
Latviešu valodas un literatūras MA 

darbības analīze par 2019./2020.m.g. 

1. MA sanāksmes (protokolu konspektīvās atskaites) 

N.p.k. Datums Sanāksmes mērķis, apspriestie jautājumi Secinājumi, perspektīva 

1. 27.08.2019. Izveidot darba plānu, sniegt informāciju par 
VISC īstenotā ES projekta “kompetenču pieeja 
mācību saturā jeb “Skola 2030”aktualitātēm 
Dagdas novada latviešu valodas un literatūras 
skolotājiem. 

Plānot sadarbību starp Dagdas novada 
latviešu valodas un literatūras 
skolotājiem. 

2. 21.10.2019. Informācija no VISC, no kursiem, semināriem, 
pieredzes apmaiņas braucieniem. 

Turpināt sadarbību un sniegt 
priekšlikumus darba uzlabošanai. 

3. Marts.2020. Attālināta informācijas sniegšana novada 
latviešu valodas un literatūras skolotājiem. 

Turpināt sadarbību un sniegt 
priekšlikumus darba uzlabošanai. 

4. Maijs,2020. Attālināta informācijas sniegšana no “Skola 
2030”. Patstāvīga gatavošanās darbam 7., 10. 
klasēs. 

Regulāri sniegt attālinātu informāciju, 
sazināties ar novada latviešu valodas un 
literatūras skolotājiem, plānot semināru 
2020.gada augustā.  

2.Darbs ar skolēniem (olimpiādes, konkursi, SZPD) 

Olimpiādes 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība Olimpiādes dalībnieku skaits manāmi 
sarucis, tāpēc notika Dagdas un Krāslavas 
novadu starpnovadu olimpiāde. 
Īpaši vidusskolēniem nav intereses par 
latviešu valodas olimpiādi, jo, startējot šādā 
olimpiādē, jābūt plašām zināšanām par 
kultūras un literatūras jomās notiekošo. 

Novadā - - - - - 

Starpnovadu 14 3 2 3 1 

Reģionā - - - - - 

Valstī - - - - - 
 

ZPD 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība Skolēniem nav motivācijas rakstīt SZPD 
latviešu valodā un literatūrā, jo trūkst 
prasmju un pieredzes. Novadā - - - - - 

Starpnovadu - - - - - 

Reģionā - - - - - 

Valstī - - - - - 
 

  



Skatuves 
runas 

konkurss 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Augstākā 
pakāpe 

Šādi konkursi valsts mērogā vairs nenotiek, 
tikai novadā un reģionā. 
Dagdas novada skatuves runas konkursa 
dalībnieki uzrādīja labus rezultātus gan 
novadā, gan reģionā. 

Novadā 10 1 3 2 4 

Starpnovadu - - - - - 

Reģionā     3 

Valstī - - - - - 

 

Konkurss 
“Mana 
novada 

kultūrvēsturis
kais 

mantojums”. 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība Dagdas novada konkurss “Mana novada 
kultūrvēsturiskais mantojums” tika rīkots 
sadarbībā ar kulturoloģijas un vēstures 
skolotājiem. Konkursā piedalījās 38 
konkursa dalībnieki 2 vecuma grupās: 5.-
9.kl. un 10.-12.kl. 
 

Novadā 38 3 5 4 - 

Starpnovadu - - - - - 

Reģionā - - - - - 

Valstī - - - - - 

 

3. Mācību priekšmeta pasniegšanas problēmas (novada, valsts pārbaudes darbi, mācību stundas, 

mājas darbi u.c.) 

Problēma Risinājums, secinājums 

Krievu valodā runājošo skolēnu mācību 
sasniegumi latviešu valodā ir salīdzinoši zemi. 

Izmantot daudzveidīgākus materiālus mācību darbā, sniegt 
individuālas konsultācijas, sadarboties ar citu mācību 
priekšmetu skolotājiem. 

Jēgpilna teksta izpratne. Vairāk jālasa periodika, jo skolēni nespēj objektīvi izvērtēt 
izlasītā saturu un jēgu. 

Kompetenču pieejas realizācija latviešu valodas 
un literatūras stundās. 

Jāsniedz skaidra atgriezeniskā saite un jāizvirza saprotams 
sasniedzamais rezultāts.  

4.Atbalsta pasākumi pedagogiem (kursi, semināri ) 

N.p.k. Datums Kursu, semināra tēma, stundu skaits Dalībnieku skaits 

1. 27.-
30.08.2019. 

Metodikas kursi Rēzeknē MJ koordinatoriem (36 st.). 1 

2. 02.11.2019. Metodiskā atbalsta nodrošinājums skolotājiem darbā ar 
skolēniem ar speciālām vajadzībām (36 st.). 

7 

3. 14.11.2019. Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības 
veids izglītībā (12 st.). 

2 

4. 21.02.2020. Kompetenču pieeja mācību saturā: vērtēšana, atgriezeniskā 
saite (4 st. seminārs). 

4 

5. 10.03.2020. Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība (8 st.). 4 



6. Jūlijs-
augusts 
2019. 

Kursi “Teātra māksla” (72 st.). 1 

7. Jūnijs-? 
2020. 

Kursi “kompetences latviešu valodā” (36 st.). 1 

 

5. Skolotāju radošā darbība - metodiskās izstrādnes, dalība skolotāju lasījumu konferencēs, 

meistarklases vai kādas citas aktivitātes 

N.p.k. Skolotājs Metodiskās izstrādnes nosaukums/lasījuma tēma/meistarklases tēma 

1. Dagdas 
novada 
latviešu 
valodas un 
literatūras 
skolotāji. 

Dzejas dienas, valsts svētku pasākumu scenāriji, valodu dienas pasākumu scenāriji 
Dagdas novada skolās. Mācību ekskursijas, skolēnu vērtību orientācija latviešu 
valodas un literatūras stundās. 

2. A.Slesare. I.Ziedoņa klases apmeklējums. 

3. L.Brence, 
R.Orole 

Mācību ekskursijas skolēnu pilsoniskās kompetences attīstīšanai. Muzeju, teātru, 
izstāžu apmeklējums projekta “Skolas soma” ietvaros.  

6. Secinājumi un ieteikumi sadarbībai ar skolām un IKSN. 
Turpināt sniegt jaunāko informāciju no kursiem, no projekta “Skola 2030” materiāliem, piedalīties 

pieredzes apmaiņas braucienos, izvirzīt uzdevumus nākamajam mācību gadam. Organizēt novadu 
konkursus, pēc iespējas iesaistīties projektos 

 
 

Metodiskās apvienības vadītāja: Rita Orole 

2020. gada 2.jūnijs. 


