
Sākumskolas MA 
 

darbības analīze par  2018./2019. m.g. 
 

1. MA sanāksmes (protokolu konspektīvās atskaites) 
 

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

1. 27.08.2018. Sākumskolas darba plāna izstrāde 2017./2018.m.g. 
Kopīgi tika izstrādāts darba plāns jaunajam 

mācību gadam.  

2. 07.06.2019. 
Skolotāju iepazīstināšana ar konferencēs un kursos 

gūto informāciju 

Novada skolotāji strādāja grupās, izteica 

savas pārdomas, plānoja turpmāko darbību. 

 

 

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

Olimpiādes 
Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība 
Arī turpmāk organizēt mācību priekšmetu 

olimpiādes. Olimpiāžu darbus sagatavot 

katrai novada skolai izlozes rezultātā. 

 
Novadā 30 5 4 4 3 

Starpnovadu      

Reģionā 3     

Valstī      

 

 

ZPD 
Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība 
Mazs skolēnu skaits, nav intereses, 

turpmāk pāriesim uz kādu jaunu pasākumu. 

Novadā 6 3 3   

Starpnovadu 
     

Reģionā  
 

 
  

Valstī 
     

 

 

Skatuves 
runas 

konkurss 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība 
Skolēni piedalījās dažādos konkursos, kur 

dalību ņēma visa klase. Tie bija zīmējumu 

konkursi, konk., kur bija jāveido video, 

glītrakstu konk., Puzuru konkurss, foto 

konkurss un citi. 

Konkursos pārsvarā iesaistījās Dagdas vsk. 

skolēni, jācenšas iesaistīt arī pārējo skolu 

skolēnus.  

Novadā 15 4 4   

Starpnovadu      

Reģionā 3 3    

Valstī      

 
 
 
 
 
 



Citi konkursi, kuros piedalījušies novada skolu skolēni 
 
Fotokonkurss “Skaistākie mirkļi Dagdas novadā” 
Akcija “Cimdotā Latvija”. 
Akcija “100 rudzu maizes šķēles Latvijas simtgadei” 
Dagdas novada konkursa “Ar puzuru es rotāju savu istabiņu” 
Netradicionālās modes skate ,,Daba - Latvijas krāšņākais lepnums”. 
Starpnovadu  radošo darbu konkurss „Manas ģimenes lieliskā recepte”. 
Starpnovadu dzejas konkurss "MANAI LATVIJAI - 100". 
Radošo darbu konkurss “Gostūs ar sovu puorsoku”. 
Dagdas un Krāslavas PII un skolu audzēkņu zīmējumu konkurss “Mana pasaule”. 
Matemātikas konkurss “Tik …vai Cik?” 
Konkurss " Zaļais restarts 2''. 
Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss “Mans Raiņa dzejolis”. 
Vizuālo darbu konkurss “Manas dzimtenes krāsainais rudens”. 
Kolāžu konkurss Jelgavā “Ziemas pasaka”. 
Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”. 
XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras". 
47.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “Lidice 2019” 
 
«Latvijas Skolas somas» ietvaros apmeklētie pasākumi 
 
Deju izrāde ”Čipolīno” 
Kinolektorijs “Iepazīsties-leļļu kino” 
Latvijas Leļļu teātra izrādi «Pēdu dzinējs Caps» 
Liepājas leļļu teātra izrādi ,,3 ruksīši” 
Marka Rotko centrs Daugavpilī 
Stāstnieces L.Reiteres “Glītrakstīšanas stunda” 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, lidosta «Rīga» un jūra 
Leļļu teātra izrāde "Draudzības skola» 
Aglona Maizes muzejs 
Robežnieku robežapsardzības nodaļa 
Mini zoodārzs «Akati» Robežniekos 
Teātra izrāde «Drebošā telts»  
Mākslas muzeja apmeklējums 
Latgales Kultūrvēstures muzejs - muzejnodarbība “Pirmo reizi izstādē” 
 
3. Kompetencēs balstīti pasākumi 
 
Izzinošs pasākums “Mana zeme Latvija” . 
“Mārtiņdienas gadatirgus”. 
“Gudrs vēl gudrāks” ar tēmu “Ko es zinu par Latviju”. 
 Vecvecāku pasākums “Atpakaļ uz skolu”. 
Citādā ceturtdiena” u.c. 
Konkurss 2.-9.klasēm “Es mīlu Latviju”. 
Piedalīšanās akcijā “Cimdotā Latvija”, izstādes izveidošana, latvju rakstu iepazīšana, 
izkrāsojot cimdiņus rotājumiem svētkiem. 
Ziemassvētku pasākums “Ziemas olimpiskās spēles”. 
Pasaku stunda 2.-9.klasēm. 
Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums 2.-9.klasēm “Mana tautasdziesma”. 
Vides pulciņa pasākums “Mēs par tīru Latviju”. 
Meža dienas skolā. 



4. Mācību priekšmeta pasniegšanas problēmas (novada, valsts pārbaudes darbi, 

mācību stundas, mājas darbi u.c.) 
 

Problēma Risinājums, secinājums 

Bērnu ikdienas sarunvaloda nav latviešu valoda. Skolotāju ieteikums – katru stundu sākt ar “Leduslauzējiem”, lai 

aktivizētu bērnus darbam, radītu darba sparu. 

Vāji attīstīta lasītprasme. 

Bērni gandrīz nemaz nelasa grāmatas, tādējādi 

nepapildinot savu vārdu krājumu. 

Darbs ar tekstu – lasīt pa rindkopām, uzreiz analizēt. Tikai pēc tam 

veikt teksta kopējo analīzi. 

Lasījuma laikā sekot līdzi un kļūdas labot uzreiz. 

Vadot stundu, skolotājam bieži mainīt intonāciju. 

Negribīgi un pavirši pilda mājas darbus. Pārdomāt mājas darbu apjomu. 

IT trūkums un novecojuši uzskates materiāli. Lauku skolās visi kabineti nav aprīkoti ar IT, skolotājiem zūd 

iespēja dod papildus zināšanas bērniem. Nepieciešami jauni, 

mūsdienīgi uzskates materiāli, kas piesaistīs mūsdienu bērnus. 

 

 

4.Atbalsta pasākumi pedagogiem (kursi, semināri ) 
 

N.p.k. 
Datu
ms 

Kursu, semināra tēma, stundu skaits Dalībnieku skaits 

1 
20.08.2

018. 

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas 

darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības 

traucējumiem” (8 stundas) 
9 

2 24.08.2

018. 

PP kursi, 12 st. 4 

3 27.08.2

018. 

Augusta konference “Atvērti attīstībai”, 6 st. 17 

4 
11.10.2

018. 

Mācību stundas efektivitāte un saturs skolēnu lietpratības pilnveides 

kontekstā”6st. 10 

5 
08.11.2

018. 

“Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next no sagatavošanas 

līdz 3.klasei” 2 

6 
13.12.2

018. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju 

reģionālais seminārs bibliotekāriem un skolotājiem.  

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Skaidras domas rada” 1 

7 29.04. Kursi-lekcija “Profesionālā izdegšana un tās profilakse”, 2 st., 10 

8 

 Mācību priekšmeta standartā noteikto prasmju, zināšanu, attieksmju un 

kompetenču apguves plānošana un sasniegtā rezultāta novērtēšana, 

sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem-pamats mērķtiecīgam 

rezultatīvam mācību procesam.(8 stundas) 

 

1 

9 

 Apliecība par apgūtu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

semināra programmu “Rotāšana un rotāšanās - mantotas un jaunradītas 

tradīcijas” - 6 stundas 

 

1 

10 
 Apliecinājums par dalību Dagdas novada izglītības iestāžu vadītāju un 

pedagogu profesionālās pilnveides seminārā Krustpils novadā. 

 

1 

11 
31.05. “Pedagogu savstarpējā sadarbība skolēnu lietpratības attīstīšanā mācību 

stundā.” 1 

12 
5.,.6.,7.

06. 

“Kā mācīt un mācīties valodu aktīvā darbībā un sadarbībā.”  
1 

13 
07.06.2

019. 

Seminārs Dagdas vsk.“Mācīšanās lietpratībai mācību jomas sākumskolā 

2019.” 12 

 

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. 

L.Kartenko 9 starpnovadu pedagoģiskā pieredzes konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību” (uzstājos 

ar tēmu –“Integrētā pieeja mācību procesā” 11.03. Ludzā 

Metodisko materiālu izstrādne “Ak, tu mana ābelīte”- integrēts mācību materiāls. 

 

 

 

 

2. 

Mairita 

Konošonoka 

Radošā darbnīca bērniem 6. Starptautiskajā bērnu un jauniešu  

mūzikas, deju un modes festivālā „Apskauj mani, māmuliņa!”. 

3. 

Aina Murāne Veidoja scenāriju Vecvecāku pasākumam Dagdas vsk. 1.-4.kl. 

Piedalījās un popularizēja Dagdas vidusskolas labos darbus “Labo darbu festivālā” 

Rēzeknē 

4. 

Anita 

Kiseļevska 

Radošās darbnīcas ar Meža dienesta pārstāvjiem. 

 
 
 
6. Secinājumi un ieteikumi sadarbībai ar skolām un IKSN. 
Ja klasē ir aktīvi, ieinteresēti un zinātkāri skolēni, tad var piedalīties visos piedāvātajos 
pasākumos un iegūt vietas. Tas sagādā prieku gan skolēnam, gan skolotājam.  
 
 
Šajā mācību gadā bija ļoti laba, aktīva sadarbība ar IKSN. Visa informācija tika laicīgi saņemta. 
Paldies par ieteikumiem un atbalstu! 
 
 
 
Metodiskās apvienības vadītāja - Ilze Tukiša. 

 

2019. gada 12.jūnijs. 


