Dagdas novada
izglītības iestāžu
2013./2014.m.g.

PĒRLES

PĒRĻU apzināšanas mērķi:
• Apzināt izglītības iestāžu veiksmīgo, radošo aktīvo
darbību aizvadītajā mācību gadā;

• Iepazīt, novērtēt un lepoties ar iestāžu sasniegumus;
• Dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem;

• Saskatīt nozīmīgākās ikviena kolektīva vērtības;
• Iedrošināt jauniem mērķiem un izaicinājumiem.

Dagdas vidusskola
• Dalība starptautiskajā Comenius projektā.
• Projektu ,,Sabiedrība ar dvēseli 2014”un ,,Uzlabo savu
apkārtni” veiksmīga realizācija.
• Sadarbība ar Verhnedvinskas ģimnāziju.
• Atklāto stundu vadīšana Comenius projekta dalībniekiem,
Verhnedvinskas skolēniem un skolotājiem, Ilūkstes
matemātikas skolotājiem.
• Skolotāju piedalīšanās starpnovadu metodisko lasījumu
konferencē.
• Veiksmīga piedalīšanās novada un reģiona ZPD
konferencē.

Dagdas vidusskola
• Uzvara Latgales reģiona un valsts konkursos ,,Rītdienas
sējējs”, ,,ZZ čempionāts”, ,,Zaļā klase”, ,,Zvaigžņu klase”,
mazpulku ,,Prāta spēlēs”.
• 1. vieta Latgales reģiona izteiksmīgās runas konkursā,
koru un vokālo ansambļu skatē.
• Daudzās uzvaras novada, Latgales un valsts olimpiādēs.
• Muzikālo priekšnesumu daudzveidība skolas un
ārpusskolas pasākumos.
• 71 teicamnieks un neviena otrgadnieka.
• Medaļu un nozīmīšu dāvināšana skolēniem pēdējā
mācību gada pasākumā.

Dagdas vidusskola
• Arta Pabrika un skolotāju arodbiedrības vadītāju
viesošanās skolā.

• Ziedu paklāja ,,Latvju zīmes” veidošana.
• Sadziedāšanās svētki novembrī: skolēni-skolotāji-vecākivecvecāki.
• Kolektīva vienojošie atpūtas pasākumi ,,Ķepā”, ,,Mežinieku
mājās” un pie Gaļšūnas ezera.
• Kabinetu remonti.
• Jaunu mēbeļu iegāde.
• Ēdnīcas remonts un iekārtu iegāde.

Ezernieku vidusskola
• Sakopta skolas un apkārtējā vide.
• Piesaistīts finansējums skolas aktu zāles remontam.
• Skola iesaistījusies ilgtermiņa e- twinning projektā ”All
about school life”.
• Augsti skolēnu sasniegumi Dagdas un Krāslavas
starpnovadu olimpiādēs fizikā, matemātikā, latviešu
valodā un literatūrā, ekonomikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, kā
arī Dagdas novada matemātikas (5.-8.klasēm), angļu
valodas, krievu valodas ( kā svešvalodas), vizuālās
mākslas un mājturības olimpiādēs.
• Dalība 2.atklātajā valsts mājsaimniecības olimpiādē un
atzinības ieguve.

Ezernieku vidusskola
• Piedalīšanās Dagdas novada, Latgales reģiona un Latvijas
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, 1., 2. un
3.pakāpes diplomu ieguve matemātikā, ķīmijā un literatūrā
Latgales reģionā un 3.pakāpes diploms matemātikā
Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā.
• Divi skolas audzēkņi iegūst Dagdas novada nominācijas, ko
piešķir par augstiem rezultātiem mācībās un sasniegumiem
sportā:
„Gada skolēns vidusskolā 2013. /14.m.g.” 10.- 12. klašu
grupā,
„Gada skolēns sportā 2013. /14.m.g.” .

Ezernieku vidusskola
• Mācību stundās skolēni ne tikai apgūst obligāto mācību
saturu, bet arī dzīvē nepieciešamās prasmes un mācās
pielietot zināšanas dažādos ar dzīvi saistītos
uzdevumos.
• 8. - 9. klašu zēnu volejbola komandai 3. vieta Latgales
reģiona skolēnu sporta spēles, bet "Lāses kauss 2014"
finālsacensībās Rīgā 4. vieta.
• 8. - 9. klašu meiteņu volejbola komandai 3. vieta
Latgales reģiona skolēnu sporta spēles.

Ezernieku vidusskola
• 10. - 12. klašu meiteņu volejbola komanda 3. vieta Latgales
reģiona skolēnu sporta spēles, "Lāses kauss 2014"
finālsacensībās Rīgā 9. vieta.
• Šī meiteņu komanda ir Dagdas novada „Gada komanda
sportā 2013. /14.m.g.”
• Veiksmīga tradicionālo pasākumu:18.novembra,
Ziemassvētku, Absolventu vakara, žetonu vakara, Māmiņu
dienai veltītās pēcpusdienas, izlaidumu organizēšana.
• Nopietns un atbildīgs darbs skolēnu pilsoniskajā
audzināšanā. Pilnveidotas audzināšanas darba formas, piem.,
kopīga kalendāra 2014.gadam izstrāde, radošās darbnīcas
sākumskolā, mājturībā, latviešu dziesmu starpbrīži.

Andrupenes pamatskola
• Piedalīšanās starptautiskajā folkloras festivālā Lietuvā
2013.gada septembrī, starptautiskajā festivālā Apskauj
mani māmuliņa Dagdā 2014.gada maijā.
• Unesco nedēļas nemantiskā kultūras mantojuma
apzināšanas pasākums: koncertizbraukums uz Andzeļu,
Ezernieku, Dagdas skolām 2013. gada oktobrī.
• Latvijas 95. gadadienai veltīts sadraudzības pasākums
ar Rēzeknes novada Rēznas pamatskolu 2013. gada
novembrī.

Andrupenes pamatskola
• Zaļās aktivitātes: sadarbība ar Rāznas dabas parku, Mežzinātnes

institūtu Silava, Latvijas Valsts Mežiem, Zemkopības ministriju,
Dienvidlatgales virsmežniecību, mācību centru Pakalnieši.
Noslēguma Meža ABC pasākums Andrupenes pamatskolā
2014.gada maijā. Cūkmens, par aktīvu darbošanos vairāku gadu
garumā, pasniedza Mammadaba meistarības mežu, ko turpināsim
uzskatāmi audzēt skolā. Šajā mācību gadā jau nopelnīti 2 kociņi.
Par paveikto šajā mācību gadā, saņemam augstāko vērtējumu:
Meistaru diplomu

• Iesaistīšanās A.S.Latvijas finieris un Dabas fonda rīkotajā Zaļās
klases konkursā ”Sakop savu zemi”.

Andrupenes pamatskola
• Lietišķās, vizuāli plastiskās mākslas un kokgriešanas darbu
sasniegumi novadā un noslēguma pasākumi Rēzeknē
(konkurss Trejdeviņas saules lēca) un zīmējumu konkursa,
veltīta Iecietības dienai, noslēguma pasākums Rīgā
Melngalvju namā.
• Sporta aktivitātes: veiksmīga piedalīšanās novada sporta
sacensībās, skolas sporta diena, sadraudzības sacensības
ar Ozolnieku novada Teteles pamatskolu.

Andrupenes pamatskola
• Skolas tradicionālie pasākumi: Zinību diena, Miķeļdienas
tirgus, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena,
Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Pogu balle,
Meteņi, Lieldienas, Mātes dienas pasākums, Pēdējā
zvaniņa svētki 9.-klasniekiem, Sporta diena, izlaidums.
Skolā darbojas 17 dažādu klašu grupu pulciņi.

• Mācību ekskursijas: Ludzas pilsēta 1.-9.klasēm pavasarī,
Tehniskās jaunrades diena Rēzeknē 6.-9.klasēm rudenī.

Andrupenes pamatskola
• Gudri un aktīvi skolēni: 10% no skolēniem ir novada
olimpiāžu laureāti, lielākā daļa skolēnu piedalās skolas
interešu pulciņos, novada un valsts mēroga konkursos.
Lepojamies ar Gada skolēns sākumskolā titula īpašnieku.
• Atsaucīgi vecāki, kuri veiksmīgi audzina savus bērnus, izrāda
interesi par skolas aktivitātēm, piedalās skolas rīkotajos
pasākumos.
• Talantīgi skolotāji, kuri veiksmīgi sagatavo skolēnus
olimpiādēm, konkursiem, 50% no kuriem ir skolas absolventi.
Lepojamies ar titula Novada gada pamatskolas skolotāja,
Novada gada sporta skolotājs ieguvējiem.
• Veiksmīga sadarbība ar Andrupenes pagasta pārvaldi un
Dagdas novada pašvaldību.

Šķaunes pamatskola
• Radošs, patstāvīgs, aktīvs, atbildīgs un draudzīgs skolēnu
kolektīvs.
• Profesionāls, kvalificēts, saliedēts un pieredzes bagāts skolotāju
kolektīvs.
• Novada gada skolēns pamatskolā – Jūlija Mošaka.
• Skolēnu sasniegumi mācību darbā. Visi skolēni pārcelti nākamajā
klasē. Klašu vidējās gada atzīmes dinamika liecina par kopumā
stabiliem skolēnu mācību rezultātiem.
• Mācību ekskursijas skolēniem uz Dagdu, Rīgu, Siguldu, Rēzekni,
Teiču rezervātu, Jaundomes vides izglītības centru, Piloru ozolu
audzi.

Šķaunes pamatskola
• Augsti sasniegumi priekšmetu olimpiādēs un Valsts līmeņa
konkursos. Valsts prezidenta Andra Bērziņa pateicība par
piedalīšanos konkursā.
• ESF, IZM, Vides investīciju fonda, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas
vides aizsardzības fonda, Monreālas Latviešu sabiedriskā centra
un Veronikas fonda līdzekļu piesaistīšana.
• Skolas siltināšana.

• Skolā mācību gada laikā realizēti piecpadsmit projekti.
• Sadarbība ar Dagdas pašvaldību, Šķaunes pagasta pārvaldi,
Dagdas novada IKSN, NVA, LAD un sabiedriskajām organizācijām.

Andzeļu pamatskola
•

Aktīvi un zinoši skolēni

•

Radošs skolotāju kolektīvs

•

Sakopta skolas vide

•

Samazinājies nesekmīgo skaits

•

Visi 9. klases skolēni ieguvuši apliecību par pamatizglītību

•

Skolēni aktīvi iesaistās skolas, novada un ārpusnovada rīkotajos
konkursos

•

Kopīgas ekskursijas

•

Pedagoģi aktīvi piedalās tālākizglītības kursos

Aleksandrovas internātpamatskola
• Veiksmīga pedagoģiskās pieredzes apmaiņa ar
Verhņedvinskas bērnu rehabilitācijas centru.
• Guest Teaching metodes aprobēšana un veiksmīga
pielietošana.
• Skolas akreditācija uz 6 gadiem.

• Skolas vides labiekārtošana.
• Uzsākta īstenot arodizglītības programma “Ēdināšanas
pakalpojumi”.

Aleksandrovas internātpamatskola
• Kolektīvā strādā daudz gados jaunu pedagogu.
• Piedalīšanās ārpusskolas pasākumos, valsts un
starptautiskajos festivālos.
• Laba materiālā bāze.
• Brīvprātīga vecāku iesaistīšanās skolas pasākumos.
• Interesanti un radoši pasākumi.

Asūnes pamatskola
• Radošs , draudzīgs skolotāju un skolēnu kolektīvs
• Skolēnu aktīva iesaistīšanās novada organizētajos
pasākumos
• Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas un
saglabāšanas pasākumi skolā
•

( N.Trepšam-Neikšānietim-100, K.Raudivem-105,
dalība konkursā „Kas jauns skolas muzejā”)

• Skolas tradīciju veidošana un saglabāšana ( Absolventu
vakars, Gada balva, Meteņi sākumskolā, Lāčplēša diena,
Ziemassvētku pasākumi, Mātes diena, skolēnu un viņu
vecāku hobiju izstāde)

Asūnes pamatskola
• Patriotiskās audzināšanas pasākumi skolā ( Latvijai-95,
ierindas skate, konkursi)
• Mācību ekskursijas skolēniem uz vides izglītības centriem
Dagdas novadā
• Sanitāro mezglu remonts 2.stāvā

• Pirmsskolas telpu remonts un estētiskā noformēšana

Konstantinovas sākumskola
• Pateicība par piedalīšanos Dagdas novada pašvaldības „Lielā
talka 2014” konkursa „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas
istabā” aktivitātēs
• 3.pakāpes diploms par piedalīšanos Dagdas novada konkursā
„Karjeras izvēle” un konkursā „Manai Latvijai 95”
• Pateicība par dalību vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursa „Trejdeviņas saules lec” Latgales reģiona 2.kārtā.
• Veiksmīga sadarbība ar sponsoriem :
• Marts, aprīlis, maijs – apmaksātas pusdienas visiem skolēniem
un pirmskolas izglītības grupas audzēkņiem.

Konstantinovas sākumskola
• 2 reizes gadā skolēni saņem bezmaksas kancelejas
preces.
• Apmaksātas Ziemassvētku dāvanas.
• Apmaksāta rudens ekskursija un teātra izrāde.
• Vairākus gadus pēc kārtas pirmsskolas grupas audzēkņi
veiksmīgi piedalās skatuves runas konkursā.
• Veiksmīgi izieta skolas akreditācija.

Andrupenes PII «Avotiņš»
• Dagdas novada konkursā par godu Latvijas republikas 95.
gadadienai ieguvām diplomu nominācijā
” Latviskākais telpu noformējums”;

• Lepojamies ar iegūto 3. vietu konkursā «Ziemassvētku noskaņa
2013»
• Dagdas novada pirmsskolas iestāžu konkursam „Latvijai 95, man
tikai..., veidojām Gada grāmatu un piedalījāmies tematiskajās
zīmējumu izstādēs.
• Starptautiskajā festivālā” Apskauj mani, māmuliņa” uzstājāmies
koncertā, iesniedzām darbus lietišķās mākslas izstādē, kas attēlo
ģimeni;

Andrupenes PII «Avotiņš»
• Veiksmīgi startējām projektā – „Sabiedrība veido vidi”, kā
rezultātā tapa jauna puķu dobe un bērnu laukumus papildinājām
ar dekoratīviem kokiem;
• Sekmīgi startējām Dagdas novada PII runas konkursā;
• Organizējām Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu
sporta svētkus - „Andrupenes olimpiskās spēles 2014”;
• Mācību gada noslēgumā, organizējām mācību ekskursiju uz Vides
izglītības centru „Ķepa”;
• Sadarbībā ar vecākiem tapa pasākums – „Ģimenes iecienītākā
ēdiena degustācija”;

• Veiksmīga sadarbība ar sākumskolu.

Ezernieku PII
• Aktīvs, radošs iestādes kolektīvs.

• Darbu uzsākušas divas jaunas, talantīgas, skolotājas.
• Jēgpilns un liels darbs veikts gatavojoties Latvijas 95
gadadienai, iestudēta teika par Ežezeru.

• Teicami organizēts Dagdas novada PII izteiksmīgās
runas konkurss.
• Tika organizēti jauni, interesanti un izzinoši pasākumi:
«Gudrinieku konkurss» un «Brīnumlauks»

Ezernieku PII
• Veiksmīga sadarbība ar vecākiem, it īpaši ar vecāku
komiteju.
• Veseli, aktīvi un dzīvespriecīgi bērni, kuri grib izzināt
apkārtējo pasauli.
• Dārziņa atrašanās vieta-ekoloģiski tīrā, krāšņā vidē

• Latviešu tradīciju apzināšana un kopšana.
• Kolektīva optimisms par nākotni

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
/ Imants Ziedonis/

PALDIES PAR UZMANĪBU!

