
Latviešu valodas un literatūras pedagogu MA darba plāns 

2019./2020. mācību gadam 
 

Mērķis: latviešu valodas un literatūras pedagogu profesionālo kompetences pilnveidošana. 

Prioritāte: pedagogu izpratnes veicināšana par pilnveidoto mācību saturu un kompetenču pieeju, lai sagatavotos to ieviešanas uzsākšanai 2020. 

gada 1. septembrī 1., 4., 7. un 10.klasē. 

Galvenie uzdevumi: 

1) turpināt pedagogu tālākizglītošanu (organizēt seminārus un kursus: sniegt atbalstu pedagogiem metodiskajos jautājumos, popularizēt 

pedagogiem labās prakses piemērus skolēnu lietpratības attīstīšanai, nodrošināt skolotāju pieredzes apmaiņu par kompetenču pieeju); 

2) veicināt skolēnus mērķtiecīgi piedalīties dažādos ar latviešu valodu un literatūru saistītajos pasākumos, konkursos, olimpiādēs un 

pētniecisko darbu konferencēs visos posmos. 

 

Norises 

datums 
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

 

Pēc 

vajadzības 

Elektroniska saziņa (visu gadu) par 

konkursiem, valsts pārbaudījumiem, kursiem 

u.c. aktualitātēm. 

 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi 

Skatīt regulāri e-pasta 

vēstules 

Iveta Āboliņa 

Pēc grafika Konsultatīvās vizītes 

(stundu vērošana, to analīze, atgriezeniskās 

saites sniegšana; dokumentācijas pārbaude) 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi 

 Pēc IP speciālistu 

veidota grafika un 

saskaņošanas ar MA 

vadītāju 

 

Iveta Āboliņa 

Septembris 

Līdz 

15.09.2019. 

 

MA darba plāna izveide 2019./2020.m.g. Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi 

 Iveta Āboliņa 

Līdz 

20.09.2019. 

Pedagogiem elektroniski nosūtīti pārskati, 

atskaites par valsts pārbaudījumu rezultātiem 

latviešu valodā  9. un 12.klasei,  par Tukuma 

novada pārbaudes darba latv.val. 

8.kl.rezultātiem; jaunā mācību gada MA 

darba plāns u.c. 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi 

E-pasta vēstule Iveta Āboliņa 



25.09.2019. Kursi „Drāmas kā metodes pielietojums 

valodas, literatūras un svešvalodas mācību 

stundās” (pieteikties var līdz 23.09., skatīt 

vēstuli e-pastā 11.09.) 

Literatūras un valodu 

pedagogi 

(pieteikusies I.Āboliņa, ...) 

Jūrmalas Valsts 

ģimnāzija plkst.10.00-

17.00 

Ligita Smildziņa 

Pēc izvēles Dzejas dienu aktivitātes skolā Skolēni Novadu skolas Literatūras 

pedagogi 

Oktobris 

22.-25. 

10.2019. 

 Kursi valodas jomu koordinatoriem Valodas jomu koordinatori 

(pieteikusies I.Āboliņa) 

Rīga   

Novembris 

01.11.2019. Seminārs par lietpratības attīstīšanu 

skolēniem (jaunā mācību pieeja un saturs) 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi 

Tukuma Raiņa ģimnāzija, 

4. kab. 

plkst.10.00 

Iveta Āboliņa 

... 11.2019. LVLSA seminārs LVLSA biedri (no mūsu 

novadiem: I.Āboliņa, 

I.Freimane, I.Tomele) 

 Rīga Anita Vanaga 

Decembris 

Visu mēnesi Gatavošanās latviešu valodas un literatūras 

olimpiādēm (skolas olimpiādes, radoši 

konkursi) 

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novadu skolēni 

Izglītības iestādes Latviešu valodas 

un literatūras 

pedagogi 

Janvāris 

13.01.2020. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-

9. klašu skolēniem (2.posms) 

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novadu 8.-9. klašu 

skolēni 

Tukuma Raiņa ģimnāzija Laila Ingevica 

Iveta Āboliņa 

27.01.2020. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-

12. klašu skolēniem (2.posms tiešsaistē).  

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novadu 11.-12. 

klašu skolēni 

Tukuma Raiņa ģimnāzija Laila Ingevica 

Iveta Āboliņa 

 

Februāris 

19.02.2020. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 

6.klases skolēniem 

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novadu skolu 6. 

klases skolēni 

Izglītības iestādes Skolu vadītāji, 

latv.val.pedagogi 

28.02.2020. Zemgales reģiona SZPD konference Uzaicinātie skolēni Jelgava Laila Ingevica 

Atbildīgās 



personas 

Marts 

06.03.2020. Valsts latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 11.-12. klašu skolēniem (3. 

posms) 

Uzaicinātie skolēni Rīga Laila Ingevica 

Atbildīgā 

persona 

27.03.2020. Valsts latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem (3. posms) 

Uzaicinātie skolēni Rīga Laila Ingevica 

Atbildīgā 

persona 

... 03.2020. Kursi   Latviešu valodas un 

literatūras pedagogiem 

Tukuma Raiņa ģimnāzija Iveta Āboliņa  

 

Aprīlis 

03.-.04. 

04.2020. 

Valsts SZPD konference  Uzaicinātie skolēni Rīga Laila Ingevica 

Atbildīgās 

personas 

... 04.2020. LVLSA seminārs LVLSA biedri (no mūsu 

novadiem: I.Āboliņa, 

I.Freimane, I.Tomele) 

 Rīga Anita Vanaga 

23.-30.04. 

2020. 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

pārbaudes darbs 8. klasei 

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novadu 8.klases 

skolēni 

Izglītības iestādes Iveta Āboliņa 

Laila Ingevica 

Skolu vadītāji 

Maijs 

19.05.2020. Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. 

klases skolēniem 

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novadu 12. klases 

skolēni 

Izglītības iestādes Skolu vadītāji 

20.-21.05. 

2020. 

Latviešu valodas eksāmens 9. klases 

skolēniem 

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novadu 9. klases 

skolēni 

Izglītības iestādes Skolu vadītāji 

Jūnijs 

.....06.2020. Ekskursija Latviešu valodas un 

literatūras pedagogiem, 

bibliotekāri 

 Iveta Āboliņa 

Vineta 

Rozenberga 

....06.2020. CE latviešu valodā darbu vērtēšana (kāda 

daļa arī tiešsaistē) 

Uzaicinātie latviešu valodas 

un literatūras pedagogi 

Rīga Iveta Āboliņa 

… 



Līdz 

15.06.2020. 

MA darba izvērtējums, atskaite     Iveta Āboliņa 

Līdz 

30.06.2020. 

Atskaite par valsts pārbaudījumiem latviešu 

valodā IP gadagrāmatai 

  Iveta Āboliņa 

 

 

Iveta Āboliņa,  

Tukuma novada latviešu valodas un literatūras pedagogu metodiskās apvienības vadītāja,  

valodu mācību jomas koordinatore 

 

 

 

 

 

 


