
Pārskats par pasākuma norisi 

Angļu valodas skolotāju MA sanāksme 
 

Laiks:  2012.gada 19.oktobris 

Vieta:  Tukuma novada Izglītības pārvaldes zāle 

Darba forma: Informatīva sanāksme 10.00 - 12.30 

Dalībnieki: 

Aiva Leitāne –Tumes vidusskola  

Valentīna Rubīna-Jaunpils vidusskola 

Inguna Jēkabsone-Pūres pamatskola 

Svetlana Hadakovska-Tukuma 3.pamatskola 

Karīna Helmane-Zemgales vidusskola  

Ineta Čerpinska-Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 

Ilze Bērtaite- Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskola 

Gunta Bikše-Džūkstes pamatskola 

Irina Dunaja-Lapmežciema pamatskola 

Indra Būmane- Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola 

Gunita Paidere- Milzkalnes sākumskola 

Gita Rācenāja-Tukuma 2.vidusskola 

Ilga Groza- Tukuma Raiņa ģimnāzija 

Baiba Beike-Tukuma 2. vidusskola 

Inguna Kaļķe-Tukuma Raiņa ģimnāzija 

Lolita Āboliņa-Engures vidusskola 

Anita Lučkovska-Tukuma 2.pamatskola 

Kristīne Gereiša-Tukuma 2.vidusskola 

 

Tēmas : 

• Informācija un darba plāns; 

• 2011./2012.m.g.valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums; 

• Ieteikumi turpmākajam darbam; 

• Izdevniecību piedāvājumi; 

• Tālākizglītības kursi. Skolotāju pieredze. 



Darba saturs: 

1. Skolotāji ieguva informāciju par diviem iespējamiem standartiem svešvalodā 

(no 1. vai 3. klases), tematiskajiem plāniem angļu valodā, sertifikātu izdošanu 

valsts valodā, apstiprinātajām mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, jomu 

standartiem, eksāmenu organizāciju šajā mācību gadā, kā arī ieteikumiem 

9.klases eksāmena labošanai un vērtēšanai. 

2. Skolotāji iepazinās ar olimpiādes nolikumu un apstiprināja olimpiādes 

vērtēšanas komisiju. 

3. Tika analizēti Tukuma, Jaunpils un Engures novadu 9. un 12. klases skolēnu 

sasniegumi un rezultāti eksāmenos. Tika analizētas visas valodas prasmes un 

izdarīti secinājumi par skolēnu zināšanām. 

4. Skolotāji iepazinās ar iespējām piedalīties Comenius skolu projektos. Šogad 

tiks piešķirti papildus kvalitātes punkti tām skolām, kuras vēl nav piedalījušās 

nevienā projektā, kā arī tiem skolotājiem, kuri pieteiksies uz profesionālo 

pilnveidi, kas nav līdz šim izmantojuši šo iespēju. Īpaši tiks atbalstīti tie 

pedagogi, kuri pieteiksies uz darba vērošanu kādā citā valstī. 

Skolotāji dalījās pieredzē par piedalīšanos kādā no projektiem. 

5. Tika apskatītas kursos piedāvātās tēmas angļu valodas skolotājiem, kā arī 

skolotāji izteica savu viedokli par jau apmeklētajiem kursiem. 

6. Skolotāji iepazinās ar izdevniecību katalogos piedāvātajām mācību grāmatām 

un jauno Latvijā izdoto mācību grāmatu angļu valodā 1.klase ‘’Steps’’. 

7. Tika apzināta situācija par 1. klases mācīšanu novadu skolās un izmantotajiem 

mācību materiāliem. 

 

Secinājumi: 

1. Nosūtīt skolotājiem uz e-pastu paraugprogrammu svešvalodās valodas 

apmācībai no 1.klases. 

2. Vērtējot 9.klases eksāmena klausīšanās prasmju uzdevumus, skolotāji neņems 

vērā pareizrakstības kļūdas, ja tās netraucēs atpazīt skolēna saklausīto vārdu. 

3. Apstiprināta olimpiādes 7.-8.klasei vērtēšanas komisija: I. Būmane, 

I.Jēkabsone, A. Leitāne, G. Rācenāja, I.Čilipāne, S.Hadakovska. 

4. Vidusskolas olimpiādi labos un vērtēs visi skolēnus pavadošie vidusskolu 

angļu valodas skolotāji. 



5. Skolēnu zināšanas CE angļu valodā šajā mācību gadā tiks izteiktas līmeņos 

B1,B2 vai C1, pārējiem skolēniem tiks norādīts apguves kopprocents. 

Eksāmens tiks organizēts skolēnu brīvlaikā 25.-27. martā. 

6. 9.klases skolēnu sasniegumi angļu valodas eksāmenā vērtējami kā ļoti labi, 

vidējais apguves koeficients-0,63, kas ir nedaudz zemāks nekā iepriekšējā 

mācību gadā, bet augstāks nekā visos iepriekšējos mācību gados. Vidējais 

vērtējums eksāmenā ir nedaudz augstāks nekā vidējais vērtējums gadā. 

7. 12.klases skolēni parādījuši labas zināšanas CE angļu valodā. Nevienā skolā, 

izņemot TVNV, vidējie rādītāji nav zemāki par vidējiem rādītājiem valstī. 

8. Lielākajā daļā skolu angļu valoda 1. klasē jau tiek mācīta fakultatīvo 

nodarbību laikā. Tiek nolemts pavasarī aicināt lektorus, lai papildinātu savas 

zināšanas par svešvalodas apguvi 1. klasē un sākumskolā. 

 

MA vadītāja: Aiva Leitāne 


