
IZGLĪTĪBA 

 

             2014. gadā  novadā tika saglabāts izglītības iestāžu tīkls nav mainīts. Novadā 

ir 11 pamatskolas, 5 vidusskolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, Medumu  

internātpamatskola, sporta skola, Naujenes jauniešu iniciātīvas un sporta centrs. 

Vispārējās izglītības iestādēs mācījās 1678 skolēni, pirmsskolas izglītības grupās  -563 

audzēkņi.            

 

           No valsts mērķdotācijas līdzekļiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba 

samaksai tika saņemts EUR 2 077 604, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai – EUR 197 532 un interešu izglītībās 

programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – Ls 88 839. Mācību 

procesa kvalitātīvai organizēšanai no pašvaldības budžeta tika apmaksātas 49,3 

pedagogu likmes. 

 

Novadā tika organizētas 16 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās 128 skolēni 

no novada skolām. 

 

 
Skolēnu sniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

 

 Labākos sniegumus olimpiādēs uzrādīja Tabores, Kalupes, Nīcgales pamatskolas, 

vidusskolu grupā labākās – Sventes, Špoģu, Zemgales vidusskolas. Zemgales 

vidusskolas skolniece Elīna Baranovska 1.vietu ieguva valsts vides projektu 

olimpiādē, kā arī saņēma sudraba medaļu starptautiskajā vides projektu olimpiādē.   
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Elīna Baranovska ar skolotāju 

 

 
Angļu valodas olimpiāde 

 

  



Vizuālās mākslas novada olimpiādes uzvarētāju darbi tika ievietoti un izdoti 

laureātu 2015. gada kalendārā. 

 

 
 

Tika koordinēts skolu darbs pie centralizēto valsts pārbaudes darbu organizācijas. 

Visi novada skolu 9. un 12. klašu absolventi sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes 

darbus un saņēma valsts sertifikātus. 

Valsts pārbaudes darbu novada rezultātu salīdzinājums ar vidējo valstī (%) 
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Novada absolventi labus rezultātus uzrāda matemātikas, vēstures, ķīmijas , fizikas, 

bioloģijas valsts pārbaudes darbos. Skolēnu sniegumi jāuzlabo angļu, latviešu valodā. 

Ļoti labus rezultātus uzrādīja Špoģu, Vaboles vidusskolas, vājus vērtējumus ieguva 

Salienas, Zemgales vidusskolas absolventi. Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 

Špoģu vidusskola ir atzīta par labāko skolu valstī nominācijā “Lauku vidusskolas”.  

 

Lai paaugstinātu pedagogu pašvērtējumu, veicinātu viņu darbības sasniegumus, 

kas izpaužas ne tikai valsts kontroldarbos un centralizētajos eksāmenos, novadā 

jāievieš un vairāk jāpopularizē pedagogu darba atzīšanas un uzslavēšanas veidi. 

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. 

 

 
Pieredzes apmaiņas braucienā uz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju 

 



 
Sociālo zinību skolotāji Špoģu vidusskolā 

 

Izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā, pateicoties novada domes 

finansiālajam atbalstam paaugstināja savu kvalifikāciju.  

Skolas ir nodrošinātas ar mācību metodisko bāzi izglītības standartu realizācijai 

mācību priekšmetos, katram jaunietim ir iespējas apgūt vismaz divas svešvalodas, ir 

pārskatīts dabaszinātņu saturs atbilstoši jaunajiem standartiem, mācību priekšmeta 

saistība ar reālo dzīvi, pamatskolu grupai ir iegādāti izdales un uzskates materiāli.  

 

2014.gadā noorganizētas 7 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās izskatīti 

33 izglītojamie. 

11 pedagogi apguva  valsts finansētus  36 stundu profesionālās pilnveides kursos         

speciālajā izglītībā. 

 

Nodrošināts atbalsts novada logopēdu dalībai Logopēdu kongresā. 

 

Novadā  9 vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek integrēti  61 izglītojamais ar 

speciālajām vajadzībām. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenota speciālās 

izglītības programma bērniem ar valodas traucējumiem ( 12 bērni).  

 

Uzdevumi: 

-Turpināt nodrošināt logopēda  pakalpojumu pieejamību visiem novada bērniem, sākot 

ar pirmsskolas vecumu 

-Meklēt risinājumus  darba metodikas pilnveidošanai , lai palīdzētu īstenot pedagoģisko 

korekciju bērniem ar uzvedības traucējumiem; 

-Piesaistīt  ESF fondu līdzekļus : 



 bērnu atbalsta  centra izveidei, kas nodrošinātu sistēmiskāku darbu atbalsta 

sniegšanā izglītojamiem  ar speciālajām vajadzībām ,  

 turpināt strādāt pie jautājuma   par atbalsta sniegšanu  bērniem  un vecākiem  par 

funkcionālajiem traucējumiem pēc iespējas  agrīnākā vecumā  .  

 

 

Projektu konkurss ‘’Kopā būt!’’ Daugavpils novadā  tiek organizēts jau ceturto  

gadu. 2014. gadā īstenoto projektu mērķis bija veicināt izglītojamo izpratni par 

vērtībām, attīstot cieņpilnas , atbildīgas un iecietīgas savstarpējās attiecības, līdzdalību 

savas veselības stiprināšanā.  2014. gadā tika atbalstīta projektu īstenošana Kalupes, 

Silenes pamatskolās un Salienas vidusskolā  . 

 

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

ietvaros organizētajā forumā  Rēzeknē, kurā  Vaboles vidusskolas skolnieces vadīja 

arī darba grupas. 

 

 
         Vaboles vidusskolas skolniece Sintija Ģiptere ar savu darba grupu 

Skolēnu patriotisma, kultūridentitātātes un valstiskās apziņas stiprināšanai  

tika noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārā Valmierā, kurā piedalījās atbildīgie par 

audzināšanas darbu izglītības iestādēs. Seminārā bija iespēja iepazīties ar Valmieras 

iestāžu pieredzi patriotiskās audzināšanas jautājumos, kas palīdz uzrunāt jauniešus par 

valstiski nozīmīgām lietām, liekot pašiem skolēniem domāt un analizēt notiekošos 

procesus sabiedrībā. 

  



 
                Tikšanās ar Valmieras Pārgaujas  sākumskolas administrāciju 

 

 Sadarbībā ar  Latvijas Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru 

ir panākta vienošanās par vienas Jaunsargu  instruktora štata vienības iedalīšanu 

darbam 8 Daugavpils novada izglītības iestādēs.  

Paredzams, ka jaunā interešu izglītības programma sāks darboties jau ar 2015.gada 

februāri. Interešu izglītības programmas īstenošana novada izglītības iestādēs sekmēs  

pilsoniskās apziņas un patriotisma veidošanu mūsu novada skolēniem, kas sniegtu 

ieguldījumu  arī mūsu valsts drošībai un stabilitātei nākotnē.  

 

Lai sniegtu atbalstu pedagogiem, bāriņtiesām , vecākiem  ar bērnu audzināšanu 

saistīto jautājumu risināšanā , decembrī  tika noorganizēts seminārs par  labvēlīgiem un 

nelabvēlīgiem bērna emocionālās attīstības faktoriem, emocionālā audzināšana skolā 

un ģimenē. Kā izprast bērna, pusaudža uzvedību? Pozitīva komunikācija. Iespējamās 

atbalsta un korekcijas metodes.  

 

 
                                    Nodarbības vadīja profesore  Aiju Dudkina. 

 

http://edu.dnd.lv/img_news/308.jpg


Oktobrī tika sniegts atbalsts reģionālā mācību semināra noorganizēšanai interešu 

izglītības pedagogiem, vispārējās izglītības iestāžu klašu audzinātājiem par preventīvo 

darbu atkarību profilaksē ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, kurā 

zināšanas pilnveidoja 11 novada pedagogi . 

 

 

Radošo darbnīcu darbu vada lektore Ināra Vārpa 

 

Uzdevumi: 

-Veidot  inovatīvāku pieeju audzināšanas darba īstenošanā, kas efektīvāk uzrunātu 

izglītojamos par patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšanas  jautājumiem; 

-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 . 
Vācijas partneru delegācijas pārstāvju vizītes laikā janvārī tika izskatīta  tālāko 

sadarbības aktivitāšu īstenošana, ņemot vērā pastāvošās aktualitātes, kā arī notiekošās 

Vācijas Republikas Internacionālās Savienības  strukturālās reformas.  

Notika arī Vācijas  sadarbības partneru  pieredzes apmaiņas vizītes organizēšana 

Daugavpils novadā,  kuras ietvaros kolēģi iepazinās ar profesionālās izglītības sistēmu 

Latvijā, kā arī tiekoties ar novada izglītības iestāžu pārstāvjiem, deputātiem  prezentēja 

profesionālās un karjeras izglītības posmus un virzienus Vācijā, īpaši akcentējot 

Hamburgas karjeras izglītības centra īstenotās programmas iespējas. Hamburgas 

programmas virzieni  radīja interesi  un iespējams perspektīvē varētu izvērtēt to 

īstenošanu novadā. Vizītes ietvaros kolēģi iepazinās ar  Sociālo prasmju attīstīšanas 

iespējām  jauniešiem Sventes vidusskolā un Sventes pagastā. Tikšanās ietvaros kolēģi 

apmeklēja divas novada audžuģimenes, lai tuvāk iepazītos un personīgi uzaicinātu uz 

nedēļu viesoties Vācijā. 

 



 
Izpilddirektore V.Kezika  tikšanās laikā ar sadarbības partneriem no Vācijas 

 

Pirmo reizi tika nodrošināta iespēja divu novada audžuģimeņu, kuras uzņēmušās 

rūpes par 12 audžubērniem vizītei Vācijā. Vāciju laikā no 26.augusta līdz 3.septembrim 

apmeklēja Rutas  un Ilmāra Strupo audžuģimene ar trīs bērniem un Olgas 

Aleksandrovas audžuģimene ar 6 bērniem. Brauciens deva iespēju atjaunot savus 

iekšējos spēkus audžuvecākiem un gūt jaunus iespaidus bērniem. 

 

 
Ekskursijas laikā Rostokā 

 

Uzdevumi : 

Meklēt jaunas iespējas  Eiropas fondu finansējuma piesaistīšanai  jaunu  sadarbības 

projektu īstenošanā 

 

Saskaņā ar bāriņtiesu likuma 9. panta prasībām sakarā ar bāriņtiesu priekšsēdētāju 

un locekļu pilnvaru termiņa izbeigšanos tika nodrošināta lēmumprojektu sagatavošana 



par  Daugavpils novada piecu  bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļu ievēlēšanu, tādējādi 

nodrošinot aizbildnības un aizgādnības iestāžu darba nepārtrauktību. 

Sniegts atbalsts profesionālā kompetences līmeņa paaugstināšanai: 

- Uz Dienvidlatgales pašvaldības mācību centra bāzes uzsākta angļu valodas apguve 

, 

-  Sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības centru  nodrošināta dalība 

reģionālajā  seminārā par „Par aktuālāko bāriņtiesu darbā”. 

 

Uzdevumi: 

-Nodrošināt  Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas aktīvāka 

izmantošana; 

-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  2038.00 vērtībā . 

 

2014. gadā  interešu izglītībā  Daugavpils novadā notika  23  norises , kurās piedalījās  

apmēram   2 620  Daugavpils novada skolēni  un skolotāji, un kuras aptvēra gandrīz 

visas interešu izglītības jomas ( izņemot sporta jomu) .  

 

Dzied apvienotais sākumskolu koris, 30.05.2014., novada kultūras centrs 

 

Lielākais gandarījums: 

 Apkopota un izdota Daugavpils novada izglītības sistēmas vēstures izpētes skolēnu  

darbu 3. grāmata  „Mana skola II Pasaules kara laikā” . 

 Naujenes pamatskolas meiteņu koris Latvijas skolu koru konkursā Rēzeknē  ieguva 1. 

pakāpi . 



 Sandis Proms (Špoģu vidusskola), Vladimirs Goršantovs (Medumu pamatskola), Dace 

Jevsejeva (Kalupes pamatskola) kļuva par 1.pakāpes laureātiem Latvijas skolēnu 

Skatuves runas konkursā Jēkabpilī. 

 Panākumiem bagāts gads ir bijis Špoģu vidusskolas un Vaboles vidusskolas folkloras 

kopām- 1. vieta Latgales novada konkursā. Vabolieši ieguva 1. vietu Latgalē un 3.vietu 

republikas tradicionālās muzicēšanas konkursā „Klaberjakte”. Špoģu dziedātāji ieguva 

1.vietu  Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala” Jēkabpilī. Špoģu 

vidusskolas folkloras kopas dalībniece Diāna Pilipileca  ieduva 1. vietu Latgales novada 

un 2. vietu republikas dziedāšanas sacensībās „Dziesmu dziedu kāda bija”. 

 

 
 

dzied D.Pilipileca (Špoģu vsk.) ,spēlē Vaboles vidusskolas folkloras kopa „Kanči”, 

30.05.2014. 

 

 Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Naujenes mūzikas 

un mākslas skolas pūtēju orķestris republikas skatē ieguva 1. pakāpi. 

 Stiprinot bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu un suminot Latviju 96. dzimšanas 

dienā , notika un atsaucību guva virkne pasākumu: zīmējumu konkurss „Mana laimes 

zeme”, pašpārvalžu erudītu konkurss „Latvijas laiks-mans laiks”. 

 Sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālistiem, oktobrī notika apmācību seminārs „Aktīviem 

pieder pasaule” Daugavpils novada  skolu  pašpārvalžu līderiem , kas ieinteresēja un 

aktivizēja jauniešu  tālāko darbību izglītības iestāžu pārvaldībā. 

 



 
 

Valsts svētku lentīšu locīšana, 10.11.2014., Daugavpils novada dome 

 

Trūkumi: 

 Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, nenotika plānotais 

starpposms- Novada skolēnu dziesmu un deju svētki . Labākie novada skolu kolektīvi 

tika pulcēti un sumināti Mācību gada noslēguma pasākumā 30.maijā. 

 Skolās netiek izmantots potenciāls un netiek sekmēta nacionālo minoritāšu bērnu un 

jauniešu tautas mākslas kolektīvu darbība, veicinot patriotisko audzināšanu 

multikulturālā vidē un tautas kultūras mantojuma saglabāšanu. 

 
Dejo Špoģu vidusskolas tautas deju kolektīvs, 30.05.2014. 

 

Kopvērtējums:  

Izvērtējot skolu aktivitāti un kvalitatīvos rādītājus interešu izglītībā 2013./14. mācību 

gadā, labākā vidusskolu grupā ir Špoģu vidusskola, tai seko Sventes un Vaboles 

vidusskolas; pamatskolu grupā vislabākie rādītāji ir Medumu pamatskolai, tai seko 

Nīcgales un Kalupes pamatskolas.  

 

Pamatuzdevums 2015. gadam: 

Daugavpils novada skolu kolektīvu veiksmīga līdzdalība XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos Rīgā, 2015. gada 6.-12. jūlijā. 



Daugavpils novada sporta skolā (turpmāk-Skola) 10 treneru vadībā 14 dažādās 

vecuma un meistarības grupās ar sportu nodarbojas 189 izglītojamie. Galvenais Skolas 

uzdevums 2014.gadā bija veiksmīgi startēt Latvijas čempionātos un nokārtot Skolas 

akreditāciju. Abi uzdevumi izpildīti sekmīgi.  

 

Vieglatlētikas nodaļā 5 treneru vadībā Skolā nodarbojas 99 audzēkņi. Treneri ne 

tikai gatavo audzēkņus startiem dažāda līmeņa sacensībās, bet arī  organizēja tās. 

2014.gadā Skola Višķu stadionā novadīja 4 vieglatlētikas sacensības, nozīmīgākās no 

kurām bija Latvijas Skolu sporta federācijas spēles „Vidusskolu kauss”, kurās 

piedalījās 8 valsts labākās skolas, tālākie ciemiņi bija no Ventspils 5.vidusskolas. 

Lielākie panākumi: 

Latvijas čempionāti: 

Čempioni – nav 

Otrās vietas – Marika Baurovska trīssoļlēkšana, treneris Jānis Petrovskis 

                    - Regīna Aņisjko vesera mešana, treneris Jānis Petrovskis 

Trešās vietas – Kristīne Jevsejeva 600m, treneris Sergejs Petrakovs 

                      - Marina Andrejeva trīssoļlēkšana, treneris Dmitrijs Hadakovs 

                      - Oļegs Lapkovskis lodes grūšana, treneris Jānis Petrovskis 

                      - Edmunds Vaikulis augstlēkšana, treneris Sergejs Petrakovs 

Divi Skolas sportisti 2014.gadā startēja Latvijas izlases sastāvā starptautiskās 

sacensībās: 

- 2014.gada Starptautiskajās bērnu vieglatlētikas spēlēs Varšavā Latvijas izlases 

sastāvā treneru Janas un Dmitrija Hadakovu audzēknis Edvīns Hadakovs izcīnīja 

1.vietu tāllēkšanā. 

-   trenera Jāņa Petrovska audzēkne Regīna Aņisjko Baltijas valstu sacensības U-18   

grupai izcīnīja sesto vietu vesera mešanā. 

 

 
Edvīns Hadakovs uz pjedestāla Varšavā 



Brīvās cīņas nodaļā 2014.gadā notika vairākas pozitīvas pārmaiņas 

administratīvā jomā. 

1. Tika izveidots jauns brīvās cīņas centrs Silenes pamatskolā. 

2. Darbu Skolā uzsāka jauns treneris Ivans Kolosovs. 

3. Iegādāts jauns brīvās cīņas sacensību paklājs. 

Sportiskajā ziņā, kā jau pierasts, treneru Andreja Andrijanova un Andžeja 

Plisko izglītojamie atzīstami startēja dažādās starptautiskās un vietējās sacensībās 

Igaunijā, Lietuvā un Latvijā, gandrīz visās, neskatoties uz sīvo konkurenci, vismaz 

viens skolas sportists kāpa uz goda pjedestāla.  

Panākumi nozīmīgākajās sacensībās: 

Latvijas čempionāti: 

Čempioni-Juris Ņezjamovs, Aleksandrs Stepanovs 

Otrās vietas-Sergejs Šatrevičs, Jevgēņijs Ostapko, Jevgēņijs Semjonovs, 

Aleksandrs tepanovs, Ivars Šumskis. 

Trešās vietas-Juris Ņezjamovs, Sergejs Šatrevičs, Jevgēņijs Ostapko, Veronika 

Zujeva. 

 

 
Treneris Andrejs Andrijanovs un viņa audzēkņi J.Ostapko un A.Potapovs, kuri 

izcīnīja godalgotas vietas starptautiskās sacensībās Klaipēdā 

 

Skolas boksa nodaļa 2014.gadā tika pie sava treniņu ringa, kā arī jūtami pastiprināja 

materiālo bāzi, kas labvēlīgi izpaudās rezultātos. Latvijas Jaunatnes čempionātā trenera 

Gļeba Zujeva audzēkņi spēja izcīnīt 7 medaļas. 

Čempioni: Ņikita Zujevs, Aleksandrs Rabotjaga, Romualds Gribanovs. 

Otrās vietas: Edvīns Kotels, Andrejs Minovs, Česlavs Svirka, Gļebs Markovs. 

 



 
Skolas boksa nodaļa ar treneri Gļebu Zujevu (pirmais no labās) 

 

2015.gadā galvenais pasākums, kur startēs Skolas audzēkņi ir Latvijas Jaunatnes 

Olimpiāde. Skolā plānots turpināt paplašināšanos un janvārī durvis vērs 2 jaunas 

vieglatlētikas nodaļas treniņu grupas - Kalupes pamatskolā un Lāču pamatskolā. 

Plānots arī rīkot sacensības brīvajā cīņā Silenes pamatskolā ar labāko valsts sportistu 

piedalīšanos.  

 

2014. gads novada jaunatnei bija pasākumiem un aktivitātēm bagāts. Kopumā tika 

organizēti 13 pasākumi novada jauniešiem, kā arī tika izsludināti 2 projektu konkursi 

jauniešiem, nodrošinot novada domes finansējumu jauniešu idejām. 

Gada sākumā tika apbalvoti Daugavpils novada jaunatnes logo un moto konkursa 

dalībnieki, kas norisinājās 2013. gada nogalē. Par labāko tika atzīts Kalupes pagasta 

jaunietes Irēnas Ivanovas izstrādātais logo un moto. 

 
Daugavpils novada jaunatnes logo 

Lai veicinātu informācijas apmaiņu starp jauniešiem, atbildīgajiem un citiem 

interesentiem 2014. gada sākumā tika prezentēta Daugavpils novada jauniešu lapa 

sociālajā tīklā https://www.facebook.com/DNjaunatne. Šobrīd lapai ir 322 sekotāji, 

informāciju tajā atjauno gan novada domes speciālisti, gan arī paši jaunieši, publicējot 

informāciju par aktivitātēm pagastos.  

Daugavpils novada jaunieši izspēlēja 4 intelektuālo spēļu ciklu, kas norisinājās 

Medumos, Malinovā, Ambeļos un Salienā. 

Gada pirmajā pusē tika rīkotas arī 3 deju meistarklases Medumos, Dubnā un 

novada Kultūras centrā, kur jaunieši apguva hip-hop, laikmetīgās dejas un funk un 

locking elementus.  

https://www.facebook.com/DNjaunatne


Maijā jaunieši devās sacensībās „Piedzīvojumu taka” Naujenes pagastā, kur 

sadarbībā ar biedrību “Sniegpulkstenīte” jaunieši gan mācījās orientēties apkārtnē pēc 

kartes, gan arī pārbaudīt savu veiklību un spēju sastrādāties komandā. Šis pasākums 

tiks organizēts arī 2015. gadā.   

 
 

Viens no gaidītākajiem pasākumiem jauniešiem bija Daugavpils novada jaunatnes 

salidojums, kas 2014. gada 8. – 9. augustā norisinājās Medumos, kur 2 dienu laikā 

jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savu fizisko izturību un parādīt savus talantus un 

radošumu, izveidojot miniatūras.  

Lai veicinātu brīvprātīgā darba kustību novadā tika organizēts Brīvprātīga darba 

mēnesis, kura laikā jaunieši veica dažādus darbus: rīkoja talkas, organizēja pasākumus 

bērniem un senioriem, gatavoja garšīgus gardumus ziemai, palīdzēja sava pagasta 

ģimenēm sagādāt malku ziemai un citus nozīmīgus darbus.  

 

                          Tabores jaunieši                                              Demenes jaunieši 

 

Pirmo reizi novada jauniešiem tika piedāvāta iespēja piedalīties video konkursā „Es 

lepojos ar savu pagastu, jo…”, kur par labākajiem video klipiem atzina darbus no 

Vaboles, Maļinovas un Skrudalienas pagastiem. Pateicoties iesūtītajam materiālam, 

tika izveidota īsfilma “Daugavpils novads jauniešu acīm”, atainojot, ar ko jaunieši 

lepojas savā pagastā un novadā.  

Lai veicinātu pieredzes apmaiņu starp jauniešiem, atbildīgajiem, biedrībām, 2014. 

gadā tika rīkots seminārs biedrībām, informējot arī par NVA programmu “Jauniešu 

garantijas”, organizēts 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens atbildīgajiem uz 

Līvāniem, Pļaviņām, Ozolniekiem un Saldu, iepazīstot citu jaunatnes darbinieku 

ikdienu. 

 Skolu pašpārvalžu dalībniekiem un atbildīgajiem tika rīkotas vienas dienas 

apmācības “Aktīviem pieder pasaule!”.  Savukārt novembra beigās aktīvākie jaunieši 

devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu, kur tikās ar “Ghetto Family” pārstāvi 

Raimondu Elbakjanu, kā arī apmeklēja jauniešu centru “Kaņieris”.  



Viens no galvenajiem uzdevumiem darbā ar jaunatni ir iemācīt viņus izteikt savu 

viedokli un motivēt sevi aktīvam un lietderīgam darbam, tādēļ jaunieši piedalījās 

diskusijā ar politiķiem “Strukturētā dialoga” ietvaros, pārstāvēja novadu Jaunatnes 

forumā 2014, kā arī citās aktivitātēs.  

Katru mēnesi tika organizētas tikšanas ar jaunatnes lietu atbildīgajiem, lai izrunātu 

paveiktos darbus un izplānotu turpmākas aktivitātes. 

Tika izsludināti 2 projektu konkursi jauniešiem: “Uzlabosim savu ikdienu!” un brīvā 

laika organizēšanas projektu konkursu.  

Daugavpils novada jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu konkursa ietvaros 

tika atbalstīti 3 projektu pieteikumi. Pateicoties piešķirtajam finansējumam, tika 

organizētas 3 nometnes jauniešiem. Salienā norisinājās nometne “Es – savai 

dzimtenei” sadarbībā ar jaunsardzi, kur piedalījās 18 jaunieši. Višķos 14 jaunieši 

piedalījās nometnē “Manas 5 maņas”. Savukārt Laucesā 15 jaunieši piedalījās nometnē 

“Amatu varavīksne”.  

Savukārt projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros tika atbalstīti 

8 projekti no iesniegtajiem 12 pieteikumiem. Nīcgales pagasta jauniešu neformālā 

grupa realizēja projektu “Ceļā uz sportisku jaunatni”, izveidojot hokeja laukumu pie 

vecās Nīcgales pamatskolas ēkas. Skrudalienas pagasta jauniešu neformālā grupa “Mēs 

savam pagastam!” īstenoja projektu “Skrudalienas pagastā darbojamies aktīvi un 

veselīgi”, labiekārtojot 2 pludmales volejbola laukumus Silenes ciemā. Višķu pagasta 

jauniešu biedrība “VJCS” īstenoja projektu “Vīgantu ciema sporta laukuma 

atjaunošana”, labiekārtojot pludmales volejbola laukumu pie estrādes un Vīgantu ciemā 

esošo sporta laukumu. Vaboles pagasta jaunieši projekta “Ar kājām pāri barjerām” 

ietvaros iegādājās tūrisma inventāru, kā arī devās 2 dienu pārgājienā. Biedrība 

“Medumu Cerība” īstenoja projektu “Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā”, 

iegādājoties kokā izdedzinātājus, ar kuru palīdzību izveidoja informatīvo stendu pie 

jauniešu centra un norādes pagasta teritorijā. Salienas pagasta jauniešu neformālā grupa 

īstenoja projektu “Sports – ceļš uz veselīgu dzīvi!” Pateicoties piešķirtajam 

finansējumam, tika atjaunots un labiekārtots sporta laukums pagastā, kā arī iegādāts 

jauns sporta inventārs. Kalupes pagasta jauniešu kopiena īstenoja projektu “Noķer 

mirkli”, kura ietveros iegādājās videokameru un organizēja 2 dienu video apmācības 

jauniešiem. Savukārt Demenes pagasta jauniešu biedrība “Demenes stariņi” īstenoja 

projektu “Informācijas punkta jauniešiem izveide Demenes pagastā”, iegādājoties 

portatīvo datoru jauniešu pulcēšanās vietai Kultūras namā.  

 

2014. gadā Naujenes JISC darbojās interešu izglītības pulciņi  

-“Dejot protu!” un  “Break Dance”. Pulciņus apmeklēja 28 bērni un jaunieši.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NJISC jaunatne piedalījās 5 projektos un projektu konkursos. 

2014. gada laikā centra jaunatne un darbinieki organizēja un piedalījās 32 dažādu  



veidu pasākumos. Tas ir intelektuālas, sporta, izklaides, labdarības un sadarbības 

pasākumi, jaunatnes salidojumi, draudzības vakari, konkursi, ūdens pārgājiens.  Centra 

organizētajos pasākumos piedalījās ap 900 jauniešiem un pieaugušiem no visa novada.  

 

 
  

Tika organizētas 15 tematiskas izstādes un  izstādes pēc karjeras izvēles plāna: 

dažādu profesiju apraksti, profesiju pieprasījums darba tirgū tagad un nākotnē, darba 

tiesības un pienākumi, darba praktizēšana pašvaldībās ar darba stipendiju, iespēja 

apmācīties jaunajām profesijām, NVA tavs darba partneris  u.c.  

 

Vasaras laikā tradicionāli tika organizēta bērnu dienas nometne bērniem no 7 līdz 

12 gadiem. Šajā nometnē vasaras brīvu laiku pavadīja kopumā 26 bērni.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemas brīvdienas jaunatnes centrs organizēja jaunatnes  nometni „UNION 

EKSPRESIS”. Nometnes programma bija novirzīta uz jauniešu aktīvu atpūtu un 

jauniešu talantu attīstību. Nometni apmeklēja 20 jaunieši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens no galvenajiem prioritātēm 2015.gadām – projektu rakstīšana un piedalīšana 

tajos.  


