
  APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 

2021.gada 17.septembra rīkojumu Nr.402 – r  

Daugavpils pilsētas angļu valodas un CLIL skolotāju 
MA DARBA PLĀNS 

2021./ 2022. mācību gads

Prioritātes metodiskajā darbā:
 Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura 

plānošanā un īstenošanā.
 Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai mācību 

procesā.
 Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.

N.p.k. Pasākumi Mērķauditorija Laiks Atbildīgais
1. Angļu valodas un CLIL skolotāju MK 

vadītāju sanāksmes un metodiskās 
konsultācijas

skolu angļu
valodas

skolotāju MK
vadītāji un

CLIL
skolotāji

6 reizes
gadā 

I.Ustinova

2. Angļu  valodas  klubs  “Kinovakari”  9.-12.kl.
skolēniem
(Skolēnu  kritiskās  domāšanas  attīstīšana,
analizējot  un  izvērtējot  dažādu  veidu
informāciju  un  situācijas  un  piedāvājot
vienkāršus  vai  kompleksus  risinājumus
izmantojot  angļu  valodu,  kā  komunikācijas
līdzekli)

9.-12.kl. 
skolēni

1 trešdiena
mēnesī,

plkst.17.30

D.Celitāne (LCB ASV 
informācijas centra 
vadītāja) sadarbībā ar 
I.Ustinovu

3. Starptautiskā LATE ikgadējā angļu valodas 
skolotāju 29.metodiskā konference “Mērķu 
noteikšana; Mērķu sasniegšana”

angļu valodas
skolotāji

25.-26.08. I.Ustinova sadarbībā ar
LATE (Latvijas angļu 
valodas skolotāju 
asociācija)

4. Tematiski pasākumi skolēniem angļu valodā 
LCB ASV informācijas centrā 
 (13.09.-15.10. tematisks pasākums 7.-9.kl. 
skolēniem angļu valodā “Esperanza: A 
Celebration of Hispanic Heritage and Hope” 
Latīņamerikāņu mantojuma mēneša ietvaros)

skolēni katru
mēnesi

D.Celitāne (LCB ASV 
informācijas centra 
vadītāja) sadarbībā ar 
I.Ustinovu

5 Pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kursi 7.-12.kl. skolotājiem
“Pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana 
mācību procesā” (36 stundas)

7.-12.kl.
skolotāji

Mācību
gada laikā

I.Ustinova sadarbībā ar
LATE (Latvijas angļu 
valodas skolotāju 
asociācija)

SEPTEMBRIS
6. Valodu dienas pasākumi „Kopā valodu 

daudzveidībā”  
1.-12.kl.
skolēni,

angļu valodas
skolotāji

01.-28.09. Valodu jomas skolotāji
sadarbībā ar DPIP 
valodu jomas 
metodiķiem 
(S.Mickeviča, 
I.Ustinova, M.Žilinska)

7. Praktisks vebinārs angļu valodas un CLIL Angļu 15.09. I.Ustinova sadarbībā ar



skolotājiem “IKT rīki angļu valodas stundās 
un projektos” (vebināra vadītāji – A.Beļska 
un N.Karpenko, J.Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzijas angļu valodas skolotāji)

valodas un
CLIL

skolotāji

J.Pilsudska Daugavpils
valsts poļu ģimnāzijas 
angļu valodas 
skolotājiem

8. Vebinārs angļu valodas skolotājiem 
“Svešvalodu optimālā līmeņa valsts 
pārbaudes darba programma un paraugs”

Angļu
valodas
skolotāji

21.09. Projekts Skola2030

9. Informatīvais vebinārs un konsultācijas 
vidusskolēniem, angļu valodas skolotājiem un
visiem interesentiem “Your future starts today
with IELTS and Cambridge exams and  
UCAS placement services!” (ZOOM 
platforma)
(Skolēniem ir iespēja piedalīties sev būtisku 
jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā 
veidošanā ar mērķi uzlabot savu un 
līdzcilvēku dzīves kvalitāti)

10.-12.kl.
skolēni un

angļu valodas
skolotāji

23.09. I.Ustinova sadarbībā ar
Baltic Council for 
International 
Education, Rīga 

10. Informatīvs seminārs un konsultācijas 
vidusskolēniem, angļu valodas skolotājiem un
visiem interesentiem par ASV apmaiņas 
programmas FLEX iespējām 

9.-10.kl.
skolēni un

angļu valodas
skolotāji

27.09-1.10. I.Ustinova sadarbībā ar
D.Celitāni (LCB ASV 
informācijas centra 
vadītāja) un 
Daugavpils skolām

11 “ELT Together” - globālie tiešsaistes 
profesionālās pilnveides vebināri: 

 Vērtēšana mācīšanai (27.09.)
 Izruna (29.09.)
 Literatūra un visaptveroša lasīšana 

(1.10.)
 Kā tiek apgūtas valodas (4.10.)
 Izglītojamo Aģentūra (6.10.)
 Daudzveidība un iekļaušana (8.10.)

angļu valodas
un CLIL
skolotāji

27.09.-8.10. I.Ustinova sadarbībā ar
D.Mišku (OUP 
izdevniecības 
konsultante)

OKTOBRIS
12. Radošā darbnīca angļu valodas skolotājiem un

pieredzes apmaiņa “Jaunā programma un 
mācību materiāli 5.kl.”

angļu valodas
skolotāji

04.10. I.Ustinova

13. Radošā darbnīca angļu valodas skolotājiem un
pieredzes apmaiņa “Jaunā programma un 
mācību materiāli 8.kl.”

angļu valodas
skolotāji

06.10. I.Ustinova

14. Radošā darbnīca angļu valodas skolotājiem un
pieredzes apmaiņa “Jaunā programma un 
mācību materiāli 2.kl.”

angļu valodas
skolotāji

07.10. I.Ustinova

15. Radošā darbnīca angļu valodas skolotājiem un
pieredzes apmaiņa “Jaunā programma un 
mācību materiāli 11.kl.”

angļu valodas
skolotāji

11.10. I.Ustinova

16. Daugavpils pilsētas angļu valodas burtošanas 
konkurss „Spelling Bee” 9.-12.kl. skolēniem 
pilsētas skolās
(skolēni ievēros apgūstamās valodas runas un 
rakstu normas; kompleksās, neskaidrās 
situācijās patstāvīgi izstrādās problēmas 
risinājuma plānu un īstenos to)

9.-12.kl.
skolēni 

12.-13.10. I.Ustinova sadarbībā ar
D.Celitāni (LCB ASV 
informācijas centra 
vadītāja) un 
Daugavpils skolām

17. Oksforda Universitātes izdevniecības vebinārs
angļu valodas skolotājiem “Get talking with 

angļu valodas
skolotāji

14.10. I.Ustinova sadarbībā ar
D.Mišku (OUP 



English File” (runāsim par mācību grāmatu 
English File) - 5 vebināra sesijās, kas ietver 
izrunu, digitālo mācīšanos, kritiskās 
domāšanas un problēmrisināšanas attīstīšanu, 
pašvadītas mācīšanās plānošanu, sadarbības 
veicināšanu)

izdevniecības 
konsultante)

18. Karjeras nedēļas pasākums skolēniem 
“Rakstām CV angļu valodā” 
(CV ir pašnovērtēšanas rīks,  kurš palīdz 
sastrukturēt savas prasmes, pieredzi, 
zināšanas. Sasniedzamais rezultāts atklājas 
izglītojamo attieksmē pret sevi, citiem 
cilvēkiem, sabiedrību kopumā un valsti. 
Skolēni attīstīs rakstītprasmes svešvalodā)

9.-12.kl. 
skolēni

Datumu
precizēs

I.Ustinova sadarbībā ar
D.Celitāni (LCB ASV 
informācijas centrs)

19. Angļu valodas un CLIL skolotāju konference 
“Attained Result Determination for 
Successful Teaching and Learning’ 
(“Sasniedzamā rezultāta noteikšana 
veiksmīgai mācību procesa organizēšanai”)

 “Essential Skills in ELT”, Express 
Publishing (Nozīmīgās prasmes angļu 
valodas mācīšanā) - 

 “Technologies and Solutions: Hybrid 
Teaching and Learning Challenges” 
(Tehnoloģijas un risinājumi: hibrīdās 
mācīšanas un mācīšanās izaicinājumi) 

Konferences vadītāji eksperti un pasniedzēji 
no Lielbritānijas, Polijas, Grieķijas un 
Latvijas  (profesionālās pilnveides 
programma, 8 stundas)

angļu valodas
un CLIL
skolotāji

19.10. I.Ustinova sadarbībā ar
I.Vītolu (Pearson) un 
T.Ginzburgu (Express 
Publishing)

20. Oksforda Universitātes izdevniecības vebinārs
angļu valodas un CLIL skolotājiem 
“Jaunrades spēju attīstīšana angļu valodas 
stundās”

angļu valodas
un CLIL
skolotāji

21.10. I.Ustinova sadarbībā ar
D.Mišku (OUP 
izdevniecības 
konsultante)

21. Atbalsta vebinārs un metodiskas konsultācijas
CLIL skolotājiem “Kā izveidot veiksmīgus 
lasīšanas un runāšanas uzdevumus CLIL 
nodarbībai”

CLIL
skolotāji

21.10. I.Ustinova

22. Medijpratības projekts “MediaLab” angļu 
valodā (mērķis - izglītot jauniešus un 
pedagogus medijpratības jomā, spēcinot 
prasmes kritiski izvērtēt plašsaziņas līdzekļu 
sniegtās informācijas saturu un ticamību)

10.-12.kl.
skolēni

25.-29.10 I.Ustinova sadarbībā ar
D.Celitāni (LCB ASV 
informācijas centra)

NOVEMBRIS
23. Angļu valodas valsts skolēnu olimpiāde 10.-

12.kl. skolēniem (2. (pilsētas) posms)
10.-12.kl.
skolēni

03.11. I.Ustinova sadarbībā ar
Daugavpils 
vidusskolām

24. Atbalsta seminārs angļu valodas  skolotājiem 
“Centralizētais angļu valodas eksāmens-2021:
Statistika, jautājumi un risinājumi”

Angļu
valodas

vidusskolas
skolotāji

09.11. T.Kunda (VISC, 
vispārējās izglītības 
pārbaudījumu nodaļas 
vecākais referents) un 
I.Bučinska (Daugavpils



Tehnoloģiju 
vidusskola-licejs, 
MKvadītāja) sadarbībā 
ar I.Ustinovu

25. „American Day” – angļu valodas erudīcijas 
konkurss vidusskolas skolēniem tiešsaistē 
(skolēni piedalīsies diskusijā, paudīs savu 
viedokli, piekrišanu vai nepiekrišanu, 
noskaidros citu viedokļus un to pamatojumu 
svešvalodā, lietos daudzveidīgas saziņas 
stratēģijas un ievēros valodas normas 
daudzvalodu kontekstā)

10.-12.kl.
skolēni un

angļu valodas
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova sadarbībā ar
D.Celitāni (LCB ASV 
informācijas centra)

26. Express Publishing izdevniecības metodiskais
vebinārs kopā ar Lielbritānijas ekspertu un 
T.Ginzburgu par sasniedzamā rezultāta 
plānošanu un īstenošanu mācību procesā 

Angļu
valodas un

CLIL
skolotāji

26.11. I.Ustinova sadarbībā ar
T.Ginzburgu un 
Express Publishing 
izdevniecību

27. Teorētiski praktiskās darbnīcas angļu valodas 
un CLIL skolotājiem jaunā mācību satura 
plānošanā un īstenošanā:

 Pilnveidotais mācību saturs; 
 Intelekta dažādību teorijas 

pilnveidošana skolā

angļu valodas
un CLIL
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova sadarbība ar
M.Žilinsku

DECEMBRIS
28. Valsts Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. 

skolēniem – 3.1.posms (valsts posms) – Rīgā
10.-12.kl.
skolēni

01.12. I.Ustinova sadarbībā ar
VISC un Daugavpils 
vidusskolām

29. Dzejas un prozas deklamēšanas 
konkurss angļu valodā 1.-4.kl. skolēniem 
“Jingle Bells” (skolēni uztvers un izmantos 
sev nepieciešamo informāciju vienkāršos 
stāstos un aprakstos, atbildēs uz jautājumiem, 
izmantos emocijzīmes un vārdus, lai izteiktu 
savu attieksmi, attīstīs savas publiskās runas 
prasmes svešvalodā) 

1.-4.kl.
skolēniem

3.12. I.Ustinova sadarbībā ar
Ņ.Šuksti (J.Pilsudka 
Daugavpils valsts poļu 
ģimnāzija)

30. Atbalsta seminārs angļu valodas un CLIL 
skolotājiem jaunā mācību satura plānošanā un
īstenošanā “Kvalitatīva atgriezeniskā saite”

angļu valodas
skolotāji

15.12 S.Mickeviča sadarbībā 
ar I.Ustinovu

31. Radošo darbu konkurss angļu valodā 
skolēniem „Disney Characters’ Christmas 
Adventures” (Disneja varoņu Ziemassvētku 
piedzīvojumi) (skolēni attīstīs savas radošās 
spējas, veidos dažādu veidu tekstus un darbus 
angļu valodā, radoši izmantojot apgūtos 
struktūras paraugus, ievēros apgūstamās 
valodas runas un rakstu normas, iegūs 
informāciju par ASV un Latvijas kultūru un 
tradīcijām. Lokālpatriotisma un pilsoniskās 
līdzdalības veicināšana)

1.-12.kl.
skolēni

1.-28.12. I.Ustinova sadarbībā ar
D.Celitāni (LCB ASV 
informācijas centra 
vadītāja) un 
Daugavpils skolām

32. Angļu valodas skolotāju profesionālās 
pilnveides diena kopā ar LATE “Pieredzes 
apmaiņā jaunā mācību satura plānošanā un 
īstenošanā”

Angļu
valodas
skolotāji

29.12. I.Ustinova sadarbībā ar
LATE (Latvijas angļu 
valodas skolotāju 
asociācija)



JANVĀRIS
33. A līmeņa pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programma „Skolēna
līdzdarbības veicināšana un skolotāja loma 
‘Kompetenču pieejas mācību saturā’ projekta 
kontekstā” angļu valodas un CLIL 
skolotājiem 6 stundu apjomā

angļu valodas
un CLIL
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova sadarbībā ar
D.Mišku (OUP 
izdevniecības 
konsultante)

34. Radošo darbu konkursa angļu valodā 
skolēniem „Disney Characters’ Christmas 
Adventures” noslēguma pasākums (skolēni 
attīstīs savas radošās spējas, veidos dažādu 
veidu tekstus un darbus angļu valodā, radoši 
izmantojot apgūtos struktūras paraugus, 
ievēros apgūstamās valodas runas un rakstu 
normas, iegūs informāciju par ASV un 
Latvijas kultūru un tradīcijām. 
Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības 
veicināšana)

1.-12.kl.
skolēni

Datumu
precizēs

I.Ustinova sadarbībā ar
D.Celitāni (LCB ASV 
informācijas centra 
vadītāja) un 
Daugavpils skolām

35. Radošā darbnīca angļu valodas skolotājiem un
pieredzes apmaiņa “Jaunā programma un 
mācību materiāli 5.kl.” 

angļu valodas
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova

36. Radošā darbnīca angļu valodas skolotājiem un
pieredzes apmaiņa “Jaunā programma un 
mācību materiāli 8.kl.”

angļu valodas
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova

37. Radošā darbnīca angļu valodas skolotājiem un
pieredzes apmaiņa “Jaunā programma un 
mācību materiāli 2.kl.”

angļu valodas
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova

38. Radošā darbnīca angļu valodas skolotājiem un
pieredzes apmaiņa “Jaunā programma un 
mācību materiāli 11.kl.”

angļu valodas
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova

FEBRUĀRIS
39. Atbalsta seminārs angļu valodas un CLIL 

skolotājiem jaunā mācību satura plānošanā un
īstenošanā “Kvalitatīvā stunda jaunā mācību 
satura kontekstā”

angļu valodas
un CLIL
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinovu sadarbībā ar
J.Azareviču

40. Pilsētas diagnosticējošais darbs 11.kl. 
skolēniem angļu valodā

11.kl. skolēni 01.02. I.Ustinova

41. Valsts Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. 
skolēniem – 3.2. posms (valsts posms) – Rīgā

10.-12.kl.
skolēni

04.02. I.Ustinova sadarbībā ar
VISC

42. Express Publishing izdevniecības Metodiskais
vebinārs un darbnīcas „Express Days’ 22” 
kopā ar Lielbritānijas ekspertiem: “Attīstām 
21.gadsimta kompetences angļu valodas 
stundās”

Angļu
valodas un

CLIL
skolotāji

18.02. I.Ustinova sadarbībā ar
Express Publishing 
izdevniecību

43. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konference

10.-12.kl.
skolēni 

4.03.
(reģionā)

25.03.
(valstī)

Daugavpils 
universitāte, 
Daugavpils pilsētas 
skolas

44. Standartizācijas nodarbības centralizētā 
eksāmena  novērotājiem, intervētājiem un 
vērtētājiem

angļu valodas
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova

MARTS
45. Lasītveicināšanas programmas “Ģreat American 10.-12.kl. Datumu D.Celitāni (LCB ASV 



Authors” ievadpasākums (skolēni, izmantojot 
svešvalodas zināšanas, salīdzinās dažādus 
viedokļus par pētāmo objektu, aprakstīs sava 
pētījuma rezultātus, formulēs secinājumus un 
loģiski tos pamatos; analizēs un aprakstīs savu 
un citu cilvēku rīcību un emocijas daudzvalodu 
kontekstā; attīstīs lasītprasmes svešvalodā)

skolēni precizēs informācijas centra 
vadītāja) sadarbībā ar
I.Ustinovu

46. Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.kl. 12.kl.skolēni un
angļu valodas

skolotāji

15.-17.03. I.Ustinova sadarbībā ar
Daugavpils skolām

47. Atbalsta vebinārs un pieredzes apmaiņa CLIL 
skolotājiem “Kā attīstīt valodu un saturu CLIL 
stundā”

 kādas materiālu krātuves izmanto;
 kādas mācību grāmatas;
 pašizveidoti materiāli
 CLIL stundas plāns

CLIL
skolotāji

Datumu 
precizēs

I.Ustinova

48. Pearson izdevniecības metodiskais seminārs 
angļu valodas un CLIL skolotājiem par 
21.gadsimta prasmes "Izmaiņas un 
izaicinājumi: angļu valodas mācīšana 
un 21.gadsimta prasmes"

angļu valodas
un CLIL
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova sadarbībā ar
I.Vītolu (Pearson 
izdevniecības 
konsultante)

APRĪLIS
49. Lasītveicināšanas programmas “Ģreat 

American Authors” noslēguma pasākums 
angļu valodā (skolēni, izmantojot svešvalodas
zināšanas, salīdzinās dažādus viedokļus par 
pētāmo objektu, aprakstīs sava pētījuma 
rezultātus, formulēs secinājumus un loģiski 
tos pamatos; analizēs un aprakstīs savu un 
citu cilvēku rīcību un emocijas daudzvalodu 
kontekstā; attīstīs lasītprasmes svešvalodā)

10.-12.kl.
skolēni

Datumu
precizēs.

I.Ustinova sadarbībā ar
D.Celitāni (LCB ASV 
informācijas centra 
vadītāja)

50. Konsultācijas angļu valodas skolotājiem par 
kompetences pieeju ieviešanu izglītības 
procesā (Skola2030)

angļu valodas
skolotāji 

Datumu
precizēs

I.Ustinova

51. Standartizācijas nodarbības centralizētā 
eksāmena  (optimālais līmenis)
novērotājiem, intervētājiem un vērtētājiem

angļu valodas
skolotāji

Datumu
precizēs

I.Ustinova

52. CLIL interaktīva spēle 8.-9.kl. skolēniem 
angļu valodā 
(Skolēnu kritiskās domāšanas un 
problēmrisināšanas attīstīšana, sadarbības 
lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības 
veicināšana. Skolēni piedalīsies konkursos, 
paudīs savu viedokli, noskaidros citu 
viedokļus un to pamatojumu svešvalodā, 
lietos daudzveidīgas saziņas stratēģijas un 
ievēros valodas normas daudzvalodu 
kontekstā. Pasākums attīsta ieradumu 
sadarboties ar citiem, izmantojot savas 
zināšanas un prasmes angļu valodā – atbildīgs

8.-9.kl.
skolēni un

CLIL
skolotāji

Datumu
precizēs

Ņ.Šukste (J.Pilsudska 
Daugavpils valsts poļu 
ģimnāzija, MK 
vadītāja) sadarbība ar 
I.Ustinovu, 
J.Azareviču



sabiedrības dalībnieks.)
 Maijs

53. Centralizētais eksāmens angļu valodā 11.kl. 
(optimālais līmenis)

11.kl. skolēni
un angļu
valodas
skolotāji

10.-11.05. I.Ustinova sadarbībā ar
Daugavpils skolām

54. Daugavpils angļu valodas un CLIL skolotāju 
metodiskā e-krājuma izveide “Jaunā 
programma un mācību materiāli - 2022”

angļu valodas
un CLIL
skolotāji

līdz 31.05. I.Ustinova

JŪNIJS
55. Valsts pārbaudes darbs angļu valodā 9.kl. 9.kl. skolēni

un angļu
valodas
skolotāji

1.-2.06. I.Ustinova sadarbībā ar
Daugavpils skolām

56. Atbalsta seminārs angļu valodas skolotājiem 
par kompetenču pieeju ieviešanu izglītības 
procesā (Skola2030) un radošās darbnīcas 
angļu valodas skolotājiem (2., 5., 8., 11.kl.) 
“Mana pieredze: veiksmes, problēmas un 
jautājumi”

angļu valodas
skolotāji 

Datumu
precizēs

I.Ustinova

2021.gada 17.septembrī                                                     /Ilona Ustinova, angļu valodas un CLIL skolotāju 
                                                                                                        MA vadītāja, izglītības metodiķe/                
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