
 

INTEREŠU  IZGLĪTĪBA 

 

Daugavpils novadā darbs interešu izglītībā balstās uz programmu apgūšanu un izpildi 

izglītības iestādēs. Ik gadu notiek vidēji 30 kopējās novada aktivitātes, kurās piedalās 

aptuveni 2 500 skolēni un skolotāji. Gada laikā pasākumi aptver visus interešu 

izglītības žanrus: kultūrizglītību, vides izglītību. Novadā nav attīstīta tehniskā jaunrade. 

Daugavpils novada Izglītības pārvalde nodrošina Daugavpils novada skolēnu 

pārstāvniecību Latgales reģiona un republikas konkursos un pasākumos . Tā ik gadu 

notiek koru un tautas deju kolektīvu skates, vokālās mūzikas un mūsdienu dejas 

konkursi, vismaz trīs konkursi jaunajiem mākslas talantiem, vides izglītībā tie ir 

eksperimenti.  Naujenes pamatskolas, Vaboles un Špoģu  vidusskolu folkloras kopas 

katru gadu izcīna tiesības piedalīties Nacionālajā folkloras kopu salidojumā “Pulkā 

eimu, pulkā teku”. Skolu tautas deju kolektīvi (apm.10) ik gadu pārstāv Daugavpils 

novadu Vislatvijas sadancī “Latvju bērni danci veda”. Mūsu lepnums ir Naujenes 

Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris, kurš iegūst pirmās pakāpes Latvijas 

izglītības iestāžu orķestru vidū. Interešu izglītības norisēs līdztekus vispārizglītojošām 

skolām piedalās arī Medumu internātpamatskolas audzēkņi, pirmsskolas izglītības 

iestāžu bērni, Naujenes JISC. Esam iedibinājuši savus pasākumus: Izzinošais pasākums 

5.-6.klašu audzēkņiem “Daugavpils novada Prātnieks”; decembrī norit pasākumi 

pirmsskolas audzēkņiem u.c. 

Pamatprioritāte interešu izglītībā ir nepārtraukts darbs gatavojoties Dziesmu un deju 

svētkiem, rūpes par kultūras mantojuma saglabāšanu un tā nodošanu no paaudzes 

paaudzē. 2015. gada kulminācija  bija Daugavpils novada bērnu un jauniešu dalība XI 



Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Svētkos piedalījās 366 dalībnieki, 

no kuriem 328 bija svētku dalībnieku statuss. Salīdzinoši 2010. gadā Daugavpils 

novadu pārstāvēja 175 dalībnieki. 

Stiprinot bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu, ik gadu novada skolēni piedalās 

valsts karoga lentīšu locīšanas pasākumos, zīmējumu konkursā, vidusskolu pašpārvalžu 

erudītu konkursā “Par un ap Daugavpils novadu”, kā arī turpinās darbs pie novada 

izglītības sistēmas vēstures izpētes, sagatavojot materiālus krājuma “MANA SKOLA” 

izdošanai. Pirmais krājums izdots 2013. gadā, bet noslēdzošo krājumu plānojam izdot 

2018. gadā, tā godinot mūsu valsti 100. gadadienā. 

Šajā laika periodā tika vērsta uzmanība skolu deju pedagogu, mūzikas skolotāju, teātra 

pulciņu vadītāju tālākizglītības profesionālās izglītības kursiem, kā arī notika mācības 

skolu pašpārvalžu līderiem. 2017. gada pavasarī , sadarbībā ar Kultūras pārvaldi, 

plānojam kursus popgrupu vadītājiem. 

Katra mācību gada izskaņā tiek izvērtēta skolu aktivitāte un kvalitāte interešu izglītībā. 

Vidusskolu un pamatskolu grupā 1.-3. vietu ieguvēji saņem Daugavpils novada 

Pateicības un tiek prēmētas, saskaņā ar Nolikumu. 

 

Laureāti 

gads Pamatskolu grupā Vidusskolu grupā 

2012./13.mācību gads 1.Kalupes pamatskola 

2.Silenes pamatskola 

3.Nīcgales pamatskola 

1.Medumu vidusskola 

2.Vaboles vidusskola 

3.Sventes vidusskola 

2013./14.mācību gads 1.Medumu pamatskola 

2.Nīcgales pamatskola 

3.Kalupes pamatskola 

1.Špoģu vidusskola 

2.Sventes vidusskola 

3.Vaboles vidusskola 

2014./15.mācību gads 1.Medumu pamatskola 1.Špoģu vidusskola 
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2.Nīcgales pamatskola 

3. Kalupes pamatskola 

2.Vaboles vidusskola 

3.Sventes vidusskola 

2015./16.mācību gads 1.Naujenes pamatskola 

2.Lāču pamatskola 

3.Medumu un Silenes 

pamatskola  

1.Špoģu vidusskola 

2.Vaboles vidusskola 

3.Sventes vidusskola 

 

Trūkumi darbā: 

• Skolās palēnināti tiek sekmēta nacionālo minoritāšu bērnu un jauniešu 

kolektīvu darbība, veicinot patriotisko audzināšanu multikulturālā vidē un 

ikvienas tautas kultūras mantojuma saglabāšanu; 

• Skolās nav tehniskās jaunrades pulciņu, jo trūkst pedagogu  kadru šajā jomā, kā 

arī nepieciešams kvalitatīvs tehniskais nodrošinājums; 

• Trūkst mūzikas pedagogu .   


