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MA darbības mērķis: 
• Metodiskā atbalsta sniegšana valsts pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības Latviešu valodas un 

literatūras standartu satura kvalitatīvai īstenošanai.

Darba prioritātes:
• Aktualizēt lasītprasmi.

• Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes 

apziņu.

• Attīstīt izpratni par radošu darbu, mācot literatūru.



Olimpiādes 

• Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Latviešu 
valodas un literatūras 42. valsts olimpiāde 11. -12.kl. 
(2.posms) /18.01.2016./
Piedalījās 8 skolēni no Dagdas vidusskolas un 4 skolēni
no Ezernieku vidusskolas. 4 skolēni saņēma godalgotas
vietas.
Evita Kairiša (sk. R.Orole) piedalījās 3.posmā.

• Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Latviešu 
valodas un literatūras 42. valsts olimpiāde 8. - 9.kl. 
(2.posms) /1.02.2016./
Piedalījās 11 skolēni no Dagdas vsk., Ezernieku vsk., 
Andrupenes, Andzeļu pamatskolām. 6 skolēni saņēma 
godalgotas vietas. 
Viola Daniela Kiseļova (sk. V.Lutinska) piedalījās 
olimpiādes 3.posmā.



Atklātās olimpiādes

• Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras 
olimpiāde 5.-6.kl. /26.01.2016./ Rēzeknē
Piedalījās 6 skolēni no Dagdas vsk., Ezernieku vsk., 
Andrupenes pamatskolas, Andzeļu pamatskolas. 
Reinis Vigulis (Dagdas vsk., sk. L.Brence) ieguva 
2.vietu.

• 10. Latgales novada atklātā latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 7.,10.kl. /18.03.2016./ Daugavpilī
Piedalījās 6 skolēni no Dagdas vsk. un Ezernieku vsk.

Iveta Rudka, Kristīne Andžāne (Dagdas vsk., sk. 

L.Brence) ieguva godalgotas vietas.



Eseju konkurss 

’’Dagdas novada lepnums 2015’’

Iespēja celt gaismā cilvēkus,

kuri to dara Dagdas novadā,

tiek dota jau ceturto reizi 

ar Dagdas novada skolēnu 

eseju konkursa ‘’Dagdas

novada lepnums 2015’’

starpniecību. 

23 skolēni rakstīja par saviem 

iedvesmojošiem paraugiem 

dzīvē, tie ir skolotāji, bibliotekāri, 

robežsargi, ugunsdzēsēji u.c.



Skatuves runas un mazo formu uzvedumu 

konkurss

• Šoreiz tajā piedalījās 26 dalībnieki no Asūnes, Andzeļu, Andrupenes 

un Šķaunes pamatskolas, Konstantinovas sākumskolas, 

Aleksandrovas internātpamatskolas, Ezernieku un Dagdas 

vidusskolas, kuri bija sagatavojuši skanīgus priekšnesumus, 

klausoties tajos, visi klātesošie pabija dzejas un prozas pasaulē.

• Šķaunes pamatskolas 1.-4.kl. uzvedums “Trīs laimīgi zaķi”(sk. Ināra 

Andžāne) un Ezernieku vidusskolas literārā kompozīcija “Ģimene”( 

sk. Lija Lukaševiča)

• 2. kārtā Rēzeknē piedalījās Dagdas vidusskolas skolēni Sintija

Sadovska (sk. A.Slesare ) un Reinis Vigulis (sk. R.Orole), abi ieguva 

1.pakāpes diplomus. Reinis Vigulis piedalījās valsts skatuves runas 

konkursā un ieguva Atzinības rakstu.



SZPD

• Lūpu krāsu nosaukumi kosmētikas katalogā “Faberlic”. 

Autores Madara Orole un Jūlija Ostrovska 11.kl., sk. 

A.Slesare. 1.pakāpe



Mācību darbs

• Novada pārbaudes darbs latviešu valodā 11.klasei

• Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei

• Eksāmens latviešu valodā 9.klasei

• CE latviešu valodā 12.klasei



Novada diagnosticējošais darbs latviešu 

valodā 11.klasei

• Mērķis: pārbaudīt skolēnu zināšanas un prasmes latviešu valodā 

atbilstoši standarta prasībām.

Secinājumi un uzdevumi perspektīvai:

1. Skolēni neprot precīzi noteikt recenzijas galveno domu un tematu.

2. Rakstot viedokli, pieļauj pareizrakstības un stila kļūdas. Jāpilnveido 

rakstīšanas prasmes.

3 Jāmotivē skolēni strādāt atbilstoši savām spējām, izvairoties no paviršības. 

Jāizkopj valodas izjūta.



Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 

6.klasei
• Secinājumi: Diagnosticējošā darba rezultāti atbilst skolēnu prasmēm un 

attieksmei.

• Lasīšanas prasmes: daudzi skolēni nav pietiekami vērīgi, pavirši izlasa 

noteikumus. Tikai nedaudzi skolēni lasīšanas uzdevumos saņēma 

papildpunktus par pareizrakstību, jo ir neuzmanīgi.

• Valodas kompetence: daļa skolēnu vēl neatšķir saliktu sakārtotu teikumu no 

teikuma ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. 

• Klausīšanās prasmes: skolēniem ir grūti nošķirt “nē” un “nav minēts”. 

• Rakstīšanas prasmes: skolēni prot atklāt tematu, dala tekstu rindkopās, prot 

spriest un vērtēt, bet ir daudz kļūdu.

• Runāšanas prasmes: skolēni izvēlējās interesantas grāmatas, prata 

prezentēt tās atbilstoši noteikumiem.

• Uzdevumi perspektīvai:

Katram skolēnam jāstrādā atbilstoši savām spējām, jāpilnveido rakstīšanas 

prasmes.

Jāstrādā regulāri, apzinīgi.

Jāizkopj valodas izjūta: jālasa, jāklausās, jārunā latviski.



Eksāmens latviešu valodā 9.klasei

• Lasīšana un valodas sistēmas izpratne 

Neuzmanīgi lasa noteikumus. Nesaprot vārdu, tāpēc nevar paskaidrot to nozīmi. 

Liekot pieturzīmes, neatdala divdabja teicienu, pielikumu. Raksta ar kļūdām, 

tāpēc uzdevumā neizlabo pareizrakstības kļūdas. 

• Rakstīšana 

Izvēlējās 2 tematus: „Laime manā izpratnē” un „Mani vienaudži”. Darbi ir 

plānveidīgi, interesants saturs. Daudz skolēnu, kuriem latviešu valoda nav 

dzimtā, rakstot neliek garumzīmes, daudz pareizrakstības un stila kļūdu.

• Runāšana 

Skolēni izvēlējās interesantus un aktuālus tematus. Monologi bija plānveidīgi, 

saturīgi, bagāts vārdu krājums. Neizrunā garos patskaņus, pieļauj stila kļūdas. 

Ieteikumi:

1.  Ikdienā pieprasīt skolēniem runāt latviešu valodā.                                                                      

2. Konsultācijās rakstīt neliela apjoma diktātus, lai uztver garos patskaņus.                                                

3. Mācīt pareizi gramatiski un stilistiski izteikties runā un rakstos.



Apguves līmenis 9.klasē



CE latviešu valodā



Atbalsta pasākumi, semināri
• VISC atbalsta seminārs oktobrī un metodiskais materiāls 12.klasei

• MA sanāksmes

Novada MA sanāksmes (augusts, oktobris, aprīlis)

Diagnosticējošā darba 6.klasei rezultāti, gatavošanās eksāmeniem.

Lasīšanas prasmju attīstīšana un lasīšanas metožu daudzveidība.

Iepazīšanās ar konferenču materiāliem.

• Konferences

10. Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskie

lasījumi ’’Lasītprasmes un rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas

un literatūras stundās’’ Daugavpils (17.03.2016.)

LVLSA metodiskais seminārs I.Ziedoņa Murjāņos (18.04.2016.)

• Sadarbība ar Dagdas pilsētas un pagasta bibliotēkām

• Dagdas novada pasākumu apmeklējums un līdzdarbošanās

• Pieredzes brauciens uz Visaginu (Dagdas vsk. skolotājas)



Tikšanās ar rakstnieci, dzejnieci, dramaturģi 

Māru Zālīti

• Lai klātienē tiktos ar rakstnieci,

10.novembrī bija ieradušies

cilvēki ne tikai no Dagdas, bet

arī no citiem pagastiem. Skolas

aktu zāle bija pārpildīta.

Rakstniece lasīja savus dzejoļus

un fragmentu no savas

grāmatas.

• Tikšanās ar Māru Zālīti notika

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

izstrādātā un īstenotā projekta

"Tikšanās Latvijas novadu

bibliotēkās" projekta ietvaros.



Albuma "Latgales sirdspuksti" atklāšanas 

pasākums

17.09.2017. Dzejas dienu ietvaros

grāmata „Latgales sirdspuksti”

prezentācijas pasākums.

Grāmatā atspoguļots visas

Latgales krāšņums un

daudzveidība, atklāta Latgales

patieso daba un būtība, tās

sirsnība, labestība un viesmīlība,

kā arī daudznacionālais un

multikonfesionālais raksturs.

Latgale ir ārkārtīgi bagāta un

dažāda, tā spējusi nosargāt un

saglabāt latgaļu valodu, tā ir

bagāta ar cilvēkiem, kuri mīl

Latgali un izsaka savu mīlestību

dzejā un fotogrāfijās



Sadarbība ar Rēzeknes TA

Grāmatas “Alise breinumu zemē” 

prezentācija

• Luisa Kerola grāmatas „Alise 

Breinumu zemē” latgaliešu 

valodā prezentācija.

• Latgaliešu grāmatas versija ir 

unikāla ar to, ka pēc katras 

nodaļas tiek piedāvāta 

interaktīvā daļa, kurā atlasītas 

spēles, ko varētu spēlēt 

grāmatas lasītāji.

• Klātesošie varēja pabūt 

pieaugošā statusā un izspēlēt 

atsevišķas spēles arī 

prezentācijā.



LVLSA seminārs Murjāņos
• 2015. gada Skolotāju dienas 

priekšvakarā 37 asociācijas 

skolotāji  viesojās I. Ziedoņa  

Murjāņu muzejā  „ Dzirnakmeņi” , 

kur  fonda „ Viegli” entuziastes 

laipni sagaidīja un cienāja ar 

emocionālu kārumu – sarunu 

„cauri”, „ar”, „pāri taureņiem”, tas 

ir, ļāva  piedzīvot  I. Ziedoni.

• Grāmatās, grafikās pie istabu 

sienām, Ausmas lāču istabā un 

mājasmāšu stāstos par I. Ziedoņa 

vēlējumu - nākt te tikai tad, ja 

esmu piedalīties/piepulcēties/ 

pievienoties un radīt gatavs. 



Apsveikums Rainim 

(Dagdas vidusskola)



Esi būtne no Saules ielejas-

Ar saulstaru pinekļiem matos

Un saulainām dzirkstelēm acīs!

Bēdas pārsvied uz bēdu ieleju

Un atpakaļ - neatskaties!

Nekrāj ledus kristālus sirdī -

Antarktīdā ledāju gana,

Krāj saulainās prieka dzirkstis

Un dziedošos laimes zvanus!

Krāj sauli sirdī, sejā un acīs

Un tālāk vēl citiem padod,

Lai ikviens kā pienenes ziedu -

Sauli sirdī uzplaukstam sajūt

/ Irēna Moreino /

• Saulainas noskaņas, draugi!

Paldies par sadarbību!

MA vadītāja Aina Slesare


