
 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”   

Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālr.:+371 63424534, info@liepaja.edu.lv, www.liepaja.edu.lv   

VALODU MĀCĪBU JOMAS (SVEŠVALODAS) DARBA   

PLĀNS 2022./2023.M.G.   

LIEPĀJĀ   

2022. gada 20. septembrī   

Galvenie uzdevumi mācību gadam:   

1. Palielināt formatīvās vērtēšanas lomu, lai uzlabotu mācīšanos loma ikdienā.   

2. Skolēnu lasītprasmes un tekspratības pilnveide un attīstīšana mācību stundā.   

3. Pedagoģiskā procesa individualizācijas un diferenciācijas aktualizēšana izglītojamo mācīšanās motivācijas sekmēšanai.  

4. Motivēt skolotājus organizēt efektīvas un mūsdienīgas mācību stundas, izmantojot informācijas un komunikācijas  

tehnoloģijas izglītības procesā un realizējot multidisciplināru pieeju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasākumi:  

Nr.   

p.k. 

Tēma  Laiks  Vieta  Plānotais rezultāts  Lektori,   

atbildīgais  

1.  Semināri (meistarklases)      

1.1.  Darbseminārs: formatīvās   

vērtēšanas izaicinājumi   
un iespējas.  

09.11.2022.   

plkst. 16.00 

Zoom tiešsaiste  Pedagogu profesionālās  
meistarības pilnveide un  
tālākizglītība, formatīvās  
vērtēšanas būtības izpratne  
un idejas pielietojumam  
svešvalodu stundās.  

S. Matvejeva 

 

 

1.2.  Darbseminārs:   
tekstpratības   
uzlabošanas paņēmieni. 

07.12.2022.   

plkst. 16.00 

Zoom tiešsaiste  Pedagogu profesionālās  
meistarības pilnveide un  
tālākizglītība, darbs ar  
tekstpratības attīstīšanu  
svešvalodu stundās (resursi,  
metodes, u.c.) 

S. Matvejeva 

1.3.  Darbseminārs: 21. gadsimta  
metodes svešvalodu apguvē  
(pieredzes seminārs no  
apmācībām Edinburgā). 

Janvāris   
(datums tiks   

precizēts)   
plkst. 16.00 

Zoom tiešsaiste  Pedagogu profesionālās  
meistarības pilnveide un  
tālākizglītība, darbs ar  
tekstpratības attīstīšanu  
svešvalodu stundās (resursi,  
metodes, u.c.) 

S. Matvejeva 



1.4.  Darbseminārs: izaicinājumi  
jaunā satura svešvalodās  
īstenošanā 2022./2023. mācību  
gadā.  

Aprīlis   
(datums tiks   
precizēts)   

plkst. 16.00 

Zoom   

tiešsaiste/vie  
ta tiks   
precizēta 

Pedagogu profesionālās   

meistarības pilnveide   
un tālākizglītība,   
darbs ar   

tekstpratības attīstīšanu   

svešvalodu stundās   
(resursi, metodes, u.c.) 

S. Matvejeva 

 

 

2.  Konsultācijas:   

Pēc pieprasījuma   

(individuālas vai grupu)  

    

2.1.  Stundu vērošana  Visu mācību   

gadu, pēc   

pieprasījuma 

Pēc   

pieprasījuma  

Sniegt individuālas vai grupu  
konsultācijas skolotājiem,  
skolu vadībai par mācību  
priekšmeta mācīšanas  
metodiku, efektīvas mācību  
stundas metodiku.  

S. Matvejeva 

 

 

2.2.  Individuālās un grupu   

konsultācijas, pedagogu   
profesionālās sarunas   

skolas ietvaros 

Visu mācību   

gadu, pēc   

pieprasījuma 

Pēc   

pieprasījuma  

Sniegt individuālas vai grupu  
konsultācijas skolotājiem,  
skolu vadībai par mācību  
priekšmeta mācīšanas  
metodiku, efektīvas mācību  
stundas metodiku, vadīt  
sarunas un organizēt 
atbalsta  grupas 
profesionālajai  pedagogu 
pilnveidei.  

S. Matvejeva 



3.  Labākās pieredzes   

izzināšana, apkopošana  

    

 Atklāto stundu vērošana  1. un   
2.semestrī  

Pēc   

saskaņošan
as  ar 

pedagogiem 

Pedagogu pieredzes   
apmaiņa – atbalsts   
skolotājam 

S. Matvejeva 

 

 

4.  Kursi, tēmas      

 

 

 Pēc pieprasījuma   

(individuālas vai grupu) 

  Pedagogu profesionālās   

meistarības pilnveide   

un tālākizglītība 

VISC   

pedagogu   

profesionāl  
ās   

kompetenc  
es   
pilnveides   

kurss 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Konkursi      

5.1.  Tulkošanas konkurss 
vācu  valodā 10.-
12.klasēm 

19.10.2022.  DALP   

5.vidusskolā 

Daiļliteratūras teksta  
izpratnes un tulkošanas  
specifikas prasmju 
pilnveide,  teksta pārneses 
prasmju no  svešvalodas 
dzimtajā valodā  pilnveide. 
Starpkultūru  kompetences 
attīstīšana. 

S. Stocka   

katras   
skolas MJ   

vadītāji 

5.2.  Tulkošanas konkurss   
krievu valodā –  
svešvalodā   
10.-12.klasēm 

23.-  
30.11.2022.  

Attālināti  Daiļliteratūras teksta  
izpratnes un tulkošanas  
specifikas prasmju 
pilnveide,  teksta pārneses 
prasmju no  svešvalodas 
dzimtajā valodā  pilnveide. 
Starpkultūru  kompetences 
attīstīšana. 

S.Kuprjašov a 
katras   

skolas MJ   
vadītāji 

5.3.  Tulkošanas konkurss   
franču valodā 10.-  
12.klasēm 

20.02.2023. -  

24.02.2023. 

Attālināti  Daiļliteratūras teksta  
izpratnes un tulkošanas  
specifikas prasmju 
pilnveide,  teksta pārneses 
prasmju no  svešvalodas 
dzimtajā valodā  pilnveide. 
Starpkultūru  kompetences 
attīstīšana. 

J. Atmata   

katras   
skolas MJ   

vadītāji 

 

 

5.4.  Argumentētās runas 
konkurss  vācu valodā 8.-
9.klasēm un  10.- 12. 
klasēm 

18.01.2023.  DALP   

5.vidusskola. 

Skolēnu pētnieciskās  
darbības veicināšana.  
Starppriekšmetu saikne.  
Prasme uzstāties 

S. Stocka   

katras   
skolas MJ   

vadītāji 



 

 

5.5.  Konkurss “Tatjanas diena”   
krievu valodā. 

Decembris  Attālināti  Krievu kultūras 
popularizēšana  

S.Kuprjašova 
Krievu   

valodas   

skolotājas 

5.6.  Izteiksmīgās lasīšanas   
konkurss vācu valodā   
7.klasēm 

08.02.2023.  DALP   

5.vidusskola 

Darbs ar apdāvinātiem   
un motivētiem   
skolēniem. 

S. Stocka   

katras   
skolas MJ   

vadītāji 

5.7.  Izteiksmīgās lasīšanas   
konkurss angļu valodā 7.- 
8.  klasēm 

24.02.   
Plkst. 12:00 

Liepājas   
Raiņa   
6.vidusskola 

Dalībnieki ir 
pilnveidojuši  lasītā 
teksta izpratnes un  
interpretācijas 
prasmes   

publiskas uzstāšanās laikā 

L.Katkeviča   
katras   

skolas MJ   
vadītāji 

5.8.  Izteiksmīgās runas   
konkurss angļu valodā 4. -  
5.klasēm 

10. 03.   
Plkst. 12:00 

Liepājas   
Raiņa   
6.vidusskola 

Dalībnieki ir 
pilnveidojuši  liriskā 
teksta izpratnes un  
interpretācijas 
prasmes   
video uzstāšanās laikā 

L.  Katkeviča   
katras   

skolas MJ   
vadītāji 

5.10.  Publiskās runas konkurss   
10. – 12. klasēm 

21. 04.2023.   
Plkst.12:00 

Liepājas   
Raiņa   
6.vidusskola 

Skolēni ir pilnveidojuši 
runas  kultūras un 
uzbūves   
zināšanas un 
vingrinājuši  domas   

argumentācijas 
prasmes  publiskas 
uzstāšanās laikā  
pilsētas un novada   

kontekstā. 

L.  Katkeviča   
katras   

skolas MJ   
vadītāji 



 

 

5.11.  Konkurss “Zinu un protu”   
krievu valodā 5.klasēm 

24.04.2023  Attālināti  Intereses rosināšana 
krievu  valodas tālākai 
apguvei.   
Darbs ar apdāvinātiem 
un  motivētiem 
skolēniem. 

S.Kuprjašva 
katras  skolas MJ  
vadītāji 

 

 

5.12.  Lietpratības konkurss   
krievu valodā 7.klasēm 

27. 03. 2023.  Liepājas   
Raiņa   
6.vidusskola 

Intereses rosināšana 
krievu  valodas tālākai 
apguvei .  Lasītā teksta 
izpratnes un  
interpretācijas prasmju un  
publiskās uzstāšanās   
prasmju pilnveide.   
Popularizēt   

lietpratības nozīmi   
praktiskajās situācijās   
skolēniem. 

S.Kuprjašova 
katras  skolas MJ  
vadītāji 

6.  Olimpiādes      

6.1.  Angļu valoda 10.-12.   

klasēm Skolās   

Pilsētā   

Valstī (1. kārta)   

Valstī (2. kārta) 

3.-7.10.2022.   

3.11.2022.   

15.12.2022.   

5.02.2023. 

Katrā skolā   

Tiešsaistē   

Rīga   

Rīga 

Darbs ar talantīgajiem   

skolēniem. 

L.Katkeviča  
Skolu   
direktoru   
vietnieki   

izglītības   

jomā   

Skolas MJK 



6.2.  Angļu valoda   

6. un 8. klasēm   

Skolās   

Pilsētā  

18.-  

22.01.2023.   

11.02. 2023. 

Katrā skolā  Darbs ar talantīgajiem   

skolēniem. 

L.Katkeviča   

Skolu   
direktoru   
vietnieki   

izglītības   

jomā 

 

 

  Plkst.10.00.  Liepājas   
Raiņa   

6.vidusskola  

 Skolas MJK 

 

 

6.3.  Angļu valoda   

3. klasēm   

Skolās   

Pilsētā  

 
 

8.-12.03.2023.   

9.04.2023.   

Plkst.10.00. 

Katrā skolā   

Liepājas   

Raiņa   

6.vidusskola 

Darbs ar talantīgajiem   

skolēniem. 

L.Katkeviča   

Skolu   
direktoru   
vietnieki   

izglītības   

jomā   

Skolas MJK 



6.4.  Krievu valoda 8.-  

12.klasēm Skolās   

Pilsētā  

21.11.-  

25.11.2022.   

16.02. 2023. 

Katrā skolā   

Liepājas   
Raiņa   

6.vidusskola 

Darbs ar talantīgajiem   

skolēniem. 

S.Kuprjašova   

Skolu   
direktoru   
vietnieki   

izglītības   

jomā   

Skolas MJK 

6.5.  Vācu valoda   

10.-12. klasēm   

Skolās   

Pilsētā   

Valstī (1. kārta)  

7.-  

11.11.2022.   

5.12.2022.   

13.01.2023.. 

Katrā skolā   

Tiešsaistē   

Rīga 

Darbs ar talantīgajiem   

skolēniem. 

S. Stocka   

Skolu   
direktoru   
vietnieki   

izglītības   

jomā   

Skolas MJK 

 

 

 Valstī (2. kārta)  17.02.2022.  Rīga   



6.6.  Vācu valoda   

8.-9. klasēm   

Skolās   

Pilsētā  

20.-24.02.2023   

12.04.2023.   

. 

Katrā skolā   

Liepājas   
DALP   

5.vidusskola 

Darbs ar talantīgajiem   

skolēniem. 

S. Stocka   

Skolu   
direktoru   
vietnieki   

izglītības   

jomā   

Skolas MJK 

6.7.  Vācu valoda   

4. klasēm   

Skolās   

Pilsētā  

20.-  

24.03.2023..   

05.04.2023.. 

Katrā skolā   

Liepājas   
DALP 5.   

vidusskola 

Darbs ar talantīgajiem   

skolēniem. 

S. Stocka   

Skolu   
direktoru   
vietnieki   

izglītības   

jomā   

Skolas MJK 

6.8.  Franču valoda   

5.-12. klasēm   

Skolās   

Pilsētā   

Valstī 

21.-  

25.11.2022.   

18.01.2023.   

11.03.2023. 

Katrā skolā   

Tiešsaistē   

Rīga 

Darbs ar talantīgajiem   

skolēniem. 

J. Atmata   

Skolu   
direktoru   
vietnieki   

izglītības   

jomā   

Skolas   

MJK   

VISC 

 

 



7.  Pirmseksāmenu un   

pārbaudes darbi  

    

7.1.  Pirmseksāmena darbs   
angļu   

valodā 11.klasei.  

26.01.2023.  Katrā skolā  Palīdzēt skolēniem   
sagatavoties CE.   
Pārbaudīt skolēnu 
gatavību  eksāmenam. 
Izvērtējums,  analīze, 
uzdevumu   
noteikšana 
turpmākajam  darbam.  

L. Katkeviča   

Skolu   

direktoru   

vietnieki   

izglītības   

jomā 

Skolas  

MJK 

7.2.  Pirmseksāmena darbs   
angļu   

valodā 9.klasei.  

19. 01.2023.  Katrā skolā  Palīdzēt skolēniem  
sagatavoties eksāmenam.  
Pārbaudīt skolēnu gatavību  
eksāmenam. Izvērtējums,  
analīze, uzdevumu  
noteikšana turpmākajam  
darbam.  

L. Katkeviča   
Skolu 

direktoru  
vietnieki   

izglītības   

jomā 

Skolas  

MJK 



7.3.  Pirmseksāmena darbs   
vācu   

valodā 9. klasei.  

20.04.2023.  Skolās,   
kurās   
mācās vācu   

valodu   
9.klasēs 

Palīdzēt skolēniem  
sagatavoties eksāmenam.  
Pārbaudīt skolēnu gatavību  
eksāmenam. Izvērtējums,  
analīze, uzdevumu  
noteikšana turpmākajam  
darbam.  

S.Stocka   

Skolu 
direktoru  
vietnieki   

izglītības   

jomā 

Skolas  

MJK 

 

 

8.  Analītiskā darbība  Visu gadu 
pēc  

nepieciešam
īb as  

   

8.1.  Angļu valodas skolotāju   

profesionālās sarunas 

23. 09.2022.  Zoom platformā  Svešvaloda II 
padziļināto  kursu 
realizēšana   

(1.seminārs: eksāmena   
piekļuves  

L. Katkeviča  

 

 

    nosacījumu mērķis   

unīstenošana) 

 

8.2.  Angļu valodas skolotāju aktīva  
Zoom sanāksme par skolu  
olimpiādes organizēšanu un  
darba izveidi, pirmseksāmena  
darba izveidi. 

20.09.2022.   Zoom platformā Skolas olimpiādes darbu  
veidošana un -pārbaudes darbu 
veidošana,  vērtēšanas kritēriju 

izstrādāšana 

L. Katkeviča  



8.3.  Skolu vācu valodas 
olimpiādes  uzdevumu 
sagatavošana 

22.-30.09.2022  Elektroniski  Vācu valodas 
olimpiādes  darba 
izveidošana 10.-  

12.klasēm. 

S.Stocka 

8.4.  Krievu valodas skolotāju   
informatīva Zoom sanāksme. 

06.10.2022.   

. 

Zoom platformā  Skolas olimpiādes darbu  
veidošana un -pārbaudes  
darbu veidošana, 
vērtēšanas  kritēriju 
izstrādāšana 

S.Kuprjašova 

8.5.  Krievu valodas skolotāju   
profesionālās sarunas 

20.10.2022.  Liepājas   
Raiņa   
6.vidusskola 

Formatīvā vērtēšana kā   

nepārtraukta ikdienas   
mācību procesa sastāvdaļa 

S.Kuprjašova 

 

 

8.6.  Latvijas franču valodas   
skolotāju seminārs 

Oktobris  LMMDV  Iepazīšanās ar   
aktualitātēm franču   
valodas mācīšanā.   
Pieredzes apmaiņa. 

Francijas   

Institūts   

Latvijā,   

Francijas   

vēstniecība   
Latvijā. 

 

 

8.7.  Franču valodas skolotāju   
informatīva Zoom sanāksme. 

12. 10. 2022  Zoom platformā  Apzināt franču valodas   
skolotāju vajadzības/   
izaicinājumus, uzsākt 
darbu  pie skolu   

olimpiādes darbu   
sagatavošanas. 

J. Atmata 



8.8.  Angļu valodas 
profesionālās  sarunas 

24.11.2022.  Zoom platformā  Svešvaloda II 
padziļināto  kursu 
realizēšana   
(2.seminārs: piekļuves   
nosacījumu   
apliecinājumi –  
multimodāls produkts,   
eseja, publiskā   
uzstāšanās) 

L. Katkeviča 

8.9.  Skolu franču valodas   
olimpiādes uzdevumu   
sagatavošana. 

Līdz   
07.11.2022.  

Elektroniski  Sagatavot skolu franču  
valodas olimpiādes  
materiālus, izstrādāt darbu  
vērtēšanas kritērijus 

J. Atmata 

8.10.  Angļu valodas skolotāju   
informatīva Zoom sanāksme. 

10.12.2022.  Zoom platformā  Skolas olimpiādes darbu  
veidošana un -pārbaudes  
darbu veidošana, 
vērtēšanas  kritēriju 
izstrādāšana 

L. Katkeviča 

 

 

8.11.  Skolu vācu valodas 
olimpiādes  uzdevumu 
sagatavošana (8.- 9.kl.) 

06.-13.12.2022.  Elektroniski  Sagatavot skolu vācu 
valodas  olimpiādes 
materiālus,   
izstrādāt darbu 
vērtēšanas  kritērijus 

S.Stocka 

8.12.  Angļu valodas skolotāju   
informatīva Zoom sanāksme 

12. 01.2023.  Zoom platformā  Skolas olimpiādes darbu  
veidošana un -pārbaudes  
darbu veidošana, 
vērtēšanas  kritēriju 
izstrādāšana 

L. Katkeviča 

 



 

8.13.  Angļu valodas 
profesionālās  sarunas 

20.01.2023.  Zoom platformā  Svešvaloda II 
padziļināto  kursu 
realizēšana   
(3.seminārs: gatavošanās  
padziļinātam eksāmenam 
– argumentētā eseja) 

L. Katkeviča 

8.14.  Krievu valodas skolotāju   
profesionālās sarunas 

30.01.2023.  Liepājas   
Raiņa   
6.vidusskola 

Pāšvadīta mācīšanās  S.Kuprjašova 

8.15.  Franču valodas tulkošanas  
konkursa teksta izvēle un  
sagatavošana. 

Līdz 13.02.   
2023.  

Elektroniski  Sagatavot tulkojamo   
tekstu konkursam. 

J. Atmata 

8.16.  Skolu vācu valodas 
olimpiādes  uzdevumu 
sagatavošana ( 4.kl.) 

01.-07.03.2023.  Elektroniski  Sagatavot skolu vācu 
valodas  olimpiādes 
materiālus,   
izstrādāt darbu 
vērtēšanas  kritērijus 

S.Stocka 

 

 

8.17.  Franču valodas skolotāju  
informatīva Zoom sanāksme:  
tulkojumu vērtēšana 

Līdz 13.03.2023  Zoom platformā  Skolēnu tulkojumu   
izvērtēšana, konkursa   
laureātu noteikšana. 

J. Atmata 



8.18.  Angļu valodas skolotāju   
profesionālās sarunas 

13.04.2023.  Zoom platformā  Svešvaloda II 
padziļināto  kursu 
realizēšana   
(3.seminārs: gatavošanās  
padziļinātam eksāmenam 
– mutvārdu daļas norise 
un  gatavošanās 

L. Katkeviča  

8.19.  Krievu valodas skolotāju   
profesionālās sarunas 

20.04.2023.  Liepājas   
Raiņa   

6.vidusskola 

Tekstpratības   
attīstīšanas metodiskie   
paņēmieni un   
stratēģijas 

S.Kuprjašova 

 

 

8.20.  Vācu valodas skolotāju   
profesionālās sarunas 

Maijs  Zoom   
platformā vai   
DALP 5.   
vidusskolā 

Pedagogu pieredzes   
apmaiņa, pārrunas par   
mācību darbu, ideju   
apkopošana turpmākās   
darbības planošanai. 

S.Stocka 

8.21.  Pilsētas pirmseksāmena,   
diagnosticējošo darbu   
rezultātu analīze.  

Visu mācību  
gadu   
attiecīgajos   
norises   
periodos  

Visās skolās  Rezultātu analīze, 
situācijas  apzināšana, 
piemērotāko  risinājumu 
meklēšana   
rezultātu uzlabošanai.  

Attiecīgo   

svešvalodu   
metodiķi  

8.22.  Pilsētas olimpiāžu 
rezultātu  analīze.  

Visu mācību  
gadu   
attiecīgajos   
norises   
periodos  

Visās skolās  Rezultātu analīze, 
situācijas  apzināšana, 
piemērotāko  risinājumu 
meklēšana   

rezultātu uzlabošanai.  

Attiecīgo   

svešvalodu   
metodiķi  

 

 



8.23.  Eksāmenu rezultātu analīze  Mācību gada   
noslēgumā 
pēc  
eksāmena   

norises  

Visās skolās  Rezultātu analīze, 
situācijas  apzināšana, 
piemērotāko  risinājumu 
meklēšana   

rezultātu uzlabošanai.  

Attiecīgo   

svešvalodu   

metodiķi  

9.  Skolēnu pētnieciskā darbība  Visu gadu 
pēc  

nepieciešam
īb as 

Visās skolās  Pētniecisko prasmju  
attīstīšana. Darbs ar  
talantīgajiem skolēniem.  

Visi 
attiecīgie  
skolotāji   

un   

valodu   

metodiķi  

 

 

   

Valodu (svešvalodu) jomu koordinatore Solvita Matvejeva   

e-pasts: solvita.matvejeva@liepaja.edu.lv tālrunis: 29814728   

Saskaņots: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja K.Niedre - Lathere  

  


