
APSTIPRINU 

Daugavpils Stropu pamatskolas- 

 attīstības centra direktore M. Raičonoka 

2021.g._______________________ 

 

MK”Valoda” darba plāns un prioritātes 2021./2022.m.g. 

 

 Kompetences pilnveidošana un pedagogu sadarbības veicināšana jaunā 

mācību satura plānošanā un īstenošanā izglītojamiem ar dažādiem 

funkcionāliem traucējumiem. 

 Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību 

satura plānošanā un īstenošanā. 

 Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas 

veicināšanai mācību procesā. 

 Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana. 

N.p.k. Pasākums Mērķauditorija Laiks/vieta Atbildīgais Mērķis/piezīmes 

1. 

MK darba prioritāšu 

noteikšana un darba 

plānošana. 

 

Valodu skolotāji 

Septembris-

oktobris, 

skolā 

A.Streikuse 

Noteikt MK darba 

prioritātes, plānot 

mācību darbu 

2021/2022.m.g.  

2. 

Kalendāri – tematisko 

plānu pārrunāšana, 

apspriešana, saskaņošana. 

Valodu skolotāji 

Septembris-

oktobris, 

skolā 

A.Streikuse 

Ļ.Urbanoviča 

Izstrādāt 

kalendāŗi 

tematiskos plānus 

atbilstoši 

programmai 

Skola2030 

3. 

Skolēnu sekmju vērtēšana 

un vienota pārbaudes 

darbu analīze. 

Valodu skolotāji 
Septembris, 

skolā 

A.Streikuse, 

R.Reiziņa 

 

Iepazīties ar 

skolas vērtēšanas 

kārtību 

4. Dzejas dienu pasākumi 
Skolēni, 

skolotāji 

10.-11.09. 

skolā 

Valodu 

skolotāji 

Veicināt skolēnu 

interesi par dzeju 

5. 

Eiropas valodu dienas 

pasākumi 

„Kopā valodu 

daudzveidībā’’ 

 

1-12.klašu 

skolēni, 

skolotāji 

02.-07.09., 

skolā 

 

Valodu 

skolotāji 

Veicināt skolēnus 

vairāk pievērsties 

valodu kultūras 

daudzveidībai 

6. 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotāju 

sanāksmes 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotāji 

Septembris-

jūnijs, skolā 
A.Streikuse 

Informēt 

skolotājus par 

aktualitātēm 



2021./2022. 

mācību gadā 

7. 

Krievu valodas un 

literatūras skolotāju MK 

sanāksmes 

Krievu valodas 

un literatūras 

skolotāji 

Septembris-

jūnijs, DPIP 

 

A.Streikuse, 

valodu 

skolotāji 

 

Informēt 

skolotājus par 

aktualitātēm 

2021./2022. 

mācību gadā 

8. 

Angļu valodas un 

literatūras skolotāju MK 

sanāksmes 

Angļu valodas 

skolotāji 

Septembris-

jūnijs, DPIP 

A.Streikuse, 

valodu 

skolotāji 

Informēt 

skolotājus par 

aktualitātēm 

2021./2022. 

mācību gadā 

9. Valodu nedēļa 
Skolotāji un 

skolēni 

06.12.-10.12., 

skolā 

A.Streikuse, 

valodu 

skolotāji 

Pievērst skolēnu 

uzmanību valodu 

daudzveidībai 

10. 

Semināri „Valsts 

eksāmenu rezultātu 

analīze” 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotāji, kas 

strādā 9.klasēs 

Novembris, 

DPIP 

S.Mickeviča, 

I.Bohāne 

Skolotāji, kas 

strādā 

9..klasēs 

Pievērst 

uzmanību skolēnu 

eksāmenu 

rezultātiem 

9.klasēs 

11. 
Meistarklase „Radošā 

rakstīšana” 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotāji 

23.11., 

DVĢ 
A.Streikuse 

Papildināt 

zināšanas 

rakstītprasmes 

pilnveidošanai 

latviešu valodas 

stundās 

12. 

Latviešu valodas un 

literatūras 

skolotāju metodiskās 

apvienības sanāksme 

„Individualizēta un 

diferencēta pieeja mācību 

satura apguvē”. 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotāju MK 

vadītāji 

01.12. 

DPIP 

S.Mickeviča 

A.Streikuse, 

 

Pilnveidot 

zināšanas 

individualizēta un 

diferencēta 

mācību satura 

apguvei 

13. 

Meistarklase „ Kā mācīt 

literatūru un 

teātra mākslu?” 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotāji 

07.12. 

ZOOM 

platformā 

I.Kondratjeva 

DVĢ 

A.Streikuse 

Papildināt 

teorētiskās 

zināšanas 

priekšmetā Teātra 

māksla 

14. 

Diagnosticējošais darbs 

latviešu valodā un krievu 

valodā mācībvalodas un 

mazākumtautību izglītības 

programmās 3.,6.klasēs 

3.,6.klases 

skolēni, valodu 

skolotāji 

Janvāris-

februāris, 

skolā 

 

VISC 

Ļ.Urbanoviča 

A.Streikuse 

Pārbaudīt skolēnu 

zināšanas un 

prasmes 

15. Meistarklase „Mana 

latviešu valodas stunda”. 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotāji 

Marts, 

16.vsk. 

S.Mickeviča, 

16.vsk., 

A.Streikuse 

Papildināt 

prasmes latviešu 

valodas stundu 

vadīšanā 



16. Projektu nedēļa Skolotāji, 

skolēni 

19.04.-22.04., 

skolā 

O.Borisovs, 

priekšmetu 

skolotāji 

Attīstīt skolēnu 

prasmes, 

padziļinot 

zināšanas dažādos 

mācību 

priekšmetos, 

iepazīstināt 

skolēnus ar 

projektu darba 

metodēm 

17. 

Eksāmens latviešu valodā 

9.klasei (dzimtā un 

mazākumtautību izglītības 

programmās) 

9.klašu skolēni,  

latviešu valodas 

skolotāji 

18.-19.05. 

(LVM) 24.- 

25.05.(LV) 

skolā 

VISC, 

I.Bohāne 

Ļ.Urbanoviča 

priekšmetu 

skolotāji 

Pārbaudīt skolēnu 

zināšanas un 

prasmes 

18. 

Valsts eksāmens 

svešvalodā 

9.klase 

9.klašu skolēni, 

valodu skolotāji 

1.06.2022. 

(rakstu daļa) 

1.06.- 

2.06.2022. 

(mutvārdu 

daļa), skolā 

VISC, 

Ļ.Urbanoviča,

priekšmetu 

skolotāji 

Pārbaudīt skolēnu 

zināšanas un 

prasmes 

19. 
Valsts pārbaudes darbs 

angļu valodā 9.klasei 

9.klašu skolēni, 

angļu valodas 

skolotāji 

01.-

2.06.,skolā 

VISC, 

Ļ.Urbanoviča,

priekšmetu 

skolotāji 

Pārbaudīt skolēnu 

zināšanas un 

prasmes 

20. 

Valsts eksāmens 

mazākumtautību valodā 

mazākumtautību izglītības 

programmās 9.klasei 

9.klašu skolēni, 

krievu valoda 

skolotāji 

24.05.2022. 

(rakstu daļa) 

24.05.- 

25.05.2022. 

(mutvārdu 

daļa), skolā 

VISC, 

Ļ.Urbanoviča,

priekšmetu 

skolotāji 

Pārbaudīt skolēnu 

zināšanas un 

prasmes 

21. 

Latviešu valodas un 

literatūras 

skolotāju metodiskās 

apvienības 

sanāksme „MA darba 

izvērtējums 

2021./2022.m.g.” 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolotāju MK 

vadītāji 

03.05, 

DPIP 

S.Mickeviča, 

A.Streikuse 

Izvērtēt mācību 

darbu latviešu 

valodas un 

literatūras stundās 

mācību gada laikā  

22. 

Valsts pārbaudes darbu 

latviešu valodā rezultātu 

analīze un apkopošana 

Priekšmetu 

skolotāji 
Jūnijs, skolā 

Ļ.Urbanoviča 

A.Streikuse, 

Priekšmetu 

skolotāji 

Novērtēt 

izglītojamo 

sasniegumus 

valsts pārbaudes 

darbos 

23. 

MK “Valoda”darba analīze 

un kopsavilkums, 

2021./2022.m.g. 

izvērtējums 

Priekšmetu 

skolotāji 
Jūnijs, skolā 

Ļ.Urbanoviča 

A.Streikuse, 

Priekšmetu 

skolotāji 

Noteikt mācību 

darba stiprās 

puses un 

nepieciešamos 

uzlabojumus 

24. Iesaistīšanās pieredzes Skolotāji Mācību gada A.Streikuse Pilnveidot 



apmaiņas semināros  un 

kursos, metodikajos 

lasījumos latviešu, krievu, 

angļu valodas skolotājiem 

laikā, skolā skolotāju 

kompetenci jaunā 

mācību satura 

īstenošanā, 

papildināt 

zināšanas, dalīties 

pieredzē 

 

25. 

Iesaistīšanās pilsētas skolu 

organizētajos pasākumos 

un konkursos 

Skolotāji, 

skolēni 

Mācību gada 

laikā 

A.Streikuse, 

priekšmetu 

skolotāji 

Pilnveidot 

skolēnu personību  

 

 

2021.gada 1.oktobrī 

MK “Valoda”vadītāja 

Agita Streikuse 


