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Izvirzītās prioritātes metodiskajā darbā

Mērķis: veicināt novada pedagogu sadarbību, sekmēt 

pedagogu tālākizglītību 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.



Mācību priekšmetu 
olimpiādes



Vizuālās mākslas olimpiāde 2.-3.klasēm
Sacentās 13 otro klašu skolēni – 5 no Dagdas vidusskolas, 2 no Ezernieku 

vidusskolas, 2 no Andrupenes pamatskolas, 2 no Andzeļu pamatskolas, 2 

no Šķaunes pamatskolas. 

3.klašu grupā sacentās 11 skolēni – 2 no Andrupenes pamatskolas, 5 no 

Dagdas vidusskolas, 2 no Ezernieku vidusskolas, 1 no Asūnes 

pamatskolas, 1 noAndzeļu pamatskolas.

Godalgoto vietu ieguvēji 

1.Vieta  - Sundari Pavlova (Andrupenes pamatskola), 

Marina Smoļaninova (Dagdas vidusskola).

2.Vieta – Sabīne Svirkovska (Andrupenes pamatskola),

Dagnija Neikšāne (Asūnes pamatskola).

3.Vieta – Regīna Pauliņa, Darja Celpanova (Ezernieku vidusskola)

Anastasija Gaveika (Dagdas vidusskola).



Matemātikas olimpiāde 1.klasēm
Olimpiādē piedalījās 12 pirmklasnieki – 4 no Dagdas vidusskolas, 3 no 

Ezernieku vidusskolas, 2 no Andzeļu pamatskolas, 2 no Asūnes 

pamatskolas, 1 no Šķaunes pamatskolas.

Godalgoto vietu ieguvēji

1.Vieta – Mārtiņš Kokars (Dagdas vidusskola),

Valērija Lovčinovska (Ezernieku vidusskola).

2.Vieta – Patrīcija Taranda (Andzeļu pamatskola),

Everts Kārlis Dārznieks (Ezernieku vidusskola).

3.Vieta – Aleksejs Hnikins (Dagdas vidusskola),

Sanita Sinicina (Andzeļu pamatskola),

Dairis Kašs (Šķaunes pamatskola).



Latviešu valodas olimpiāde 2.klasēm

Olimpiādē piedalījās 15 otro klašu skolēni – 8 no Dagdas vidusskolas, 1 no 

Ezernieku vidusskolas, 1 no Andrupenes pamatskolas, 2 no Andzeļu

pamatskolas, 1 no Asūnes pamatskolas, 2 no Šķaunes pamatskolas.

Godalgoto vietu ieguvēji

1.Vieta – Sundari Pavlova (Andrupenes pamatskola),

Kristija Eta Rutka (Dagdas vidusskola).

2.Vieta – Undīne Kromāne (Dagdas vidusskola).

3.Vieta – Katrīna Kuzņecova, Paula Plivča (Dagdas vidusskola),

Raivis Kašs (Škaunes pamatskola).



Dabas zinību olimpiāde 3.klasēm
Olimpiādē piedalījās 14 skolēni – 1 no asūnes pamatskolas, 1 no Andzeļu

pamatskolas, 1 no Andrupenes pamatskolas, 4 no Ezernieku vidusskolas, 

7 no Dagdas vidusskolas.

Godalgoto vietu ieguvēji

1.Vieta – Raitis Locs (Dagdas vidusskola).

2.Vieta – Marina Smoļaninova (Dagdas vidusskola).

3.Vieta – Samuels Zariņš (Dagdas vidusskola).

Atzinība – Linards Kalniņš (Dagdas vidusskola).



Matemātikas olimpiāde 4.klasēm
Olimpiādē piedalījās 7 skolēni – 3 no Ezernieku vidusskolas, 1 no 

Andrupenes pamatskolas,  3 no Dagdas vidusskolas.

Godalgoto vietu ieguvēji

1.Vieta – Rasmis Pavlovs (Andrupenes pamatskola).

2.Vieta – Dana Moisejenoka (Ezernieku vidusskola).

3.Vieta – Valērija Posnija (Ezernieku vidusskola).

Atzinība – Kitija Jermolajeva (Dagdas vidusskola).



Latgales reģiona 4.klases skolēnu 13.atklātā 

matemātikas olimpiāde Daugavpilī
Jau tradicionāli daudzus gadus 4.klašu skolēni piedalās  šajā olimpiādē.

Šogad tajā piedalījās 164 ceturtklasnieki no visas Latgales .

No mūsu novada piedalījās 4 skolēni – 1 no Dagdas vidusskolas, 1 no 

Andrupenes pamatskolas, 2 no Ezernieku vidusskolas.

Godalgoto vietu ieguvēji

3.Vieta - Rasmis Pavlovs (Andrupenes pamatskola).

Atzinība – Dana Moisejenoka (Ezernieku vidusskola).



Izteiksmīgās runas konkurss novadā

Šogad konkursā piedalījās 14 sākumskolas skolēni un visiem tika piešķirtas 

godalgotās vietas. 

Godalgoto vietu ieguvēji

2.Pakāpe - Dace Moisejenoka (Ezernieku vidusskola)

Katrīna Kuzņecova, Undīne Kromāne (Dagdas vidusskola),

Sundari Pavlova (Andrupenes pamatskola).

3.Pakāpe – Ieva Jermaka (Škaunes pamatskola),Daniela Kornejeva, 

Lana Žvirble (Dagdas vidusskola).

Atzinība – Solvita Juhņeviča, Paula Plivča (Dagdas vidusskola), 

Patrīcija Taranda, Rita Savicka (Andzeļu pamatskola),

Kristaps Jānis Vītoliņš (Asūnes pamatskola),

Karīna Šalajeva (Andrupenes pamatskola), 

Sindija Andžāne (Šķaunes pamatskola).



Skolēnu pētnieciskā darbība
Arī šogad 4.klašu skolēni rakstīja pētnieciskos darbus  un 8 labāko darbu 

autori  piedalījās mazo pētniecisko darbu konferencē ,,Maza mana 

tēvuzeme – divu plaukstu platumā». Skolēni bija izvēlējušies 

visdažādākās tēmas, ļoti interesanti un droši stāstīja un prezentēja 

darbus. 

Godalgoto vietu ieguvēji

1.Pakāpe – Lana Žvirble, Renāte Ciganoviča, Džastina Leonoviča –

Batņa, Edgars Konošonoks (Dagdas vidusskola)

Lauris Meikšāns (Šķaunes pamatskola),

Rasmis Pavlovs (Andrupenes pamatskola).

2.Pakāpe – Valērija Posnija (Ezernieku vidusskola),

Evita Kaše (Šķaunes pamatskola).



Mācību darbs

Arī šogad 3.klases skolēni rakstīja valsts diagnosticējošo pārbaudes 

darbus latviešu valodā un matemātikā. Katrs skolotājs izvērtēja savu 

bērnu zināšanas, prasmes un izdarīja secinājumus nākošajam mācību 

darbam. 



Metodiskā atbalsta 
pasākumi

• 21.08.2015.- VISC un LU organizētais seminārs ,,Ceļā uz jauno 
mācību gadu». Piedalās MA vadītāja.

• 27.08.2015. – sākumskolas MA vadītāju sapulce. Rīgā seminārā 
uzzinātā izklāsts, iepriekšējā mācību gadā paveiktā izvērtējums un 
jaunā plāna sastādīšana.

• Mācību gada laikā sazināšanās , informācijas nodošana ar e-
pastu palīdzību.

• Kopīga mācību olimpiāžu labošana, darbu izvērtēšana.

• 14.04. – 15.04.2016. Dagdas novada skolotāju izbraukuma 
seminārs uz Cēsīm. Daudzas idejas darbam tiks īstenotas nākošajā 
mācību gadā.

• Netika noorganizēts izbraukuma seminārs MA skolotājiem – paliek 
darbs nākošajam mācību gadam.

• Jau sākusies  MA skolotāju pieteikšanās uz Daugavpils pilsētas un 
Latviešu valodas aģentūras organizētiem pedagogu profesionālo 
kompetenču pilnveides kursiem sākumskolas pedagogiem (36h).



Pateicība
• Paldies Dagdas novada IKSN , Marijai Mickevičai un Irēnai Maļķevičai

par sniegto atbalstu!

• Paldies Dagdas novada pašvaldībai  par sagādāto transportu !

• Paldies Dagdas vidusskolai par iespēju organizēt mācību olimpiādes 

skolas telpās!

• Paldies visiem sākumskolas MA skolotājiem par darbu!

Sākumskolas MA vadītāja Gunta Streļča.

16.06.2016.


