
Dagdas novada 

sporta skolotāju 

MA darbības 

analīze par 

2017./2018. m.g.



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

1. 28.08.

2017.

Dagdas novada sporta skolotāju MA 

sanāksme

o Sporta MA darba plānošana;

o Sacensību kalendāra izveide;

o Olimpiskās dienas pienākumu sadale.

Lēmumi:

Dagdas novada sporta skolotāju MA 

strādās pēc izstrādātā darba plāna.

Aktīvi iesaistīt bērnus piedalīties 

sacensībās.

2. 27.12.

2017.

Dagdas novada sporta skolotāju MA 

sanāksme

o 1. semestra sporta panākumu atskaite

o Jaunās mācību pieejas apspriešana

Sporta skolotāji pastāstīja par 

sacensību rezultātiem.

3. 30.05.

2018.

Dagdas novada sporta skolotāju MA 

sanāksme: 

o Atskaite par sacensībām 2017./2018.m.g.

Sporta skolotāji pastāstīja par saviem 

rezultātiem sacensībās



Darbs ar skolēniem (sacensības 

Dagdas novadā )



Dagdas  novada Olimpiskā diena 

22.09.2017

 Piedalījās Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola, Andrupenes 

pamatskola, Asūnes pamatskola, Andzeļu pamatskola, Šķaunes 

pamatskola, Aleksandrovas pamatskola

 Pamatskolu kopvērtējumā uzvarēja Dagdas vidusskola, bet 

vidusskolu kopvērtējumā uzvarēja Ezernieku vidusskola. Galveno 

trofeju ieguva Ezernieku vidusskola.



Krāslavas un Dagdas novada 

rudens kross 26.09.2017
 Iegūtas četras 1.vietas, divas 2.vietas un sešas 3.vietas



Dagdas novada Rudens kross 

04.10.2017

 Piedalījās skolēni no Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, 

Andrupenes pamatskolas, Asūnes pamatskolas, Andzeļu 

pamatskolas, Šķaunes pamatskolas, Aleksandrovas pamatskolas



Krāslavas un Dagdas volejbola 

sacensības vidusskolas grupai 

12.10.2017.
Meitenes:

• 1.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzija

• 2.vieta Ezernieku vidusskola

• 3.vieta Dagdas vidusskola

Zēni

• 1.vieta Krāslavas varavīksnes vidusskola

• 2.vieta Ezernieku vidusskola

• 3.vieta Dagdas vidusskola



Krāslavas un Dagdas volejbola 

sacensības pamatskolas grupai 

09.11.2017
Meitenes:

• 1.vieta Dagdas vidusskola

• 2.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzija

• 3.vieta Krāslavas varavīksnes vidusskola

Zēni

• 1.vieta Ezernieku vidusskola

• 2.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzija

• 3.vieta Krāslavas varavīksnes vidusskola



Latgales reģiona finālsacensības 

voeljbolā pamatskolas grupā 

28.11.2017
 Ezernieku vidusskolas zēni 2.vieta

 Dagdas vidusskolas meitenes dalītā 5./6.vietu



Dagdas novada tautasbumbas

sacensības D grupai 24.11.2017

 1. vieta Dagdas vidusskolas 1.komanda 

 2.vieta Šķaunes pamatskola

 3.vieta bet Ezernieku vidusskola



Krāslavas un Dagdas novada 

tautasbumbas sacensības D grupa 

zēniem 17.01.2018
 Dagdas vidusskola ieguva 1.vietu



Dagdas novada florbola 

sacensības C grupai 08.02.2018

Meitenes:

• 1.vieta Dagdas vidusskolkas 1.komanda

• 2.vieta Ezernieku vidusskola

• 3.vieta Dagdas vidusskolas 2.komanda

Zēni

• 1.vieta Dagdas vidusskolas 1.komanda

• 2.vieta Andrupenes pamatskola

• 3.vieta Dagdas vidusskola 2.komanda



Dagdas novada florbola 

sacensības B grupā

Meitenes:

• 1.vieta Ezernieku vidusskola

• 2.vieta Dagdas vidusskola

• 3.vieta Andzeļu pamatskola

Zēni

• 1.vieta Dagdas vidusskola

• 2.vieta Andzeļu pamatskola

• 3.vieta Andrupenes pamatskola



Krāslavas un Dagdas novada «TOP» 

kauss 1.posms volejbolā 

pamatskolu grupā
Meitenes:

• 1.vieta Dagdas vidusskolkas

• 2.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzija

• 3.vieta Krāslavas Varavīksnes vidusskola



«TOP» kausa finālsacensības 

volejbolā

 Dagdas vidusskolas meitenes ieguva 12.vietu no 30 

komandām pamatskolu grupā

 Ezernieku vidusskola zēni ieguva 7. vietu no 28 

komandām vidusskolas grupā



Krāslavas un Dagdas volejbola 

sacensības C grupai grupai

19.04.2018
Meitenes:

• 1.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzija

• 2.vieta Dagdas vidusskola

• 3.vieta Krāslavas Varavīksnes vidusskola

Zēni

• 1.vieta Krāslavas Valsts ģimnāzija

• 2.vieta Dagdas vidusskola

• 3.vieta Krāslavas Varavīksnes vidusskola



Mācību priekšmeta pasniegšanas 

problēmas 
Problēma Risinājums, secinājums

Skolēni neapmeklē sporta stundas vai arī nāk 

bez sporta tērpa uz sporta stundām.

Runāt ar vecākiem un skolas vadību par šo problēmu.

Daudziem skolēniem zūd interese nodarboties 

ar sportu.

Nodarbināt stundā visus skolēnus arī tos, kuri ir pasīvi sporta 

stundās. Piedomāt pie sporta stundu kreativitātes.

Citu skolas darbinieku un dažu vecāku uzskats, 

ka sports ir mazāk svarīgi priekšmeti par citiem.

Vairāk ar bērniem un viņu vecākiem runāt par fizisko 

aktivitāšu labo ietekmi uz veselību un mācībām.



Atbalsta pasākumi pedagogiem

 Informācija katra skolotāja personas lietā



Secinājumi un ieteikumi sadarbībai 

ar skolām un IKSN

 Novada skolotāji iesaistījās sacensību kalendārā izveidē 

un arī sacensību rīkošanā un tiesāšanā. Izteica 

priekšlikumus nākamajam mācību gadam.

 Nākamajā gadā jāturpina Olimpiskās dienas rīkošanu, 

iesaistīties Eiropas sporta nedēļā un rīkot sacensības 

skolēniem, kā arī papildināt sacensību kalendāru. 

Aktīvāk iesaistīties starpnovadu, reģionu un valsts 

sacensībās.



Dagdas novada sporta skolotāju 

MA vadītājs Harolds Kavinskis


