
Interešu  izglītība  un  fakultatīvas  nodarbības. 

 

Fakultatīvas nodarbības: 

 
 

 
 



 
 

 

 
Dārznieki (46.sk) skolotāja G.Upenika 

Pasākumi  

Skolas apkārtnes un teritorijas 

labiekārtošana un uzkopšana. 

 

Dabaszinību un bioloģijas nedēļa.  

 

 



 
 

 
Keramika  (20.sk.) skolotājs J.Denisovs 

Pasākumi  

 Seminārs pilsētas skolas  direktoru 

vietniekam audzināšanas jomā (suvenīri) 

 

Mīmikas un žesti (18.sk.) skolotāji:  D.Fedosejeva, J .Limonova 

 



Pasākumi  Sasniegumi 

Vispasaules Nedzirdīgo diena skolā, 

Rīgā 

 

Jaunais gads skolā  

Festivāls „Nāc līdzās” (novadā, valstī) Pateicība  

Bilingvālais  seminārs  

Gala koncetrs skolā  

Seminārs  pilsētas skolas direktoru 

vietniekam audzināšanas jomā  

 

Labdarības akcija “Ar mīlestību sirdī”  

 

Tekstīlijas (12.sk.) skolotāja T.Tulovska 

Pasākumi Sasniegumi 

Pilsētas mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde 

 I.,II.vieta.  

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 

Rīgā 

 Atzinības raksts 

Konkurs “Stils, mode, avangards” I.vieta 

Brošu izgatavošana “Skolotāja diena, 

18.Novembra diena” 

 

 

Vokālais ansamblis (25.sk.) skolotāja T.Mihejeva 

Pasākumi Sasniegumi 

Gala koncerts skolā  

Jaunais gads skolā  

Festivāls „Nāc līdzās” (Latgales novadā) Pateicība 

Mēs esam talantīgi Pusfināls 

Piks un pīka II.vieta 

 

Sporta dejas (14.sk.) skolotājs J.Butorins 

Pasākumi Sasniegumi 

Gala koncerts skolā  

Jaunais gads skolā  

Labdarības akcija “Ar mīlestību sirdī”  

 

Modernās dejas (15.sk.) skolotājs J.Butorins 

Pasākumi Sasniegumi 

Jaunais gads skolā  

Gala koncerts skolā  

Festivāls „Nāc līdzās” (novadā,valstī) Laureāts 

Labdarības akcija “Ar mīlestību sirdī”  

Pilsetas skolēnu apbalvošanas pasākums  



Seminārs  pilsētas skolas direktoru 

vietniekam audzināšanas jomā 

 

 

 

 

 

 
 

 
Futbols (12.sk.) skolotājs G.Ribiks 



Pasākumi 

Pilsētas futbola sacensības 

 

Dambrete  (72.sk.) skolotājs J.Ročko 

Pasākumi Sasniegumi 

Daugavpils pilsētas čempionāts 

dambretē starp skolām 

I., II.vieta 

Daugavpils pilsētas čempionāts šaha 

starp skolām 

III.vieta 

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles 

dambretē 

II.,III.vieta 

Avīze “Naš gorod” balva I.vieta 

 

 
 

 
 

Interešu izglītība: 

 



 
 

 

 
 

Tautas dejas (35.sk.) skolotājs J.Butorins 

Pasākumi Sasniegumi 

Gala koncerts skolā  

Jaunais gads skolā  

Bilingvālais  seminārs  

Labdarības akcija “Ar mīlestību sirdī”  

Seminārs pilsētas skolas direktoru 

vietniekam audzināšanas jomā 

 

 



 

Skolēnu  parlaments 

Skolēnu parlamentā darbojās 17.skolēnus no 5 - 9.s kl.  

 
 

Skolēnu  parlamenta  galvenais  mērķis – palīdz  administrācijai  un  pedagogu  

kolektīvam  pilnveidot  mācību  un  audzināšanas  procesu. 

Mācību  gada  laikā  skolēnu  parlaments  aktīvi  piedalījās  pilsētu  un skolu  

pasākumos. 

Skolas pasākumi  

Ražas svētki  

Skolotāju diena  

LR proklamēšanas diena  

Jauna gada karnevāls  

Talantu fabrika  

Svēta Valentīna diena  

Meteņi   

Lieldienas   

Pēdējais zvans  

 

Pilsētas pasākumi  

Konkurss “Erudīts”  

Videofilmu konkurss “Pozitīva uzvedība 

skolā un ārpus tās” (Diploms II pakāpe) 

 

 

 

 


