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Atskaite par 2019. gadu 

Mācību process 

Daugavpils novadā 2019. gadā darbojās 5 vidusskolas, 9 pamatskolas (tai skaitā 

speciālā pamatskola), 2 pirmsskolas izglītības iestādes, Sporta skola un Malnavas 

koledžas izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”. Izglītojamo skaits izglītības 

iestādēs: vidusskolās – 953, pamatskolās (tai skaitā speciālajā pamatskolā) – 753 

pirmsskolas iestādēs – 198, Sporta skolā – 225, Malnavas koledžas izglītības 

programmu īstenošanas vietā “Višķi” – 96. No 2019. gada 1. septembra Medumu 

speciālā pamatskola sāka realizēt jaunu profesionālas ievirzes programmu “Ēdināšanas 

pakalpojumi”, kurā uzsāka mācības 29 izglītojamie. Daugavpils novada izglītības 

iestādēs strādāja 330 pedagogi. Daugavpils novadā tiek īstenota pirmsskolas izglītības 

programma, kuru apguva 471 audzēknis, no tiem 215 izglītojamie 5-6 gadīgo grupās.  

2019. gadā Daugavpils novadā tika organizētas 19 olimpiādes (par 2 vairāk nekā 

2018. gadā), skolēni piedalījās Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Skolēni ieguva 

71 apbalvojumu - naudas balvas (par 2 vairāk nekā 2018. gadā), no tām 1. vietas - 16, 

2. vietas - 19, 3. vietas - 19, atzinības - 17. 2019. gadā vērojama pozitīva tendence 

iegūto vietu skaita ziņā Zinātniski pētnieciskajos darbos Latgales reģionā: 4 skolēni 

saņēma 3. vietas un 1 skolēns 2. vietu (2018. gada 2 trešās vietas). Naudas balvās tika 

izmaksāti 2260,00 euro (par 415,00 euro vairāk nekā 2018. gadā). Ņemot vērā izglītības 

iestāžu vadītāju ierosinājumu, lai novērtētu arī skolēnus ar labiem rezultātiem, kuriem 

neizdevās iegūt vietu olimpiādē, tika pasniegtas 80 pateicības. Pateicības tika 

pasniegtas arī to skolēnu vecākiem, kuri ieguva godalgotas vietas. 

 
Pēdējais zvans Sventes vidusskolā 

Lai veicinātu Daugavpils novada skolēnu un skolotāju izpratni par kompetenču 

pieeju mācību procesā, 8.-9. klases skolēniem tika organizēts “Valodu jomas 

konkurss”. Pavisam organizēti 6 konkursi. 
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“Valodu jomas konkurss” – 8. -9. klašu skolēnu komandas 

2018./2019. mācību gada noslēguma pasākumā tika pasniegtas Daugavpils novada 

piešķirtās naudas balvas novada izglītības iestādēm par sasniegumiem novada, valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs. Pamatskolu grupā 1. vietu atkārtoti ieguva Kalupes 

pamatskola, 2. vietā ierindojās Naujenes pamatskola (iepriekš Medumu pamatskola), 3. 

vietu ieguva Silenes pamatskola (iepriekš Lāču pamatskola). Vidusskolu grupā 1. vietu 

nemainīgi saglabāja Špoģu un 2. vietu Sventes vidusskola, bet 3. vietā izvirzījās 

Zemgales vidusskola, aiz sevis atstājot iepriekšējā gada 3. vietas ieguvēju Vaboles 

vidusskolu. Daļa skolu saglabā stabilu tendenci, uzrādot augstus skolēnu rezultātus. 

2018./2019. mācību gadā centralizētajos valsts pārbaudes darbos Vaboles vidusskola 

bija labākā valstī starp lauku vidusskolām. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kompetenču pieejas ieviešanu Daugavpils novada 

izglītības iestādēs, mācību priekšmetu Metodisko apvienību vadītājiem tika nodrošināta 

iespēja apmeklēt Izglītības un zinātnes ministrijas organizētos mācību jomu 

koordinatoru kursus. Ar iegūtajām zināšanām mācību priekšmetu skolotāji tika 

iepazīstināti novada organizētajos semināros. Matemātikas un vēstures skolotajiem tika 

organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Medumu pamatskolā, bet ģeogrāfijas un 

fizikas skolotājiem – Vaboles vidusskolā. Pieredzes apmaiņu semināros skolotājiem 

bija iespēja demonstrēt savas labās prakses piemērus, apkopotā veidā tie ir pieejami 

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes mājas lapā. 

Izglītības iestāžu vadītāju vietnieki apmeklēja Rēzeknes sākumskolu, lai iepazītos ar 

pieredzi mācību un audzināšanas darbā realizējot kompetenču pieeju. Izglītības iestāžu 

vadītājiem notika pieci semināri. 

 
Daugavpils novada izglītības iestāžu direktoru vietnieku pieredzes apmaiņas seminārs Rēzeknes sākumskolā 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu kompetenču pieejas ieviešanu pirmskolā, no 2019. gada 

1. septembra par pašvaldības līdzekļiem (270,00 euro) 18 pirmsskolas pedagogiem tika 

organizēti kursi “Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā”.  
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Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem tika organizētas nodarbības Džimbas 

drošības programmas izbraukuma versijā. 

Lai veicinātu mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā, 19 pedagogi 

piedalījās kursos “Interaktīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītībā” (380,00 

euro). 

Izglītības iestāžu vadītāji savas zināšanas likumdošanā papildināja seminārā 

“Izglītības iestādes darba likumība” un “Izglītības iestādes darba aktualitātes 2019” 

(365,00 euro). Daļa Daugavpils novada skolu direktoru apmeklēja Valsts policijas 

organizēto semināru par drošību izglītības iestādēs.  

Skolotāju dienas pasākumā naudas balvas par ieguldīto darbu Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības jomā izvirzīto uzdevumu īstenošanu, par sasniegumiem darbā ar 

talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamo zināšanu izaugsmes sekmēšanu tika 

pasniegtas 47 pedagogiem. Pedagogu skaits saglabājās nemainīgs un naudas balvām 

izlietoti 14617,00 euro. 

 
Skolotāju dienai veltīts pasākums  

Lai sniegtu atbalstu darbam ar talantīgajiem skolēniem, 2020. gadā plānots turpināt 

organizēt Valsts izglītības satura centra rīkojumā norādītās un Daugavpils novada 

mācību priekšmetu Rīcības komisijas organizētās olimpiādes. Novada 3. klašu 

skolēniem plānots organizēt olimpiādi matemātikā, 4. klases skolēniem būs iespēja 

piedalīties jaunā novada konkursā “Zini. Domā. Spried.” Notiks pētniecisko darbu 

lasījumi. 

Turpināsies atbalsta nodrošināšana pedagogiem, lai veiksmīgi ieviestu 2020./2021. 

mācību gadā 1., 4., 7. un 10. klasē kompetenču pieejā balstītu mācību procesu, sniedzot 

visu jaunāko pieejamo informāciju. Turpināsies semināru un kursu organizēšana 

pedagogiem, paredzēts seminārs direktoru vietniekiem, lai iepazīstinātu ar jaunajām 

prasībām mācību stundas un izglītības iestādes mācību darba organizēšanā. 

Lai popularizētu pedagoga darbu izglītības iestādē, novērtētu tā nozīmi audzēkņa 

personības attīstībā, Skolotāju dienai veltītā pasākumā plānots pasniegt apbalvojumus 

jaunās nominācijās. 

Interešu izglītība 
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2019. gadā notika 22 kopējās novada aktivitātes, kurās piedalījās aptuveni 1279 

skolēni un skolotāji. Gada laikā pasākumi aptver visus interešu izglītības žanrus: 

kultūrizglītību, vides izglītību. Skolās darbojas 130 interešu izglītības pulciņi. 

Lielākie sasniegumi: 

• Pop un instrumentālā konkursa “No baroka līdz rokam” augstākās pakāpes diploms 

novadā tika piešķirts Vaboles vidusskolas folkloras kopai “Kaņči” (sk. E. Kursiša), 

1. pakāpes diploms Špoģu mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālajam 

ansamblim “Bulta” (sk. V. Ļeonovičs), Medumu pamatskolas instrumentālajam 

ansamblim “Con Brio” (sk. N. Ogurcova), Silenes pamatskolas popgrupai 

“Liesmiņa” (sk. Rozālija Almakajeva) un Naujenes pamatskolas popgrupai 

“Spurgaliņas” (sk. Līvija Koroļkova), kuri visi pārstāvēja novadu Latgales reģiona 

skatē Rēzeknē un guva labus panākumus. 

• Piecu skolēnu darbi no Vaboles vidusskolas, Sventes vidusskolas un Randenes 

pamatskolas tika izvirzīti izstādei “Lidice 2019” Rīgā. 

• Vokālo ansambļu “Balsis” Latgales reģiona kārtā Lāču pamatskolas 1.-4. klašu 

vokālais ansamblis ieguva 1. pakāpes diplomu. 

 

 
Lāču pamatskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis skatē Daugavpils novadā 14.02.2019. 

• Daugavpils novada skolēnu vides izglītības eksperimentu konkurss “Lūk tā!” 1. 

vietu ieguva Sventes vidusskolas komanda. 

• Raiņa mājā “Berķenele” notika Daugavpils novada skolu folkloras kopu 

vakarēšana, kuras laikā tika papildināts folkloras kopu dziesmu un deju materiāls. 

• Daugavpils novada skolu deju kolektīvu skatē piedalījās 9 tautas deju kolektīvi, 

tādējādi apliecinot gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem. 

• Daugavpils apriņķa koru skatē Špoģu vidusskolas un apvienotais Silenes 

pamatskolas un Sventes vidusskolas koris ieguva 1. pakāpes diplomus. 

• trīs skolu tautas deju kolektīvi piedalījās Vislatvijas sadancī “Latvju bērni danci 

veda” Alūksnē. 



5 
 

 
Kalupes pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Alūksnē 25.05.2019. 

• Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” piedalījās Vislatvijas folkloras kopu 

salidojumā “Pulkā eimu, pulkā teku” Iecavā. 

 
Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” folkloras kopu salidojumā “Pulkā eimu, pulkā teku” Iecavā 18.-19.05.2019. 

 

• Naujenes MMS pūtēju orķestris ieguva 1. pakāpes diplomu Latvijas izglītības 

iestāžu pūtēju orķestru ikgadējā skatē.  

• Vidusskolu skolēniem bija iespēja piedalīties teātra sporta spēlēs “ImproTelpa”, 

veicinot komunikācijas un sadarbības prasmju pilnveidošanu, popularizējot teātra 

sportu kā vienu no improvizācijas teātra specifiskiem novirzieniem, kurā tiek 

metodiski organizēta sacensība starp divām vai vairākām komandām. Pirmo vietu 

šajās sporta spēlēs ieguva Sventes vidusskolas komanda. 

 
Sventes vidusskolas komanda teātra sporta spēlēs “ImproTelpa” 12.04.2019. 

2019. gadā turpinājās vidusskolu pašpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas cikls 

Daugavpils novada ietvaros. Gatavojoties Latvijas 100-gadei, iniciatīvas “Latvijas 
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skolas soma” ietvaros notika erudītu konkurss vidusskolu pašpārvalžu komandām 

“Trāpi simtniekā”. Konkursā uzvarēja Vaboles vidusskolas komanda.  

 
Vaboles vidusskolas komanda erudīcijas konkursā “Trāpi simtniekā” 11.12.2019. 

Daugavpils novada skolu audzēkņi no 2018. gada septembra iesaistās Latvijas valsts 

simtgades programmas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātēs. Iniciatīvas 

ietvaros vairāk nekā 1400 Daugavpils novada skolēni no 14 vispārizglītojošām skolām 

2018./2019. mācību gada pirmā semestra laikā devās izzinošās un informācijas bagātās 

ekskursijās pa Latgales, Zemgales un Vidzemes reģionu, kā arī uz Latvijas 

galvaspilsētu Rīgu. Skolēni apmeklēja muzejus, koncertus, teātra izrādes, mākslas un 

amatniecības centrus, piedalījās meistardarbnīcās gan skolā, gan izbraukumos. Katra 

skola īstenoja aktivitāšu programmu atbilstoši skolēnu vecumposma īpatnībām un 

apgūstamās vielas padziļinātai izzināšanai un izpratnes veicināšanai. Novada skolās 

tiek realizēti projekti karjeras izglītībā un darbā ar apdāvinātajiem bērniem: projekts 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurā piedalās Randenes 

pamatskola, Vaboles vidusskola, Kalupes pamatskola, kā arī projekts “Attīstīt 

kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu”, kurā piedalās Naujenes 

pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Izstāde “Skola 2019” Ķīpsalā, Rīgā 

Sagaidot Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu, novadā turpinājās 2018. gadā 

aizsāktā tradīcija “Goda diena” – godināt Daugavpils novada izglītības iestāžu 

skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās 

olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un Daugavpils 

novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Pasākumā godināja 29 skolēnus no 16 
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Daugavpils novada izglītības iestādēm. Pateicības veltes tika pasniegtas arī labāko 

eseju autoriem par tēmu “Baltijas ceļam – 30”. 

 
Goda dienas pasākums 07.11.2019. 

Sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 2019./ 2020. mācību 

gada 1. semestrī tika īstenots projekts “Paspied roku kaimiņam”. Tā ietvaros notika 3 

meistarklases novada deju kolektīviem un folkloras kopām, projekta noslēgumā notika 

koncerts. Projekta aktivitātes veicināja skolēnu ieinteresētību kultūras saglabāšanā, 

jaunu iemaņu apgūšanā un pielietošanā ikdienā. 

Daugavpils novada skolu audzēkņi no 2019. gada septembra turpina iesaistīties 

Latvijas valsts simtgades programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātēs. Iniciatīvas 

ietvaros vairāk nekā 1400 Daugavpils novada skolēni no 14 vispārizglītojošām skolām 

2018./ 2019. mācību gada otrā semestra un 2019./2020. mācību gada pirmā semestra 

laikā devās izzinošās un informācijas bagātās ekskursijās pa Latgales, Zemgales un 

Vidzemes reģionu, kā arī uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Skolēni apmeklēja muzejus, 

koncertus, teātra izrādes, mākslas un amatniecības centrus, piedalījās meistardarbnīcās 

gan skolā, gan izbraukumos. Katra skola īstenoja aktivitāšu programmu, atbilstoši 

skolēnu vecumposma īpatnībām un apgūstamās vielas padziļinātai izzināšanai un 

izpratnes veicināšanai. 

Audzināšanas darba virzienu pilnveidošana, ņemot vērā bērnu, jauniešu 

vajadzības un pastāvošās problēmas. 

• Pedagogu audzināšanas kompetenču pilnveidošanai tika noorganizēts seminārs 

"Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, korekcijas iespējas", kurā piedalījās 70 

pedagogi. 

• Ar mērķi nodrošināt meditācijas pamatu apguvi skolās - saskarsmes, konfliktu 

risināšanas, emociju kontroles prasmju apguvi: 

- oktobrī tika noorganizētas divu dienu mediatoru apmācības 18 skolu pedagogiem 

un triju dienu apmācības 18 skolu jauniešiem;  

- novembrī noorganizētas apmācības 30 vecākiem. Tēma: “Konflikti, komunikācija, 

saskarsme, emocijas. Paaudžu atšķirību pieņemšana.” 
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Vecāki nodarbību laikā 

 

• Ar 2019. gada 1. februāri Daugavpils novada izglītības iestādēs uzsākta darbības 

programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0./16/1/001 (PUMPURS) īstenošana: 

2018./2019. mācību gada 2. semestrī projektu īstenoja 3 novada izglītības iestādes 

(Biķernieku pamatskola, Silenes pamatskola, Zemgales vidusskola), sniedzot 

konsultatīvo atbalstu 21 izglītojamajam. 

2019./2020. mācību gada 1. semestrī projekta īstenošanu uzsāka vēl 4 izglītības 

iestādes (Laucesas pamatskola, Lāču pamatskola, Naujenes pamatskola, Sventes 

vidusskola), kopā 7 izglītības iestādes, sniedzot konsultatīvo atbalstu 50 

izglītojamajiem. 

Turpmāk: 

- Turpināt īstenot pasākumus uz savstarpējo sapratni un draudzību vērstu izglītojamo 

attiecību veidošanai, radot iespēju apgūt zināšanas par dialoga veidošanas mākslu starp 

audzēkņiem, kā arī starp pedagogiem un audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem;  

- Īstenot pedagogu profesionālās kompetences audzināšanas jomā pilnveides 

programmas, ņemot vērā jaunos izaicinājumus un kompetenču pieeju; 

 - Īstenot izglītojošus pasākumus vecākiem audzināšanas prasmju pilnveidošanai. 

 

 

Darbs ar jaunatni 

2019. gadā tika organizēti: 

• Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu cikls, 

• Jaunatnes salidojums, 

• Pieredzes apmaiņas brauciens Daugavpils novada jaunatnes lietu atbildīgajām 

personām uz Ventspili; 

• Dalība konkursā “Jaunatnes galvaspilsēta 2020” 

• Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums. 
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Šogad tika saņemti 10 projektu ideju pieteikumi konkursā “Uzlabosim savu 

ikdienu!”. Vērtēšanas rezultātā finansējumu ieguva šādi projekti: 

1. Biedrība “Silenes stariņi” (Skrudaliena)– “Meklējot zaļo PET” 

2. Biedrība “Jāņoga” (Kalkūni) – “No idejas līdz darbībai” 

3. Biedrība “Medumu cerība” (Medumi) – “Mācies, dari, atpūties” 

Šogad tika atbalstīti 3 nometņu projekti: 

-Kalkūnes pagasta pārvaldes projekts “Veselīgā dzīvesveida skola”; 

-Līksnas jauniešu biedrības “Līksnas pagasta jaunieši” projekts – “Teātra skola”; 

-Skrudalienas pagasta biedrības “Silenes stariņi” projekts “Manas dzimtenes pūra 

lāde 2”. 

 

Darbība projektos 

Daugavpils novada izglītības iestādes arī 2019. gadā turpināja dalību Eiropas Sociālā 

fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta 

mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. Skolēni piedalījās projekta finansētās nodarbībās 

"Skaistuma pasaule", "Ko sagaida darba devējs?", "Uzzini, iepazīsti, izvēlies", 

“Iepazīstam animatora profesiju”, “Iepazīstam uzņēmēju”, “Iepazīstam profesijas” un 

apmeklēja izstādi "Skola 2019". 

2019. gadā Daugavpils novada jaunatne uzsāka projekta “DNJ StartUp” (Valsts 

programma) realizāciju, kura mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmējdarbības un 

nodarbinātības līmeņa celšanu, izstrādājot rīcības plānu jauniešu līdzdalības 

veicināšanai. Daugavpils novada domē notika darba grupas tikšanās, kurā tika aicināti 

piedalīties jaunieši un citi interesenti. Tikšanās ietvaros tika apspriesti vairāki svarīgi 

jautājumi, kas skar jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanas 

problēmas Daugavpils novadā un Latgalē. Projekta gaitā jau tika organizētas divas šāda 

veida tikšanās, kuru ietvaros tika izstrādāts rīcības plāns jauniešu nodarbinātības un 

uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Daugavpils novada jaunatne piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā 

Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, 

kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros Daugavpils novada dome 

izsludināja Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu. Daugavpils novads atbalstīja 

biedrības “Silenes stariņi” projektu ideju “Mazi soļi šķērso lielu attālumu: PMP riska 

grupas jaunieši dzīvē un mācībās”. 

2019. gadā Daugavpils novada jauniešu iniciētais solidaritātes projekts “ReUnion” 

ir iekļuvis 11 atbalstīto projektu sarakstā, kas tiks īstenoti programmas Eiropas 

solidaritātes korpuss ietvaros. Projekts “ReUnion” tika īstenots ar mērķi veicināt 

savstarpējo iecietību un solidaritāti. Projekta ietvaros tika sniegta palīdzība 

vientuļajiem pensionāriem, kas dzīvo novadā, apzinot viņu problēmas un vajadzības, 

palīdzot viņiem ikdienas darbos. Šis projekts palīdzēja kļūt vērīgākiem un atsaukties uz 

citu palīdzības lūgumiem. Projekta rezultātā ir izveidotas pastāvīgi darbojošās mobilas 

brīvprātīgo brigādes, kas regulāri sniedz palīdzību vientuļajiem cilvēkiem, regulāri 
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konsultējoties ar sociālajiem darbiniekiem, apzinot pastāvošo situāciju Daugavpils 

novadā. 

2019. gadā Daugavpils novada jaunieši pārstāvēja Latvijas delegāciju projektā “Let 

life go!”, kas norisinājās Turcijā, Urkmezā. Projektā piedalījās arī jaunieši no 

Maķedonijas, Grieķijas, Ungārijas, Spānijas un Turcijas. Daugavpils novada delegācijā 

ietilpa Igors Lisjonoks (Medumi), Anželika Kupete un Iļja Jakimovičs (Skrudaliena) 

un grupas līderis, Sventes pagasta jaunatnes lietu atbildīgais Viktors Petaško. Projekta 

tēma bija veltīta sabiedrībā aktuālam jautājumam par orgānu donāciju Latvijā. Latvijā 

jebkurš var pateikt “jā” savu orgānu donācijai, iesniedzot elektronisku iesniegumu 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā. Tomēr mūsu valstīs tendence rāda, 

ka donoru kustība ir vāji attīstīta. Piemēram, Spānijā, orgānu donoru kustība tiek plaši 

popularizēta, kas ļauj glābt neskaitāmas cilvēku dzīvības. 

Daugavpils novada jaunatnes delegācija piedalījās mācību vizītē Lietuvā, kuru 

organizēja Lietuvas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Kopā ar kolēģiem no 

Horvātijas tika iepazīts jaunatnes darbs Lietuvas galvaspilsētā, tās apkaimē esošajos 

lauku apvidos, kā arī mazajā pilsētā – Ukmerģē. Lai izprastu jaunatnes darba struktūru 

Lietuvā, mācību dalībnieki piedalījās jaunatnes departamenta organizētajā 

informatīvajā stundā. Zīmīgi ir tas, ka Lietuvā nepastāv profesionālas izglītības 

programmas, kas paredz Jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas iegūšanu.  

 
Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu 2019.gada sezonas 2.posms. Spēles uzvarētāji – Vaboles pagasta jaunieši 

 

 
Labā garastāvokļa vakars Sventes pagastā. Organizatori – Sventes pagasta jaunieši 
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Ciemos Daugavpils Reģionālās slimnīcas bērnu nodaļā. Nogādājām labdarības akcijas ietvaros sagādātās spēles un rotaļlietas 

mazajiem pacientiem 

 
10. Daugavpils novada jaunatnes salidojums Zemessardzes mācību poligonā “Meža Mackeviči” 

 
Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums 2019 
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Bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem mācību procesa organizēšanas un 

integrēšanās sabiedrībā nodrošināšana 

• 2019. gadā organizētas 8 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās izskatīti 

35 izglītojamie. 

• Sadarbībā ar Latvijas Autisma apvienību martā tika organizēta radošā darbnīca 

pedagogiem un vecākiem “Problēmu risināšanas prasmju apguves soļi pirmsskolas 

un skolas vecuma bērniem”, kurā piedalījās 40 dalībnieki. 

• Novada skolu administrācijas pārstāvjiem un bāriņtiesām tika organizēta bērnu 

psihiatra Ņikitas Bezborodova lekcija ”Bērnu ar uzvedības, garīga rakstura 

traucējumiem agrīna atpazīšana un palīdzības iespējas bērnu un pusaudžu 

vecumā”. 

 
Bērnu psihiatra Ņikitas Bezborodova lekcija 

• Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens Medumu speciālās pamatskolas 

pedagogiem uz Sveķu internātpamatskolu par profesionālo programmu īstenošanu 

bērniem ar speciālajām vajadzībām.  

 
Mācību laboratorijas apskate 

• Uzsākts darbs metodiskās bāzes pilnveidošanai un telpu pielāgošanai profesionālās 

izglītības programmas ”pavāra palīgs” īstenošanas nodrošināšanai Medumu 

speciālajā pamatskolā, kā arī uzsākti pārbūves un telpu labiekārtošanas darbi 
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Medumu pamatskolā pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālajām vajadzībām 

mācību procesa organizēšanai. 

Turpmāk: 

- Turpināt meklēt jaunus risinājumus atbalsta sistēmas nostiprināšanai un 

pilnveidošanai bērniem ar speciālajām vajadzībām; 

- Aktualizēt jautājumu par logopēda, psihologa pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu visiem novada bērniem; 

- Īstenot pasākumus pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai darbam 

ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, uzvedības traucējumi; 

- Meklēt jaunus Medumu speciālās pamatskolas darbības virzienus, kas sniegtu 

plašākas iespējas bērnu ar speciālajām vajadzībām attīstībai un profesionālajai 

sagatavotībai.  

 

Turpinoties ilgstošajai sadarbībai ar Vācijas Republikas Internacionālās Savienības 

e.V Ziemeļu nodaļu un Baltkrievijas Republikas Vitebskas rajona Izglītības pārvaldi, 

noslēgto sadarbības nodomu protokola ietvaros no 2019. gada 14. jūlija līdz 22. jūlijam 

Vācijas, Baltkrievijas un Daugavpils novada 25 jauniešiem Silenes pamatskolā tika 

īstenota starptautiskās apmaiņas programma, kas deva iespēju jauniešiem attīstīt 

prasmes, iegūt informāciju par sociāli nozīmīgiem jautājumiem vides izglītībā, izzināt 

jaunu kultūru, paradumus un dzīvesveidu, uzzināt vairāk par citu valstu jauniešu dzīvi, 

galvenokārt savstarpējas mācīšanās veidā, izmantojot neformālās izglītības metodes. 

Jauniešiem tā bija arī lieliska iespēja pilnveidot valodas prasmes un iegūt jaunus 

draugus.  

 
Radošās darbnīcas Ilgās kopā ar Daugavpils Universitātes pasniedzējiem 
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Iepazīstoties ar kultūrvēsturisko vidi Slutišķu sādžā 

Turpināt īstenot sadarbības nodomu protokolos ieplānotos pasākumus, nodrošinot 

novada jauniešu līdzdalību vasaras apmaiņas programmās Baltkrievijā un Vācijā 2020. 

gadā. 

Bāriņtiesu darbības nodrošināšana 

Piecu Daugavpils novada bāriņtiesu vietā no 2019. gada 1. oktobra strādā divas 

Daugavpils novada bāriņtiesas – Daugavpils novada Skrudalienas un Daugavpils 

novada Višķu bāriņtiesas. Tas sekmēs resursu efektīvāku izmantošanu, veicinot 

vienotas darba kvalitātes un kompetences uzlabošanos. Optimizējot bāriņtiesu darbu, 

tika ņemtas vērā iedzīvotāju vajadzības. Iedzīvotāju pieņemšana tiek nodrošināta katras 

pagasta pārvaldes teritorijā. 

Veicot nepieciešamos telpu remontdarbus, ir izveidoti bāriņtiesu darbības 

nodrošināšanai nepieciešamie apstākļi.  

Turpināt: 

- Veikt pārņemto lietu reģistrēšanu atbilstošajos reģistrācijas žurnālos saskaņā ar 

nomenklatūru, arhivēšanas jautājumu sakārtošanu; 

- Turpināt pilnveidot profesionālās kompetences un prasmes mācību semināros; 

- Turpināt strādāt pie jaunu audžuģimeņu, viesģimeņu izveidošanās novadā. 

 

Lai sniegtu atbalstu maznodrošināto ģimeņu bērniem sagatavoties mācībām skolā, 

nodrošinot bērnus ar nepieciešamajiem kancelejas piederumiem, tiek turpināta 

sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Centrum International”. 

Augustā tika noorganizēta kancelejas preču saņemšana. Kancelejas preču 

dāvinājuma summa bija 1 614.10 euro vērtībā. 
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Sventes vidusskolas bērni nodarbībās izmantojot saņemtās kancelejas preces 

 
Lāču pamatskolas bērni nodarbībās izmantojot saņemtās kancelejas preces 

 

Daugavpils novada sporta skola 

2019. gadā Daugavpils novada sporta skolā (turpmāk - Skola) 3 sporta veidos 11 

treneru vadībā 15 dažādās vecuma un meistarības grupās ar sportu nodarbojās 225 

izglītojamie. Galvenais Skolas uzdevums bija sagatavoties un veiksmīgi startēt Latvijas 

Jaunatnes Olimpiādē 2019, Latvijas čempionātos, sagatavot sportistus, kuri spētu iekļūt 

Latvijas izlasē un startēt dažāda līmeņa starptautiskās sacensībās, turpināt Skolas 

paplašināšanos.  

Uzdevums tika izpildīts godam. 2019. gads Skolai bija ļoti veiksmīgs. Latvijas 

Jaunatnes Olimpiādē, neskatoties uz vairāku līderu traumām, izcīnītas 11medaļas, no 

kurām 3 ir zelta, un Daugavpils novads ierindojās augstajā 15. vietā 80 novadu un 

pilsētu konkurencē. 5 Skolas audzēkņi bija iekļauti Latvijas izlasē, un kā Latvijas 

komandas dalībnieki kopumā piedalījās 10 sacensībās. Latvijas čempionātos dažādās 
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vecuma grupās izcīnītas 44 medaļas (11 zelta), kas ir augstākais sasniegums Skolas 

pastāvēšanas vēsturē. Darbu uzsāka volejbola treniņu grupa Vaboles vidusskolā. 

Joprojām augstā līmenī turpināja 

strādāt vieglatlētikas treneri Jana un 

Dmitrijs Hadakovi, kuru audzēkņi no 

jebkura mēroga sacensībām atgriezās 

ar godalgām, apliecinot, ka viņu 

treneri ir starp Latvijas labākajiem 

jaunatnes treneriem. Kopumā Latvijas 

čempionātos dažādās vecuma grupās 

šī ģimenes treneru tandēma sportisti 

izcīnīja 22 godalgas, no kurām 8 ir 

zelta, 5 medaļas viņu trenētie 

vieglatlēti izcīnīja Latvijas Jaunatnes 

Olimpiādē 2019. Treneru audzēkņi 

Edvīns Hadakovs un Olga Ignatjeva godam nesa pasaulē Latvijas un Daugavpils 

novada vārdu. Edvīns izcīnīja 1. vietu. bet Olga – 3. vietu Pasaules skolu čempionātā 

vieglatlētikā, abi sportisti arī izpildīja normatīvus un piedalījās Eiropas Jaunatnes 

Olimpiādē, kur Edvīnam 6. vieta, Olgai 14. Vēl Latvijas izlasē dažādās starptautiskās 

sacensībās piedalījās Vladislavs Čemis un Kristīne Jevsejeva (treneris S. Petrakovs). 

Gada beigās treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi saņēma Latvijas Jaunatnes Sporta fonda 

balvu nominācijā “Labākais treneris 2019”, bet Edvīns Hadakovs nominācijā “Labākais 

sportists 2019”. 

Vieglatlētiem mēģina turēt līdzi brīvās 

cīņas sportisti. Šajā sporta veidā 2019. gadā 

sportistiem un treneriem notika lielas 

pārmaiņas, jo viņu rīcībā tika nodota plaša 

sporta zāle Lociku ciemā. Zālē izvietots cīņas 

paklājs 10*16m, kā arī ir pieejama trenažieru 

zāle. Latvijas izlasē jauniešiem Eiropas 

čempionātā startēja Rinalds Skorodihins – 14. 

vieta. Olimpiādē pilns medaļu komplekts – 1 

zelta, 1 sudraba, 1 bronzas. 15 medaļas 

izcīnītas Latvijas čempionātos, no kurām 3 

zelta. Noslēdzoties Latvijas čempionātiem dažādās vecuma grupās, pēc īpašām 

rezultātu tabulām tiek noteiktas labākās sporta skolas un treneri. Gandrīz nemainīgi 

visās vecuma grupās mūsu skola ir trešajā vietā Latvijā, piekāpjoties tikai lielajām 

sporta skolām Daugavpilī un Rīgā. Tāpat arī treneru vērtējumā Andrejs Andrijanovs 

vairākkārt bijis starp 3 labākajiem Latvijas treneriem. 

Boksā ar trešo piegājienu izdevās Latvijas Jaunatnes Olimpiādē izcīnīt zelta 

godalgu, to paveica trenera Gļeba Zujeva audzēknis Romualds Gribanovs. 

Veiksmīgākā sezona trenera boksa nodaļai, vērtējot gan startu Olimpiādē, gan Latvijas 

čempionātos, kur izcīnītas 5 medaļas. 


