
 

 

IZGLĪTĪBA 

            

 

       2015. gadā  novadā tika saglabāts izglītības iestāžu tīkls. Novadā bija 11 

pamatskolas, 5 vidusskolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, Medumu  

internātpamatskola, Sporta skola, Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centrs. 

Vispārējās izglītības iestādēs uz gada 1. septembri mācījās 1594 skolēni ,t.sk. apguva 

izglītību latviešu valodā 922 (58%) skolēnu. Pirmsskolas izglītības grupās  - 497 

audzēkņi, t.sk. divās pirmsskolas iestādēs 185 bērnu. Skolēnu skaits salīdzinājumā ar 

2014. gadu samazinājies par 28, audzēkņu pirmsskolas grupās par 42.           

 

No valsts mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba 

samaksai tika saņemts EUR 2 125 716, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai – EUR 212056 un interešu izglītības programmu 

īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – EUR 86 162. Mācību procesa 

kvalitatīvai organizēšanai no pašvaldības budžeta tika apmaksātas 53.19 pedagogu 

likmes (340 000,00  EUR gadā). 

 

   Novadā tika organizētas 23 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās 146 

skolēni no Daugavpils novada. 

 

 
 

Skolēnu sniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs(%) 

 

Labākos sniegumus uzrādīja Tabores, Medumu, Nīcgales un Naujenes 

pamatskolas, vidusskolu grupā labākās – Sventes, Špoģu, Vaboles vidusskolas. 

Zemgales vidusskolas skolniece Tatjana Lukjanska ieguva 1.vietu valsts vides 

projektu  olimpiādē.  
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Sākumskolas olimpiādes dalībnieki 

 

 

 

Vizuālās mākslas novada olimpiādes uzvarētāju darbi tika ievietoti un izdoti 2016. gada 

laureātu kalendārā . 

 

 



 

 

 

     Tika koordinēta  centralizēto  valsts  pārbaudes  darbu  norise novada izglītības 

iestādēs.  Visi  novada  skolu  9. un12. klašu absolventi sekmīgi nokārtoja valsts 

pārbaudes darbus un saņēma valsts  sertifikātus. 

 

Valsts pārbaudes darbu novada rezultātu salīdzinājums ar vidējo valstī(%) 

 

Novada absolventi labus rezultātus tradicionāli uzrāda matemātikas, vēstures,  

fizikas, bioloģijas valsts pārbaudes darbos. Skolēnu sniegumi jāuzlabo angļu un 

latviešu valodā. 

Ļoti  labus rezultātus uzrādīja Špoģu, Vaboles vidusskolu absolventi, vājus 

vērtējumus ieguva Salienas vidusskolas absolventi. Pēc centralizēto eksāmenu 

rezultātiem Špoģu vidusskola ir atzīta par labāko skolu valstī nominācijā “Lauku 

vidusskolas”. 

           2015. gadā 12. klasi pabeidza 66 skolēni, no tiem 31 (47%) iestājās mācīties    

augstskolās. Labākie rezultāti ir Vaboles vidusskolai ( 80 %) un  Špoģu 

vidusskolai ( 76 %).  No Salienas vidusskolas aizgāja mācīties augstskolās tikai 

2 no 16 skolas absolventiem, Sventes vidusskolā – 5 no  14, Zemgales – 3 no 9.  
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Pedagoga prestižam nepieciešama atbilstoša tālākizglītība, jo iespēja apgūt 

jaunas prasmes nostiprina motivāciju strādāt skolā. Sakarā ar mācību priekšmetu 

standartu realizāciju mācību priekšmetos novada  skolotājiem bija organizēti 

informatīvie, praktiskie, kā arī izbraukuma semināri. Katrā novada  skolā tiek 

organizēts seminārs, kurā iestāde dalās ar savu labāko pieredzi mācību priekšmeta 

mācīšanā. 

 

 

 

 
Angļu valodas skolotāji pieredes apmaiņas seminārā Lāču pamatskolā 

 



 

 

 
Latviešu valodas skolotāji Naujenes pamatskolā 

 
Matemātikas skolotāji Kalupes pamatskolā 

 

Pirmsskolas skolotāji  pateicoties novada domes finansiālajam atbalstam 

paaugstināja savu kvalifikāciju kursos. Skolotājiem vajadzīgs augsts izglītības līmenis 



 

 

un kompetence veikt savu darbu gudri, apdomīgi un pārliecinoši, tāpēc tiek apmeklēti 

projektu un valsts finansētie tālākizglītības kursi. 

      Bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem mācību procesa organizēšanas  un 

integrēšanās sabiedrībā nodrošināšanas nolūkos tika: 

-noorganizētas 8 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās izskatīti 22 

izglītojamie; 

-Medumu internātpamatskolas pedagogiem tika nodrošināta iespēja piedalīties 

metodiskās dienas pasākumā  Kokneses internātpamatskolā-attīstības centrā; 

-Daugavpils novada pedagoģiski medicīniskās komisijas psiholoģiskās izpētes 

nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika iegādāts  Vekslera tests WISC-IV 

ar rokasgrāmatu, stimul materiāliem un protokoliem; 

-Daugavpils novadā  9 vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek integrēti  73 izglītojamie 

ar speciālajām vajadzībām.  

 
Medumu internātpamatskolas pedagogi iepazīstas ar digitālā galda izmantošanas 

iespējām Kokneses internātpamatskolā 

  



 

 

Uzdevumi 2016 gadam: 

-Turpināt  meklēt jaunus risinājumus atbalsta sistēmas nostiprināšanai  un pilnveidošanai 

bērniem ar speciālajām vajadzībām ; 

-Nodrošināt logopēda, psihologa   pakalpojumu pieejamību visiem novada bērniem; 

-Īstenot atbalsta pasākumus pedagogiem, lai pilnveidotu  mācību un audzināšanas darba 

metodiku, kas  palīdzētu īstenot pedagoģisko korekciju bērniem ar uzvedības 

traucējumiem. 

 

Tradicionāli novadā tika organizēts projektu konkurss ‘’Kopā būt!’’ .  Projektu mērķis  

bija kopīgi sadarbojoties skolai ar citu institūciju pārstāvjiem, rast inovatīvākas darba 

formas, lai pilnveidotu vecākiem  bērnu audzināšanas un sociālo kompetenču prasmes, 

kas sekmētu bērnu attīstībai draudzīgāku vidi. Tika atbalstīta projektu īstenošana trijās  

novada izglītības iestādēs: 

SVENTES VIDUSSKOLĀ 

Projekta ietvaros tika izmantotas grupas un individuālās sadarbības formas, aktivitātes 

un nodarbības vadīja skolas psiholoģe. Tika noorganizētas tikšanās ar  psihologu, 

sociālo darbinieku, nepilngadīgo lietu inspektori un mācītāju.  

Tika organizētas  intelektuālajās spēlēs starp vecākiem un bērniem, kopīgie izbraukumi 

pie dabas, ekskursijās, muzeju apmeklējumi.  

Projekta ietvaros izveidojās vecāku atbalsta grupa, kura nolēma turpināt tikties arī pēc 

projekta īstenošanas.  

 

 
Vecāku radošā darbnīca Sventes vidusskolā 



 

 

 

 

SALIENAS VIDUSSKOLĀ  
Projekts tika atklāts ar Trešo ģimeņu sporta svētku pasākuma organizēšanu. 

Projekta ietvaros tika izveidots skolas ģimeņu kalendārs , novadīta stunda kopā ar 

psihologu, kopā ar vecākiem organizētas darbnīcas videofilmu, kolāžu veidošanā, 

dāvanu izgatavošanā, meistarklase ”mana svētku torte” u.c.). Visi kopā apmeklēja teātra 

izrādes, notika ekskursija un Krāslavu. 

 

BIRZNIEKU PAMATSKOLĀ 

Projekta ietvaros tika noorganizētas tikšanās ar psihologu, vecāku un bērnu kopīgās 

radošās darbnīcas, piesaistot vecākus darbnīcu vadīšanai, ģimeņu svētki, radošo darbu, 

foto  izstādes, kopīgs pārgājiens uz Dervanišķu ezeru. 

Vecākiem un bērniem bija organizēta kopīga ekskursija uz Daugavpils mākslas un 

novadpētniecības muzeju. 

Vecāki īpaši atzīmēja ārpus skolas organizēto pasākumu nozīmi, jo tie sekmē 

saliedēšanos starp bērniem, vecākiem un pedagogiem un uzlabo sadarbību un 

savstarpējo uzticēšanos starp vecākiem un skolu. 

 

Vardarbības risku novēršanai un izpratnes veicināšanai par preventīvo pasākumu 

nozīmi bērnu pasargāšanai no vardarbības sadarbībā ar Latvijas pašvaldību mācību 

centru divām pedagogu grupām (37 cilvēki) tika noorganizēti  24 stundu kursi : 

-klašu audzinātājiem ”Vardarbības (mobinga) cēloņi, sekas un risinājumi skolās”; 

-pirmsskolas skolotājiem ”Bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodes pirmsskolā”. 

 

Tika sniegts atbalsts novada skolēnu dalībai kustības „Bērniem draudzīga skola” 

ietvaros organizētajā konferencē  Rīgā,  kurā  piedalījās Vaboles, Špoģu  un  Salienas 

vidusskolu skolēni.   

 

Decembrī tika noorganizēts  izglītojamo vecāku – skolu padomju pārstāvju seminārs 

Sventē. Semināra ietvaros tika apskatīts plašs vecākus interesējošu jautājumu klāsts. 

Semināra ietvaros  vecākiem bija lieliska iespēja gūt plašu ieskatu par Sventes 

vidusskolas  darbu, diskusijā noskaidrot atbildes uz daudziem interesējošiem 

jautājumiem.  

Ņemot vērā to apstākli, ka Daugavpils novada sporta skolas administrācijas telpas arī 

atrodas Sventes vidusskolā, tad vecākiem bija iespēja tikties ar sporta skolas direktoru 

Jāni Skrindu, kurš pastāstīja par atbalstu novada bērniem un jauniešiem sportiskā 

potenciāla attīstīšanai. Semināra ietvaros tika aktualizēti jautājumi par bērnu drošības 

riskiem. Sēlijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektore  pastāstīja par drošību internetā un 

kā pasargāt bērnus, lai tie nekļūtu par vardarbības upuriem. 



 

 

 

 

 

Vecāku tikšanās ar novada sporta skolas direktoru Jāni Skrindu 

 

Uzdevumi: 

- Sekmēt izglītojamo patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšanu un 

aktivizēt audzināšanas darba virzienus pasākumu īstenošanā gatavojoties Latvijas 

simtgadei; 

- Turpināt līdzdarboties uz savstarpējo sapratni un draudzību vērstu  izglītojamo attiecību 

veidošanā un sekmēt veselīga dzīvesveida  pamatprasmju apguvi; 

-Strādāt pie izglītojošajiem pasākumiem vardarbības risku mazināšanai; 

-Turpināt strādāt pie pasākumu īstenošanas vecāku kompetenču un prasmju 

pilnveidošanai bērnu audzināšanas jautājumos. 

 

Jau vairāk kā piecpadsmit gadus turpinās sadarbība ar Vācijas Republikas 

Internacionālās Savienības  e.V  Ziemeļu nodaļu  
Tiekoties ar  Vācijas sadarbības partneriem Rīgā šī gada 21., 22.janvārī tika aktualizēta 

un saskaņota 2015. gadā noslēgtā sadarbības nodomu protokolā iekļauto  pasākumu 

īstenošana, kas 2016.gadā paredzēs sekojošo: 

-Daugavpils novada jauniešu  piedalīšanās vasaras nometnē Vācijā; 

- Divu novada audžuģimeņu viesošanās Vācijā ( 16 personas); 

-Vācijas kolēģi gatavos pieteikumu „Erasmus + ”programmai ar mērķi īstenot projektu 

par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas aspektiem, kura ietvaros novada 

speciālistiem būtu iespēja iepazīties ar Vācijas pieredzi.  



 

 

 
 

 

 
2016.gada sadarbības  pasākumu aktualizēšanas brīdī , piedaloties Daugavpils  novada domes  un 

Vācijas Republikas internacionālās savienības e.V-Ziemeļu nodaļas  pārstāvjiem. 

 

 

 

Sadarbības ietvaros atskaites periodā notika  jauniešu apmaiņa, kad Vācijas jaunieši 

viesojās Latvijā . Jauniešu apmaiņa  jau ir kļuvusi par ilggadēju tradīciju, bet šovasar 

pirmo reizi Vācijas jauniešiem bija iespēja kopā ar mūsu novada jauniešiem , ņemt 

dalību XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku aktivitātēs. 

 

 

 
Vācijas jaunieši 

 



 

 

 

Uzdevumi : 

Meklēt jaunas iespējas  Eiropas fondu finansējuma piesaistīšanai  jaunu  sadarbības 

projektu īstenošanā. 

 

Bāriņtiesu darba kompetenču un prasmju pilnveidošanai noorganizēts pieredzes 

apmaiņas seminārs bāriņtiesu darbiniekiem, kura ietvaros tika nodrošināta iespēja 

iepazīties ar Jelgavas novada bāriņtiesas darba organizēšanas aspektiem un bērnu bāreņu 

atbalsta iespēju nodrošināšanas pieredzi  Īslīces SOS bērnu ciematā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās ar Jelgavas novada bāriņtiesas darbiniekiem 

 

Noorganizēti kursi bāriņtiesu darbiniekiem „Bāriņtiesas loma kriminālprocesā, 

pārstāvot personas intereses”. 

 

Uzdevumi: 

-Nodrošināt atbalstu   Bāriņtiesas likuma grozījumu īstenošanai bāriņtiesu darbā; 

-Aktivizēt darbu  jaunu audžuģimeņu,  viesģimeņu   piesaistei; 

-Turpināt pilnveidot profesionālās kompetences un prasmes mācību un pieredzes 

apmaiņas semināros. 

 

     Lai sniegtu atbalstu maznodrošināto ģimeņu bērniem sagatavoties mācībām skolā , 

nodrošinot bērnus ar  nepieciešamajiem  kancelejas piederumiem , tiek turpināta 

sadarbībā ar uzņēmumu SIA ‘Centrum  International”. Septembrī tika noorganizēta 

kancelejas preču saņemšana. Kancelejas preču dāvinājuma summa bija  EUR  1249.00 

vērtībā . 

 



 

 

 
Kancelejas preču saņemšana Medumu pamatskolā 

 

Daugavpils novada sporta skolas atskaite 

par darbu 2015.gadā 
Daugavpils novada sporta skolā (turpmāk-Skola) 13 treneru vadībā 17 dažādās 

vecuma un meistarības grupās ar sportu nodarbojas 245 izglītojamie. Galvenais Skolas 

uzdevums 2015.gadā bija veiksmīgi startēt Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas 

čempionātos un turpināt Skolas paplašināšanos.  

2015. gadā Sporta skolas struktūra: 

 

VIEGLATLĒTIKA 
Nodarbību vieta Audzēkņu skaits 

Lāču pamatskola 13 

Salienas vidusskola 20 

Špoģu vidusskola 44 

Kalupes pamatskola 17 

Vaboles vidusskola 24 

Daugavpils vieglatlētikas manēža 31 

Sventes vidusskola 20 

Kopā:                                                10 treniņu grupas, 9 treneri, 169 audzēkņi 

BRĪVĀ CĪŅA 
Nodarbību vieta Audzēkņu skaits 

Silenes  pamatskola 12 

Sporta zāle “Ceļinieks” 48 



 

 

Kopā: 6 treniņu grupas, 3 treneri, 60 audzēkņi 

BOKSS 
Nodarbību vieta Audzēkņu skaits 

Kalkūnu pagasts 16 

Kopā: 1 treniņu grupa, 1 treneris, 16 audzēkņi 

 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde izcīnītas 4 zelta, 1 sudraba un 3 bronzas medaļas. 

  

Novadu un pilsētu kopvērtējumā pēc izcīnītajām medaļām novada sporta skolai ir  

13.vieta  86 novadu konkurencē . 

 

Latvijas čempionātos izcīnītās 36 medaļas  

- Zelta – 8 (vieglatlētikā – 3, brīvajā cīņā – 5); 

- Sudraba – 11 (vieglatlētikā – 7, brīvajā cīņā – 2, boksā – 2); 

- Bronzas – 17 (vieglatlētikā – 8, brīvajā cīņā - 4, boksā – 5). 

 

    Septiņu skolu izglītojamie tika iekļauti Latvijas izlases sastāvā un pārstāvēja Latviju 

Starptautiskās sacensībās, tanī skaitā: 

Eiropas čempionātos – 2 izglītojamie; 

Baltijas valstu sacensībās vieglatlētikā – 2; 

2015.gada Starptautiskajās bērnu vieglatlētikas spēlēs Varšavā – 3. 
 

      Starptautiskajās bērnu vieglatlētikas spēlēs Varšavā Latvijas izlases sastāvā treneru 

Janas un Dmitrija Hadakovu audzēknis Edvīns Hadakovs izcīnīja 2.vietu tāllēkšanā, 

Olga Ignatjeva 4.vieta 300m skrējienā, Aina Zubrova (treneris J.Petrovskis) 6.vieta 

tāllēkšanā. 

 

  Treneru Janas un Dmitrija Hadakovu audzēknes Marija Andrejeva (U-18) un Kristīne 

Vadakarija (U-16) Baltijas valstu vieglatlētikas sacensībās izcīnīja attiecīgi 2.vietu 

tāllēkšanā un 3.vietu trīssoļlēkšanā. 

 

Ttrenera Sergeja Petrakova audzēkne Kristīne Jevsejeva piedalījās Eiropas čempionātā 

krosā.  

 

 



 

 

 
 

Marina Andrejeva 3.vietā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 

 

Brīvās cīņas nodaļā 3 treneru vadībā 2015.gadā nodarbojās 60 bērni. Jaunas 

grupas netika atvērtas, bet kā jaunumu gribētos atzīmēt, ka 2015.gadā Skola pirmo reizi 

rīkoja atklāto čempionātu brīvajā cīņā zēniem.  

Līdzīgi, kā vieglatlētiem sportiskā ziņā nodaļai gads bijis ļoti veiksmīgs. Brīvās 

cīņas sportisti bija galvenie Skolas panākumu kaldinātāji Latvijas Jaunatnes Olimpiādē. 

No 8 medaļām 5 izcīnīja tieši cīkstoņi, tanī skaitā visas 4 novada zelta medaļas.  

Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā brīvajā cīņā kadetiem startēja Andreja 

Andrijanova audzēknis Aleksandrs Potapovs un debijas reizē izcīnīja 13.vietu. Arī citās 

Latvijas un starptautiskajās sacensībās rezultāti bija atzīstami.  

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde: 

Čempioni – Aleksandrs Potapovs, Aleksandrs Stepanovs, Ivars Šumskis, 

Veronika Zujeva. 

Trešā vieta – Jevģēnijs Ostapko. 

Latvijas čempionāti: 

Čempioni 

Junioriem - Aleksandrs Stepanovs, Aleksandrs Potapovs, Līga Kozinda 

Kadetiem - Aleksandrs Stepanovs, Aleksandrs Potapovs. 

2.vietas 

Junioriem - Veronika Zujeva 

Kadetiem – Ivars Šumskis 

3.vietas 

Pieaugušie – Juris Ņezjamovs 

Junioriem – Jevģenijs Ostapko 

Kadetiem – Sergejs Ešenvalds 

Jauniešiem – Sergejs Šatrevičs 



 

 

 

 
 

Skolas boksa nodaļā treneris Gļebs Zujevs 2015.gadā nodarbojas ar 16 Kalkūnu 

pagasta bērniem. Lai arī sasniegumi vēl atpaliek no brīvās cīņas un vieglatlētu 

panākumiem, tomēr jāatceras, ka nodaļa Skolā darbojas tikai 2.gadu, tāpēc sasniegtie 

rezultāti ir visnotaļ cerīgi. 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 

3. vieta Valērijs Ivanovs 

Latvijas meistarsacīkstes 

Čempioni - nav 

Otrās vietas – Ņikita Zujevs, Valērijs Ivanovs 

Trešās vietas – Artjoms Boltrķevičs, Aleksandrs Rabotjaga, Vjačeslavs 

Strazdoniks, Česlavs Svirka, Gļebs Markovs 

 
Skolas boksa nodaļa ar treneri Gļebu Zujevu (otrais no labās).  

 



 

 

 
INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 

2015. gadā interešu izglītībā Daugavpils novadā notika 29  aktivitātes, kurās piedalījās  apmēram 2 480  

Daugavpils novada skolēni un skolotāji. 

 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, koru koncerts, Rīga, 12. 07.2015. 

   2015. gadā galvenais pasākums interešu izglītības jomā  bija mūsu novada bērnu un jauniešu dalība 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Svētkos piedalījās 366  dalībnieki, no kuriem 328  

tika piešķirts Svētku dalībnieku statuss. 

 (2010.gadā Daugavpils novadu pārstāvēja 175 dalībnieki). 

 

Gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem par 1. pakāpes laureātiem kļuva 8 tautas deju kolektīvi 

(Nīcgales, Lāču pamatskolas, Špoģu, Vaboles, Zemgales vidusskolas), 2. pakāpes- 3 kolektīvi ( 

Medumu un Kalupes pamatskolas), 3.pakāpes-Medumu pamatskola 

Radošo darbnīcu konkursā “Rakstu darbi” Sventes vidusskolas pulciņš “Saimniecīte” ieguva 1.vietu. 

Ar radošo darbnīcu Svētkos piedalījās arī Medumu internātpamatskolas audzēkņi.  

Naujenes mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris atlases skatē ieguva 1. pakāpi A grupas orķestru 

vidū.  

Esam gandarīti  ka par Svētku dalībniekiem kļuva visi mūsu koru dziedātāji: Naujenes pamatskolas 

koris, Lāču pamatskolas un Špoģu vidusskolas apvienotais koris, Silenes pamatskolas un Sventes 

vidusskolas apvienotais koris. 

Mākslas darbu izstādē “Rakstu darbi” novadu pārstāvēja Biķernieku pamatskolas M. Bogdanovas un 

Vaboles vidusskolas Jāņa Pudāna darbi. Augstus sasniegumus Latvijas atlases skatēs guva arī Vaboles 

vidusskolas un Špoģu vidusskolas folkloras kopas. 

-Stiprinot bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu un suminot Latviju 97. dzimšanas dienā, notika un 

atsaucību guva virkne pasākumu: zīmējumu konkurss “Mani Dziesmusvētki”, vidusskolu pašpārvalžu 

erudītu konkurss “Par un ap Daugavpils novadu”. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku 

koncerts klātesošos priecēja Daugavpils novada  Valsts svētku svinīgajā pasākumā . 



 

 

 
Izstādes “Mani Dziesmusvētki” atklāšana, DNKC 10.11. 2015. 

 Rudens brīvdienās notika mācības skolu pašpārvalžu līderiem “ Darbs komandā”. 

 Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas konkursa “Lidice” ietvaros Nīcgales pamatskolas 

skolnieces Alises Bernānes un Medumu pamatskolas skolēna Vladimira Goršantova darbi 

ceļoja uz Čehiju 

 Pēc ilga pārtraukuma par gada atraktīvāko norisi kļuva pasākums pirmsskolas audzēkņiem 

“Balts no abiem galiem”.    

 
“Balts no abiem galiem”, DNKC 10.12.2015. 

Trūkumi: 

 Mazā materiāla apjoma dēļ netika izdota “Mana skola” 4. grāmata ( Otrā Pasaules kara laiks). 

 Skolās nepilnīgi tiek izmantoti iespējamie resursi  nacionālo minoritāšu bērnu un jauniešu 

kolektīvu darbībai, veicinot patriotisko audzināšanu multikulturālā vidē un ikvienas tautas 

kultūras mantojuma saglabāšanā.  

-Izvērtējot skolu aktivitāti un kvalitatīvos rādītājus interešu izglītībā 2014./2015. mācību gadā, labākā 

vidusskolu grupā ir Špoģu vidusskola, tai seko Vaboles un Sventes vidusskolas; pamatskolu grupā 

vislabākie radītāji ir Medumu pamatskolai, tai seko Nīcgales un Kalupes pamatskolas. 


