
DAUGAVPILS NOVADA DOMES IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES  

ATSKAITE PAR 2020. GADU 

Daugavpils novadā 2020. gadā darbojās 5 vidusskolas, 9 pamatskolas 

(tai skaitā speciālā pamatskola), 2 pirmskolas izglītības iestādes un Sporta 

skola. Izglītojamo skaits uz 1. septembri izglītības iestādēs bija šāds: 

vidusskolās – 926, pamatskolās (tai skaita speciālajā pamatskolā) – 768, 

pirmsskolas izglītības iestādēs – 192, Sporta skolā – 192. No 2019. gada 

Medumu speciālā pamatskola turpina realizēt profesionālās ievirzes 

programmu “Ēdināšanas pakalpojumi”, kurā 2020. gada 1. septembrī 

mācības uzsāka 29 izglītojamie. 2020. gadā Daugavpils novada izglītības 

iestādēs strādāja 343 pedagogi. Daugavpils novadā darbojās 2 pirmsskolas 

izglītības iestādes (Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” un 

Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”) un 13 skolas (tai skaitā 

speciālā pamatskola), kuras īstenoja pirmsskolas izglītības programmas. 

Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 476 audzēkņi, no tiem 220 

izglītojamie 5-6 gadīgo grupās.  

 

Metodiskais darbs 

2020. gadā Daugavpils novadā noorganizētas 17 olimpiādes. Skolēni 

ieguva 74 apbalvojumus – naudas balvas, no tām 1. vietas – 15, 2. vietas – 

17, 3. vietas – 23, atzinības – 33. Valsts līmenī Krievu valodas 

(svešvalodas) 23. valsts olimpiādē Salienas vidusskolas 11. klases 

skolniecēm Samantai Afanasevičai 2. vieta un Anastasijai Zavadskai 1. 

vieta (skolotāja Faina Semjonova), Špogu vidusskolas 10. klases skolniece 

Jūlija Putāne ieguva 1. vietu un 9. klases skolēns Normunds Grauzs 

(skolotāja Irīna Grebeža) atzinību. Latviešu valodas valsts 46. olimpiāde 1. 

vieta Špoģu vidusskolas 12. klases skolniecei Angelinai Šnitko (skolotāja 

Aloīda Suveizda). Vēstures valsts 26. olimpiādē Naujenes pamatskolas 

skolēns Mārtiņš Vaikuls (skolotāja Inga Čalenko) ieguva atzinību. 

Zinātniski pētnieciskajos darbos Latgales reģionā 3 skolēni saņēma 3. 

vietas. Kopā naudas balvās izmaksāti 3185,00 euro. Lai novērtētu arī 

skolēnus ar labiem rezultātiem, kuriem neizdevās iegūt vietu olimpiādē, 

pasniegta 51 pateicība.  

Noorganizēti 2 konkursi un radošā darbnīca skolēniem, pārējie plānotie 

konkursi atcelti, ievērojot valstī noteiktās COVID -19 drošības prasības. 



 
Radošā darbnīca angļu valodā 3.-4. klašu skolēniem sadarbībā ar ASV 

mācību centru. 

Izvērtējot 2019./2020. mācību gada sasniegumus, pasniegtas Daugavpils 

novada piešķirtās naudas balvas novada izglītības iestādēm par 

sasniegumiem novada, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs. Pamatskolu 

grupā 1. vieta Naujenes pamatskolai, 2. vieta Kalupes pamatskolai, 3. vietu 

atkārtoti ieguva Silenes pamatskola. Vidusskolu grupā 1. vieta Špoģu 

vidusskolai, 2. vieta Salienas vidusskolai, bet 3. vieta Sventes un Vaboles 

vidusskolai. 

 
Daugavpils novada domes PATEICĪBAS izglītības iestādēm 

Mācību priekšmetu Metodisko apvienību un jomu vadītāji tiešsaistes 

semināros varēja uzdot interesējošos jautājumus “Skola 2030”, lai iegūto 

informāciju apkopotu un nosūtītu skolotājiem vai dalītos klātienes 

semināros. Diemžēl situācija ar COVID -19 izplatīšanos neļāva klātienē 

organizēt sākumskolas (4. klases) un latviešu valodas skolotāju 

izbraukuma semināru uz Špoģu vidusskolu, bet skolotāji varēja ar savu 

kolēģu pieredzi iepazīties un izmantot iesūtītos darbus Daugavpils novada 

domes Izglītības pārvaldes mājas lapā https://edu.daugavpilsnovads.lv/. 

Lai atbalstītu mācību iestādes kompetenču pieejas ieviešanā un izprastu 

neskaidros jautājumus, tika noorganizēts seminārs, kas veltīts zināšanu 

papildināšanai par mācīšanās lietpratību. Lektore Ilze Gaile semināra gaitā 

iepazīstināja ar tādām aktuālām tēmām kā lietpratība jeb kompetence, 

skolēna mācīšanās komplekss rezultāts, mācību mērķi, mācību satura 

struktūra, Lielās idejas, caurviju prasmes, ieradumu veidošana, mācību 



satura organizācija, satura plānošana trīs līmeņos (gada vai visa kursa, 

temata, mācību stundas), mācīšanās un mācīšana (kādi ir ceļi uz dažādiem 

rezultātiem, pašvadīta mācīšanās, kā saskatīt skolēnu mācīšanos stundā un 

efektīvas mācību stundas plānošana). 

 
Seminārs par mācīšanās lietpratību 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunā mācību priekšmeta “Datorika” 

pasniegšanu, Daugavpils novada skolotājiem par pašvaldības līdzekļiem 

(500,00 euro) noorganizēti kursi “Tīmekļa lapu veidošanas pamati”. 

2019./2020. m.g. tika aizsākti 2 jauni konkursi: “Gada pedagogs” un 

“Lieliskākais pedagogs”, lai apzinātu un atbalstītu Daugavpils novada 

izcilākos pedagogus. Balvu “Gada pedagogs” nominācijā “Veiksmīgākā 

debija pedagoga darbā” saņēma Sventes vidusskolas skolotāja Ilona 

Anaņko, nominācijā “Par inovatīvu pieeju izglītības procesa organizēšanā” 

– Silenes pamatskolas skolotāja Jeļena Safonova, nominācijā “Par 

ieguldījumu talantīgo bērnu radošā potenciāla attīstībā” – Naujenes 

pamatskolas skolotāja Inga Čalenko, nominācijā “Par prasmīgu 

klasvadību” – Laucesas pamatskolas skolotāja Tatjana Mihailova, 

nominācijā “Par kvalitatīvu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām” – Kalupes pamatskolas skolotāja Tatjana Romanceviča, bet 

nominācijā “Par kvalitatīvu, atbildīgu darbu” – Naujenes pirmsskolas 

izglītības iestādes “Rūķītis” skolotāja Oksana Tjušina. Konkursa 

“Lieliskākais pedagogs” uzvarētājus noteica izglītības iestādes skolēnu un 

vecāku balsojums par pedagogu. Balvas saņēma Biķernieku pamatskolas 

skolotāja Oļesja Aleksejeva, Kalupes pamatskolas skolotāja Sanita Cirse, 

Laucesas pamatskolas skolotāja Jeļena Parfena, Lāču pamatskolas 

skolotāja Anna Kodrašenkova, Medumu pamatskolas skolotāja Nataļja 

Ogurcova, Medumu speciālās pamatskolas skolotāja Viktorija Celminska, 

Naujenes pamatskolas skolotāja Inese Locika, Randenes pamatskolas 

skolotāja Ilona Kravčenoka, Silenes pamatskolas skolotājs Aleksandrs 

Puzirevskis, Salienas vidusskolas skolotāja Biruta Ivanova, Sventes 

vidusskolas skolotāja Aija Saveļjeva, Špoģu vidusskolas skolotāja Guna 



Pētersone, Vaboles vidusskolas skolotāja Veneranda Kucina, Zemgales 

vidusskolas skolotāja Nadežda Smertjeva, Naujenes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis” skolotāja Elvīra Švilpa, Nīcgales pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” skolotāja Sarmīte Mole, Sporta skolas trenere Jana 

Hadakova. Turpinājās iepriekšējo gadu tradīcija – pateicība par ieguldīto 

darbu pedagogiem, kuri devās pensijā. 

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 pasniedza 48 pedagogiem. 

Naudas balvām izlietoti 14928,00 euro. 

Daugavpils novada izglītības iestādes turpināja Eiropas Sociālā fonda 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 

8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” realizāciju. Skolās no projekta piešķirtajiem līdzekļiem īstenoti 

šādi pasākumi: nodarbības “Es – multiplikators”, “Skaistumkopšanas 

profesijas”, “Īstais solis ikdienā!”. Nodarbību „Biznesa gēns” līdz COVID 

– 19 ierobežojumiem paspēja realizēt tikai Biķernieku, Medumu, Medumu 

speciālā, Kalupes, Randenes pamatskolā, Špoģu un Zemgales vidusskolā. 

 
Pasākums ”Īstais solis ikdienā!” Nodarbības “Skaistumkopšanas 

profesijas” 

 

 

Interešu izglītība 

2020. gadā notika 16 interešu izglītības kopējās novada aktivitātes gan 

klātienē, gan attālināti, kurās piedalījās aptuveni 988 skolēni un skolotāji. 

Vairums aktivitāšu nenotika vai tika pārceltas Covid-19 pandēmijas dēļ. 

Gada laikā pasākumi aptver vairākus interešu izglītības virzienus: 



kultūrizglītību, vides izglītību. Skolās darbojas 120 interešu izglītības 

pulciņi. 

Lielākie sasniegumi un notikumi: 

• Pop un instrumentālā konkursa “No baroka līdz rokam” Daugavpils 

novada kārtā 1. pakāpes diplomus piešķīra Špoģu mūzikas un 

mākslas skolas vokāli instrumentālajam ansamblim “Bulta” (sk. V. 

Ļeonovičs), Medumu pamatskolas popgrupai “Pozitīvs” (sk. N. 

Ogurcova), Lāču pamatskolas popgrupai “Šūpoles” (sk. Zita 

Barševska) un Naujenes pamatskolas popgrupai “Spurgaliņas” (sk. 

Silvija Stivriņa). Visi pārstāvēja novadu Latgales reģiona skatē 

Rēzeknē un guva labus panākumus – 1. un 2. pakāpes diplomus. 

• Deviņu skolēnu darbi (no Kalupes pamatskolas, Laucesas 

pamatskolas, Lāču pamatskolas, Randenes pamatskolas, Špoģu 

Mūzikas un mākslas skolas un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas) 

tika izvirzīti laureātu darbu izstādei “Lidice 2020” Rīgā. 

• Ikgadējā Latvijas mazpulku konferencē februārī Rīgā piedalījās 

novada piecu mazpulku pārstāvji. Šī konference bija īpaša – veltīta 

mazpulku 90. darbošanās gadadienai. Tās laikā Goda apbalvojumu 

“Sirdsdarbs mazpulkos” saņēma 500. Naujenes mazpulka vadītāja 

Zinaīda Pauliņa un 755. Špoģu mazpulka vadītāja Ingrīda 

Kolosovska. 

• Vokālo ansambļu “Balsis” Latgales reģiona kārtā Līvānos novadu 

pārstāvēja Lāču pamatskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis 

“Šūpoles” un ieguva 2. pakāpes diplomu. 

• Skatuves runas konkursa Latgales reģiona kārtā Rēzeknē Kalupes 

pamatskolas skolnieks Maksims Sidorevičs un Vaboles vidusskolas 

skolniece Linda Podniece ieguva augstākās pakāpes diplomus, bet 

Vaboles vidusskolas skolniece Estere Skrupska – 1. pakāpes 

diplomu. 

 
Skatuves runas konkursa 2. kārta Rēzeknē 10.03.2020. 



• Daugavpils novada skolu deju kolektīvu republikas skatē piedalījās 

9 tautas deju kolektīvi no 5 izglītības iestādēm, tādējādi apliecinot 

veiksmīgu repertuāra apguvi, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un iegūstot 1., 2. un 3. pakāpes 

diplomus. 

 
Lāču pamatskolas 5.-9. klašu deju kolektīvs tautas deju kolektīvu skatē 

DNKC “Vārpa” 11.03.2020. (foto D. Bitiņš) 

 

• XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Radi rotājot” norisē Vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss 2. kārtas finālistu sarakstā 

ir 4 skolēnu darbi no novada: Kalupes pamatskolas skolnieka Daniela 

Celpanova darbs “Dzenītim raibi svārki” (sk. R. Vēlika), Naujenes 

pamatskolas skolnieces Santas Bules darbs “Man bija liela sudraba 

sakta” (sk. S. Kokina), Špoģu vidusskolas skolnieces Anastasijas 

Kosoņas darbs “Krustim’i deju, krustim’i lecu” (sk. A. Dombrovska), 

Zemgales vidusskolas skolnieces Evelīnas Lazdovskas darbs 

“Rotāsim ar dziesmām” (sk. T. Kavševiča). 

 
Naujenes pamatskolas skolnieces Santas Bules darbs “Man bija liela 

sudraba sakta” (sk. S. Kokina) konkursam “Radi rotājot” 

• Oktobrī novada interešu izglītības skolotājiem DNKC “Vārpa” notika 

profesionālās pilnveides apmācības “Ritmika”, tādējādi paplašinot 

zināšanas ritmikas satura integrēšanai mācību procesā. 



• Decembrī tradicionālais pirmsskolas audzēkņu pasākums “Pūti, pūti, 

Ziemelīti!” norisinājās neierasti – izbraukuma veidā pa Daugavpils 

novada izglītības iestādēm. 

 

Pirmsskolas audzēkņu pasākums “Pūti, pūti, Ziemelīti!” Silenes 

pamatskolā  (foto I. Minova) 

 

Sagaidot Latvijas 102. dzimšanas dienu, novadā turpinās 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.  

Virtuālajā pasākumā 2020. gada novembrī tika godināti 19 skolēni un 

pasniegtas pateicības 16 Daugavpils novada izglītības iestādēm.  

Daugavpils novada skolu audzēkņi turpina iesaistīties Latvijas valsts 

simtgades kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” 

īstenošanā. Iniciatīvas ietvaros vairāk nekā 1300 Daugavpils novada 

skolēni no 14 vispārizglītojošām skolām 2019./ 2020. mācību gada otrā 

semestra un 2020./2021. mācību gada pirmā semestra laikā devās un 

piedzīvoja vairāk nekā 105 izzinošas un informācijas bagātas norises 

Latgales, Zemgales un Vidzemes reģionā, kā arī Latvijas galvaspilsētā 

Rīgā. Skolēni klātienē apmeklēja muzejus, koncertus, teātra izrādes, 

mākslas un amatniecības centrus, piedalījās radošajās darbnīcās gan skolā, 

gan izbraukumos. Covid-19 pandēmija ieviesa savas korekcijas klātienes 

aktivitāšu īstenošanā, tāpēc skolas aktīvi izmantoja arī virtuālos 

piedāvājumus – filmas, teātra izrādes, koncertlekcijas, muzeju kolekciju 

apskates. Katra skola īstenoja aktivitāšu programmu, atbilstoši skolēnu 

vecumposma īpatnībām un apgūstamās vielas padziļinātai izzināšanai un 

izpratnes veicināšanai. 



 

 

 

 

 

 

Koka un kokamatniecības iepazīšana Medumu speciālajā pamatskolā 

programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros   

 

Darbs ar jaunatni Daugavpils novadā 

Lielākie 2020. gada pasākumi: 

• 2020. gada Daugavpils novada Jaunatnes Ziemas sporta spēles; 

• Jaunatnes lietu speciālistu un novada jauniešu apmācības 

Daugavpils Universitātes mācību bāzē “Ilgas”; 

• Jaunatnes atpūtas un sporta pasākums “Piedzīvojumu taka”; 

• Novada jaunatnes pasākums “Izkrāso Latviju”; 

• Sporta spēles Lietuvā, Visaginā. 

 

Realizētie projektu konkursi: 

2020. gadā tika saņemtas 7 projektu ideju pieteikumi konkursā “Attīsti 

sevi”. Vērtēšanas rezultātā finansējumu ieguva šādi projekti: 

1. Biedrība “Silenes stariņi” (Skrudaliena) – “Jauniešiem ir balss”; 

2. Biedrība “Jāņoga” (Kalkūni) – “Mēs savai videi”; 

3. Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena” (Līksna) – “Snapskills”; 

4. Naujenes pagasta jauniešu kopienas projekts “Iepazīsti sevi”; 

5. Dubnas pagasta jauniešu kopienas projekts “Florbola 

čempionāts”. 

2020. gadā Daugavpils novada jaunatne realizēja projektu “DNJ 

StartUp” (Valsts programma), 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 laikā tika apspriesti vairāki svarīgi jautājumi, kas skar 

jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanas problēmas 

Daugavpils novadā un Latgalē. Projekta gaitā tika organizētas apmācības 



jauniešiem un jaunatnes lietu atbildīgajām personām Daugavpils 

Universitātes mācību bāzē “Ilgas”, Skrudalienas pagastā. Sadarbībā ar 

Daugavpils Lauku centru tika organizētas apmācības uzņēmējdarbībā. 

Tajās piedalījās aktīvie jaunieši no Daugavpils novada. 

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”. 

Daugavpils novada jauniešu komandas piedalījās pasākumu ciklā “Ar 

Eiropas tvērienu Latgalē”, ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO 

atbalsta centrs”. 

Šī gada laikā jaunieši vairāk aktivizējās savos pagastos, veicot 

brīvprātīgo darbu dažādās jomās. Īpaši liela aktivitāte bija Kalkūnes, 

Līksnas, Maļinovas pagastā. Pagastu robežās tika organizētas dažādas 

aktivitātes lietderīgam dzīvesveidam. Šogad īpaši aktīvi bija Naujenes 

pagasta jaunieši, organizējot fotorientēšanos, kvestus, sporta spēles un 

neformālās tikšanās pagasta jauniešiem. 

Pandēmijas dēļ neizdevās pilnībā organizēt visas ieplānotās aktivitātes, 

bet, izvērtējot dalību visos novada jaunatnes pasākumos, visaktīvākie bija 

Naujenes, Kalkūnes, Līksnas, Medumu un Skrudalienas pagasta jaunieši. 

 2020. gadā piecas Daugavpils novada jaunatnes lietu atbildīgās 

personas piedalījās IZM rīkotajās apmācībās un ieguva jaunatnes lietu 

speciālistu sertifikātus. 

 
“Piedzīvojumu taka” Naujenes pagastā 

 



 
Apmācības “Ilgās” 

 

 
Ziemas sporta spēles Špoģos 

 

 
Sadraudzības vakars Medumos 

 

Bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem mācību procesa 

organizēšanas un integrēšanās sabiedrībā nodrošināšana 

 



• 2020. gadā noorganizētas 12 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, 

kurās izskatīti 25 izglītojamie. 

• 2020. gada nogalē ir uzsākta multimoduālās agrīnās intervences 

programmas “STOP 4-7” īstenošana, kuras ietvaros tiks apmācīti 

novada speciālisti, lai īstenotu atbalsta pasākumus ar mērķi mazināt 

bērnu un jauniešu problemātisko uzvedību, mācot vecākus izmantot 

pozitīvu audzināšanu. 

• Ar mērķi mazināt telpu noslodzi Medumu speciālajā pamatskolā un 

uzlabot mācību vidi pirmsskolas un sākumskolas speciālo programmu 

īstenošanai, uz Medumu pamatskolas bāzes tika labiekārtota ēkas 3. 

stāva piebūve, ierīkojot 2 mācību telpas, rotaļu istabu, guļamistabu, 

sanitāro mezglu un gaiteni. 

  
Mācību un rotaļu telpa 

 

  
Sanitārais mezgls 

 

 



Uzdevumi: 

• 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.  

 

Audzināšanas darba virzienu pilnveidošana, ņemot vērā bērnu, 

jauniešu vajadzības un pastāvošās problēmas 

 

• 2020. gada septembrī Daugavpils novada 

Špoģu, Zemgales un Vaboles vidusskolu 

audzēkņi uzsāka dalību “O fonda”, kuru 

finansē fonda goda padomes locekle, 

Kanādas latviete Anda Sīpoliņa, organizētajā 

veselības veicināšanas programmas “Apaļš 

kā pūpols” īstenošanā, kuras ietvaros 

vidusskolēni veic pētījumus un īsteno 

pasākumus par tēmām, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu un 

laicīgu onkoloģisko slimību profilaksi. 

• 2020. gadā 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) īstenošanā piedalījās 10 

novada izglītības iestādes, no kurām trīs (Salienas, Špoģu vidusskola 

un Medumu pamatskola) pievienojās projektam no 1. septembra. 

Projekta ietvaros konsultatīvais atbalsts tika sniegts 96 

izglītojamajiem. 

• Pedagogu audzināšanas kompetenču pilnveidošanai tika 

noorganizēts seminārs "Audzināšanas uzdevumi attieksmes 

veidošanai", kurā piedalījās 55 pedagogi. 



 
Dr.paed. Sandra Zariņa nodarbību laikā 

 

• Novada skolu administrācijas pārstāvjiem Daugavpils Universitātes 

mācību bāzē “Ilgas” tika noorganizēts seminārs, kura ietvaros 

Dr.biol., profesors Arvīds Barševskis sniedza informāciju par 

Daugavpils Universitātes pētniecības materiāltehniskās bāzes 

iespējām, ko perspektīvā skolas varētu izmantot kompetenču pieejā 

balstīta mācību procesa īstenošanā. Profesors Anatolijs Danilāns 

sniedza informāciju par sirds un asinsvadu slimību ietekmes 

faktoriem, kā arī par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem, kuri ir 

svarīgi veselīgas jaunās paaudzes izaugsmē. 

  
Tikšanās laikā ar Dr.biol., profesors Arvīdu Barševski 

 



 
Profesora A. Danilāna lekcija 

 

• Daugavpils novada skolu administrācijas pārstāvjiem tika sniegts 

atbalsts zināšanu pilnveides programmas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā apguvei: 

22 administrācijas locekļiem apgūta 40 st. mācību programma, 7 

administrācijas locekļiem apgūta 24 st. mācību programma. 

 

Uzdevumi: 

• Izstrādāt atbalstu nodrošinošus pasākumus audzēkņiem ar mērķi 

mazināt attālināto mācību laikā radīto trauksmi un uzlabot audzēkņu 

psihoemocionālo stabilitāti; 

• 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 izglītojošos pasākumus vecākiem audzināšanas prasmju 

pilnveidošanai. 

 



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 2954,80 euro vērtībā. 

 

 
Kalupes pamatskolas bērni nodarbībās, izmantojot saņemtās kancelejas 

preces 

 

 
Laucesas pamatskolas bērni ar saņemtajām kancelejas precēm 

 

 



Bāriņtiesu darbs 

Daugavpils novada Skrudalienas un Višķu bāriņtiesas, aizstāvot bērnu 

un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesības un intereses, 2020. gadā: 

• pieņēma 223 lēmumus (2019. gadā pieņemti 215 lēmumi). 

Neviens bāriņtiesu pieņemtais lēmums netika pārsūdzēts vai 

atcelts tiesā. 

• piedalījās 56 tiesas sēdēs. 

Aizgādības tiesības pārtrauktas 8 personām, bet par 26 personām 

bāriņtiesas lēma par prasību sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai. 

No ģimenēm tika izņemti 4 bērni. 

Lemjot par ārpusģimenes aprūpes veidu, bērniem primāri tiek 

nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē. 
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Ārpusģimenes aprūpes institūcijās uz šo brīdi ir 10 bērni, un bāriņtiesas 

kopā ar pārējiem novada dienestiem strādā pie tā, lai pēc iespējas lielākam 

bērnu skaitam tiktu nodrošināta iespēja augt ģimenē. 

 

 

2020. gadā ar bāriņtiesas lēmumu audžuģimenes statuss piešķirts 2 

ģimenēm. 

Par 4 bērniem bāriņtiesas lēma, ka adopcija ir bērna interesēs, bet viens 

bērns ar bāriņtiesas lēmumu nodots pirmsadopcijas aprūpē. 

Daugavpils novada bāriņtiesās ir 225 aizgādnības lietas personām ar 

daļēju rīcībspēju. 
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Daugavpils novada bāriņtiesas, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61. pantu, 

veica apliecinājumu un citu funkciju izpildi, kopskaitā veiktas 1534 

notariālās darbības. 

Uzdevumi: 

• Strādāt pie bāriņtiesu darbības modeļa izveides pēc novadu 

reformas, atbilstoši valsts noteiktajiem uzstādījumiem; 

• Turpināt īstenot pasākumus, kas sekmētu pēc iespējas lielākam 

bērnu skaitam izaugt ģimeniskā vidē; 

• Turpināt pilnveidot profesionālās kompetences un prasmes 

mācību semināros. 

 

Daugavpils novada sporta skola 

2020. gadā Daugavpils novada sporta skolā (turpmāk – Skola) 4 sporta 

veidos 11 treneru vadībā 16 dažādās vecuma un meistarības grupās ar 

sportu nodarbojās 233 izglītojamie. Galvenais Skolas uzdevums bija 

veiksmīgi nokārtot akreditāciju, sasniegt labus rezultātus Latvijas 

čempionātos, sagatavot sportistus, kuri spētu iekļūt Latvijas izlasē un 

startēt dažāda līmeņa starptautiskās sacensībās. 

 Uzdevums tika izpildīts godam. Neskatoties uz sarežģītajiem 

apstākļiem, kurus izveidoja pasauli pāršalkušais vīruss COVID-19, 

akreditācija tika nokārtota. Bijām vieni no “pionieriem”, kuri akreditāciju 

izgāja pilnībā attālinātā veidā. Tā notika 2 kārtās: 1. – Skolas vadība, 

darbinieki, izglītojamie un vecāki runāja ar komisiju ZOOM platformā, 2. 

– tika nofilmēti reāli treniņi un intervijas ar treneriem, uzfilmētais materiāls 

nosūtīts izvērtēšanai akreditācijas komisijai. 

Arī sportiskā ziņā 2020. gadu varētu 

vērtēt kā sarežģītu, bet veiksmīgu. 

COVID-19 dēļ nenotika plānotā 

pirmssezonas sagatavošanās, kā arī 

tika atceltas vairākas starptautiskas 

sacensības, kurām skolas izglītojamie 

bija izpildījuši normatīvus un ar kurām 

saistījām lielas cerības. Tā Edvīns 

Hadakovs 2019. gadā bija izpildījis normatīvus tāllēkšanā (7,10m) un 

trīssoļlēkšanā (14,20m) dalībai Eiropas čempionātā U-18 vecuma grupā 

vieglatlētikā, un plānos ietilpa arī starts Pasaules Ģimnaziādē 2020 (CH). 

Brīvās cīņas cīkstonis Rinalds Skorodihins uzvaras gadījumā Latvijas 

čempionātā būtu devies uz Eiropas kadetu čempionātu cīņu, bet, kā jau 

minēts, visas šīs sacensības atcēla.  



Tomēr arī tik sarežģītā sezonā bez panākumiem nepalikām. Divi 

audzēkņi tika iekļauti Latvijas izlasē un pārstāvēja Latviju starptautiskās 

sacensībās. Latvijas čempionātos izcīnītas 22 medaļas (6 zelta), kas šajā 

gadā bija ļoti atzīstams rādītājs. 

Joprojām augstā līmenī turpināja strādāt 

vieglatlētikas treneri Jana un Dmitrijs 

Hadakovi. Latvijas izlasē startēja 2 viņu trenētie 

vieglatlēti. Lielākais panākums ir Edvīna 

Hadakova divas zelta medaļas Baltijas valstu 

sacensības U-18 vecuma grupā, kā arī bronza 

pieaugušo konkurencē Prezidenta balvas izcīņā. 

20 medaļas izcīnītas dažādu vecumu Latvijas 

čempionātos, no kurām 5 zelta. Vairāk par 

izcīnītajām medaļām priecēja fakts, ka tik grūtos apstākļos, 2 mēnešus 

strādājot attālināti, 7 reizes izcīnot godalgas Latvijas čempionātos, skolas 

vieglatlēti laboja personiskos rekordus. Tas apliecina treneru augsto 

profesionalitāti.  

Brīvās cīņas sportisti, trenera Andreja Andrijanova vadīti, Latvijas 

čempionātos izcīnītas 2 medaļas (1 zelta). Objektīvs rezultātu kritums 

salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, jo visi Latvijas čempionāti bija paredzēti 

gada sākumā, tam arī tika pakārtota gatavošanās, organizējot sparinga 

treniņus, bet sacensības vai nu pārcēla vai atcēla vispār, un attiecīgi tika 

mazāk izcīnītas godalgas. 

Bokseriem, līdzīgi kā cīkstoņiem, tika atceltas vairākas starptautiskās un 

oficiālās sacensības, tajā skaitā Latvijas meistarsacīkstes. Bet sacensībās, 

kur piedalījāmies, tika izcīnītas godalgas, kā arī izpildīti kritēriji MT-6 

grupas pārcelšanai uz MT-7. Beidzoties mācību gadam, tika aizvērta SMP-

3 grupa. 

Volejbolisti trenējās kā interešu izglītības grupa un sacensībās 

nepiedalījās, tomēr ļoti priecēja lielā skolēnu atsaucība trenēties šajā grupā. 


