
Dagdas novada 
sākumskolas 
skolotāju MA 

Pārskats par darbu 2018./2019.m.g.



Prioritātes 2018./2019.mācību gadam 

 Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas skolotājiem –
vienas klases un vienas priekšmetu jomas ietvaros.

 Turpināt iesaistīties VISC izstrādātā jaunā mācību satura un pieejas “Izglītība 
mūsdienīgai lietpratībai” apspriešanā mācību jomu grupās un realizēšanā 
skolas darbā: https://www.skola2030.lv/

 Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.

https://www.skola2030.lv/


Olimpiādes Dagdas novadā un Latgales 
reģionā

Klase
Mācību 

priekšmets
Sk.

skaits
1 

vieta
2 

vieta
3 

vieta
Atzinība

1. Matemātika 5 1 1 1 -

2.
Latviešu
val.

8 2 1 1 1

3. Kombinēta 8 1 1 1 -

4. Matemātika 9 1 1 1 2

Latgales reģiona 4.klases skolēnu 16.atklātās matemātikas olimpiādē 
piedalījās 3 skolēni (Dagdas vidusskola, Andzeļu pamatskola un Šķaunes 
sākumskola). 



Mazo pētniecisko darbu konference

Skola Sk. skaits 1.pak. 2.pak. 3pak.

Asūnes
sākumskola

1 1 -

Ezernieku 
vidusskola

1 1 -

Dagdas 
vidusskola

4 2 2 -

Paldies skolotājām – A.Skoromko, S.Pauliņai, E.Savko un A.Utkinai



Skatuves runas konkurss

1.klašu grupā piedalījās 3 novada skolu skolēni. 

Nr.p.k. Skola Klase
Autora vārds, uzvārds,

darba nosaukums
Pakāpe

1. Andzeļu pamatskola 1.
Valdis Grenkovs “Saules zaķēns”
Latv. t. p. “Sala derības ar zaķi” 1

2. Dagdas vidusskola 1.a

Leons Briedis “Zelta zivtiņas 
vēlēšanās”
Biminita Grunde “Pienenes pūka” 
fragments

2.

3. Dagdas vidusskola 1.a

Māra Cielēna “Mežā aiz katra 
koka”
Latviešu tautas pasaka “Pieci kaķi”

3



2.-3.klašu grupā piedalījās 8 novada skolu skolēni

Skatuves runas konkurss

Nr.p.k. Skola Klase
Autora vārds, uzvārds,

darba nosaukums
Pakāpe

1. Dagdas vidusskola 2.

Valerijs Graudiņš “Rīta rosme”
Pēc Džanni Rodāri “Neredzamais 

Tonīno”
2

2. Dagdas vidusskola 2.

Valerijs Graudiņš “Grāmatu draugs”
Pēc Lilijas Berzinskas “Pasaka par 

smilšu peli”
1

3. Dagdas vidusskola 2.
Maija Laukmane “Labi vārdiņi”

Anita Lanka “Turku pupa un pelēns”

4. Dagdas vidusskola 2.
Māra Cielēna “Maizes saldums”

Dzidra Rinkule – Zemzare “Lielie 
paklāji”

5. Dagdas vidusskola 3.
Žanis Grīva “Pasaka par Diegabiksi”

Pēteris Brūveris “Varavīksne” 1

6. Dagdas vidusskola 3.
Mirdz Kļava “Pīļuka Jaunais gads”
Pēteris Brūveris “Nabaga sienāzītis”

7. Andrupenes pamatskola 3.
M. Laukmane “Vissliktākā skolniece”
Latviešu tautas pasaka “Jānītis un 

nazītis”
2

8. Asūnes sākumskola 2.
Jāzeps Osmanis “Plūmītes”

Valdis Lukss “Rītos”



Skatuves runas konkurss

4.-6.klašu skolēnu grupā piedalījās 4 ceturtās klases 

skolēni

Nr.p.k. Skola Klase
Autora vārds, uzvārds,

darba nosaukums
Vērtējums

1. Dagdas vidusskola 4.

Ieva Samauska “Oliņš Boliņš un 
paciņa”

Pēc Imanta Ziedoņa “Sarkanā 
pasaka”

2.

2. Dagdas vidusskola 4.

Māra Cielēna “Mežs ekskursijā”
Pēc Uldzes Upes “Sniegpulkstenīte”

3. Andzeļu pamatskola 4.

Māra Cielēna “Brokastlaikā”
Mirdza Kļava “Akmens ceļa malā”

4. Ezernieku vidusskola 4.

Jānis Rainis “Pasaka par jūras 
braucienu”

Imants Ziedonis “Cukurpasaka”
1.

Visi 1.pakāpes ieguvēji pārstāvēja Dagdas novadu 

reģiona skatuves runas konkursā Rēzeknē un ieguva 1. 

pakāpes diplomus. Lepojamies!

Paldies visiem skolotājiem!



Dalība citos novada, 
reģiona un valsts 

konkursos



• 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 poursoku”.

• 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”

«Latvijas Skolas somas» ietvaros 

apmeklētie pasākumi



Metodiskais darbs

 27.08.2018. sākumskolas MA darba plāna izstrāde 2018./2019.m.g.

 07.06.2019. seminārs «Mācīšanās lietpratībai mācību jomās sākumskolā».

 Mācību gada laikā sazināšanās, informācijas nodošana caur  e –pastu

 Kopīga olimpiāžu darbu labošana, apspriešana

 2018./2019.m.g.laikā pedagogi seko līdzi Skola2030 vebināriem.



Skolotāju radošā darbība – metodiskās izstrādnes, 
dalība skolotāju lasījumu konferencēs, 

meistarklases

 9 starpnovadu pedagoģiskā pieredzes konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”, 
Tēma –“Integrētā pieeja mācību procesā” ( Ludzā)

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

 Radošā darbnīca bērniem 6. Starptautiskajā bērnu un jauniešu 

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

 Radošās darbnīcas ar Meža dienesta pārstāvjiem.

 Scenāriju veidošana pasākumiem.

 Popularizēti Dagdas vidusskolas labie darbi “Labo darbu festivālā” Rēzeknē.



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



2018./2019.m.g.skolotāju apmeklētie 
profesionālo kompetenču pilnveides kursi



* “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas 

darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības 

traucējumiem” (8 stundas)

*  PP kursi, 12 st.

*  Augusta konference “Atvērti attīstībai”, 6 st.

*  Mācību stundas efektivitāte un saturs skolēnu lietpratības pilnveides 

kontekstā”6st.

*  “Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next no sagatavošanas 

līdz 3.klasei”

*  Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu 

inovāciju reģionālais seminārs bibliotekāriem un skolotājiem. 



*  Kursi-lekcija “Profesionālā izdegšana un tās profilakse”, 2 st.,

*  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)

*  Apliecība par apgūtu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra 

programmu “Rotāšana un rotāšanās- mantotas un jaunradītas tradīcijas”  -6 stundas

*  Apliecinājums par dalību Dagdas novada izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu 

profesionālās pilnveides seminārā Krustpils novadā.

*  Pedagogu savstarpējā sadarbība skolēnu lietpratības attīstīšanā mācību stundā."

* "Kā mācīt un mācīties valodu aktīvā darbībā un sadarbībā." 

*  Seminārs Dagdas vsk.“Mācīšanās lietpratībai mācību jomas sākumskolā 2019.”



"Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš 

spēj dot citiem. Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums 

ir! Dāvājiet smaidus un labestību! Laime ir kā saules gaisma: ja 

iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī jūs."

Ogs Mandino

Paldies par radošu, atbildīgi veiktu darbu! Paldies par sadarbību mācību 

gada garumā!

Sākumskolas MA vad. I.Tukiša


