Atskaite par 2017. gadu
Ar 2017. gada 1. septembrī tika veikta izglītības iestāžu tīkla
optimizācija - slēgta Nīcgales sākumskola. Joprojām turpina samazināties
skolēnu skaits novada izglītības iestādēs, 2017./2018. mācību gadā
vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits ir 1411 (iepriekšējā mācību gadā bija
1449). Sakarā ar to samazinās arī valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai, kas uzliek pašvaldības budžetam papildus slogu.
Ar mērķi veicināt novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu un
direktoru kvalitatīvo izaugsmi, konkurētspējas prasmju un iemaņu
attīstību, kā arī ar mērķi novērtēt pedagogu ieguldīto darbu izglītojamo
attīstības dinamikā 2017. gadā bija ieplānoti līdzekļi 15000 euro labāko
skolotāju materiālai stimulēšanai.
2018. gadā iecerēts turpināt īstenot vairākus iesāktos Erasmus+
programmas projektus, projektu par karjeras izglītības speciālistiem,
projekts par kompetenču pieeju mācību saturā projekts “Proti un dari” un
citus.
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.
Daugavpils novada skolēniem tika organizētas 15 olimpiādes, kurās
piedalījās 232 skolēni.
Izglītības pārvalde nodrošināja valsts pārbaudes darbu, tai skaitā
centralizēto eksāmenu organizēšanu novada izglītības iestādēs, sertifikātu
saņemšanu un rezultātu apkopošanu. Visi novada skolu 9. un 12. klašu
absolventi sekmīgi kārtoja valsts pārbaudes darbus. Ikgadu Izglītības
pārvalde organizēja mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu lasījumus, konkursus, skates un konferences.
Nodrošināja skolēnu olimpiāžu uzvarētāju piedalīšanos olimpiādēs valstī.
Labākos sniegumus atskaites periodā olimpiādēs uzrādīja Lauceses,
Medumu, Lāču pamatskolas, vidusskolu grupā labākās – Sventes, Špoģu,
Zemgales vidusskolas.

Novada absolventi labus rezultātus uzrādīja matemātikas, vēstures,
fizikas, bioloģijas valsts pārbaudes darbos. Skolēnu sniegumi jāuzlabo
angļu, latviešu valodā.
Organizētajos mācību gada noslēguma pasākumos tika godināti ar
Izglītības pārvaldes diplomiem un naudas prēmijām skolēni, kuri bija
mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji. Tika pasniegtas arī novada
pašvaldības naudas prēmijas atsevišķi pamatskolu un vidusskolu grupās,
kuras ieguva 1.-3. vietu olimpiāžu rezultātu kopsavilkumā un interešu
izglītībā.
Skolotāju dienā īpaša pateicība tika izteikta skolotājiem, kas ir
veltījuši savu darbu Daugavpils rajona un novada izglītības iestāžu
skolēniem 20, 25, 30 un vairāk gadu.
2017.gadā noorganizētas 6 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes,
kurās izskatīti 32 izglītojamie.
Medumu internātpamatskolas pedagogiem tika nodrošināta iespēja
piedalīties
pieredzes
apmaiņas
seminārā
Pelču
speciālajā
internātpamatskolā - attīstības centrā lai iepazītos ar profesionālās un
pirmsskolas programmas īstenošanas pieredzi, skolā izmantojamajiem
terapiju veidiem un citiem pasākumiem izglītojamo atbalstam, gūtu
informāciju par vizuāli telpisko diagnostikas materiālu un uzdevumu
izmantošanu, kas palīdzētu veidot mūsdienīgu, radošu pieeju diagnostikas
un mācību darbā.
Pieciem Medumu internātpamatskolas pedagogiem tika nodrošināta
iespēja apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A
programmu (6 st.) “Boal metodes pielietošana izglītībā”
Daugavpils novadā 7 vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek
integrēti 68 izglītojamie ar speciālajām vajadzībām.

Medumu internātpamatskolas pedagogi
iepazīstas ar pieredzi profesionālo izglītības
programmu īstenošanā Pelču speciālajā
internātpamatskolā

Noorganizēti divi informatīvi izglītojošie semināri atbildīgajiem par
audzināšanas darbu izglītības iestādēs.
Nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A
programmas apguve “Audzināšanas vadlīnijas” 18 novada pedagogiem.
Martā noorganizēta Daugavpils novada jauno vecāku dalība
konferencē “Viens bērns divās pasaulēs” Rīgā.
Oktobrī noorganizēts seminārs par pašizaugsmes programmu
jauniešiem “Avard”.
Decembrī īstenots pieredzes apmaiņas seminārs atbildīgajiem par
mācību un audzināšanas darbu Jelgavas Valsts ģimnāzijā par kompetenci
attīstošu mācīšanos, bet Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā pedagogiem bija
iespēja skatīt uz vērtībām balstīta audzināšanas darba īstenošanas pieredzi.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece I.Liepa-Nagle stāsta par skolas pieredzi

Projektu konkurss “Kopā būt!” Daugavpils novadā tiek organizēts jau
sesto gadu. 2017. gadā īstenoto 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, rosinātu brīvā laika
pavadīšanai kopā ar ģimeni, izzinot Latgales un valsts kultūru, vēsturi,
tradīcijas. 2017. gadā tika atbalstīta projektu īstenošana trijās novada
izglītības iestādēs:
Lāču pamatskolā tika noorganizētas radošās darbnīcas vecākiem kopā
ar bērniem:
• salmu dekoru izgatavošanu,
• oļu apgleznošanu,
• Latvju zīmju iepazīšana Līvānu amatniecības un mākslas
centrā, grāmatzīmju izgatavošanu ar latvju rakstu zīmēm,
• figūru izgatavošana skolas izziņas takai kopā ar mākslinieku
V. Grebežu.
• koka dekoru ar latvju zīmēm izgatavošana, ko veica tēvi kopā
ar zēniem. Vecāki atzina, ka ir gūta jauna pieredze kā pavadīt
brīvo laiku ar bērniem un sadarboties ar skolu.

Vecāki ar bērniem amatniecības un mākslas centra apmeklējuma laikā Līvānos apskatot
visgarāko tautisko rakstu jostu

Kalupes pamatskolā gatavojoties Latvijas simtgadei, vecāku un bērnu
kopīgs darbs fotoizstādes” Kalupes pamatskola atjaunotās Latvijas laikā”
izveidei, kas ietvēra šādas aktivitātes:
• skolas absolventu skolas gaitu izzināšana rīkojot tikšanās,
• fotomateriālu vākšana, atlase,
• praktiskās nodarbības vecākiem ar psiholoģi par dzīves
vērtībām un dzīves gudrību pārmantojamību paaudzēs,
• orientēšanās pēcpusdiena “Pa vecāku skolas takām” ar kopīgu
zupas vārīšanu uz ugunskura,
• tēvu un dēlu darbnīca stendu izgatavošanai,
• svētku galda klāšana un cienasta pagatavošanas nodarbības
kopā ar pārtikas tehnoloģi,
• izstādes atklāšanas noslēguma pasākums.
Zemgales vidusskolā projekta ietvaros vecākiem ar bērniem (5.-9. kl.)
tika noorganizētas šādas aktivitātes:
• sporta diena vecākiem kopā ar bērniem “Īsto tūristu diena” (ar
sporta spēlēm, orientēšanās uzdevumiem, kopīgu maltītes
pagatavošanu),
• kvests “Ģimenes pašbilde” Daugavpils cietoksnī,
• ekskursijas uz Naujenes novadpētniecības muzeju,
• radošās darbnīcas Daugavpils māla mākslas centrā,
• aktivitāte “Viena skolas diena vecākiem”, līdzdalība stundās,
diskusijas.
Projekts noslēdzās ar kopīgu pasākumu ”Mūsu draudzīgā ģimene”.
Vecāku kopīgās aktivitātes ar bērniem palīdzēja labāk izprast savus
bērnus un to kā viņi jūtas un kāds atbalstu no vecākiem ir nepieciešams.
Decembrī tika noorganizēts izglītojamo vecāku – skolu padomju
pārstāvju seminārs Lāču pamatskolā. Semināra ietvaros tika apskatīts plašs
vecākus interesējošu jautājumu klāsts. Semināra ietvaros vecākiem bija
lieliska iespēja gūt plašu ieskatu par Lāču pamatskolas darbu, diskusijā
noskaidrot atbildes uz daudziem interesējošiem jautājumiem. Ņemot vērā
to, ka tuvojās Latvijas simtgades pasākums, ar vecākiem tika pārrunāts
jautājums par nepieciešamību ģimenēs pievērst lielāku uzmanību valsts
piederības attieksmes veidošanā bērniem, paplašināt ģimenes tradīcijas,
kas veicinātu mūsu valsts tradīciju, kultūras izzināšanu. Vecāki tika
iepazīstināti projekta, kas ir dāvana Latvijas simtgadei “Latvijas skolas
soma” ieplānotajām aktivitātēm, kuras tiks uzsāktas 2018. gadā.

Vecāki saņem Lāču pamatskolas bērnu izgatavotās grāmatzīmes ar novēlējumu

Tika analizēta esošā situācija un sniegts metodiskais atbalsts novada
pagastu pārvaldēm par drošumprasību ievērošanu uzstādot, uzturot un
pilnveidojot bērnu rotaļu laukumus, kas sekmētu kopumā bērnu attīstībai
draudzīgāku un atbalstošāku vidi.
Jau ilgus gadus turpinās sadarbība ar Vācijas Republikas
Internacionālās Savienības e.V Ziemeļu nodaļu un Baltkrievijas
Republikas Vitebskas apgabalu.
Noslēgto sadarbības nodomu protokolu ietvaros jūlijā Silenes
pamatskolā noritēja jauniešu apmaiņas programma par vides aizsardzības
jautājumiem un līdzdalības iespējām vides saglabāšanā, kurā piedalījās
Daugavpils novada, Bad Doberanas (Vācija) un Vitebskas apgabala
(Baltkrievija) Mazolovas vidusskolas jaunieši. Tas palīdzēja jauniešiem ne
tikai vairāk uzzināt par vides aizsardzību, bet arī tuvāk iepazīt citu valstu
kultūru, tradīcijas, attīstīt saskarsmes prasmes, mācīties toleranci.

Apmaiņas programmas dalībnieki iepazīstas ar vides objektiem Silenē

Bāriņtiesu darba kompetenču un prasmju pilnveidošana
➢
Noorganizēti kursi bāriņtiesu darbiniekiem „Apliecinājumu
izdarīšanas aktualitātes bāriņtiesās”
➢
Noorganizētas radošās darbnīcas bāriņtiesu darbiniekiem
“Darbs ar klientiem bāriņtiesā” (16 st.)
➢
Sniegts atbalsts profesionālā kompetences līmeņa
paaugstināšanai noorganizējot pieredzes apmaiņas semināru bāriņtiesu
darbiniekiem, kura ietvaros tika nodrošināta iespēja iepazīties ar
Marijampoles (Lietuva) pašvaldības pieredzi atbalsta nodrošināšanai
bērniem bāreņiem, audžuģimenēm, darbu ar augsta sociālā riska ģimenēm,
pieredzi izvērtēšanas dokumentu sagatavošanai par personu rīcībnespējas
ierobežošanu.
➢
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām profesionālās izdegšanas
risku mazināšanai bāriņtiesu darbiniekiem decembrī tika noorganizēta
supervīzija, kuru vadīja psihoterapeite Aloīda Jurčenko

Bāriņtiesu darbinieki supervīzijas laikā

Lai sniegtu atbalstu maznodrošināto ģimeņu bērniem sagatavoties
mācībām skolā, nodrošinot bērnus ar nepieciešamajiem kancelejas
piederumiem, tiek turpināta sadarbība ar uzņēmumu SIA “Centrum
International” septembrī tika noorganizēta kancelejas preču saņemšana.
Kancelejas preču dāvinājuma summa bija EUR 1949.00 vērtībā.

Kancelejas preču saņemšana Medumu pamatskolā

2017. gadā notika 24 kopējās novada aktivitātes interešu izglītībā,
kurās piedalās aptuveni 2130 skolēni un skolotāji. Gada laikā pasākumi
aptver gandrīz visus interešu izglītības žanrus: kultūrizglītību, vides
izglītību. Skolās darbojas 138 interešu izglītības pulciņi.

Lielākie sasniegumi interešu izglītībā
Izzinošā konkursa “Daugavpils novada Prātnieks”. 2017. gadā
jautājumu loks skāra Latvijas dabas daudzveidību. Par Daugavpils novada
Prātnieku kļuva Vaboles vidusskolas komanda.

Daugavpils novada Prātnieks 2017

Pop un instrumentālā konkursa “No baroka līdz rokam” Latgales
novada kārtā 2. pakāpi ieguva Silenes psk. trio, Sventes vsk.
instrumentālais ansamblis, kā arī Vaboles vidusskolas folkloras kopa
“Kanči” ieguva 1. vietu gan Latgales novadā, gan finālkonkursā Rīgā.

Naujenes pamatskolas vokālais ansamblis ieguva 2. pakāpi Latgales
vokālās mūzikas konkursā “Balsis”.
11 skolu tautas deju kolektīvi virsvadītājas Antra Dombrovskas
vadībā piedalījās Vislatvijas sadancī “Latvju bērni danci veda” Kuldīgā.
Kalupes, Sventes un Vaboles skolu jaunie mākslinieki kļuva par
mākslas konkursa “Toņi un pustoņi” laureātiem. Sventieši piedalījās
Mākslas festivālā Bauskā.
Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” piedalījās Vislatvijas
folkloras kopu salidojumā “Pulkā eimu, pulkā teku” Vecpiebalgā.
Vasarā Naujenes pamatskolas folkloras kopas dalībnieki un Vaboles
vidusskolas Gaidas piedalījās republikas rīkotajās nometnēs.
Randenes pamatskolas skolēns ieguva 1. pakāpi Latgales novada
Skatuves runas konkursā.
Naujenes MMS pūtēju orķestris ieguva 1. pakāpi Latgales reģionālajā
konkursā.

Sventes vidusskolas jaunie mākslinieki gatavojas festivālam Bauskā

2017. gadā aizsākts vidusskolu pašpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas
cikls Daugavpils novada ietvaros. Gatavojoties Latvijas 100-gadei, notika
erudītu konkurss vidusskolu pašpārvalžu komandām “Par un ap Latgales
novadu”. Konkursā uzvarēja Špoģu vidusskolas komanda.
2017. gadā aizsākts darbs pie Daugavpils novada bērnu un jauniešu
jaunrades festivāla “Svētku prieks”. Papildfinansējuma saņemšanai
iesniegts projekts Valsts Kultūrkapitāla fondā.

Savu artavu esam ieguldījuši ar 5 pētniecības darbiem Latvijas
novadpētniecības projektā “Atceries Lāčplēšus”.
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. Tā 2016./2017. mācību gadā par labākajiem pamatskolu grupā
tika atzītas: 3. vieta Medumu, Naujenes un Silenes psk., 2. vietā Kalupes
psk., 1. vietā Lāču psk.; vidusskolu grupā : 3. vieta Špoģu vsk., 2. vieta
Sventes vsk., 1.vieta Vaboles vsk.

Šogad tika saņemti 9 projektu ideju pieteikumi konkursā “Uzlabosim
savu ikdienu!” no Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas,
Medumu, Naujenes, Salienas un Skrudalienas pagasta. Tālākai vērtēšanai
un aizstāvēšanai komisijas priekšā, kas notika 2. maijā, tika virzīti 7
projektu pieteikumi. Vērtēšanas rezultātā finansējumu ieguva šādi projekti:
Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Mēs dabā”
Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena”
projekts “Bumbojam Līksnā”
Maļinovas pagasta jauniešu biedrība “Jauniešu klubs “Maļinki””
projekts “Jaunieši ar prieku, bez stresa un skaistu ķermeni”
Medumu pagasta jauniešu biedrības “Medumu Cerība” projekts
“Medumu pagasta jaunieši par Zaļu Latviju”
Naujenes pagasta biedrības “DAVAI” projekts “Mazais princis
novadam”
Šogad tika nolemts par atbalstu 3 nometņu projektiem. Rezultātā tika
atbalstīti šādas projektu idejas:
• Kalkūnes pagasta biedrības “Stāvais krasts” projekts “Kopā’’;
• Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts
“Brīnumu koks;
• -Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena”
projekts “Kļūsti uzņēmējs”.
Piesaistītais projektu finansējums:
-Ir atbalstīts Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes
iesniegtais projekts “Brīvprātīgs atzīts” atklātajam projektu konkursam
“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Projekta ietvaros
organizēja aktivitātes, kas veicināja brīvprātīgā darba sistēmas attīstīšanu,
pilnveidošanu un popularizēšanu gan brīvprātīgo, gan brīvprātīgā darba

esošo un potenciālo organizētāju vidū. Vasaras laikā tika organizētas četras
tikšanās pagastos, kur notika diskusija starp jauniešiem, pagastu
pārvaldēm, jaunatnes darbiniekiem, skolu pārstāvjiem, uzņēmējiem,
karjeras konsultantiem par brīvprātīgo darbu, tā iespējām un
nepieciešamību. Septembrī organizēta profesiju nakts “Brīvprātīgs un
atzīts!”, kas tika veidota profesiju gadatirgus veidā, kur jauniešiem tiks
piedāvāta iespēja iepazīties ar dažādu uzņēmumu un organizāciju darbu,
iespējām brīvprātīgā darba jomā, NVA iespējām brīvprātīgajiem.
Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidošanai Daugavpils novadā, no projekta
līdzekļiem tika iegādātas arī brīvprātīgā darba grāmatiņas.
-Tika apstiprināts projekts “Attīsti sevi un savu novadu!”. Tas tika
īstenots ar mērķi, lai kopā ar Daugavpils novada jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem izstrādāt jaunu Daugavpils novada jaunatnes politikas
stratēģiju 2018.-2024. gadam. Projekta aktivitātēs tika iesaistīti vismaz 150
jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, jaunatnes darbinieki, Daugavpils
novada domes deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji, kā arī skolu direktori
un citi, kas tiešā un netiešā veidā tiek iesaistīti un spēj ietekmēt jaunatnes
politiku ne tikai novadā, bet arī valsts un Eiropas Savienības līmenī.
Projekta kulminācija notika 15.septembrī, kad norisinājās strukturētais
dialogs “Kafija ar politiķiem”. Uz šo pasākumu tika aicināti jaunieši,
novada domes pārstāvji, deputāti, pagasta pārvalžu pārstāvji, skolu
administrācijas, NVO pārstāvji, NVA pārstāvji, karjeras konsultanti,
uzņēmēji, eksperti.

Kafija ar politiķiem, 15.09.2017

Jaunatnes salidojums

Informatīvā tikšanās Salienā

