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Izvirzītās prioritātes metodiskajā darbā

Mērķis: veicināt novada pedagogu sadarbību, sekmēt pedagogu 
tālākizglītošanos un jauna ieviešanu savā darbā.

Uzdevumi:

• sniegt pedagogiem metodisku atbalstu;

• gūt jaunu pieredzi un idejas, darbojoties novadā un ārpus tā;

• turpināt sadarboties ar pirmskolas izglītības iestādēm.



Novada mācību priekšmetu olimpiādes

31.03.2015.tika organizēta kombinētā olimpiāde 3.klašu skolēniem. 
Piedalījās 8 skolēni no 4 skolām.

1.vieta Rasmim Pavlovam (Andrupenes pamatskola),

2.vieta Danai Moisejenokai (Ezernieku vidusskola),

3.vieta Renātei Ciganovičai (Dagdas vidusskola).

31.03.2015. tika organizēta matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem.

Olimpiādē piedalījās 10 skolēni no 4 skolām.

1.vieta Ksenijai Barkanovai (Dagdas vidusskola),

2.vieta Kristīnei Mihailovai (Dagdas vidusskola),

3.vieta Laurai Skorodihinai (Dagdas vidusskola).



14.04.2015. tika organizēta matemātikas olimpiāde 1.klašu skolēniem.

Piedalījās 16 skolēni no 6 skolām.

1.vieta Kristijai Etai Rutkai (Dagdas vidusskola), 

1.vieta Katrīnai Kuzņecovai (Dagdas vidusskola), 

2.vieta Raivim Kašam (Šķaune pamatskola),

3.vieta Žaklīnai Skrebai (Dagdas vidusskola),

3.vieta Aldim Zvidriņam (Andrupenes pamatskola).

14.04.2015. tika organizēta kombinētā olimpiāde 2.klašu skolēniem.

Piedalījās 15 skolēni no 5 skolām.

1.vieta Agnesei Lutinskai (Asūnes pamatskola),

2.vieta Marinai Smoļaņinovai (Dagdas vidusskola), 

3.vieta Raitim Locam (Dagdas vidusskola),

3.vieta Kristīnei Ižikai (Dagdas vidusskola).



Sasniegumi Latgales reģiona 4.klases skolēnu 12.atklātajā 
matemātikas olimpiādē

Olimpiādē piedalījās 5 skolēni no Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas 
un Andrupenes pamatskolas.

2.vietu ieguva Viesturs Streļčs (Andrupenes pamatskola),

3.vieta Ksenijai Barkanovai (Dagdas vidusskola).



Skolēnu pētnieciskais darbs

Jau trešo gadu novadā notika sākumskolas skolēnu pētniecisko darbu 
konference ,,Maza mana tēvuzeme – divu plaukstu platumā». 1.kārta 
norisinājās katrā skolā, bet 2.kārtai tika izvirzīti 11 skolēni no Šķaunes un 
Andrupenes pamatskolām un Dagdas un Ezernieku vidusskolām.

1.pakāpes diplomus ieguva Arvīds Meikšāns (Šķaunes pamatskola),

Viesturs Streļčs (Andrupenes pamatskola),

Raivis Kuzņecovs (Dagdas vidusskola).

2.pakāpes diplomi Andrim Vorobjovam, Janai Antonovai, Armandam 
Daņiļevičam (Dagdas vidusskola), Viktorijai Lukišai (Ezernieku vidusskola).

3.pakāpes diplomi Līgai Beitānei, Kristīnei Mihailovai (Dagdas vidusskola), 
Elīnai Aprubei un Agnesei Nartišai (Andrupenes pamatskola).



Novada sākumskolas skolēnu panākumi gadskārtējā skatuves 
runas konkursā

1.pakāpes diplomus ieguva 

Katrīna Kuzņecova (Dagdas vidusskolas 1.klase), 

Daniela Kornejeva (Dagdas vidusskolas 2.klase),

Līga Beitāne (Dagdas vidusskolas 4.klase),

Reinis Vigulis (Dagdas vidusskolas 4.klase).

2.pakāpes diplomus ieguva 

Ieva Jermaka (Šķaunes pamatskolas 1.klase), 

Lana Žvirble (Dagdas vidusskolas 3.klase).

3.pakāpes diplomus ieguva 

Undīne Kromāne (Dagdas vidusskolas 1.klase),

Samanta Šuplinska (Dagdas vidusskolas 2.klase).

Novadu nākošajā kārtā pārstāvēja Katrīna Kuzņecova un Reinis Vigulis.



Atbalsta pasākumi

27.08.2014. notika novada sākumskolas skolotāju seminārs, kurā tika 
novērtēts iepriekšējais mācību gads un sastādīts plāns jaunajam.

27.11.2014. Riebiņos notika VISC organizēts pirmskolas un sākumskolas 
direktoru un vietnieku, novadu MA vadītaju seminārs, kutā piedalījās arī mūsu 
novada skolotāji. Tēma  - novitātes valstī un iepazīšanās ar Riebiņu novada 
pirmskolas un sākumskolas darbu.

17.03.2015. Ozolniekos notika VISC organizēts seminārs par pirmskolas un 
sākumskolas pēctecību un bija iespēja iepazīties ar Ozolnieku vidusskolas 
sākumskolas darbu. Skolotāji rādīja IT pielietojumu stundās.

31.03.2015. notika novada pirmskolas un sākumskolas skolotāju seminārs, 
kurā tika lemts par bērnu sagatavošanu skolai, par grūtībām, ar kurām 
saskaras pirmskolas pedagogi. Nolemts katrai skolai individuāli izstrādāt 
sadarbības plānu ar pirmskolu.



Mācību darbs

Jau otro gadu 3.klašu skolēni rakstīja kombinēto diagnosticējošo darbu valsts 
ieskaites vietā. Katrs skolotājs izvērtēja savu skolēnu stiprās un vājās puses.

Novada skolotāju seminārā tika nolemts no šī mācību gada darba plānā  
neiekļaut novada pārbaudes darbus, tāpēc gada beigās katrs skolotājs 
novērtēja savu bērnu zināšanas un prasmes ar pašu sastādītajiem pārbaudes 
darbiem.


