
 

 

                                                Jelgavas valstspilsētas  
Valodu (latviešu valoda) jomas darba plāns 

 

 
Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 
 Katra joma raksta savas prioritātes – metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanā un 
vadīšanā. 

Plānotais laiks Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais, konsultācijas 

18. oktobris tiešsaistē Latviešu valodas jomas 
skolotāju sanāksme 

Kopīgu sadarbības iespēju 
plānošana, pasākumu plānošana. 

Visi latviešu valodas 
skolotāji/interesenti. 

novembris tiešsaistē Latviešu valodas jomas 
skolotāju seminārs par 
padziļināto kursu latviešu 
valoda un literatūra II 

Pieredzes apmaiņa, izaicinājumi, 
pārbaudes darbi, vērtēšana 

Latviešu valodas un 
literatūras padziļinātā 
kursa 
skolotāji/interesenti. 

decembris tiešsaistē Latviešu valodas jomas 
skolotāju seminārs par CE 9. 
klasei. 

CE 9. klasei uzbūve, uzdevumi, 
gatavošanās paņēmieni. 

Skolotāji, kas māca 9. 
klases/interesenti. 

janvāris tiešsaistē Latviešu valodas skolotāju 
seminārs par kursa “Latviešu 
valoda I” (optimālā līmeņa) 
mācīšanu. 

Dalīties pieredzē, sniegt 
metodisku atbalstu kolēģiem, 
īstenojot kursu “Latviešu valoda 
I”. 

Skolotāji, kas māca 
vidusskolā optimālo 
kursu/interesenti. 

februāris tiešsaistē Latviešu valodas skolotāju 
seminārs par 3.-6. klases 
mācību satura apguvi. 

Dalīties pieredzē, sniegt 
metodisku atbalstu kolēģiem, kas 
realizē mācību saturu 3.-6. klasē 

Skolotāji, kas māca 3.-
6. klasi. 

Pēc Skola2030 
semināriem  

Tiešsaistē/individuāli Skolu MK vadītāju 
informēšana par jaunumiem 
MJ (pēc semināra) 

 Latviešu valodas 
jomas skolotāji 

2. semestrī klātienē Seminārs par jaunāko 
bērnu/jauniešu literatūru 

Uzaicināt par semināra vadītāju 
Litu Silovu, kas skolotājus spēj 
iedvesmot un motivēt darbam. 

Latviešu valodas un 
literatūras skolotāji/ 
interesenti 

maijs klātienē Ekskursija uz 
rakstnieku/dzejnieku muzeju. 

Kopīgi izglītoties un smelties idejas 
turpmākajam darbam. 

Latviešu valodas un 
literatūras skolotāji. 

Analītiskais darbs 



septembris Individuāli/tiešsaistē Valsts pārbaudes darbu 
rezultātu analīze. 

Atbilstošas turpmākās rīcības 
plānošana mācību sasniegumu 
uzlabošanai. 

Latviešu valodas 
skolotāji 

Pasākumi skolēniem (olimpiādes, konkursi u.c. ja organizē joma) 

2. semestris Klātienē Tikšanās ar mūsdienu 
rakstnieku/dzejnieku. 

Ieinteresēt jauniešus mūsdienu 
latviešu literatūrā. 

Skolēni/interesenti 

Mācību jomas vadītāja dalība Skola2030,  VISC semināros  

1X mēnesī Tiešsaistē/klātienē Mācību jomu vadītāju 
sanāksme. 

Mācību jomu vadītāju profesionālā 
pilnveide. 

Mācību jomu vadītāji 

 Rīga tiešsaistē vai 
klātienē. 

Seminārs pašvaldību mācību 
jomu vadītājiem. 

Mācību jomu vadītāju profesionālā 
pilnveide. 

 

MJ vadītāji 

 
Jomas vadītāja Inga Strode, tālr.29726833 


