tika sveikta     deja, ko  pati  iestudēja  un  nodejoja  Undīne  Kromāne no  Dagdas  

vidusskolas .Teicamniece, sportiste, dejotāja  un  visu  paspēj!   Dagdas  vidusskolas   

11.klašu  tautiskais ansamblis dedzīgi  sasildīja  skatīju sirdis ar  izpildīto  dziesmu 

’’Austošās   saules  dziesma’’.   Bet  Aleksandrovas  internātpamatskolas  audzēkņu 

priekšnesums  ”Zaķīšu  pirtiņa’’ ļāva  katram  no  mums  ienirt  atpakaļ  bērnības  zemē. 

Patīkami  pārsteidza  arī  Milānas  Čubrevičas un  Jesēnijas Tarasjevas no  šīs  pašas  

skolas  dziesmu  izpildījums. Arī  Ezernieku  vidusskolas   7.klases meitenes aicināja  ar  

savu  dziesmu ’’Kuģi’’  doties  ceļojumā  un  nepalikt  stāvēt  uz  vietas. Jā, nepalikt stāvēt  

un  virzīties  uz  priekšu.



ES  MĀJAS  APMEKLĒJUMS  13.03.2019

• Laipni, zinoši un aktīvi  Eiropas Savienības mājas 

darbinieki  mūs iepazīstināja ar ES institūciju 

darbību, Eiropas parlamenta un Eiropas 

komisijas darbu, Eiropas Savienības aktualitātēm.

• Bija ļoti interesanti piedalīties interaktīvajā 

spēlē, kuras laikā ne tikai paplašinājām savas 

zināšanas par ES, bet arī guvām pieredzi lietderīgi 

izmantot mobilo tālruni, kopīgi sadarbojoties un 

diskutējot.

• ES mājas aktīvās un erudītās vadītājas deva arī 

mums iespēju izpausties un parādīt savas 

zināšanas. Labākie saņēma balvas

Andzeļu pamatskolas  9.klases skolēni



4. MAIJĀ    DAGDAS   VIDUSSKOLĀ  GODINA 
LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANU





ANDRUPENES  PAMATSKOLĀ

• Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas svētkos Andrupenes 

pamatskolā uz galdiem bija uzklāti 

vecmāmiņu un vecvecmāmiņu austie 

baltie galdauti. Svētkos pierasts godināt 

un slavēt valsti, kurā dzīvojam, baudīt 

gardus ēdienus, dziedāt skanīgās 

latviešu dziesmas. Visu kopējiem 

spēkiem mums tas izdevās! Sveiciens 

visiem svētkos!





AKCIJA  ATPAKAĻ  UZ  SKOLU  DAGDAS  
VIDUSSKOLĀ

• Tikšanās  ar Ārlietu  mininistrijas

vēstnieku  Andri  Razānu



A NDRUPENES PA MATSKOL AS KL AŠU A UDZINĀTĀJU MK VA DĪBA UN 
D A RBĪBA
2018./2019.MĀCĪBU GA DĀ

• MK darbs vērsts uz skolēnu vispusīgu attīstību (pasaku stunda, Zaļais restarts, Tartu AHHAA 

centra apmeklējums).

• MK izvirzītie mērķi saistīti ar patriotisma audzināšanu (Lāčplēša dienai veltītais konkurss “Es 

mīlu Latviju”, LR 100gades svinības, Baltā galdauta svētki).

• MK sadarbībā ar karjeras izvēles speciālisti palīdz iezīmēt skolēnu nākotnes redzējumu 

(karjeras nedēļas aktivitātes, tikšanās ar medicīnas, celtniecības, robežsardzes nozaru 

pārstāvjiem, izstādes “Skola 2019”apmeklējums, radošās darbnīcas ar dažādu amatu 

meistariem).



PROJEKTA   ‘ ’SKOLAS  SOMA’’ APKOPOJUMS:

• Projekta ietvaros visi skolēni apmeklēja M. Rotko mākslas centru, piedalījās stāstnieces 

L. Reiteres nodarbībā par valodas kultūru un glītrakstīšanu, apmeklēja teātra izrādes Gorā, 

pabija P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, LU botāniskajā dārzā, Rēzeknes novadpētniecības 

muzejā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgas starptautiskajā lidostā, kur paplašināja savu 

redzesloku.



Jaunas līdz šim  vēl  nebijušas aktivitātes 

skolas un ģimenes sadarbības uzlabošanai 

• MK organizējusi skolas vecāku sapulces, 

uzaicinot psihologu un policijas darbinieku 

ar aktuāliem un saturīgiem padomiem 

bērnu audzināšanā.

Veiksmīgākās pieredzes piemēri  klašu 

audzinātāju metodiskās komisijas darbā 

• Klašu audzinātāju kompetenču veiksmīga 

sadale dažādos skolas pasākumos.



ALEKSANDROVAS INTERNĀTPAMATSKOL AS GRUPU AUDZINĀTĀJU 
MK VADĪBA UN DARBĪBA 2018./2019.MĀCĪBU GADĀ

• Brīvā laika pavadīšana un audzināšanas nodarbību novadīšana svaigā gaisā, došanās 

pārgājienos, rudens, pavasara krosi, spēles un aktivitātes stadionā.

• Pasākumi, kas veltīti Latvijas simtgadei, izstādes “100 seno lietu par Latviju” izveidošana, 

apsveikumu kartiņu veidošana, svētku koncerts.

• Grupu skolotāji motivē skolēnus iesaistīties skolas piedāvātajās fakultatīvajās nodarbībās.



PROJEKTA   “SKOLAS  SOMA’’  ĪSS  PĀRSKATS:

• Esam apmeklējuši Rēzeknes Latgales kultūrvēstures muzeja piedāvātās 

muzejpedagoģiskās programmas, Latgales vēstniecība “Gors”, Rēzeknes teātra “Joriks” 

apmeklējums, Daugavpils Skrošu rūpnīca, Leļļu galerijas apmeklēšana Krāslavā



VEIKSMĪGĀKĀS PIEREDZES PIEMĒRI  KLAŠU 
AUDZINĀTĀJU METODISKĀS KOMISIJAS DARBĀ 

* Mācību gada izskaņā organizēta “Pateicības diena”. Šogad svētku sajūtu uzbūra Dagdas 

JIC.

* Starpnovadu Netradicionālās modes skates organizēšana un tērpu darināšana, uzstāšanās 

skatē. 

* Reģiona atlases festivāls “Nāc līdzās”, piedalās deju grupa “Palaidņi”, un fakultatīva 

“Mēs uz skatuves” priekšnesums “Zaķīšu pirtiņa”



JAUNAS LĪDZ ŠIM  VĒL  NEBIJUŠAS AKTIVITĀTES 

SKOLAS UN ĢIMENES SADARBĪBAS UZLABOŠANAI 

Izstāžu istabas veidošana, sadarbībā ar skolēnu vecākiem un 

skolas kolektīvu. Latvijas simtgades svinēšana kopā ar vecākiem, 

pateicības rakstu izsniegšana aktīvākajiem vecākiem. 



ŠKAUNES SĀKUMSKOLAS   KLAŠU AUDZINĀTĀJU 
MK VADĪBA UN DARBĪBA
2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

Klašu  audz.  metodiskā  darba izvirzītās prioritātes:

• Nodrošināta draudzīga un cieņpilna saskarsme klases kolektīvos;

• Katra skolēna aktīva iesaistīšanās klases, skolas norisēs, novada pasākumos atbilstoši viņa 

spējām un interesēm;

• Mērķtiecīga un lietderīga sadarbība ar vecākiem;

• Skolotāju pozitīvās pieredzes reālās stundu situācijās nodošana citam skolotājam.



JAUNAS LĪDZ ŠIM  VĒL  NEBIJUŠAS AKTIVITĀTES SKOL AS UN 
ĢIMENES SADARBĪBAS UZL ABOŠANAI 

• Bērnu audzināšanas pieredzes apmaiņa starp vecākiem sapulcēs;

• Spēles elementi sapulcē, piem., īsas pasakas (teksta) improvizēšana;

• Kopīga stafete, kas ietver iespēju saredzēšanu grūtību situācijās skolā un to izskaidrošanu;

• Vecāku iniciatīvu sasaiste ar bērnu idejām klases pasākumos.



VEIKSMĪGĀKĀS PIEREDZES PIEMĒRI  KL AŠU AUDZINĀTĀJU 

METODISKĀS KOMISIJAS DARBĀ 

• Pieredzes apmaiņa par jaunāko aktivitāšu audzināšanas darbā ieviešanu;

• Bērnu pašiniciatīvas aktīvi darboties rosināšana.



PROJEKTA   “SKOLAS  SOMA’’  ĪSS  PĀRSKATS

• Ļoti veiksmīgs un interesants gan bērniem, gan skolotājiem. Bērni ir sajūsmā par visām 

nodarbībām un aktivitātēm:

• “Iepazīsim Latgales keramiku!” Māla Mākslas centrā,

• “Debesskrāpji”,

• Aktivitātes Zinātkāres centrā “ZINOO”,

• “Satikšanās Rozes pilsētā”,

• “Senas rotaļas un spēles” Latgales kultūrvēstures muzejā,

• Izglītojoša ekskursija koncertzālē “GORS”

• “Iepazīsties-leļļu kino! Dagdas Kultūras centrā.



DAGDAS   VIDUSSKOLAS  KLAŠU  AUDZINĀTĀJU   
MK  VADĪBA  UN DARBĪBA

Veiksmīgākās pieredzes piemēri klašu audzinātāju metodiskās komisijas darbā 

• Viennozīmīgi veiksmīgākie piemēri ir netradicionālajā pieejā mācību un audzināšanas 

procesam, tās būtu 

• CITĀDĀ PIEKTDIENA rudenī un CITĀDĀ CETURTDIENA pavasarī. 

• Imidža nedēļa skolā 

• Pateicības dienas pasākumi teicamniekiem un pašdarbniekiem 



JAUNAS LĪDZ ŠIM VĒL NEBIJUŠAS AKTIVITĀTES SKOLAS 
UN ĢIMENES SADARBĪBAS UZLABOŠANAI: 

• Vecākus un vecvecākus iesaistot dažādos skolas organizētajos pasākumos – tradicionālais 

Vecvecāku pasākums sākumskolas skolēniem, stundu vadīšana Skolotāju dienā, projektu 

nedēļā, Citādajā piektdienā Raibo startu organizēšana un dalība. 

• Ļoti labi sevi attaisno saziņa ar vecākiem, izveidojot klases vecāku whatsApp grupas, tā it 

momentāna, efektīga, ikvienai aktivitātei ātri var saņemt atgriezenisko saiti ,izmantojot e-

klasi, un īsziņas – labākais variants, izņemot individuālās tikšanās. Klases vecāku 

sapulces, it īpaši vidusskolā, zaudē savu nozīmi, jo tematiskās vecākiem šķiet 

nevajadzīgas, vispārīga parunāšana – neaktuāla. 



2018./2019.MĀCĪBU GADA IZVĒRTĒJUMS

Šis mācību gads aizritēja Latvijas simtgades zīmē, tāpēc iesaistīšanās ar to saistītajās daudzveidīgās aktivitātēs, 
veicināja skolēnu pilsonisko un patriotisko audzināšanu. 

• Skolēniem īpaši saistoši bija tie pasākumi, kuros izpausties un piedalīties varēja ikviens: 

• foto akcija "Sasildi, samīļo savu ģimeni, draugu, Latviju..", 

• cimdu rakstu zīmēšana, 

• “Skolas stiprinieks” 

• dekora “Piepogājies Latvijai” veidošana 

• Valsts simtgades Svētku koncerts 

• Kopīga svētku kliņģera baudīšana 

• Ziedu paklājs un izstādes utt. 



EZERNIEKU VIDUSSKOL AS KL AŠU AUDZINĀTĀJU MK VADĪBA UN 
DARBĪBA
2018./2019.MĀCĪBU GADĀ

• Klašu audzinātāji ir iesnieguši sava darba izvērtējumu. Apkopojot tos, var secināt, ka izvirzītie 

audzināšanas mērķi un uzdevumi ir izpildīti. Pateicoties sadarbībai ar karjeras speciālistu skolēni 

piedalījās dažādās aktivitātēs, brauca ekskursijās, tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem 

Jauniešiem bija iespēja piedalīties gan skolas, gan novada rīkotajos pasākumos. Lielākā daļa 

skolotāju atzīst, ka daudzi skolēni aktīvi iesaistās un piedalās ārpusklases pasākumos. Kā

priekšlikumus audzinātājas izteica aktīvāk sadarboties ar psihologu un skolotājiem, lai uzlabotu 

skolēnu ikdienas darbu priekšmetu apguvē, uzlabotu izglītojamu uzvedību



JAUNAS LĪDZ ŠIM  VĒL  NEBIJUŠAS AKTIVITĀTES 
SKOLAS UN ĢIMENES SADARBĪBAS UZLABOŠANAI 

Sadarbība ar vecākiem ir viena no lielākām problēmām. Gan viņu piesaistīšana mācību procesam, 

gan ieinteresēšana piedalīties skolas pasākumos. Pārsvarā skolā tiek izmantotas tradicionālās 

sadarbības metodes – telefonsaruna, individuālās tikšanās, vecāku sapulces, sazināšanās caur e-

klasi. Skolā ir izstrādāta sistēma, kā tiek sekots skolēnu kavējumiem. Ir iekārtots žurnāls, kurā tiek 

fiksēts katru dienu kavējuma iemesls. Ja tas nav zināms, klases audz. sazinās ar vecākiem un 

ieraksta iemeslu žurnālā. Aktīvāka sadarbība ar skolēnu vecākiem ir vērojama sākumskolā. Vecāki 

izrāda interesi, apmeklējot vecāku sapulces, ārpusklases pasākumus. Vecākajā posmā, neskatoties 

uz ielūgumu sūtīšanu, vecāku pasākumos ir maz. 



VEIKSMĪGĀKĀS PIEREDZES PIEMĒRI  KLAŠU 
AUDZINĀTĀJU METODISKĀS KOMISIJAS DARBĀ 

• Dalība akcijā “Diena bez auto”, kurā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas vadība.

• Labo darbu nedēļa, kuras laikā tika sakopta skolas apkārtne, Bukmuižas katoļu baznīcas teritorija, tika salasīts un 
nogādāts našķis meža iemītniekiem un  sumbram.

• Tikšanās ar vieslektoriem - Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra (LUC), Valsts policijas, Latvijas 
Republikas Zemessardzes pārstāvjiem un Aizsardzības ministrijas ekspertiem, tikšanās ar mūsu skolas absolventu Juri 
Viļumu.

• Skolotāju diena.

• Dziesmu starpbrīži veltīti Latvijas simtgadei.

• Dalība Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā diena 2018” pasākumā.

• Karjeras pasākumi .

• Baltā galdauta svētki un galdautu un linu dvieļu izstāde

• Iesaiste projektā “Skolas soma”



PROJEKTA   “SKOLAS  SOMA’’  ĪSS  PĀRSKATS

• I semestris

6.septembrī 7. un 8.klases skolēni brauca uz Skolas somas atklāšanas pasākumu Rīgā.

Sākumskola, 5., 6.kl. apmeklēja Zinātkāres centru "Zinoo” Daugavpilī.

7.-8.kl. – apmeklēja Latgales vēstniecībā GORS Sinfonietta Rīga un Inga Kalna 

koncertprogrammu “Mūžīgais Mocarts”.

9.-12.kl. brauca ekskursijā uz Likteņdārzu.



II semestris

• Sākumskola - tikšanās ar filmu studijas “Animācijas brigāde” pārstāvjiem

• 5., 6.kl. – apmeklēja Rēzeknes Latgales kultūrvēstures muzeju;

• 8., 10.-12.kl. - Latgales vēstniecībā GORS noskatījās Dailes teātra viesizrādi “Klusā daba 

ar resno puisēnu”.

• 9.kl. – apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju.



PRIEKŠLIKUMI:

• Turpināt aktīvas darbības vecāku piesaistīšanai klases un skolas dzīvē. Veidot dialogu ar 

vecākiem un sadalīt atbildības jomas bērna audzināšanā. Aicināt uz pasākumiem, kur 

vecāki būs ne tikai skatītāji, bet arī dalībnieki.

• Klašu audzinātājiem motivēt un atbalstīt  savus skolēnus ārpusklases pasākumu 

organizēšanā.

• Pievērst uzmanību dažādiem piedāvājumiem, turpināt ieinteresēt un iesaistīt skolēnus 

piedalīties dažādos pasākumos ārpus skolas. 



KLASES AUDZINĀTĀJA UZDEVUMI 2019./20.M.G.

- Rūpēties par pozitīvu sociāli emocionālo vidi klasē, attīstot cieņpilnas savstarpējās attiecības, 

risinot konfliktsituācijas, izzinot klasi dinamiskā attīstībā

- Atbalstīt ikvienu skolēnu, lai viņš varētu mācīties atbilstoši savam potenciālam un labi justies 

klasē, skolā

- Apzināti plānot un organizēt tādu klases stundas saturu, kas ir vajadzīgs un jēgpilns konkrētajai 

klasei, nedublējot jau mācību stundās iegūtās zināšanas, apgūtās prasmes un attieksmes

- Komunicēt un sadarboties ar klases skolēniem, t.sk. skolēnu pašpārvaldi, plānojot un organizējot 

kopīgus ārpusstundu pasākumus klasei un iesaistoties un līdzdarbojoties skolas dzīvē

- Sadarboties ar kolēģiem, atbalsta personālu (sociālais pedagogs, skolas psihologs, karjeras 

konsultants, medicīniskais personāls u.c.) un skolēna vecākiem/ģimeni 



ASŪNES SĀKUMSKOL AS KL AŠU AUDZINĀTĀJU MK VADĪBA UN 
DARBĪBA
2018./2019.MĀCĪBU GADĀ

2018./2019.mācību gada izvērtējums

• Izglītojamo patriotiskā audzināšana ārpusklases pasākumu aktivitātēs (Asūnes sākumskola 

2018./2019.m.g. prezentācija par ārpusklases pasākumiem)

• Izglītojamo- skolas – vecāku    sadarbība iesaistoties IKSN rīkotajos konkursos un skolas 

rīkotajos pasākumos (“Manas ģimenes lieliskā recepte” , skolas noformējums svētku 

pasākumiem)

• Izglītojamo redzesloka paplašināšana audzināšanas stundās                                                                                                                            



VEIKSMĪGĀKĀS PIEREDZES PIEMĒRI  KL AŠU AUDZINĀTĀJU 
METODISKĀS KOMISIJAS DARBĀ (VISMA Z  DAŽI PIEMĒRI)

• vecāku un skolēnu  Latvijai- 100 veltītie pasākumi:

• Latvijas proklamēšanas dienas pasākums

• Abiturientu vakars

• Baltā galdauta svētki

• koku stādīšana pie sporta zāles



PROJEKTA   “SKOLAS  SOMA’’  ĪSS  
PĀRSKATS

• Aglonas maizes muzejs

• Kinolektorijs “Iepazīsti leļļu kino”

• Ekskursija uz Robežnieku robežsardzes nodaļu

• Ekskursija uz mini zoodārzu “Viesturi”



«MĒS RŪPĒJAMIES PAR BĒRNU AUDZINĀŠANU UN 
IZGLĪTĪBU, 
LAI LABAIS KĻŪTU VĒL LABĀKS, BET SLIKTAIS 
MAINĪTOS UN KĻŪTU LABS» 

/LUKIĀNS/

MĒS- VECĀKI/ĢIMENE
MĒS- SKOLA
MĒS- VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJAS
MĒS- MASU MEDIJI
MĒS- SABIEDRĪBA



Paldies  par   ieguldīto   darbu  MK  

vadītājiem:   

Irēnai  Malķevičai , 

Svetlanai  Malinovskai, 

Inesei  Kuzņecovai,  

Inārai  Kraulišai, 

Zitai  Gražulei, 

Inārai  Andzānei,

Irēnai  Kuļkai

Vienmēr var vēlēties labāk.

Vienmēr var izdoties sliktāk.

Tas jokdaris, kas to kārto,

Nekad neko nesaskaņo.

Pie viņa ar kukuli nevar.

Viņš nešķiro asaras, smaidus

Viņš vienīgi atzīst un ciena tos - kuri 

nenobaidās. 

(Oļģerts Skuja)


