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Saulrietā kāds mūsu draugs gāja pa vientulīgu 
Meksikas līča piekrasti. Pēc brīža vinš tālumā 
pamanīja kādu vīru. Pienācis tuvāk, viņš ievēroja, 
ka tas ir kāds vietējais iedzīvotājs: viņš regulāri 
pieliecās, pacēla kaut ko un iemeta ūdenī. Atkal 
un atkal vīrs kaut ko iesvieda okeānā. 

Mūsu draugs brīnījās. Viņš tuvojās vīram un teica: 
„Labvakar, draugs! Es nesaprotu, ko Jūs darāt.” 

„ Es metu okeānā jūras zvaigznes. Redziet, pašlaik 
ir bēgums, un visas šis jūras zvaigznes paisums 
izskalojis krastā. Ja es tās neiemetīšu atpakaļ jūrā, 
tad tās šeit nomirs no skābekļa trūkuma.” 



• „Saprotu,” teica mūsu draugs, „taču šī līča piekrastē 
noteikti ir tūkstošiem jūras zvaigžņu. Jums nav 
iespējams tām visām piekļūt. To vienkārši ir pārāk 
daudz. Un vai tad Jūs nesaprotat, ka gluži labi tas pats 
droši vien vērojams simtos šīs piekrastes līčos. Vai Jūs 
nesaprotat, ka Jūs nespējat palīdzēt?” 

• Vietējais iedzīvotājs pasmaidīja, noliecās, pacēla vēl 
vienu jūras zvaigzni un, mezdams to atpakaļ jūrā, 
atbildēja: „Es varu palīdzēt tieši šai jūras zvaigznei!” 

 

 



Manai  Latvijai - 95 

• Ir uzsākts pasākumu  cikls  Manai  Latvijai-95   



Dagdas novada   video prezentāciju  konkurss  ‘’Es  lepojos  ar  
Tevi   ,Latvija!” 

 

Video prezezentācijās  tika vērtēts  radošums un kreativitāte,atbilstība saturam. 

•  Ezernieku  vidusskola  saņēma atzinību par pausto  radošumu,atspoguļojot  

patriotismu,cieņu  un  mīlestību  pret  zemi. 

• Andrupenes pamatskola   saņēma  atzinību  par atspoguļoto  mīlestību pret  

dzimto  zemi  skanīgajā  svētku  koncertā. 

• Dagdas  vidusskola   saņēma pateicību  par atspoguļoto  patriotismu,cieņu  un  

lepnumu  par  dzimto  zemi. 

• Konstantinovas  sākumskola  saņēma atzinību par   atspoguļoto    labestību  

,sirsnību  un  mīlestību  pret    dzimto zemi. 

• Aleksandrovas  speciālā    internātpamatskola   saņēma atzinību par  pausto  

cieņu un  mīlestību  pret  dzimto  zemi. 

 



Dagdas  novada neklātienes konkurss ‘’Ļatviešu  tautas 

dzīvesziņa’’. 

 

Aktīvākie: 

Dagdas vidusskolas  5.un  6.klašu  skolēni 

Šķaunes  pamatskolas  5.-6.klašu  skolēni 

Andzeļu  pamatskola  (2 skolēni) 

Konstantinovas  sākumskola  (1 skolēns) 



VBTAI   konkurss   par  klases audzināšanas stundām 
 

VBTAI kustības „Draudzīga skola” ietvaros organizēja konkursu 

pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un  

cieņpilnas vides veicināšanai klasē.  

 

Vidusskolu  grupā-  uzvarētāja  Anna  Krilova,Dagdas 

vidusskolas skolotāja 

Pateicība-Marija Micķeviča,Dagdas vidusskola 



Eiropa skolā 
 

• Piedalījās: 

 Dagdas  vidusskola 

Andrupenes pamatskola 



Projekts  ‘’  ES  Mazais  pilsonis’’ 

Piedalījās  Dagdas  vidusskola 

Ezernieku  vidusskola 

Andrupenes pamatskola 



Dagdas novada dzimtās valodas svētki 7.martā 

 

• Dzimtā valodas diena 
bija veltīta saziņai ar 
cilvēkiem, kuri atrodas 
ārpus Latvijas. Kad 
esam svešumā, dzimtā 
valoda ir vienīgais tilts, 
kas ved pie tuvajiem -
ģimenes, draugiem, 
radiem. 



Skolēnu eseju konkurss „Dagdas novada lepnums 2012” 
 

Dagdas novads ir kā skaista 

Latgales pērle krāšņajā 

Latvijas villainē. Šo skaistumu 

un vērtību spodrina novada 

ļaudis. 

Mūsu kopīgo veikumu var 

skatīt elektroniskajā versijā 

Dagdas novada mājas lapā  

www.dagda.lv sadaļā Izglītība 

un Dagdas novada Tautas 

bibliotēkā. 

 

http://www.dagda.lv/


Skolēnu parlamentu tikšanās,20.11.2012 

Neformālā gaisotnē, pārrunu, 

spēļu un radošu uzdevumu 

veidā, jaunieši no Dagdas, 

Andrupenes, Ezernieku, 

Asūnes, Šķaunes  un Andzeļu 

skolu parlamentiem apsprieda 

viņiem aktuālās tēmas: 

līderības problēma, kā 

organizēt pasākumus, kā 

iesaistīties un realizēt 

projektus. 

 



Dagdas  novada 9. klašu sadraudzības vakars 

 

Piedalījās: 

Dagdas  vidusskola 

Andzeļu pamatskola 

Andrupenes pamatskola 

Šķaunes pamatskola 



Audzināšanas  darba  stiprās  puses 2012./13/m.g. 

Ezernieku vidusskolā - jaunas darba formas pilsoniskajā 

audzināšanā – dziesmu starpbrīži, radošās darbnīcas sākumskolā, 

kopīga kalendāra 2012.gadam  izstrāde, „Aktīvākās klases” 

nolikums. 

 

Andrupenes pamatskolā - uzvedības  žurnālu  ieviešana  un  

aprobācija 1.-9.klasēs,latviešu  tautas dzīvesziņas  (folklora un 

tautas dziesmas) saglabāšana  un  uzturēšana,  

 



Asūnes pamatskola 

Gada  balva skolēniem,skolotājiem  un vecākiem, 

Kultūrvēsturiskā  mantojuma apzināšana un 
saglabāšana(piem.K.Raudivei), Asūnes novada  
novadpētniecības  istabas izveide un 
papildināšana ar  muzeja  eksponātiem 



Dagdas  vidusskolā 

• Dagdas vidusskolas vecāku padomes rīkotā Ziemassvētku 
labdarības akcija , dalība starptautiskajos projektos, Raibie 
rudens starti 1.-4.klašu skolēniem, viņu vecākiem, 
vecvecākiem, skolotājiem, skolēnu koncerti un labdarības 
akcijas veco ļaužu pansionātā, Vislatvijas Mazpulku vasaras 
nometnes organizēšana, tikšanās ar ASV vēstniecības 
pārstāvjiem, Draudzīgā aicinājuma balvas saņemšana,  DTKA 
,,Austrumu robeža” organizētās intelektuālās spēles 
vidusskolēniem 

 



Šķaunes pamatskolā 

Konkurss ”Disciplinētākā un darbīgākā klase”, 
vasaras nometnes, ekskursijas – kā efektīva 
dzimtenes izziņas forma, pašpārvaldes aktīvais 
darbs pasākumu organizēšanā un vadīšanā 

 



Konstantinovas sākumskolā- brīvprātīgo darbs – 
dendroloģiskā dārza labiekārtošana. 

Andzeļu pamatskola  -mērķtiecīgi organizēti 
ārpusstundu pasākumi (ekskursijas, tikšanās ar 
robežsargiem, piedalīšanās pagasta rīkotajos 
pasākumos)  

 



Aleksandrovas  speciālajā internātpamatskolā 

• Skolēnu  iesaistīšanās  ārpusskolas pasākumos 
un  valsts mēroga  pasākumos,piem.’’Nāc 
līdzās’’ 



Paldies  Dagdas  novada  skolu  klašu  audzinātāju  MK  

vadītājiem! 

• Diānai  Kiseļovai-Ezernieku  vidusskola 

• Olgai  Lobanovai-Dagdas vidusskola 

• Žannai Rapšai-Šķaunes  pamatskola 

• Sandrai Matejai-Konstantinovas sākumskola 

• Zitai  Gražulei-Asūnes pamatskola 

• Annai  Jubelei-Andrupenes pamatskola 

• Inesei  Kuzņecovai- Aleksandrovas spec.internātpamatskola 

• Inārai  Kraulišai-Andzeļu pamatskola 



Paldies  atbalstītājiem! 

• Dagdas  novada  pašvaldībai 

• Dagdas  novada  pārvalžu  vadītājiem 

• Dagdas  novada  iestāžu  vadītājiem 

• Dagdas  novada klašu  audzinātājiem,pulciņu  vadītājiem 

• Dagdas  JIC  vadītājai A.Odiņecai  un  Jaunatnes  lietu  

koordinatorei    S.Ilatovskai 

• VISC 

 



Dagdas  novada  klašu audzinātāju MA  
vadītāja,Dagdas  vidusskolas  skolotāja  

  Marija  Micķeviča 

 


