
Sākumskolas MA 

darbības analīze par 2019./2020.m.g. 

1. MA sanāksmes 

 

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

Secinājumi, perspektīva 

1. 27.08.2019. Sākumskolas darba plāna 
izstrāde 2019./20.m.g. 

Kopīgi tika izstrādāts darba plans 
jaunajam mācību gadam 

2. 23.10.2019. MA sanāksme ,,Mācību satura 
ieviešana” 

Izzināt aktualitātes mācību satura 
un pieejas ieviešanā. 

3. 25.02.2020 Vairāku līmeņu STEM apguve 
sākumskolā. 

Prast ieviest pētnieciskos 
uzdevumus. 

2.Darbs ar skolēniem 

Novada konkurss ,,Lietu otrā dzīve” 

Dalībnieku 
skaits 

1.vieta 2.vieta 3. 
vieta 

atzinība specbalvas Secinājumi. 
 

48 4 5 6 7 5 Skolēnu izveidotie darbi sekmē 
izpratni par sadzīves atkritumu 
otreizējās izmantošanas 
iespējām. 

 

Pasākumi izglītojamajiem. 

N.p.k. Pasākums Vieta 
 

1. Fotokonkurss,, Mana zeme skaistā” Izgl.iest. 
2. Konkurss ,,Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš” Izgl.iest 
3. Skatuves runas konkurss  Izgl.iest 
4. Konkurss ,,Gostūs ar sovu puorsoku” Dagdas 

vidusskola 
5. Dagdas IKSN konkurss ,,Ziemassvētku egle” Izgl.iest 
6. Starptautiskais matemātikas konkurss ,,Ķengurs” Izgl.iest 
7. Konkurss “Mani lieliskie vecvecāki”. Izgl.iest 
8. Veloakcija “Robežsardzei -100” Šķaune 
9.  “Nāc nākdama, Lielādiena!” Izgl.iest 
10. Konkurss “Drošākā klase “Balta “ a/s 
11. Konkurss “Sporto labākai dzīvei”  “Rimi” 
12. Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” Izgl.iest 
13. 47.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “Lidice 2020” Rīga 
14. LVM meistaklase ..Mammadaba” Izgl.iest 
15. Sporto visa klase Rīga 
16. Labdarības pasāk.  ''Eņģeļu pasts'' Izgl.iest 

 

 



3.Mācību priekšmeta pasniegšanas problēmas 

Problēma Risinājums, secinājums 

Latviešu valodas zināšanas Vārdu krājuma paplašināšana, dažādot 
pasniegšanas metodes. 

Pacietība noteikumu lasīšanā Vingrināšanās, teksti vieglajā valodā ikdienā. 

Apkārtējo lietu nezināšana Sarunas ar vecākiem, darbošanās.Iesaistīšana 
dažādos konkursos. 

IT prasmes, uzskates trūkums Jāpapildina zināšanas skolotājiem, jāmāca 
skolā bērniem. Skolās jāizvērtē papildināt 
materiāli tehnisko bāzi. 

Neziņa sākt jauno mācību gadu. Vasarā sekot informācijai. 

4.Atbalsta pasākumi pedagogiem 

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

1. “Motivācija mainīties laikam”, 5 h, 27.08.2019., 

2. Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā "Vecāku un bērnu tiesības, 
pienākumi un atbildība”, 8 h, 06.03.202 

3. Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskā realitātē”, 12 h, 
11.12.2019., 

4. “Kompetenču pieeja mācību saturā: skolu vadības loma jaunā mācību satura un 
pieejas ieviešana skolā”, 54 h, 14.03.2020.. 

5. Digitālā  “Metodiskā atbalsta nodrošinājums skolotājiem darbā ar skolēniem ar speciālām  
    vajadzībām”(36 st.) –  02.11.2019., 

6. Digitālā kompetence – būtiska prasme 21. gadsimta skolotājiem un skolēniem.      
    interneta atbildīga lietošana (A)” (12 st.) – 24.10.2019., 

7. “Individuālā un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā” (12 st.)  – 
14.11.2019., 

8. “Kompetenču pieeja mācību saturā: Vērtēšana. Atgriezeniskā saite.” (4 st.) – 2.2020., 

9. Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā “Vecāku un bērnu tiesības, 
pienākumi un atbildība” (8 st.) – 12.06.2020. 

10. Mācīšanās lietpratībai mācību jomās sākumskolā. 36 st., 13.08.2019. 

11. Starpdisciplinārās mācības 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai 
8st.,23.11.2019 

12. “Mācīšanās lietpratība 1.-3. Klasē” 

13. Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā.24 st., 24.02.2020 
5. Skolotāju radošā darbība 

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

1. Ināra Andžāne Metodiskie ieteikumi skolotājiem darbā ar vietni padlet.com. 

6. Secinājumi un ieteikumi sadarbībai ar skolām un IKSN 

Novada sākumskolas skolotāji iesaistās semināru darbā, ieteica priekšlikumus, vērtēja 

konkursa darbus.  

Attālinātās mācīšanās procesa laikā nenotika novada sākumskolas olimpiādes.Darbs tiks turpināts 

nākošajā mācību gadā. 



Skolotāju  prakse caurviju kompetenču ieviešanā mācību procesā notika attālināti. Skolotāji dalījās 

pieredzē, kas veikts šajā jomā attālināti, notika dalīšanās ar mācību materiāliem no iegūtajām 

zināšanām kursos. 

Nākamajā gadā jāturpina mācību sākumskolas olimpiāžu rīkošana, piedalīšanās  konkursos, izstādēs. 

Lielāka uzmanība jāpievērš pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņai, jaunu ideju un mūsdienīgu 

darba metožu apguvei.  

 

Metodiskās apvienības vadītāja:          Leonora Lune 

2020. gada 15.jūnijs 


