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Izvirzītās prioritātes metodiskajā 
darbā:

 Veicināt apgūt pamatzināšanas par 
Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturi .

 Sekmēt patstāvīgu un radošu skolēnu 
darbu vēstures stundās un ārpusstundu 
pasākumos.

 Veicināt skolotājus radoši strādāt.



Vēstures un sociālo zinību MA 
skolotāju saraksts.

1.Artūrs Babris – Andrupenes pamatskola

2.Otīlija Loginova – Andzeļu pamatskola

3.Stanislava Bondareva – Ezernieku vidusskola

4.Elmars Jermaks – Šķaunes pamatskola

5.Liene Vorobjova – Dagdas vidusskola

6.Ludmila Lovčinovska – Dagdas vidusskola



OLIMPIĀDES

Starpnovadu olimpiāde Latvijas vēsture 9.klasē

Starpnovadu vēstures olimpiāde 12. klasē

• Vēstures olimpiādē novadā piedalījās Dagdas , Ezernieku , 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas ģimnāzijas  

skolēni un ieguva sekojošos rezultātus:

Dagdas vidusskola

 Airita Oļehnoviča, atzīnība, 12. kl

 Ņikita Šaltis– 1. vieta, 9.kl.

 Raimonds Belkovskis – atzīnība, 9. kl.

 Raimonds Eisaks – atzīnība, 9. kl.

Ezernieku vidusskola 

 Anna-Marija Vaišļa – 3. vieta, 9. kl.

 Jūlija Mošaka – atzīnība, 12. kl.



PASĀKUMI:

ZPD : 

Mācību priekšmets: vēsture

Ezernieku vidusskola

Darba vadītāja: Stanislava Bondareva

 «Dzīvojamās ēkas Ezerniekos» - 2.pakāpe

Dagdas vidusskola:

Darba vadītāja: Ludmila Lovčinovska

o «Bērni karos» -3. pakāpe

Macību priekšmets: Politika un tiesības

o «Līderis politikā» – 1. pakāpe



Atbalsta pasākumi:

Semināri:

 Sociālo zinību MA vadītāju seminārs 
(Rīgā).

 Novada sociālo zinību MA skolotāju 
seminārs. 

 sociālo zinību vēstures  skolotāju 
MA(27.12.2018., 14.02.2019.,)  par 
skolu 2030 un jauno mācību saturu.

 Kursi Okupācijas muzejā.



Pasākumi
 pasākumi veltīti Lāčplēša  dienai

 Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas gadadiena.

 Barikāžu dienas.

 Pasākumi, kuri veltīti Satversmes sapulces sasaukšanas 
gadadienai

 Pasākumi, kuri veltīti Deklarācijai par neatkarības 
atjaunošanu.

 Piedalīšanas Latgales simtgades kongresa plenārsēdē , 
sekciju darbā un diskusijās .

 Dagdas vidusskolas muzeja atklāšana.

 Konkurss «Latvijas vēstures dienasgrāmata.»

 Izstādes :

 «Latvijas valsts – 100», «Barikāžu laiks», «No zilas ezeru 

zemes deportētie» , «Latvijas karoga pacelšana Dagda –
30».



Skolotāja sūtība ir iedvesmot, radīt situācijas, kurās 
skolēns ne vien apgūst zinības, mācās pilnveidot 
dažādas prasmes, bet mācās arī attiecības – ar sevi, 
pasauli, līdzcilvēkiem. (E.Strazdiņa)

Paldies skolotājiem par 
radošu darbu, sadarbību 

un atsaucību!


