
 

 

                                                Jelgavas valstspilsētas svešvalodu jomas darba plāns 
 

 
Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 
Sniegt atbalstu pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; sniegt skaidrību un atbalstu  piekļuves nosacījumu īstenošanai 
augstākā līmeņa svešvalodu stundās; sniegt skaidrību un atbalstu svešvalodu (angļu, franču, vācu), beidzot 9. klasi, valsts 
pārbaudes darba programmas un parauga specifikā. 
Valodu (svešvalodas) mācību jomas darbība kā resurss kompetenču pieejas īstenošanā.  
 

Plānotais laiks Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais, konsultācijas 

Septembris - 
Maijs 

tiešsaistē/ 
individuālās 
tikšanās 

Skolu MJK vadītāju tikšanās 
konkursu/olimpiāžu rīkošanas 
plānošanā. 

Olimpiāžu/konkursu norises plānošana 
un vadīšana. 

Svešvalodu jomas 
skolotāji 

Oktobris Jelgavas pilsētas 
izglītības 
iestādes 

Konference: Kā diferencēt un 
individualizēt? 

Izzināt diferencēšanas veidus un 
iespējas to izmantošanu mācību 
procesā. 

Valodu 
skolotāji;pilsētas 
skolotāji 

Janvāris Jelgavas pilsētas 
izglītības 
iestādes 

Tikšanās ar Skola 2030 eksperti 
Tatjanu Kundi – Svešvalodas 
9.klases un padziļinātā kursa 
eksāmena vērtēšanas 
kārtība/refleksija par 
Svešavalodas optimālā līmeņa 
eksāmena rezultātiem. 

Sniegt AS par Optimālā līmeņa 
rezultātiem/svešvalodas eksāmenu 
vērtēšanas kritēriju analīze un specifika. 

Svešvalodu jomas 
skolotāji 

Pēc vebināriem/ 
konsultācijām 
Rīgā 

tiešsaistē/ 
individuālās 
tikšanās 

Skolu MJK vadītāju informēšana 
par jaunumiem MJ (pēc 
vebināriem/konsultācijām) 

 

Svešvalodu jomas 
skolotāji 

Analītiskais darbs 

Augusts  Valsts pārbaudes darbu rezultātu 
analīze (Optimālais līmenis angļu 
valodā - 11.kl.; svešavlodu 
9.kl.eksāmens; svešvalodu 
padziļinātā kursa eksāmens). 

Atbilstošas turpmākās rīcības plānošana 
mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Svešvalodu jomas 
skolotāju MJK vadītāji 
 
 
 
 



 

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

Oktobris Jelgavas 
valstspilsētas 
vidusskolas un 
ģimnāzijas 

Valsts angļu valodas olimpiāde  - 
1.posms. 

Sniegt iespēju Jelgavas valstspilsētas 
skolu 10. – 12. klašu skolēniem 
apliecināt savas spējas angļu valodā. 

Vidusskola: 10.-12.kl. 

Marts Jelgavas Valsts 
ģimnāzija 

6. klase - Angļu, vācu, krievu 
valodas radošais konkurss 
"Valodu izaicinājums 21. 
gadsimtā!" 

Sniegt iespēju Jelgavas valstspilsētas 
skolu 6. klašu skolēniem apliecināt 
savas spējas angļu valodā, vācu valodā 
un krievu valodā. 

Sākumskola: 6.kl. 

Februāris ZRKAC 8. klase - Pilsētas angļu valodas 
olimpiāde. 

Sniegt iespēju Jelgavas valstspilsētas 
skolu 8. klašu skolēniem apliecināt 
savas spējas angļu valodā. 

Pamatskola: 8.kl. 

Aprīlis ZRKAC Šauļu olipiāde Sniegt iespēju Jelgavas valstspilsētas 
un Šauļu  8.klašu skolēniem apliecināt 
savas zināšanas angļu valodā. 

Pamatskola: 8.kl. 

Maijs Pils/Pasta sala 4.klase - Angļu valodas 
konkurss "Visi ceļi ved uz 
Jelgavu!" 

Sniegt iespēju Jelgavas valstspilsētas 
skolu 4. klašu skolēniem apliecināt 
savas spējas angļu valodā. 

Sākumskola: 4.kl. 

Mācību jomas vadītāja dalība Skola2030,  VISC semināros  

Augusts ZOOM platforma Vebinārs par 
izstrādātajām eksāmenu 
programmām un 
paraugiem Svešvalodās 
pamatskolai. 

Sniegt skaidrību svešvalodu skolotājiem 
par pamatskolas eksāmenu programmu 
un paraugu specifiku un struktūru. 

Svešvalodu skolotāji 

Augusts ZOOM platforma Vebinārs par 
izstrādāto augstākā līmeņa 
svešvalodu eksāmenu 
programmām un paraugiem. 

Sniegt skaidrību svešvalodu skolotājiem 
par augstākā līmeņa svešavlodu 
eksāmenu programmu un paraugu 
specifiku un struktūru. 

Svešvalodu skolotāji 

Augusts ZOOM platforma Vebinārs MJK vadītājiem par 
sadarbības veidošanu ar 
Skola2030 ekspertiem un 
pamatskolas/augstākā līmeņa 
eksāmena programmām un 
eksāmeniem. 

Sniegt jaunāko informāciju MJK 
vadītājiem par iespēju izmantošanu 
Skola 2030 un aktualitātes jomā. 

MJK vadītāji 

Septembris ZOOM platforma Jomu vadītāju vebinārs apr Izklāstīt vietnes skolo.lv sniegtās Svešvalodu jomu 



skolo.lv platformas izmantošanu 
mācību procesā. 

iespējas kursa veidošanā un veiksmīgā 
izmantošanā mācību procesā. 

vadītāji 

Septembris ZOOM platforma Padziļinātā kursa Svešvaloda II 
(angļu, franču, vācu, krievu) 
augstākajā mācību satura 
apguves līmenī valsts pārbaudes 
darba programmas un parauga 
konsultācija. 

Sniegt skaidrību svešvalodu skolotājiem 
par augstākā līmeņa svešavlodu 
eksāmenu programmu un paraugu 
specifiku un struktūru. 

Svešvalodu skolotāji 

Septembris Zoom platforma Skola2030 svešvalodu mācību 
jomas konsultācija. 

Sniegt atbildes uz nekskaidriem 
jautājumiem par skolēnu sagatavošanu 
9. klases un svešvalodas padziļinātā 
kursa eksāmenam. 

Svešvalodu skolotāji 

Oktobris Zoom platforma Valsts pārbaudes darbi (visc) Informēt svešavlodu skolotājus par 
eksāmenu norises laikiem un kārtību. 

Svešvalodu skolotāji 

Oktobris Zoom platforma Vebinārs par piekļuves 
nosacījumiem C1 līmeņa 
svešvalodas eksāmenam. 

Sniegt informāciju par piekļuves 
nosacījumeim C1 līmeņa svešavoldas 
eksāmenam. 

Svešvalodu skolotāji 

Oktobris Jelgavas 
Spīdolas Valsts 
ģimnāzija 

Vebinārs  -   pilnveidotā mācību 
satura un pieejas īstenošana, 
digitālo mācību līdzekļu 
izmantošana mācību procesā, 
mācību satura īstenošanas un 
pieejas jautājumi,  mācību 
sasniegumu vērtēšanas aspekti 
un prakse, eksaminācija.    

Sniegt atbalstu digitālo mācību līdzekļu 
izmantošanā ikdienas darbam, satura 
īstenošanā, vērtēšanā. 

Jelgavas Valstspilsētas 
skolotāji 

Novembris - 
Maijs 

Vieta tiks 
precizēta 

Vebinārs/konslutācija Skola 2030 
– aktualitātes jomā, pamatskolas 
un padziļinātā kursa 
programmas un eksāmeni. 

Sniegt skaidrību par skolēnu 
sagatavošanu 9. klases un svešvalodas 
padziļinātā kursa eksāmenam, kā arī 
akcentēt svešvalodu jomas aktualitātes. 

Svešvalodu 
skolotāji/MJK vadītāji 

 
Jomas vadītājs/ji: Iveta Lokmane-Šabovica 


