
PĀRSKATS PAR DARBU

2014./2015. m.g.



MA darbības mērķis: 
Metodiskā atbalsta sniegšana valsts pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības Latviešu valodas un literatūras 
standartu satura kvalitatīvai īstenošanai.

Prioritātes: 
 Lasītprasmes izkopšana pamatskolas skolēniem.
 Skolēnu iesaistīšana nozīmīgu sabiedriskās un kultūras 

dzīves notikumu aktivitātēs.
 Attīstīt vērtību izpratni un padziļināt morālo spriestspēju.
 Pedagogu tālākizglītības un pieredzes apmaiņas 

veicināšana.

Izvirzītās prioritātes metodiskajā 
darbā



 Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Latviešu 
valodas un literatūras 41. valsts olimpiāde 11. -12.kl. 
(2.posms) /19.01.2015./
Piedalījās 8 skolēni no Dagdas vidusskolas un 2 skolēni no Ezernieku
vidusskolas. 6 skolēni saņēma godalgotas vietas, Karina Bluka (sk.
A.Slesare) piedalījās 3.posmā un ieguva Atzinību.

 Krāslavas un Dagdas novadu apvienības Latviešu 
valodas un literatūras 41. valsts olimpiāde 8. - 9.kl. 
(2.posms) /26.01.2015./
Piedalījās 13 skolēni no Dagdas vsk., Ezernieku vsk., Andrupenes, 
Andzeļu, Šķaunes pamatskolām. 4 skolēni saņēma godalgotas vietas.

OLIMPIĀDES



 Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras 
olimpiāde 5.-6.kl. /30.01.2015./ Rēzeknē
Piedalījās 8 skolēni no Dagdas vsk., Ezernieku vsk., Andrupenes 
pamatskolas, Šķaunes pamatskolas. Nikita Šaltis un Karīna Kuzmenko
(Dagdas vsk.) ieguva Atzinības (sk. I.Tukiša, L.Brence)

 9. Latgales novada atklātā latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 7.,10.kl. /19.03.2015./ Daugavpilī
Piedalījās 6 skolēni no Dagdas vsk., Ezernieku vsk., 

Kristīne Kristiāna Ozoliņa (Dagdas vsk. 7.klase) saņēma Atzinību (sk. 
R.Orole) 



Šajos svētkos piedalījās Dagdas novada bērni un jaunieši
 „Animācijas filmu pasaulē” - Dagdas novada Jauniešu centrā
 „Mēs ceļojam pa Latviju kopā ar rakstnieci Gundegu Sēju” (1.-4. 

kl.)
 „Piedzīvojums grāmatu pasaulē ar Valdi Rūmnieku”(5.-6. kl).
 „Latvijas leģendas – Latvijas simtgadei” (7.-9. kl). 
 „Stāsti par Latvijas skaistākajām un neparastākajām baznīcām” -

saruna ar autori Vivantu Volkovu (Lauku Avīze) 
 „Kumeļu sauks Delveris”- par Nellas no 

Krotes jeb Ilgas Liepiņas uzdrīkstēšanos 
turpināt noveli „Purva bridējs””

26. septembrī Dagdas un Krāslavas 
novadu 13. Grāmatu svētki Dagdā



 No 2014. gada 5. septembra līdz 5. decembrim Dagdas
novada IKSN rosināja skolēnus piedalīties izsludinātajā
eseju konkursā „Dagdas novada lepnums 2014’’.

 Konkursa mērķis: veicināt skolēnu patriotismu un
pilsonisko apziņu, iepazīstot Dagdas novada cilvēku
likteņstāstus.

 Konkursā piedalījās 73 skolēni no visām novada skolām.
Starp Dagdas novada populārākajiem cilvēkiem bija
latviešu valodas skolotājas Leonora Brence, Vija Gekiša,
pensionētā skolotāja Veronika Vērdiņa.

 Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, sagatavojot
skolēnu esejas publicēšanai.

Eseju konkurss ’’Dagdas novada 
lepnums 2014’’



Dagdas novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas un literāro 
uzvedumu konkursā bija pieteikušies 38 skolu konkursu laureāti un trīs 
literārie uzvedumi.
 Skatuves runas konkursā

1. pakāpes diplomus ieguva Dagdas vidusskolas 1.kl. skolniece 
Katrīna Kuzņecova(sk. L. Kartenko), 2.kl. skolniece Daniela 
Kornejeva (sk. R. Vaišļa), 4. kl. skolniece Līga Beitāne (sk. L. 
Kartenko), 4. kl. skolnieks Reinis Vigulis (sk. L. 
Kartenko),8.kl.skolniece Sintija Sadovska (sk. V. Augustova), 
10.kl.skolniece Ineta Ivanova(sk. A. Slesare)

 Mazo formu uzvedumu konkursā
1. pakāpes diplomu ieguva Šķaunes pamatskolas 1.-4.kl. dramatiskais 
kolektīvs (vad. Ināra Andžāne)

Dagdas novadu 2.kārtā Rēzeknē pārstāvēja Dagdas vidusskolas 1.kl. 
skolniece Katrīna Kuzņecova un 4. kl. skolnieks Reinis Vigulis (sk. L. 
Kartenko).

Skatuves runas un mazo formu 
uzvedumu konkurss



Dagdas vidusskolā notika Dagdas novada 6. - 9.klašu un 
vidusskolēnu pētniecisko darbu konference:
 Gadskārtu ieražu svētku seno tradīciju ievērošana manu 

klasesbiedru ģimenēs. Autore K.Maceviča 6.b, sk. L.Brence. 
1.pakāpe

 Etnogrāfiskais ansamblis “Aulejas sievas”- no rašanās līdz 
mūsdienām. Autore S.Sadovska 8.a, sk. V.Augustova. 1.pakāpe

 Skolēnu personvārdi Dagdas vidusskolā Autores S.Danileviča, 
A.Vjatere 8.b, sk. V.Gekiša. 2.pakāpe

 Skolēnu personvārdu izpēte Dagdas vidusskolā un Andrupenes 
pamatskolā Autore E.Čaplinska 12.a, sk. M.Micķeviča. 2.pakāpe

 Latvijas augstskolu piedāvājums topošajiem studentiem. Autore 
V.Mošaka 12.kl., sk. A.Zariņa. 2.pakāpe

SZPD



 Novada pārbaudes darbs latviešu valodā 11.klasei

 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei

 Eksāmens latviešu valodā 9.klasei

 CE latviešu valodā 12.klasei

MĀCĪBU DARBS



 Mērķis: pārbaudīt skolēnu zināšanas un prasmes 
latviešu valodā atbilstoši standarta prasībām.

Novada pārbaudes darbs latviešu valodā 11.klasei 
(apguves koeficents)
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Diagnosticējošajā darbā bija 4 uzdevumi. Darbs tika veikts 2 mācību stundās. 
 1.uzdevums – ievietot teikumos dažādu vārdšķiru vārdus pareizajās vārdformās. 

Skolēni šo uzdevumu veica gramatiski pareizi. Problēmas bija ar salikteņa 
veidošanu.

 2. uzdevums – ievietot teikumos trūkstošās pieturzīmes. Skolēni pareizāk 
ievietoja pieturzīmes saliktos sakārtotos un saliktos pakārtotos teikumos nekā 
atrada divdabja teicienu, iespraustu teikumu, vienlīdzīgus teikuma locekļus.

 3.uzdevums –noteikt teksta valodu raksturojošās pazīmes un izrakstīt piemērus 
no teksta (stils, leksiskie, morfoloģiskie, sintaktiskie valodas līdzekļi). Grūtības 
bija ar stila un tā pazīmju noteikšanu, salikteņa izrakstīšanu no teksta, iesprausta 
teikuma atrašanu.

 4. uzdevums – uzrakstīt pārspriedumu. Tika ievēroti pārsprieduma rakstīšanas 
principi. Mazākais punktu skaits tika iegūts par ortogrāfijas un interpunkcijas 
kļūdām.

Uzdevumi perspektīvai:
 Motivēt skolēnus strādāt atbilstoši savām spējām, izvairoties no paviršības.
 Izkopt valodas izjūtu.
 Pilnveidot lasīšanas un rakstīšanas prasmes.



Mērķis: novērtēt izglītojamo mācību valodas vispārējās klausīšanās, lasīšanas, 
rakstīšanas un runāšanas prasmes ar nolūku tās pilnveidot.

Rezultāti:
 Augstākie rādītāji ir runāšanas daļā. Tas apliecina, ka skolēni bija labi 

sagatavojušies un prata pastāstīt par lasīto grāmatu.
 Lasīšanas uzdevumu veikšanai lielākajai daļai skolēnu nepietika laika, jo 

lasīšanas ātrums ir nepietiekams
 Klausīšanās daļā skolēniem ir veicies labāk. Skolēni prot saklausīt tekstā 

minētos faktus un izmantot šo informāciju uzdevuma veikšanā.
 Rakstīšanas daļā ir zemi rādītāji. Vissliktāk veicies ar ortogrāfijas likumu 

ievērošanu, darbos ir daudz stila kļūdu, vairākos darbos nav ievērotas 
rindkopas, pieļautas interpunkcijas kļūdas, ir nepietiekams vārdu krājums.

 Pārbaudes darbs 6.klasei ir bijis par grūtu.

Diagnosticējošais darbs latviešu 
valodā 6.klasei



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

lasīšana

klausīsanās

valodas lietojums

rakstīšana

runāšana

Apguves līmenis 6.klasēs



Ārzemju literatūra
 D.Kinnijs ”Grega dienasgrāmata” (1.-9.daļa)
 K.Nestlingere ”Kristas slepenā dienasgrāmata”
 Enida Blaitona ”Piedzīvojumu pils”
 Mika Kerenens ”Nozagts oranžs divritenis”
 R.L.Stains ”Zosāda”

Latviešu literatūra
 R.Skrebele ”Palaidnību karaļa Jāņa B. Dienasgrāmata’’
 Laura Dreize ”Pūķa dziesma”
 Ē. Kūlis ”Bišu brīnišķīgais bērnudārzs”, ”Nekrietnais Alfrēds” , ”Niķa un 

Riķa stiķi”
 Anna Sakse ”Pasakas par ziediem”

Lasītākās grāmatas 6.klasē
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Eksāmens latviešu valodā 9.klasē 
(apguves koeficents)



 Eksāmena rezultāti atbilst skolēnu prasmēm un attieksmei.

 Dažiem skolēniem grūtības sagādāja lasīšanas uzdevums, jo teksts bija intervija. Tikai 
nedaudzi skolēni lasīšanas uzdevumos saņēma papildpunktus par pareizrakstību, jo 
rakstot ir neuzmanīgi, rokraksti pavirši.

 Valodas sistēmas izpratnes uzdevumos  skolēniem grūtības sagādāja uzdevums ar diviem 
noteikumiem, joprojām neprot atšķirt saliktu sakārtotu teikumu no salikta pakārtota 
teikuma. Daudzi neuzmanīgi lasa noteikumus. Pieturzīmju likšana sagādā lielas grūtības. 

 Rakstīšanas daļu veica labāk, jo skolēni prot atklāt tematu, dala tekstu rindkopās, prot 
spriest un vērtēt, bet ir ļoti daudz  kļūdu.

 Runāšanas uzdevumu skolēni pārsvarā sagatavoja labi: temati interesanti, pareizi 
strukturēti.

Uzdevumi perspektīvai:

 Katram skolēnam jāstrādā atbilstoši savām spējām, jāpilnveido rakstīšanas prasmes.

 Jāstrādā regulāri, apzinīgi.

 Jāizkopj valodas izjūta: jālasa, jāklausās, jārunā latviski.

Eksāmena darba izvērtējums



 Atkarības
 Sports
 Brīvais laiks
 Mūzika 
 Daba, ekoloģija
 Veselīgs ēdiens
 Darbs 
 Jaunās tehnoloģijas
 Mani nākotnes nodomi
 Folklora 

Populārākās sarunu tēmas 9. klasē



62,31

52,71
55,6653,44

48,7

57,51

0

10

20

30

40

50

60

70

Dagdas vsk. Valstī Ezernieku vsk.

2014.g.

2015.g.

CE latviešu valodā 12.klasei (%)



 VISC atbalsta seminārs oktobrī un metodiskais materiāls 12.klasei
 MA sanāksmes

Novada MA sanāksme/Ludzas tautas teātra izrādes apmeklējums.
Diagnosticējošā darba 6.klasei rezultāti, gatavošanās eksāmeniem.
Lasīšanas prasmju attīstīšana un lasīšanas metožu daudzveidība. Iepazīšanās

ar konferenču materiāliem.

 Konferences
Skolēnu lasītprasmes attīstīšana. Rīga (26.11.2014.)
9.Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskie lasījumi
’’Lasītprasmes un rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras
stundās’’ Daugavpils (17.03.2015.)
LVLSA metodiskais seminārs Dubultos Aspazijas mājā (18.04.2015.)

 Sadarbība ar Dagdas pilsētas un pagasta bibliotēkām
 Dagdas novada pasākumu apmeklējums un 

līdzdarbošanās

Atbalsta pasākumi, semināri



Ezernieku vidusskola
 Mācību ekskursija 8.-12.klašu skolēniem uz Jasmuižas muzeju 17.septembrī, kur notika Dzejas

dienām veltīts pasākums ar dzejas klausīšanos, Latgales kāzu apdziedāšanās dziesmu karaoke
diska prezentācija, Preiļu valsts ģimnāzijas folkloras kolektīva uzstāšanās, kā arī ekskursija pa
muzeju.

 Eiropas Valodu dienai tika organizēta tematiska stunda-konkurss ar viktorīnu, konkursiem,
Eiropas valodu atpazīšanu.

 Eseju konkursā "Dagdas novada lepnums 2014" piedalījās 8.-12.klašu skolēni, noslēguma
pasākumā piedalījās 8 skolēni.

 Dzimtās valodas dienai bija veltītas dažādas aktivitātes: vidusskolēni prezentēja savus ZPD,
valodas stundās bija gan valodas rotaļas, gan literāru darbu lasīšana.

 12.maijā 11.klases skolēni organizēja Valodas pēcpusdienu 5.-7. klasei, kas bija veltīta J. Alunāna
valodnieciskajai darbībai.

 Tika izdota avīze "Ežulis".

 Organizēts Ezernieku pagasta pasākums, atceroties skolotāju un Latgales rakstnieci Valentīnu
Ivanovsku (dz. Celitāni)

 Skolotājas darbojas Folkloras kopā ‘’ Akmiņeica’’ un Saietu nama dramatiskajā kolektīvā

Interesantākie pasākumi novada 
skolās



Pasākumi Ezernieku vidusskolā



Dagdas vidusskola

 Dzejas dienas, Dzimtās valodas diena, scenāriju sagatavošana LR 
proklamēšanas dienas svētku koncertam, Ziemassvētku koncertam, 
Absolventu vakaram

 Piedalīšanās konkursā ’’Pārbaudi savas zināšanas par Latvijas 
prezidentūru ES padomē”

 Publikācija starptautiskā festivāla avīzē „Apskauj mani, māmuliņa”

 Projektu nedēļā kopā ar 10.a klasi sagatavota prezentācija “Dagdas 
novada literāti”.

 Sienas avīzes ’’Atspulgs’’ tekstu rediģēšana

 Darbs pie metodisko materiālu sagatavošanas mācību stundām.



Pasākumi Dagdas vidusskolā



Andrupenes pamatskola

 Dzejas dienu Literārā kafejnīca, Aspazijas un Raiņa dzejoļu lasījumi.
 Eiropas valodu diena. Pārrunas klasēs par Eiropas neparastākajām valodām.
 Latviešu valodas un literatūras nedēļa
 Latviešu val. un lit. olimpiāde, skatuves runas konkurss, informācijas vākšana 

par Aspaziju un Raini - jubilāriem.
 Aspazijai - 150. Prezentācija par Aspaziju, dzejoļu lasījumi.

Andzeļu pamatskola
Apmeklēja A.Upīša muzeju Skrīveros.

Visās novada skolās notiek Dzejas dienu, Dzimtās valodas, Eiropas valodu 
pasākumi, gadskārtu ieražu un valsts svētku svinēšana.



8. septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kultūras
galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās karnevāla gājiens
bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”.

Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 
bērnu no visas Latvijas, kā arī Dagdas 
novada 22 veiksmīgākie domraksta 
„ Kā atmodināt Saulcerīti?” autori, kuri 
devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam 
uz Gaismas pili. 

Katrs dalībnieks saņēma dāvanā
grāmatu "Atmodināt Saulcerīti", 
kurā publicēti 72 oriģinālākie 
domraksti.

Dagdas novada skolēni Nacionālās bibliotēkas karnevāla 
gājienā 

„ Gribu iet uz bibliotēku!”



LVLSA metodiskais seminārs 
Dubultos Aspazijas mājā (18.04.2015.)



 13. martā Dagdas vidusskolā viesojās Rēzeknes Augstskolas pārstāvji, lai prezentētu 
darbu, kas pārtapis informatīvā un aizraujošā lasāmvielā – L. Čeveres maģistra darbs 
„Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos”, kā arī prof. I.Šuplinskas lekcija-
praktiskā nodarbība ’’Asociatīvā dzeja’’

 20.aprīlī Rēzeknes Augstskolā viesojās 
Dagdas vsk. 10.klašu skolēni un darbojās
lekcijā-praktiskajā nodarbībā par 
arhetipiem. (lektore I.Šuplinska)

Rēzeknes Augstskolas un Dagdas vidusskolas 
sadarbība



Viens zieds, viens smaids,

viens saulesstariņš mazs

tev šodien dāvināts tiek-

tāpat, bez maksas,

tik par baltu velti...

Varbūt tu šodien

saņemsi vēl citas veltes-

No tām tu pušķus veidosi

vai darināsi krelles...

Vien zini to -

viens zieds, viens smaids,

viens saulesstariņš mazs

tev šodien dāvināts tiek

vien tāpat, bez atmaksas..
/ Irēna Moreino/

Paldies kolēģēm un 
skolēniem par ieguldīto 
darbu, radošu attieksmi un 
motivāciju apgūt dzimto 
valodu!

MA vadītāja Aina Slesare, 

2015.g. augusts


