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 MA darbības mērķis:  

organizēt metodisku, izglītojošu un analītisku darbību, 
kas vērsta uz atbalsta sistēmas veidošanu sporta 
pedagogiem aktuālu jautājumu risināšanā. 

 Prioritātes:  
Informēt un skaidrot novitātes mācību priekšmeta 
standartos, izglītības programmās un citos 
normatīvajos dokumentos. 

 
Veicināt skolēnus novada, reģiona un valsts mēroga 
sacensībās.  

 
Veicināt sadarbību starp Dagdas novada izglītības 
iestādēm. 

 
Savlaicīgi iepazīstināt pedagogus ar jaunāko 
informāciju, tālākizglītības iespējām un novitātēm. 
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METODISKĀS APVIENĪBAS SANĀKSMES 

•  Sporta skolotāju MA darbības izvērtējums 
par 2011./2012. m.g. 

•   Sporta skolotāju MA darba plāna 
apstiprināšana 

•   Olimpiskās dienas pienākumu sadale 

27.08.2012. Dagdas vidusskolā 
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METODISKĀS APVIENĪBAS SANĀKSMES 

• Atklātās sporta stundas apmeklēšana 

• Par izmaiņām „Lāse 2013” kausa izcīņas sacensībās 

• Par Olimpiskās dienas 2013. gada organizēšanu 

• Jauna metodiskā materiāla „Vingro kopā ar mani” 
apspriešana 

13.12.2012. Andzeļu pamatskolā 
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METODISKĀS APVIENĪBAS SANĀKSMES 

• Atklātās sporta stundas apmeklēšana 

• Olimpiskas dienas organizēšana Dagdas novadā 

•  Olimpiskas dienas datuma izvēle un programmas 
apspriešana 

09.05.2013. Ezernieku vidusskolā 
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Pieredzes apmaiņas pasākumi 

6. martā Dagdas novada sporta skolotāji apmeklēja sporta 

skolotāju un jaunatnes treneru semināru Rēzeknē. Semināra 

laikā tika izskatītas sekojošas tēmas:  

Sporta skolotājs kā padomdevējs un dzīves skolotājs; 

Sabalansētas slodzes nozīme bērnu fiziskajā attīstībā; 

Sporta pedagogi – olimpiskās kustības pamats. 

Seminārā beigās notika praktiskas nodarbības semināra 

dalībniekiem - inovatīvu / alternatīvu vingrinājumu komplekss. 

 

 



ProPowerPoint.Ru 

Sacensības  

2012.gada 28.septembrī Dagdas vidusskolā norisinājās Olimpiskā 

diena  

Olimpiskās dienas atklāšanā piedalījās olimpietis Aleksandrs 

Žerebkovs, Dagdas novada Domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts un 

249 skolēni no Dagdas novada vispārizglītojošām skolām. 
 

Pasākuma svinīgs noslēgums  

Programma:  

9:30 Svinīga LOK karoga pacelšana un LOK himnas atskaņošana  

10:05-10:15 Vienota rīta vingrošana  

11:00 Stafetes sacensības  

11:40 Florbola, volejbola, futbola, tautas bumbas sacensību vērtēšana, 

zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētāja noteikšana, fotokonkurss  

Pasākuma uzvarētāju svinīga apbalvošana  
 

Kopvērtējumā rezultāti ir sekojoši: piedalījās Andrupenes, 

Andzeļu, Asūnes, Šķaunes pamatskolas, Dagdas un 

Ezernieku vidusskolas: 

I vieta Dagdas vidusskolai; 

II vieta Ezernieku vidusskolai; 

IIIvieta Andrupenes pamatskolai.  
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Sacensības  

22. novembrī Dagdas novada piecu skolu komandas mērojās spēkiem 

florbola sacensībās. Piedalījās skolēni no Andrupenes, Andzeļu un Asūnes 

pamatskolām un Dagdas un Ezernieku vidusskolām.  

Pasākuma svinīgs noslēgums  

Labākie katrā vecuma 

grupā saņēma piemiņas 

kausus un diplomus.  

Jaunākajā grupā nepārspējami bija Ezernieku zēni;  

2.vietā palika Andrupenes komanda,  

trešie – Dagdas zēni.  

 

Savukārt vecākajā grupā Andrupenes zēni svinēja uzvaru,  

otrajā vietā atstājot Dagdas komandu,  

3.vietu ieguva Ezernieku komanda.  
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Sacensības  

    16. janvārī Asūnes pamatskolas sporta zālē notika Dagdas 

novada vispārizglītojošo skolu sacensības „Tautas bumbā”.  

Sacensībās piedalījās 2001.gada dzimušie un jaunāki zēni un 

meitenes. Savā starpā sacentās 9 komandas no Andrupenes, Andzeļu, 

Asūnes pamatskolām, Dagdas un Ezernieku vidusskolām, kā arī 

Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas. Piedalījās arī ciemiņi 

no Izvaltas pamatskolas un Indras vidusskolas.  

Rezultāti ir sekojoši:  

Dagdas vidusskola – 1. vieta 

Andrupenes pamatskola – 2. vieta 

Asūnes pamatskola - 3. vieta. 
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Sacensības  

    14. februārī Dagdas vidusskolas sporta zālē notika sacensības 

“Jautrie starti” 1.-4. klašu skolēniem. Piedalījās 6 komandas no 

Andzeļu un Šķaunes pamatskolām, Aleksandrovas speciālās 

internātpamatskolas, Dagdas un Ezernieku vidusskolām.  

I vieta - Dagdas vidusskolas 1.komandai; 

II vieta - Aleksandrovas speciālai 

internātpamatskolai; 

III vieta - Dagdas vidusskolas 2. komandai. 
 

Sacensību beigās visas komandas tika 

apbalvotas ar saldām balvām.  
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Sacensības  

    7. un 14. martā Dagdas vidusskolas sporta zālē notika „Lāse 

2013” 1. kārtas sacensības Dagdas un Krāslavas novadu 

vispārizglītojošo skolu komandām. 

    Par iespēju piedalīties finālsacensībās Rīgā cīnījās Dagdas, 

Ezernieku un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts 

ģimnāzija, Asūnes, Andrupenes un Krāslavas pamatskolas.  

Pamatskolu grupā zēniem rezultāti: 
1.vieta Ezernieku vidusskolas komanda  
2.vieta Dagdas vidusskolas 1.komanda 
3.vieta Krāslavas pamatskolas 
komanda 
 
Pamatskolu grupā meitenēm rezultāti: 
1.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzija  
2.vieta Krāslavas pamatskolas 
komanda  
3.vieta Dagdas vidusskolas 1.komanda  
 

Jauniešiem rezultāti: 
1.vieta Dagdas vidusskolas 1.komanda  
2.vieta Ezernieku vidusskolas 
1.komanda 
3.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
1.komanda  
 
Jaunietēm rezultāti: 
1.vieta Ezernieku vidusskola  
2.vieta Dagdas vidusskolas 1.komanda 
3.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
1.komanda  
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Sacensības  

    14. februārī Dagdas vidusskolas sporta zālē notika sacensības 

“Jautrie starti” 1.-4. klašu skolēniem. Piedalījās 6 komandas no 

Andzeļu un Šķaunes pamatskolām, Aleksandrovas speciālās 

internātpamatskolas, Dagdas un Ezernieku vidusskolām.  

I vieta - Dagdas vidusskolas 1.komandai; 

II vieta - Aleksandrovas speciālai 

internātpamatskolai; 

III vieta - Dagdas vidusskolas 2. komandai. 
 

Sacensību beigās visas komandas tika 

apbalvotas ar saldām balvām.  
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Sacensības  

     6. marta sacensībās "Lāses Kauss 2013 "  Rīgā piedalījās 

Dagdas vidusskolas zēnu komanda un Ezernieku vidusskolas zēnu un 

meiteņu komandas.   

   Labākus rezultātus sasniedza Dagdas vidusskolas zēni, viņi ir 7. 

vietā no 29 komandām starp 1993.-1996.gadā dzimušiem jauniešiem. 
Ezernieku vidusskolas jaunietes ir 21 no 29 komandām, bet zēni 

17 no 30 komandām.  
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Atsauksmes un novēlējumi 

    Pateicamies Dagdas novada IKSN darbiniekiem, skolas  

direktoriem un citu priekšmetu skolotājiem par  

sadarbību un skolotāju atbalstu organizētājos semināros un 

sacensībās. 

 

   Pateicos sporta skolotājiem par aktīvu sadarbību. 

Dagdas novada sporta skolotāju 

MA vadītāja Žanna Aišpure 

 


