Dagdas vidusskolas pasākumu plāns
Ceļā uz LATVIJAS SIMTGADI
(2016.- 2018.g)
N.p.
k.
1.

Plānotais pasākums

Laiks

Dalībnieki

Atbildīgie

Ceļā uz Latvijas simtgadi. Ziedu paklāja “Ziedu
bumbas Latvijai”

2016. gada
septembris

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

Radoša pieeja, interesants
risinājums, radot krāšņu ziedu
paklāju

2.

Komandu spēle “Skolas stiprinieks”

2016. gada
novembris

9.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas,
plānošanas un pasākuma norises
veiksmīgs rezultāts

3.

Pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas
98.gadadienai
Uzsākta aktivitāte ,veidojot koku – ozolu līdz
Latvijas simtgadei “Labie vārdi Latvijai ”

2016. gada
novembris

1.-12.kl.

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji

4.

Sadziedāšanās akcija
“Dziedot dzimu, dziedot augu …Latvijai”.

2016. gada
novembris

1.-12.kl.

5.

“Dagdai -25”
Pilsētas nedēļa Dagdas vidusskolā

2017. gada
janvāris

1.-12.kl.

6.

Absolventu tikšanās vakars

2017. gada
februāris

9.-12.kl.
DV
absolventi

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji
Mūzikas skolotāji
Skolas administrācija
Klašu audzinātāji
Latviešu valodas
skolotāji
Skolas administrācija
12.klašu audzinātāji
Mūzikas un deju
skolotāji

Sasniedzamais rezultāts

Sirsnīga, katras klases iesaistoša
aktivitāte
Kopības sajūtas, patriotisko jūtu
stiprināšanas dažādošana
Dzimtās pilsētas vēstures izzināšana,
mīlestības, patriotisma jūtu
audzināšana
Uzsākta Dagdas vidusskolas
absolventu – sabiedrībā atpazīstamu
cilvēku apzināšana, veidojot “100
Dagdas vidusskolas absolventu
dzīvesstāstu” grāmatu

7.

Starpkultūru pasākums “Muzikālā bize”

2017. gada
aprīlis

1.-12.kl.

Skolas padome

8.

Projektu nedēļa “Iepazīt Dagdas novada esošās
un bijušās organizācijas’’

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

9.

Akcija “Apskauj savu skolu”

2017. gada
aprīlis
2017. gada
maijs

1.-12.kl.

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji

10.

“Iepazīsti Dagdas novadu, Latgali, Latviju ”

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

11.

“Simts smaidi Latvijai”

2017. gada
maijsoktobris
2017. gada
septembris

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

12.

Pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas
99.gadadienai
Turpināta aktivitāte ,veidojot koku – ozolu
līdz Latvijas simtgadei “Labie vārdi Latvijai ”

2017. gada
novembris

1.-12.kl.

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji

13.

Komandu spēle “Skolas stiprinieks”

2017. gada
novembris

9.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas,
plānošanas un pasākuma norises
veiksmīgs rezultāts

14.

Sadziedāšanās akcija
“Dziedot dzimu, dziedot augu …Latvijai”.

2017. gada
novembris

1.-12.kl.

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji
Mūzikas skolotāji

Kopības sajūtas, patriotisko jūtu
stiprināšanas dažādošana

15.

Labdarības akcija
”Sirdssiltie sveicieni līdzcilvēkiem“

2017. gada
decembris

1.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde

Līdzjūtības, sapratnes, sirsnīgas
attieksmes jūtu pret ikvienu
līdzcilvēku veicināšana skolēnos,
apmeklējot Dagdas novada vientuļos
vecos cilvēkus

Dažādu Dagdas novadā dzīvojošu
tautību iepazīšana, tiekoties ar
muzikālajiem kolektīviem
Tiek iepazīta, izzināta Dagdas novada
vēsture
Izpratne par 4. maija nozīmību
Latvijas kā neatkarīgas valsts
pastāvēšanā
Tiek iepazīta, izzināta Tēvzeme gan
ceļojot kopā ar ģimeni, gan klases
biedriem.
Radoša pieeja, interesants
risinājums, radot krāšņu ziedu
paklāju smaidu formā

Sirsnīga, katras klases iesaistoša
aktivitāte

Klašu audzinātāji

16.

“Latgales nedēļa Dagdas vidusskolā”

2018. gada
janvāris februāris

1.-12.kl.

17.

Ikviena Dagdas vidusskolēna radošs
sveiciens Latvijai

2018. gada
janvāris februāris

1.-12.kl.

18.

Dagdas vidusskolas muzeja atvēršana

2018. gada
februāris

19.

Dagdas vidusskolas abiturientu tikšanās
vakars, grāmatas atvēršana

20.

Video sveiciens Latvijai

21.

Dāvinājums skolai – puķu stādi skolas
puķudobē

22.

Akcija “Dzejas rindas Latvijai”

23.

Maratons “100 stari Latvijai”

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji
Mūzikas un deju
skolotāji
Skolas administrācija
Klašu audzinātāji,
Latviešu valodas,
Vizuālās mākslas un
rokdarbu skolotāji

Latgales nozīme Latvijas kā valsts
rašanās procesā, latgaliskās
identitātes apzināšanās un
stiprināšana
Radošo darbu krājums- sveiciens
“Latvijai – 100 “

1.-12.kl.

Vēstures skolotāji,
Skolas administrācija

2018. gada
februāris

9.-12.kl.
DV
absolventi

Skolas administrācija

Paliekošs, vēsturisks apskates
objekts tagad un nākamajām
paaudzēm
“100 Dagdas vidusskolas absolventu
dzīvesstāstu” grāmata,

2018. gada
marts,
aprīlis
2018. gada
aprīlis,
maijs
2018. gada
septembris

1.-12.kl.

2018. gada
oktobris

1.-12.kl.

12.klašu audzinātāji
Mūzikas un deju
skolotāji
Skolēnu pašpārvalde

Apsveikums Latvijai, izmantojot
jaunākās tehnoloģijas

1.-12.kl.

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji,
Tehniskais personāls

Izveidotas glītas puķu dobes no
skolēnu dāvinātajiem puķu stādiem

1.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde

Veikta akcija “Dzejas rindas Latvijai”
Zīmējumi, rakstītas dzejas rindas uz
asfalta uz piebraucamās ielas pie
skolas
Rudens aktivitāte- pārgājiens , kura
rezultātā skolēni no Dagdas
vidusskolas staru veidā dodas

Klašu audzinātāji,
Latviešu valodas
skolotāji
Skolas administrācija
Klašu audzinātāji,
Sporta skolotāji

dažādos virzienos, veicot
orientēšanās uzdevumus
24.

Pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas
100.gadadienai
Pabeigta aktivitāte ,veidojot koku – ozolu
līdz Latvijas simtgadei “Labie vārdi Latvijai ”

2018. gada
novembris

25.

Komandu spēle “Skolas stiprinieks”

2018. gada
novembris

9.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas,
plānošanas un pasākuma norises
veiksmīgs rezultāts

26.

Sadziedāšanās akcija
“Dziedot dzimu, dziedot augu …Latvijai”.

2018. gada
novembris

1.-12.kl.

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji
Mūzikas skolotāji

Kopības sajūtas, patriotisko jūtu
stiprināšanas dažādošana

27.

1.-12.kl.

Skolas administrācija
Klašu audzinātāji
Sirsnīga, katras klases iesaistoša
aktivitāte

Skolas iesaiste novada un valsts piedāvātajos pasākumos, projektos “Ceļā uz Latvijas simtgadi” (2016.- 2018.g)

