
 

Atskaite par 2018.gadu 

Mācību process 

Daugavpils novadā 2018. gadā darbojās 5 vidusskolas, 9 pamatskolas (tai skaitā 

internātpamatskola), 2 pirmskolas izglītības iestādes, Sporta skola un Malnavas 

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

iestādēs bija sekojošs: vidusskolās – 953, pamatskolās (tai skaita internātpamatskolā) – 

772, pirmsskolas iestādēs – 208, Sporta skolā – 207, Malnavas koledžas izglītības 

programmu īstenošanas vieta “Višķi” – 121. Daugavpils novada izglītības iestādēs 

strādāja 356 pedagogi.  

2018. gadā Daugavpils novadā tika organizētas 17 olimpiādes un zinātniski 

pētnieciskie darbu lasījumi. Novadā skolēni ieguva 69 apbalvojumus (naudas balvas), 

no tiem 1. vietas - 14, 2. vietas - 20, 3. vietas - 20, atzinības - 15. Valstī: 3. vietu Latviešu 

valodas valsts olimpiādē ieguva Kalupes pamatskola skolniece Rainita Zavadska, 

atzinība Matemātikas valsts olimpiādē Aleksejam Ņekraševičam Špoģu vidusskola, 

atzinība Krievu valodas (svešvaloda) valsts olimpiādē Valērijai Ļebedjokai, Špoģu 

vidusskola, Latgales reģionā: Jevgenijai Kalinčukai un Valentīnam Meinertam no 

Sventes vidusskola 3. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 

konferencē. Daugavpils novada skolēniem tika organizēti 7 konkursi. 

2017./2018. 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 ieguva Kalupes 

pamatskola, 2. vietu Medumu pamatskola, 3. vietu Lāču pamatskola. Vidusskolu grupā 

1. vieta Špoģu, 2. vieta Sventes un 3. vieta Vaboles vidusskolai. 

Daugavpils novada mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem tika 

nodrošināta iespēja piedalīties Valsts Izglītības satura centra organizētos mācību jomu 

koordinatoru semināros Rīgā. Novadā tika organizēti 12 mācību priekšmetu metodisko 

apvienību skolotāju semināri, no tiem divi izbraukuma. Izglītības iestāžu vadītajiem 

tika organizēti 4 semināri, no tiem viens izbraukuma, metodiskās apvienības vadītājiem 

viens seminārs. Tika organizēti kursi: 17 - sporta skolotājiem un 20 - izglītības iestāžu 

vadītājiem. 

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. 

2018.gadā noorganizētas 9 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās 

izskatīti 28 izglītojamie. 



Daugavpils novadā darbojās 2 pirmsskolas izglītības iestādes (Naujenes 

pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” un Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde 

„Sprīdītis”) un 13 skolas (tai skaitā internātpamatskola), kuras īstenoja pirmsskolas 

izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 494 audzēkņi, no tiem 

208 izglītojamie 5-6 gadīgo grupās (apmācības tika organizētas gan valsts valodā, gan 

bilingvāli). Pedagogiem tika organizēts seminārs, lai iepazīstinātu ar informāciju par 

jauno vadlīniju izstrādi un gaidāmajām izmaiņām pirmsskolas izglītībā. Pirmsskolas 

pedagogi klātienē iepazinās ar projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” nostādnēm, 

apmeklējot semināru un radošās darbnīcas Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. Pedagogi 

savu kvalifikāciju paaugstināja kursus „Džimbas 9 soļu drošības programma” un pēc 

katras izglītības iestādes individuāli izstrādātas programmas. Izglītības iestādēs tika 

organizēti tematiski – izglītojoši pasākumi audzēkņiem, kā arī pasākumi kopā ar 

vecākiem. 

Interešu izglītība 

2018. gadā notika 20 kopējās novada aktivitātes, kurās piedalījās aptuveni 3130 

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

kultūrizglītību, vides izglītību. Skolās darbojas 125 interešu izglītības pulciņi. 

Lielākie sasniegumi: 

• Izzinošā konkursa “Daugavpils novada Prātnieks”. 2018. gadā jautājumu loks 

skāra Latvijas simtgades notikumus un Latgales kultūrvides izzināšanu. Par 

Daugavpils novada Prātnieku kļuva Vaboles vidusskolas komanda; 

 
Daugavpils novada Prātnieks 2018 

• Pop un instrumentālā konkursa “No baroka līdz rokam” 1. pakāpes diploms 

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

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



Sventes vidusskolas popgrupai “Presto” un Silenes pamatskolas popgrupai 

“Liesmiņa” (sk. R. Almakajeva); 

• 9 skolu tautas deju kolektīvi virsvadītājas Antra Dombrovskas vadībā piedalījās 

Vislatvijas sadancī “Latvju bērni danci veda” Daugavpilī; 

• Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” piedalījās Vislatvijas folkloras 

kopu salidojumā “Pulkā eimu, pulkā teku” Līvānos; 

• Lāču pamatskolas skolniece Alisija Ovčiņņikova, Vaboles vidusskolas 

skolnieces Linda Podniece un Amanda Semjonova ieguva 1. pakāpi Latgales 

novada Skatuves runas konkursā; 

• Naujenes MMS pūtēju orķestris ieguva 1. pakāpi Latvijas izglītības iestāžu 

pūtēju orķestru ikgadējā skatē; 

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

1. vietu ieguva Zemgales vidusskolas komanda; 

2018. gada lielākais un nozīmīgākais interešu izglītības notikums – Daugavpils 

novada bērnu un jauniešu jaunrades festivāls “Svētku prieks”, kurš norisinājās Višķu 

estrādē 2. jūnijā. Festivālā piedalījās 720 novada skolēni un skolotāji, tostarp skolu koru 

un vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu dalībnieki, vides eksperimentu 

komandas, mākslas pulciņa un plenēra dalībnieki, pirmsskolu un novada Sporta skolas 

audzēkņi, kā arī marionešu teātra, instrumentālā ansambļa un mūsdienu deju grupu 

dalībnieki. Pasākumā tika suminātas arī skolas, kuras šajā mācību gadā uzrādījušas 

vislabākos rezultātus interešu izglītībā un mācību olimpiādēs novada, reģionālajā un 

valsts mērogā. Pamatskolu grupā par 1. vietu interešu izglītībā un 1. vietu mācību 

olimpiādēs ar 250 eiro naudas balvu tika apbalvota Kalupes pamatskola, vidusskolu 

grupā par 1. vietu mācību olimpiādēs un 2. vietu interešu izglītībā ar 330 eiro naudas 

balvu tika apbalvota Špoģu vidusskola, tāpat par labiem panākumiem tika sumināta 

Medumu pamatskola, Lāču pamatskola un Naujenes pamatskola, kā arī Sventes 

vidusskola un Vaboles vidusskola. 

 
Svētku prieks 2018 



2018. gadā turpinājās vidusskolu pašpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas cikls 

Daugavpils novada ietvaros. Gatavojoties Latvijas 100-gadei, iniciatīvas “Latvijas 

skolas soma” ietvaros notika erudītu konkurss vidusskolu pašpārvalžu komandām 

“Trāpi simtniekā”. Konkursā uzvarēja Špoģu vidusskolas komanda. 

Sagaidot Latvijas simto dzimšanas dienu, novadā aizsākta jauna 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 31 skolēnu no 17 Daugavpils novada 

izglītības iestādēm. Pateicības veltes tika pasniegtas arī labāko eseju autoriem par tēmu 

“Kāda būs Latvija un mana skola 2118. gadā?”. 

Goda diena 2018 

Daugavpils novada sporta skola 

Daugavpils novada sporta skolā (turpmāk-Skola) 3 sporta veidos, 11 treneru 

vadībā 17 dažādās vecuma un meistarības grupās ar sportu nodarbojās 230 izglītojamie. 

Galvenais Skolas uzdevums 2018.gadā bija veiksmīgi startēt Latvijas čempionātos un 

sagatavot labākos sportistus Latvijas izlasei.  

Uzdevums tika izpildīts godam. 2018.gadā Latvijas čempionātos izcīnītas 32 

godalgas no kurām 8 zelta un 3 audzēkņi iekļuva Latvijas izlasē. 

Patīkami turpina pārsteigt vieglatlētikas treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi, kuru 

audzēkņi no jebkura mēroga sacensībām atgriezās ar godalgām, apliecinot, ka viņu 

treneri viennozīmīgi ir starp Latvijas labākajiem jaunatnes treneriem. Kopumā Latvijas 

čempionātos dažādās vecuma grupās šī ģimenes treneru tandēma sportisti izcīnīja 13 

godalgas, no kurām 5 ir zelta. Treneru audzēkne Olga Ignatjeva godam nesa pasaulē 



Latvijas un Daugavpils novada vārdu. Olga bija iekļauta Latvijas izlases sastāvā  

startam Eiropas čempionātā vieglatlētikā U-18 vecuma grupā (24.vieta). Lai arī vieta 

nav no vadošajām, sasniegums ir jau normatīva izpildīšana un kvalificēšanās šīm 

prestižajām sacensībām, tā kā normatīvi ir ļoti augsti, līdz šim neviens novada sportists 

tos nebija izpildījis. Vēl Latvijas izlasē dažādās starptautiskās sacensībās piedalījās 

Mareks Meženiks un Ēriks Gusevs. Medaļas Latvijas čempionātos izcīnīja arī trenera 

Sergeja Petrakova (3 godalgas) audzēkņi. 

Vieglatlētiem mēģina turēt līdzi brīvās cīņas sportisti. Šajā sporta veidā 2018. 

sporta skolai bija pārmaiņu gads, jo sporta veida pilnveidošanās grupās notiek paaudžu 

maiņa, vairāki audzēkņi - Latvijas čempionātu uzvarētāji un Eiropas čempionātu 

dalībnieki noslēdza savu karjeru, bet, neskatoties uz to, Latvijas čempionātos 2 trenera 

Andreja Andrijanova audzēkņi kļuva par čempioniem un 8 izcīnīja godalgas.   

Boksā 2018.gadā Latvijas čempionu nebija, tomēr 3 sportisti izcīnīja 2.vietu un 3 

palika trešie.  

 
Attēlā: Olga Ignatjeva Eiropas U-18 čempionātā Ungārijā 

Dalība projektos 

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 realizējas projekti karjeras izglītībā un darbā ar apdāvinātajiem 

bērniem projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurā 

piedalās Randenes pamatskola, Vaboles vidusskola, Kalupes pamatskola, kā arī 

“Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu”, kurā piedalās 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde. 

https://edu.daugavpilsnovads.lv/projekti/kompetencu-attistiba/


Darbs ar jaunatni 

2018.gadā tika saņemti projektu ideju pieteikumi konkursā “Uzlabosim savu 

ikdienu!”. Vērtēšanas rezultātā finansējumu ieguva šādi projekti: 

- Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Pats dzimtā zemē 

esi”; 

- Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” projekts “24 

stundas dabā”; 

- Vaboles pagasta jauniešu biedrības  projekts “Telpu labiekārtošana Vaboles 

vidusskolā”; 

- Naujenes pagasta biedrības  projekts “ 100 km pretī Latvijas simtgadei”. 

Tika nolemts par atbalstu 3 nometņu projektiem. Rezultātā tika atbalstītas šādas 

projektu idejas: 

- Kalkūnes pagasta biedrības “Stāvais krasts” projekts “Pa pasaku takām”; 

- Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Apceļo Latviju”; 

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

pūra lāde”. 

Tika izstrādāta un apstiprināta Jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2018.-2024. 

gadam. Dokumenta plānošana tika balstīta uz galvenajām ar jauniešiem saistītām 

jomām: neformālo izglītību, jauniešu nodarbinātību, informācijas apkopošanu un 

pieejamību, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselību un sociālās vides iekārtošanu, 

brīvprātīgā darba organizēšanu. Izstrādājot stratēģiju, tika apkopota informācija arī no 

vairākiem jauniešu pasākumiem: informatīvās tikšanas (Skrudalienas, Medumu, 

Naujenes un Višķu pagasti), Jauniešu salidojums, Strukturētais dialogs “Kafija ar 

politiķiem”, “Jauniešu līderu skola”. Stratēģijas plānošanas pasākumi tika iekļauti 

Erasmus+ īstenotājā projektā “Attīsti sevi un savu novadu”. Projekta aktivitātes bija ļoti 

vērtīgas priekš stratēģijas izstrādes. Pateicoties jauniešu aktivitātei tika iegūta vērtīga 

informācija par jaunatnes darbu kopumā, palīdzot izvērtēt stiprās un vājās puses. Tika 

izvērtētā arī iepriekšējā stratēģija un tās darbības virzieni. Lielāka uzmanība ir jāpievērš 

jauniešu uzņēmējdarbības attīstībai novada teritorijā. Jauniešiem pietrūkst dažāda veida 

nometņu programmas. Liela uzmanība jāpievērš jauniešu izglītošanai, it īpaši tas ir 

saistīts ar latviešu valodas apguvi jauniešiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā 

valoda. Visi ieteikumi un komentāri tika ņemti vērā, izstrādājot stratēģiju un tās rīcības 

plānu. 

 
Novada jaunatnes salidojums 

 



Tika organizēts Strukturētais dialogs Daugavpils novada jauniešiem un 

pašvaldības pārstāvjiem. Jaunieši tika aicināti nākt uz tikšanos, paust savu viedokli un 

uzdot interesējošos jautājumus, lai kopīgi meklētu veidus, kā uzlabot jauniešu dzīves 

kvalitāti reģionā. Klātesošie Daugavpils novada domes deputāti sniedza atbildes uz 

jauniešu uzdotajiem jautājumiem. Jaunieši dalījās grupās un meklēja risinājumus 

piecām aktuālām jomām – darbam un atalgojumam; sportam, kultūrai un izklaidei; 

uzņēmējdarbības veicinošiem pasākumiem; izglītībai un izaugsmei; sadarbības starp 

jauniešiem un pašvaldību uzlabošanai. 

  
Forums “Panākumu skola” 

Pēc visu nepieciešamo priekšdarbu veikšanas (licences saņemšana, kosmētiskais 

remonts, mēbeļu, aprīkojuma iegāde, metodisko materiālu iegāde u.c.) uz Medumu 

internātskolas bāzes Medumos tika uzsākta: 

• Pirmsskolas speciālo izglītības programmu īstenošana izveidotajā 

pirmsskolā Bitīte no 2018. gada 5. marta. Pašreiz mācās 5 bērni. 

  

Pirmsskolas telpas 

• Profesionālās izglītības programmas “pavāra palīgs” īstenošana no 

2018.gada 1. septembra, kuru apgūst 7 izglītojamie. 

  
Audzēkņi nodarbību laikā Nodarbību telpa pavāra palīga profesionālo 

prasmju apguvei 



Sešiem Daugavpils novada pedagogiem tika sniegts atbalsts dalībai Kalifornijas 

Universitātes vadītajās agrīnās intervences Denveras metodes apmācībās. 

Sadarbībā ar Labklājības ministriju un Latvijas Autisma apvienību oktobrī tika 

noorganizēts: 

- profesionālās kompetences pilnveides seminārs  “Agrīno autisma pazīmju 

izpausmes un nepieciešamie atbalsta pasākumi” (6 st.) 44 pirmsskolas 

pedagogiem un speciālistiem ; 

- radošās darbnīcas 1.-6. klašu 19 pedagogiem “Vizuālais atbalsts skolā 

 stresa fona mazināšanai un uzvedības problēmu risināšanai” (6 st.) 
 

 
Radošā darbnīca pedagogiem 

 

Daugavpils novadā 8 vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek integrēti 67 

izglītojamie ar speciālajām vajadzībām. 

Uzdevumi: 

- Turpināt meklēt jaunus risinājumus atbalsta sistēmas nostiprināšanai un 

pilnveidošanai bērniem ar speciālajām vajadzībām; 

- Nodrošināt logopēda, psihologa   pakalpojumu pieejamību  novada bērniem; 

- Īstenot atbalsta pasākumus pedagogiem, lai pilnveidotu mācību un 

audzināšanas darba metodiku, kas palīdzētu īstenot pedagoģisko korekciju 

bērniem ar uzvedības traucējumiem. 

 

Audzināšanas darba virzienu pilnveidošana, ņemot vērā bērnu, jauniešu 

vajadzības un pastāvošās problēmas. 



Nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 

apguve 90 novada pedagogiem "Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā. 

Cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība." 

 

Profesionālās kompetences programmas apguve pedagogiem 

 

Nodrošināta iespēja Kalupes pamatskolai ņemt dalību Zviedrijas vēstniecības 

atbalstītajā “Glada Hudik” projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”, kura 

mērķis sekmēt toleranci un sapratni sabiedrībā par personām ar funkcionāla rakstura 

traucējumiem, mācīties būt līdzatbildīgiem. 

 
Tikšanās ar Rīgas pilsētas dienas aprūpes centra “Cerību tilts” jauniešiem 



Uzdevumi: 

- Turpināt īstenot pasākumus uz savstarpējo sapratni  vērstu izglītojamo attiecību 

veidošanai, radot iespēju apgūt zināšanas par dialoga veidošanas mākslu starp 

audzēkņiem, starp pedagogiem un audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem; 

- Īstenot īzglītojošus pasākumus vecākiem audzināšanas kompetenču un prasmju 

pilnveidošanai. 

- Nodrošināt projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” realizēšanu novada izglītības iestādēs. 

Turpinoties ilgstošajai sadarbībai (20 gadi) ar Vācijas Republikas Internacionālās 

Savienības e.V Ziemeļu nodaļu noslēgtā sadarbības nodomu protokola ietvaros  

2018.gada jūlijā seši Daugavpils novada skolu jaunieši piedalījās jauniešu 

apmaiņas programmā “Mēs esam mēs” Vācijā, Bad - Doberanā. 

Kopā ar vācu jauniešiem tika ņemta dalība daudzās radošajās darbnīcās, sporta 

aktivitātēs, kopā ar Kīlungsbornas Ūdens policiju, bija iespēja uzzināt vairāk par 

cilvēku glābšanu un palīdzības veidiem uz ūdens, iepazīti daudzi kultūras objekti, kas 

deva iespēju vairāk uzzināt par citas valsts jauniešu dzīvi, pilnveidoja valodas prasmes. 

  
 Jaunieši kopā ar ūdens policijas pārstāvi apgūst 

mezglu siešanas prasmi 

 

Īstenota Vācijas pensionāru brīvprātīgā iniciatīva-nodoti pensionāru adījumi 

(džemperi, cimdi, zeķes, cepures, šalles)  audžuģimenēs ievietotajiem bērniem. 

Tiekoties ar Vācijas sadarbības partneriem novembrī. tika noslēgts sadarbības 

nodomu protokols turpmākajiem trīs gadiem paredzot sekojošo: 

- jauniešu apmaiņas programmu īstenošanu; 

- piesaistot ESF fondu līdzekļus, īstenot projektu par jauniešu brīvprātīgā 

darba organizēšanas aspektiem, kura ietvaros novada speciālistiem darbam 

ar jaunatni būtu iespēja iepazīties ar Vācijas pieredzi; 

- speciālistu pieredzes apmaiņu. 

 

Uzdevumi: 

Meklēt jaunas iespējas Eiropas fondu finansējuma piesaistīšanai jaunu sadarbības 

projektu īstenošanā. 

 



Sniegts atbalsts profesionālā kompetences līmeņa paaugstināšanai: 

- “Bērnu personas datu aizsardzība un tās aktualitātes. Jaunā datu aizsardzības 

regula”(8 st.); 

- “Mediācija kā metode komunikatīvās kompetences paaugstināšanā darbā ar 

klientiem un kolektīvu(6st.); 

- Noorganizēta supervīzija bāriņtiesu darbiniekiem; 

- Sadarbībā ar Latvijas pašvaldību mācību centru noorganizēti kursi Bērnu tiesību 

aizsardzībā (40 st.). 

 

Uzdevumi: 

- Nodrošināt atbalstu normatīvo aktu prasību īstenošanai bāriņtiesu darbā; 

- Aktivizēt darbu jaunu audžuģimeņu, viesģimeņu piesaistei; 

- Turpināt pilnveidot profesionālās kompetences un prasmes mācību 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 1959,78 vērtībā. 

 

 
Špoģu vidusskolas bērni ar saņemtajām kancelejas precēm 


