
Mūsu dzīves pērles ir mērķi, ko vēlamies sasniegt un ir 
jau sasniegti. Zināms, ka pērles ir grūti iegūt , šis 

process aizņem diezgan daudz laika, prasa pacietību un 
izturību. Tieši tas pats ir ar mērķiem un to realizēšanu –
nekas nenāk viegli, un katrā procesā ir jāiegulda darbs, 

lai kaut ko iegūtu.

2012. gada augusts



Pērlītes Dagdas novada skolās

Labo piemēru apzināšana un mērķis:

• Apzināt skolu veiksmīgo un aktīvo darbību;

• Novērtēt un lepoties ar skolu sasniegumiem;

• Dalīties pieredzē;

• Iedrošināt jauniem mērķiem un 

izaicinājumiem.



Dagdas vidusskola



Dagdas vidusskolas pērlītes 
2011./2012. mācību gadā

• Visi skolēni pārcelti uz nākamo klasi

• Stundu kavētāju mazais skaits

• Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde vidusskolā

• Vislatvijas mazpulku nometnes organizēšana

• Skolēnu panākumi olimpiādēs un konkursos

• Koru, deju kolektīvu, vokāli instrumentālā 

ansambļa panākumi



• Skolotāju veiksmīga piedalīšanās projektā 

,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”

• Comenius projekta individuālās mobilitātes 

organizēšana

• Datortehnikas iegāde visiem matemātikas un 

dabaszinību kabinetiem

• Kabinetu remonti un mēbeļu iegāde



Dagdas vidusskola pirms 2012./2013.m.g. 

mācību gada



Andzeļu pamatskola



• Andzeļu pamatskolas vislielākais dārgums ir saliedēts 

skolotāju un draudzīgs skolēnu kolektīvs

• Sakopta skolas un apkārtējā vide

• Veiksmīga skolas sadarbība ar pagastu un sociālo 

dienestu

• Radošs, patstāvīgs, aktīvs, atbildīgs 9.klases kolektīvs

• Gada labākā skolniece Dagdas novadā 5.-7.klašu 

grupā 7.klases skolniece M.Cvetkova

Andzeļu pamatskolas pērlītes
2011./2012. mācību gadā



• Labākais sportists Dagdas novadā - 8.kl. skolnieks 

Aleksandrs Ļebedevs

• Skolotāji Andzeļu tautas nama pašdarbības kolektīvu 

dalībnieki

• Radoša pieeja materiālās bāzes pilnveidošanai 

pirmsskolā

• 20% no pedagoģiskā kolektīva ir vīrieši

• Iespēja realizēt projektu "Skolēnu brīvā laika 

pavadīšana un aktīvas atpūtas veicināšana 2012.g."



Andzeļu pamatskola pirms 2012./2013.m.g. 

mācību gada



Konstantinovas sākumskola



• Zinību dienā skolēnus sagaidīja jauna direktores p. i. Daina 

Jakovele, kā arī skolā darbu uzsāka divas jaunas skolotājas. 

Skolā arī bija ciemiņi no Dagdas IKSN

• Trīs skolotājas ieguva pakāpes projektā „Ieguldījums tavā 

nākotnē”

• Divus gadus pēc kārtas pirmsskolas grupas audzēkņi ieguva 

1. pakāpes diplomus skatuves runas konkursā

• 6. klases skolēns ieguva atzinību angļu valodas olimpiādē

• 3.-6.klases skolēni konkursā „Jautrie gadalaiki” ieguva 

2.pakāpes diplomu

Konstantinovas sākumskolas pērlītes
2011./2012. mācību gadā



• Visi kopā  apciemojām Rēzeknes novada mini zoodārzu 

„Rozītes” un ādas izstrādājumu darbnīcu „Apkalnmājas”, 

kur bērni paši varēja izgatavot sev suvenīrus

• „Meža dienās” Konstantinovas pagasta Skudriķu ciema 

dendroloģiskajā dārzā skolēni kopā ar pagasta pārvaldi 

stādīja kociņus un izkarināja pašdarinātus būrīšus

• Skaisti atvadījāmies no saviem izlaidumniekiem –

pirmsskolas audzēkņiem un 6. klases skolēniem , kurus 

sveica Rēzeknes Sporta skolas dejotāji



Konstantinovas sākumskola pirms 2012./2013.m.g. mācību 

gada



Asūnes pamatskola 



Asūnes pamatskolas pērlītes
2011./2012. mācību gadā

•Radošs skolotāju kolektīvs, visi pamatdarbā 
strādājošie pedagogi ir ieguvuši 3. profesionālās 
kvalitātes pakāpi, viens- 4.profesionālās kvalitātes 
pakāpi
•Sakopta skolas vide
•Skolu sadraudzības vakari ( Indras vsk., 
Robežnieku psk., Andzeļu psk.)
•Teatralizēti uzvedumi pirmsskolas pasākumos ( 
novada skatuves runas konkurss, Ziemassvētku 
pasākums, pirmsskolas izlaidums)
•Mācību ekskursijas skolēniem ar pagasta 
pārvaldes atbalstu ( pirmsskola, 1.-4.klases, 5.-
9.klases)



•Skolas ikgadējie abiturientu vakari
•Ikgadējais skolas pasākums skolēniem, 
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, 
skolas atbalstītājiem „Gada balva”
•Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
ietvaros aprīlī organizētie K.Raudivem veltītie 
pasākumi.Asūnes pagasta vēstures istabas 
darbība
•Sadarbība ar Asūnes tautas namu
•Ārpusstundu laikā skola piedāvā visiem 
interesentiem sporta nodarbības un 
datorapmācību



Asūnes pamatskola pirms 2012./2013.m.g. 

mācību gada



Andrupenes  pamatskola 



Andrupenes pamatskolas pērlītes
2011./2012. mācību gadā

• Skolēni
• Skolotāji
• Vecāki
• Pagasta atbalsts
• Skolas tradīcijas
• Skolēnu sasniegumi
• Interešu izglītības nodarbības
• Folkloras kopa
• Skolas apkārtne
• E-klase



Andrupenes  pamatskola pirms 

2012./2013.m.g. mācību gada



Andrupenes  PII “ Avotiņš” 



Andrupenes PII “Avotiņš” pērlītes 
2011./2012. mācību gadā

•Veiksmīga sadarbība ar Andrupenes pamatskolas 
sākumskolas skolotājiem, lai tiktu nodrošināta 
zināšanu pēctecība uzsākot skolas gaitas
•Veikta PII popularizēšana, lai iepazīstinātu un 
piesaistītu audzēkņus savai iestādei
•Uzsākta sadarbība ar Andrupenes bērnu un jauniešu 
centru „Deva”
•Ģimenes dienas pasākums ar vecāku godināšanu



•Ar vecāku un Andrupenes pagasta pārvaldes atbalstu,
veikta PII laukumu rekonstrukcija
•Organizējām Dagdas novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu skolotāju semināru un Dagdas novada 
pirmsskolas audzēkņu erudītu konkursu
•Piedalījāmies labdarības koncertā- Veselības un sociālo 
pakalpojumu centra  sociālās aprūpes nodaļā „Ābeļdārzs”



Andrupenes  PI “ Avotiņš” pirms 

2012./2013.m.g. mācību gada



Ezernieku vidusskola



Ezernieku  vidusskolas 
pērlītes

2011./2012. mācību gadā

•Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolu reitingā” nominācijā 
„Lauku vidusskolas” iegūta 3.vieta par labiem rezultātiem 
centralizētajos eksāmenos
•Iegūta Draudzīgā aicinājuma fonda mazā „Pūce” nominācijā 
„Angļu valoda”
•Piedalīšanās „Comenius”  Mūžizglītības programmas projektā 
„The Feel – Good Band”
•Skolas zēnu volejbola komandas uzvara Dagdas novada 
sacensībās un novada pārstāvēšana „Lāses kausa” 
finālsacensībās
•Skolā nav otrgadnieku, visi skolēni pārcelti nākamajā klasē



• Skolēnu sasniegumi angļu valodas, latviešu valodas, krievu 
valodas ( kā svešvalodas), fizikas, matemātikas, vizuālās 
mākslas, mājturības, mūzikas, bioloģijas un vēstures 
olimpiādēs

• Veselīga dzīvesveida popularizēšana sakoptā vidē, 
skolēniem darbojoties dienas nometnē „Parka stāsti”.

• Piedalīšanās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē Dagdas novadā

• Klašu audzinātāju draudzīga un ražīga sadarbošanās 
metodiskās izstrādnes veidošanā „  Klases stundu nozīme 
skolēnu personības attīstīšanā Ezernieku vidusskolā”.

• Skolēnu aktīva iesaistīšanās radošo darbu personālizstādēs 
un skolas dekorēšanā



Ezernieku vidusskola pirms 

2012./2013.m.g. mācību gada



Šķaunes pamatskola 



Šķaunes  pamatskolas 
pērlītes

2011./2012. mācību gadā

•Zinātkāri, zināt un darboties griboši bērni
•Radoši, profesionāli un kvalificēti pedagogi
•ESF un Veronikas fonda līdzekļu piesaistīšana
•Kvalitatīva interešu izglītība, programmu pieejamība un 
kvalitāte
•Plašs pasākumu piedāvājums



•Saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana
•56% izglītojamajiem augsts un optimāls zināšanu līmenis-
nesekmīgo nav
•Skolēnu valsts pārbaudes darbu rādītāji augstāki nekā 
valsts pēc skolas tipa rādītāji
•Skolēnu brīvā laika pavadīšanas telpas labiekārtošana
•Iekļaušana Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgiem 
skolēniem. Ceturtdaļa skolēnu ieguva godalgotas vietas 
novada un valsts olimpiādēs, daži no tiem vairākos 
priekšmetos



Šķaunes  pamatskola pirms 

2012./2013.m.g. mācību gada



Ezernieku PII



Ezernieku PII pērlītes
2011./2012. mācību gadā

•Jauns radošs strādāt gribošs kolektīvs :
divi jauni pedagogi
•Divi pedagogi ieguva 2. un 3.pakāpi
•Tika organizēts novada seminārs un novadītas 
atklātās nodarbības
•Erudīcijas konkursā bērni ieguva 1. un 3. vietu
• Pavasara koncerts ”Jauno talantu meklēšana”



• Tika organizēta brauciens uz teātra izrādi  
,,Kaķu nams''
•Izdevušies svētki , pasākumi 
•Ieguvām jaunas   metodiskas grāmatas, darba 
burtnīcas
•Iegādājāmies jaunu magnētisko tāfeli
•Ekoloģiski tīra , sakopta vide



Ezernieku PII pirms
2012./2013. mācību gada



Paldies par uzmanību!

Dagdas novada Izglītības, kultūras un 

sporta nodaļa

Mičurina iela 3a, Dagda, LV – 5674

Tālrunis:  65653240


