
Latviešu valodas un literatūras pedagogu MA darba plāns 

2020./2021. mācību gadam 
 

15.09.2020.  

 

Mērķis: veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

Prioritāte: sekmēt pedagogu sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanai un īstenošanai vispārējā izglītībā, lielāku uzmanību 

pievēršot pilnveidotajam mācību saturam un pieejai 7. un 10. klasē. 

 

 

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 

MA vad. Iveta Āboliņa 

Augusts 

26.08.2020. Seminārs „Ceļā uz Pasaku” (lektore 

K.Konceviča).  

Atskaite par MA darbu 2019./2020.m.g., par 

centralizētā eksāmena rezultātiem latviešu valodā  

12.klasei,  olimpiādēm, ZPD, aktualitātēm.  

 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi 

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

(aktu zāle) plkst. 10.00-

15.00 

MA vad. Iveta Āboliņa 

Septembris 

Pēc izvēles Dzejas dienu aktivitātes skolā 

 

Skolēni Izglītības iestādes Literatūras pedagogi 

08.09.2020. Konsultatīvā vizīte Pūres pamatskolā (stundu 

vērošana, to analīze, atgriezeniskās saites 

sniegšana; dokumentācijas pārbaude) 

 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi 

 Pūres pamatskola 

08.09.2020. plkst.13.30 

MA vad. Iveta Āboliņa 

Līdz 

15.09.2020. 

 

MA darba plāna izveide 2020./2021.m.g. 

 

 

 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi 

 MA vad. Iveta Āboliņa 



Oktobris 

06.10.2020. Tiešsaistes saruna par mācību satura plānošanu 

un īstenošanu (pirmo tematu) latviešu valodā un 

literatūrā 7.klasei 

 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi, kuri 

māca 7.klasē 

Zoom tiešsaistes saruna 

plkst.16.00-17.00. 

Iepriekšējā dienā e-pastā būs 

nosūtīts ID kods un parole. 

MA vad. Iveta Āboliņa 

08.10.2020. Tiešsaistes saruna par mācību satura plānošanu 

un īstenošanu (pirmo tematu) latviešu valodā un 

literatūrā 10.klasei 

 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi, kuri 

māca 10.klasē 

Zoom tiešsaistes saruna 

plkst.16.00-17.00. 

Iepriekšējā dienā e-pastā būs 

nosūtīts ID kods un parole. 

MA vad. Iveta Āboliņa 

Tiks precizēts Seminārs valodas jomu koordinatoriem 

 

Valodas jomu koordinatori    

Novembris 

... 11.2020. LVLSA seminārs LVLSA biedri (no mūsu 

novadiem: I.Āboliņa, 

I.Freimane, I.Tomele) 

 Rīga LVLSA priekšsēdētāja 

Anita Vanaga 

27.11.2020. Tiešsaistes saruna par mācību saturu plānošanu 

un īstenošanu 7. un 10.klasē 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi, kuri 

māca 7. un 10.klasē 

Zoom tiešsaistes saruna 

plkst.16.00-17.00. 

Iepriekšējā dienā e-pastā būs 

nosūtīts ID kods un parole. 

 

MA vad. Iveta Āboliņa 

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 

04.01.2021. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu latviešu 

valodas un literatūras olimpiāde 8.-9. klašu 

skolēniem (2.posms) 

 

Pieteiktie Tukuma, Engures 

un Jaunpils novadu 8.-9. 

klašu skolēni 

Tukuma Raiņa ģimnāzija IP speciāliste Laila 

Ingevica 

MA vad. Iveta Āboliņa 

18.01.2021. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu latviešu 

valodas un literatūras olimpiāde 11.-12. klašu 

skolēniem (2.posms tiešsaistē).  

 

Pieteiktie Tukuma, Engures 

un Jaunpils novadu 11.-12. 

klašu skolēni 

Tukuma Raiņa ģimnāzija IP speciāliste Laila 

Ingevica 

MA vad. Iveta Āboliņa  



Februāris 

17.02.2020. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klases 

skolēniem 

Tukuma, Engures un Jaunpils 

novadu skolu 6. klases 

skolēni 

Izglītības iestādes Skolu vadītāji, latv. val. 

pedagogi 

Marts 

05.03.2021. Zemgales reģiona SZPD konference Uzaicinātie skolēni Jelgava IP speciāliste Laila 

Ingevica 

Atbildīgās personas 

06.03.2021. Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde 

11.-12. klašu skolēniem (3. posms) 

Uzaicinātie skolēni Rīga IP speciāliste Laila 

Ingevica 

Atbildīgā persona 

26.03.2021. Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde 

8.-9. klašu skolēniem (3. posms) 

Uzaicinātie skolēni Rīga IP speciāliste Laila 

Ingevica 

Atbildīgā persona 

16.03.2021. Profesionālās pilnveides kursi vai pieredzes 

apmaiņas seminārs 

 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogiem 

Tukuma Raiņa ģimnāzija MA vad. Iveta Āboliņa  

31.03.2021. Valsts SZPD konference  Uzaicinātie skolēni Rīga IP speciāliste Laila 

Ingevica 

Atbildīgās personas 

Aprīlis 

... 04.2021. LVLSA seminārs LVLSA biedri (no mūsu 

novadiem: I.Āboliņa, 

I.Freimane, I.Tomele) 

 Rīga LVLSA priekšsēdētāja 

Anita Vanaga 

08.04.2021. Tiešsaistes saruna par gatavošanos valsts 

pārbaudījumiem 9.klasei 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi, kuri 

māca 9. klasē 

Zoom tiešsaistes saruna 

plkst.16.00-17.00. 

Iepriekšējā dienā e-pastā būs 

nosūtīts ID kods un parole. 

MA vad. Iveta Āboliņa 

15.04.2021. Tiešsaistes saruna par gatavošanos valsts 

pārbaudījumiem 12.klasei 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi, kuri 

māca 12. klasē 

Zoom tiešsaistes saruna 

plkst.16.00-17.00. 

Iepriekšējā dienā e-pastā būs 

nosūtīts ID kods un parole. 

 

MA vad. Iveta Āboliņa 



Maijs 

18.05.2021. Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. 

klases skolēniem 

Tukuma, Engures un Jaunpils 

novadu 12. klases skolēni 

 

Izglītības iestādes  

19.-20.05. 

2021. 

Eksāmens latviešu valodā 9. klases skolēniem Tukuma, Engures un Jaunpils 

novadu 9. klases skolēni 

 

Izglītības iestādes  

Jūnijs 

.....06.2021. Ekskursija Latviešu valodas un 

literatūras pedagogiem 

 

 MA vad. Iveta Āboliņa  

....06.2021. CE latviešu valodā darbu vērtēšana (iespējams, 

tiešsaistē) 

Apstiprinātie latviešu valodas 

un literatūras pedagogi 

 

Rīga MA vad. Iveta Āboliņa 

u.c. 

Līdz 

09.06.2021. 

Aptauja par pilnveidotā mācību satura īstenošanu 

7. un 10.klasē 

Latviešu valodas un 

literatūras pedagogi, kuri 

māca 7. un 10.klasē 

 

Elektroniska aptauja MA vad. Iveta Āboliņa 

Līdz 

15.06.2021. 

 

MA darba izvērtējums, atskaite     MA vad. Iveta Āboliņa 

Līdz 

30.06.2021. 

Atskaite par valsts pārbaudījumiem latviešu 

valodā IP gadagrāmatai 

 

  MA vad. Iveta Āboliņa 

 

 

Tukuma novada latviešu valodas un literatūras pedagogu metodiskās apvienības vadītāja, valodu mācību jomas koordinatore Iveta Āboliņa 

 

 

 


