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Darba forma 

Pieredzes apmaiņas seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem 

Tēma, darba saturs 

1.  Bibliotēkas stundas mācību procesā. (I.Lībeka) 

  I.Lībeka dalījās pieredzē, kā tiek vadītas bibliotēkas stundas Tukuma 

2.vidusskolā, kādi metodiskie paņēmieni (lomu spēles, puzles u.c.) tiek 

izmantoti, piemēram, lasītprasmes veicināšanai, dažādu valsts svētku un atceres 

dienu iepazīšanai, daiļdarba izpratnei u.tml. I.Lībeka izrādīja skolas bibliotēkas 

īpašos materiālus (retumus) par Tukuma vēsturi. 

 

2. IKT izmantošana mācību procesā. (E.Korna) 

  E.Korna pastāstīja par savu un kolēģu pieredzi, kā skolā tiek 

izmantotas jaunākās tehnoloģijas, sākot ar mācību filmām, CD materiāliem, 

prezentācijām un beidzot ar pašveidotām videofilmām. Tika demonstrēti 

daudzveidīgi piemēri – E.Kornas veidotie materiāli. Skolotājiem pēc semināra 

bija iespēja šos materiālus saglabāt zibatmiņā. Vairāki pedagogi to izmantoja. Ja 

kādam, kas nebija seminārā, ir interese iegūt tos savā īpašumā, varat sazināties 

ar E.Kornu elektroniskā veidā. Tika piedāvāts arī izdales materiāls „Noderīgas 

saites”. 

3. Par kursos gūto. (E.Antone un S.Jansone) 

  Skolotājas dalījās pieredzē par kursos gūtajiem iespaidiem un atziņām, 

demonstrēja spēli komandas saliedēšanai un uzmanības treniņam. Semināra 

dalībnieki tika iesaistīti radošajā rakstīšanā. Auditorijai nodiktēja teksta pirmo, 

vidējo un pēdējo teikumu. Uzdevums bija uzrakstīt nelielu radošo darbu, no 

kuriem daži klātienē tika nolasīti. Skolotāji saņēma arī izdales materiālu – darba 

lapas literatūras stundām. 

4. „Knifiņi” no skolotāju pūralādes (I.Freimane, Ī.Antone, E.Antone, 

K.Upmane, S.Jansone).  
  Skolotāja I.Freimane iepazīstināja skolotājus ar metodiskās komisijas 

darbu skolā, dažādām aktivitātēm, piemēram, Dzejas dienas pasākumiem, 

izstādēm, skatuves runas konkursiem, valodu nedēļām u.tml. tematiskiem 

pasākumiem, kas saistīti ar latviešu valodu un literatūru. Visas Tukuma 

2.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas pastāstīja, kādus 

metodiskos paņēmienus, darba formas izmanto ikdienā mācību procesā: 

konjugāciju mācīšana, shematiski atveidojot svarus, likumu klades izmantošana, 

radošo darbu veidošana literatūras stundām, izmantojot www.cirkulis.lv idejas, 

mājas lasīšana kā sistēma, kredītpunktu jeb bonusa punktu sistēma stundās 

http://www.cirkulis.lv/


skolēnu motivācijai, ideja J.Jaunsudrabiņa darba „Piemini, Latviju!” 

vizualizācijai, emocionalitātes un patriotisma rosināšanai. 

   

5. Valsts pārbaudes darbi 2012./2013.m.g.(I.Āboliņa) 

 I.Āboliņa informēja par valsts pārbaudes darbiem 2013.gadā. Tika 

izmantota VISC speciālista K.Špūles prezentācija (sk.pielikumā, materiāls 

nosūtīts arī e-pastā). Valsts pārbaudes darbu saturs un forma ir nemainīga 6. un 

9.klasei. Nelielas izmaiņas būs centralizētajā eksāmenā latviešu valodā 

12.klasei, respektīvi, tiek piedāvāti jauni viedokļa vērtēšanas kritēriji (skatīt 

prezentācijas tabulu), kā arī teksta izpratnes daļā būs jāpierāda ar konkrētām 

pazīmēm, ka teksts pieder pie kāda no valodas funkcionālajiem stiliem. 

Izrakstot valodas līdzekļu piemērus no teksta (morfoloģiskais, leksiskais, 

sintaktiskais aspekts), precīzi jāievēro, kas prasīts, -vārds vai vārdu 

savienojums, vai teikums.  

  Prezentācijā ir ieskicētas idejas eksāmena norises laika, formas un 

satura maiņai nākamajiem mācību gadiem, kas paredzētas diskusijai.  

  Ir nosūtīta informācija arī par valsts pārbaudes darbiem 

mazākumtautību programmā (LAT2). 

            Citas aktualitātes.  

  Novada pārbaudes darbs latviešu valodā 7.klasei ir jāuzraksta no 

15.līdz 19.aprīlim. Skolas šo darbu saņems elektroniski. Rezultāti un darba 

analīze jāiesūta elektroniski I.Āboliņai uz e-pastu: ivetina.abolina@inbox.lv līdz 

10.maijam. 

  Latviešu valodas aģentūra piedāvā dažādas skolotāju tālākizglītības 

programmas (materiāls nosūtīts e-pastā). Lūgums izvēlēties vienu 12 stundu 

programmu, ko gribētu noklausīties, un atsūtīt ziņu MA vadītājai, lai varētu 

organizēt grupu Tukumā. 

  Informācija par rakstnieka E.Līva 3.literārās prēmijas radošo darbu 

konkursu (skatīt pielikumā, nosūtīts arī uz e-pastu). 

  Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijai ir jauna mājas 

lapa, kurā ir daudzveidīga informācija: http://lvlsa.blogspot.com. Šovasar 

asociācija rīko braucienu uz Angliju pa V.Šekspīra vietām u.c., aicinājums 

piebiedroties visiem interesentiem, ne tikai asociācijas biedriem. Konkrētāka 

informācija atrodama minētajā mājas lapā. 

   

 

Secinājumi, priekšlikumi 

 

Paldies Tukuma 2.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājām par 

viesmīlīgo uzņemšanu un bagātīgo pūru! Skolotāji ieguva dažādus izdales materiālus 

un daudzveidīgas idejas mācību darbam.  

Tā kā seminārā piedalījās kāds pārstāvis no visām skolām, tad jautājiet saviem 

kolēģiem par izdales materiāliem, kurus var nokopēt un katrs sev iegūt! Ja kāds 

latviešu valodas un literatūras skolotājs nav saņēmis materiālus elektroniski, ir lūgums 

sazināties ar e-pasta starpniecību, un materiāli tiks nosūtīti.  

 

25.03.2013.                                                                           MA vadītāja Iveta Āboliņa 

mailto:ivetina.abolina@inbox.lv
http://lvlsa.blogspot.com/
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MA vadītāja I.Āboliņa 
 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Darba vieta 

1.  Ieva Šaripa Tukuma Raiņa ģimnāzija 

2.  Iveta Āboliņa Tukuma Raiņa ģimnāzija 

3.  Ingrīda Freimane Tukuma 2.vidusskola 

4.  Evita Korna Tukuma 2.vidusskola 

5.  Kristīne Upmane Tukuma 2.vidusskola 

6.  Īra Antone Tukuma 2.vidusskola 

7.  Egita Antone Tukuma 2.vidusskola 

8.  Saiva Jansone Tukuma 2.vidusskola 

9.  Irēna Lībeka Tukuma 2.vidusskola 

10.  Anda Ozoliņa Tukuma Vakara un neklātienes vsk. 

11.  Skaidrīte Ozoliņa Tumes vidusskola 

12.  Diāna Auziņa Tumes vidusskola 

13.  Liene Baumane Irlavas vidusskola 

14.  Aksana Strogonova Zemgales vidusskola 

15.  Ruta Vanaga Engures vidusskola 

16.  Gundega Ķirsone Jaunpils vidusskola 

17.  Marta Grīnfelde Jaunpils vidusskola 

18.  Inita Šteinerte Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskola 

19.  Gita Šverina Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskola 

20.  Vineta Rozenberga Tukuma 2. pamatskola 

21.  Zoja Zujeva Tukuma 3.pamatskola 

22.  Gaisma Mukāne Džūkstes pamatskola 

23.  Laila Ingevica Pūres pamatskola 

24.  Rasma Kanska Lapmežciema pamatskola 

25.  Ilze Tomele Lapmežciema pamatskola 

26.  Ilona Trence Smārdes pamatskola 

27.  Sanita Pidere Milzkalnes sākumskola  


