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DARBA MĒRĶIS

 Sekmēt tolerantas un motivētas personības veidošanos, 

attīstot prasmi pilnveidoties mainīgā vidē



IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES METODISKAJĀ DARBĀ

 Kompetenču pieejā veidotā mācību satura ieviešana 

mācību procesā. Pievērst uzmanību caurviju kompetencēm 

svešvalodas stundās.

 Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas 

skolotājiem, starp novada krievu valodas MA skolotājiem.

 Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā.

 Radošo darbu organizēšana ar talantīgiem skolēniem.



KRĀSLAVAS UN DAGDAS NOVADU APVIENĪBAS 

KRIEVU VALODAS (SVEŠVALODAS) OLIMPIĀDE

 Olimpiāde norisinājās Dagdas vidusskolā, Krāslavas ģimnāzijā 

2019. gada 26. novembrī

 Olimpiādes dalībnieki: 9.-12. klases skolēni

 Dalībnieku skaits: 70

Dagdas novads (29), Krāslavas novads (41)   

 Olimpiādes darbu vērtēšana organizēta Dagdas vidusskolā.     



KRĀSLAVAS UN DAGDAS NOVADU APVIENĪBAS 

KRIEVU VALODAS (SVEŠVALODAS) OLIMPIĀDES 

REZULTĀTI. 12. KLASE

1. vieta: Veronika Ostrovska (Ezernieku vidusskola) 

2. vieta: Evija Utāne (Dagdas vidusskola)

3. vieta: Violeta Milaševiča (Ezernieku vidusskola) 



11. KLASES STARPNOVADA OLIMPIĀDES 

REZULTĀTI

1. vieta: Jevgēnijs Locs (Dagdas vsk.)

2. vieta: Karīna Kuzmenko (Dagdas vsk.), 

Armands Jermaks (Dagdas vsk.)

3. vieta: Džesika Ruža (Ezernieku vsk.) 



10. KLASES STARPNOVADA OLIMPIĀDES 

REZULTĀTI

2. vieta: Ņikita Šaļtis (Dagdas vidusskola)

3. vieta: Linda Slapiņa (Dagdas vidusskola), 
Jūlija Smoļaninova (Dagdas vidusskola)



9. KLASES STARPNOVADA OLIMPIĀDES 

REZULTĀTI

1. vieta: Ksenija Barkanova (Dagdas vidusskola)

2. vieta: Kristīne Mihailova (Dagdas vidusskola) 

Atzinība: Viktorija Lukiša (Ezernieku vsk.) 



Valsts olimpiāde krievu valodā 

(svešvalodā)

 4.03.2020. 4 skolēni no Dagdas novada piedalījās Valsts 

olimpiādē krievu valodā (svešvalodā). 9. klases skolniece 

Ksenija Barkanova no Dagdas vidusskolas saņēma Atzinību.

 2020. gada martā 11. klases skolēns Jevgēnijs Locs no 

Dagdas vidusskolas piedalījās Starptautiskā krievu valodas 

(svešvalodas) olimpiādē.(Daugavpils/Pēterburga)



ZPD

Norises vieta: Dagdas vidusskola

Dalībnieki: 

 Poļina Smoļaninova, 11. kl. skolniece no Dagdas vidusskolas. Tēma 
– «Mūsdienu krievu dziesmas jauniešu dzīvē», 1. pakāpe novadā. 
Skolotāja: Olita Loče.

 Agate Krilova, Dagnija Vjatere 10. kl. skolnieces no Dagdas 
vidusskolas. Tēma – «Dagdas iedzīvotājas Magdalēnas Vjateres 
dzejas mākslas pasaule», 1. pakāpe novadā. Skolotāja: Olita Loče.

Reģionālajā konferencē Daugavpilī abi darbi ieguva 3. pakāpi.

 Lana Žvirble, 8. kl. skolniece no Dagdas vidusskolas. Tēma: 
«Krievu valodas frazeoloģismi, kas ietver dzīvnieku nosaukumus».
Skolotāja: Svetlana Valtere.



MĀCĪBU EKSKURSIJAS, KONKURSI

 8.03.2020. bija organizēta mācību ekskursija 8.-12. klases 

skolēniem uz Daugavpils teātri. Skolēni apmeklēja izrādi 

«Baismīgās mājsaimnieces».

 2019. gada oktobris Radošo darbu konkurss «Dzejas 

dienas».



ATBALSTA PASĀKUMI

 27.08.2019. Dagdas novadā notika krievu valodas (svešvalodas) MA 

skolotāju seminārs «Aktualitātes 2019./2020. mācību gadā». 

Izstrādāts MA darba plāns, sniegta informācija par prioritātēm 

mācīšanās procesā. 

 23.10.2019. Dagdas novada krievu valodas skolotāji apmeklēja 4. 

Latgales reģiona Valodas simpoziju, 19. krievu valodas konferenci 

Daugavpilī.

 5.11.2019. Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA seminārs «9 

mācīšanās notikumi stundas plānošanā». 

 2020. gada pavasarī  MA vadītāja un novada skolotāji strādāja 

attālināti, interesējās par jaunumiem Valodas jomā projekta 

«Skola 2030» ietvaros. Skolotāji sekoja līdzi «Skola 2030» 

vebināriem.



PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMI
 2019. gada 27. augusts  Augusta konference «Motivācija mainīties līdzi laikam!» 

(5 stundas)

 2019. gada 23. oktobris  Valodu simpozijs Daugavpilī «Valodas loma kompetenču 

izglītībā» (8 stundas)

 2019. gada 24. oktobris  Kursi «Interneta atbildīga lietošana» (12 stundas)

 2019. gada 2. novembris Kursi «Metodiskā atbalsta nodrošinājums skolotājiem 

darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām» (36 stundas)

 2019. gada 14. novembris Kursi «Individuāla un grupu konsultēšana –profesionālās 

darbības veids izglītībā» (12 stundas)

 2019. gada 11. decembris Kursi «Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu 

pedagoģiskajā realitātē» (12 stundas)

 2020. gada 4. janvāris Dagdas novada MJK seminārs MA vadītājiem un skolu 

administrācijai .

 2020. gada 21. februāris Dagdas novada seminārs «Kompetenču pieeja mācību 

saturā: Vērtēšana. Atgriezeniskā saite» (4 stundas) 

 2020. gada 10. marts Kursi «Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība» 

(8 stundas)



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI

 Pateicos Izglītības pārvaldes vadītājai Marijai Micķevičai un 
izglītības darba speciālistiem Regīnai Pauliņai un Valdim Orolam 
par atbalstu un palīdzību MA darba organizēšanā.

 Paldies Dagdas novada skolu administrācijai un krievu valodas 
skolotājiem par sadarbību, skolēnu aktīvu dalību.

Krievu valodas (svešvalodas) MA vadītāja: Svetlana Valtere


