
 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 
2022.gada 19.septembra rīkojumu Nr.383-r 

 

Daugavpils pilsētas angļu valodas un CLIL skolotāju  
MA DARBA PLĀNS   

2022./ 2023. mācību gads 

 

Prioritātes:   

• Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana. 

• Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā. 

• Stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana. 

 

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. Starptautiskā LATE ikgadējā angļu valodas 

skolotāju 30.metodiskā konference “30 Years 

Together. Looking Backwards. Looking 

Forwards” (pedagogu professionālās 

kompetences pilnveides programma – 16 

stundas) 

angļu valodas 

skolotāji 

17.-18.08. I.Ustinova sadarbībā ar 

LATE (Latvijas angļu 

valodas skolotāju 

asociācija) 

3. Tematiski pasākumi angļu valodā skolēniem 

LCB ASV informācijas centrā  

skolēni katru 

mēnesi 

D.Romanovska (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

sadarbībā ar I.Ustinovu 

4. LCB ASV informācijas centra Angļu valodas 

diskusiju klubs (angļu valodas attīstībā un 

paplašināšana)   

skolēni (15+) 

un skolotāji 

katru 

trešdienu 

plkst.17.15 

D.Romanovska (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

5 Projekta Skola2030 konsultācijas skolotājiem skolotāji Laiku 

precizēs  

Projekts Skola2030 

6. Metodiskas konsultācijas skolotājiem par 

projekta Skola2030 lietprātības pieejas 

ieviešanu mācību procesā 

skolotāji Pēc 

pieprasījuma 
I.Ustinova 

SEPTEMBRIS 

7. Valodu dienas pasākumi „Kopā valodu 

daudzveidībā”   

1.-12.kl. 

skolēni, 

angļu valodas 

skolotāji 

01.-31.09. Valodu jomas skolotāji 

sadarbībā ar DPIP 

valodu jomas 

metodiķiem 

(S.Mickeviča, 

I.Ustinova, M.Žilinska/ 

I.Lukaševiča)  

8. Medijpratības tiešsaistes kursa “Very 

Verified” atklāšana, kas tiks rīkota sadarbībā 

ar globālo attīstības un izglītības organizāciju 

IREX. (mērķis - izglītot jauniešus un 

pedagogus medijpratības jomā, spēcinot 

prasmes kritiski izvērtēt plašsaziņas līdzekļu 

sniegtās informācijas saturu un ticamību) 

10.-12.kl. 

skolēni 

15.09. D.Romanovska (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 



 

 

9. 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 

28.10. I.Ustinova sadarbībā ar 

D.Romanovsku (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāju) un 

Daugavpils skolām 

10. “ELT Together”-globālie Oksforda 

universitātes izdevniecības tiešsaistes 

profesionālās pilnveides vebināri. 

 

angļu valodas 

un CLIL 

skolotāji 

12.09.-

27.09. 

I.Ustinova sadarbībā ar 

D.Mišku (OUP 

izdevniecības 

konsultante) 

OKTOBRIS 

11. “Jaunais eksāmens angļu valodā 9.klasē” 

radoša darbnīca angļu valodas skolotājiem un 

pieredzes apmaiņa. 

Pamatskolas 

angļu valodas 

skolotāji 

4.10. I.Ustinova 

12. Informatīvais vebinārs un konsultācijas 

vidusskolēniem, angļu valodas skolotājiem un 

visiem interesentiem “Your future starts today 

with IELTS and Cambridge exams 

and  UCAS placement services!” (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 

6.10. I.Ustinova sadarbībā ar  

Baltic Council for 

International 

Education, Rīga  

13. Uzņēmējdarbības programma “BusinessLab”  

(Interaktīva spēle, kuras laikā jaunieši iegūs 

prasmes un padomus sava biznesa attīstīšanai)  

Vidusskolas 

skolēni 

7.10. D.Romanovska (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

14. “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 

10.10 I.Ustinova sadarbībā ar 

D.Romanovsku (LCB 

ASV informācijas 

centra)un Daugavpils 

Centra vidusskolu 

15. “2021.-2022. mācību gada optimālā līmeņa 

eksāmena rezultātu analīze un diskusija par 

eksāmena aktualitātēm”. Angļu valodas 

skolotāju vebinārs” Vadītāja: T.Kunda (VISC, 

vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas 

vecākais referents) 

Vidusskolas 

angļu valodas 

skolotāji 

11.10. I.Ustinova 

16.  MediaLab Baltic Network (mērķis - izglītot 

jauniešus medijpratības jomā, spēcinot 

prasmes kritiski izvērtēt plašsaziņas līdzekļu 

sniegtās informācijas saturu un ticamību) 

Vidusskolas 

skolēni 

13.10. D.Romanovska (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

17. “Jaunais eksāmens angļu valodā 12.klasē 

(Svešvaloda II”)” radoša darbnīca angļu 

valodas skolotājiem un pieredzes apmaiņa. 

Vidusskolas 

angļu valodas 

skolotāji 

19.10. I.Ustinova 

18. Angļu valodas un CLIL skolotāju tiešsaistes 

professionālās kompetences pilnveides 4 

dienu maratons (1.diena – 3 stundas). Kopā ar 

“MM publications”: 

• LMS sistēmas (LT prasmes, ELT mm 

platforma) kā līdzeklis, lai dažādotu 

angļu valodas stundu rutīnu. 

Angļu 

valodas un 

CLIL 

skolotāji 

24.10. I.Ustinova sadarbā ar 

MM publications un 

LAVSA (Latvijas 

angļu valodas skolotāju 

asociācija) 



 

 

• Idejas, kas palīdz iesaistīt studentus 

mācībās ne tikai stundu laikā, bet arī 

projektu veidā pēc nodarbībām . 

Vadītāji: eksperti un pasniedzēji no 

Lielbritānijas un Grieķijas. 

19. Angļu valodas un CLIL skolotāju tiešsaistes 

professionālās kompetences pilnveides 4 

dienu maratons (2.diena – 5 stundas). Kopā ar 

Pearson izdevniecību: 

• Sasniedzamā rezultāta noteikšana 

veiksmīgai mācību procesa 

organizēšanai 

• Kā sagatavot skolēnus C1 līmeņa 

eksāmenam. 

• Diferenciācija un individualizācija 

angļu un CLIL stundās. 

Vadītāji: eksperti un pasniedzēji no 

Lielbritānijas un Polijas. 

Angļu 

valodas un 

CLIL 

skolotāji 

25.10. I.Ustinova sadarbā ar 

Pearson un LAVSA 

(Latvijas angļu valodas 

skolotāju asociācija) 

20. Angļu valodas un CLIL skolotāju tiešsaistes 

professionālās kompetences pilnveides 4 

dienu maratons (3.diena – 5 stundas). Kopā ar 

Express Publishing izdevniecību: 

• Pašvadīta macīšanās 

• Vērtēšanas formas angļu valodas un 

CLIL stundās. 

Vadītāji: eksperti un pasniedzēji no 

Lielbritānijas un Latvijas 

Angļu 

valodas un 

CLIL 

skolotāji 

26.10. I.Ustinova sadarbā ar 

Express Publishing un 

LAVSA (Latvijas 

angļu valodas skolotāju 

asociācija) 

21. Angļu valodas un CLIL skolotāju tiešsaistes 

professionālās kompetences pilnveides 4 

dienu maratons (4.diena – 5 stundas). Kopā ar 

Oksforda Universitātes izdevniecību: 

• Caurviju prasmes attīstīšana angļu 

valodas un CLIL stundās. 

• Stundas efektivitātes palielināšana. 

Vadītāji: eksperti un pasniedzēji no 

Lielbritānijas un Latvijas 

Angļu 

valodas un 

CLIL 

skolotāji 

27.10. I.Ustinova sadarbā ar 

OUP un LAVSA 

(Latvijas angļu valodas 

skolotāju asociācija) 

22. Seminārs un praktiska darbnīca par 

kompleksu problēmu risināšanu un 

kompleksu uzdevumu izveidošanu un 

izmantošanu angļu valodas un CLIL stundās 

angļu valodas 

un CLIL 

skolotāji 

27.10. I Ustinova sadarbībā ar 

J.Azareviču 

NOVEMBRIS 

23. Angļu valodas valsts skolēnu olimpiāde 10.-

12.kl. skolēniem (2. (pilsētas) posms) 

10.-12.kl. 

skolēni 

03.11. I.Ustinova sadarbībā ar 

VISC un Daugavpils 

vidusskolām 

24. Seminārs angļu valodas skolotājiem 

“Alternative and continuous methods of 

assesment in line with the CEFR based on the 

workshop RELANG” (Alternatīvas un 

nepārtrauktas novērtēšanas metodes saskaņā 

ar CEFR, izmantojot RELANG darbnīcas 

materiālus). Vadītāji: Rita Murāne-Rutka un 

Eva Vovka (Daugavpls Valsts ģimnāzija) 

Angļu 

valodas 

skolotāji 

8.11. I.Ustinova sadarbības 

ar R.Murāni-Rutku un 

E.Vovku (Daugavpls 

Valsts ģimnāzija) 



 

 

26. 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  

22.11. I.Ustinova sadarbībā ar 

D.Romanovsku (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) un 

Daugavpils Zinātņu 

vidusskolu 

27 CLIL stundas īstenošana sākumskolā, lai 

palīdzētu skolēniem domāt un mācīties angļu 

valodā 

CLIL 

skolotāji 

28.11. I.Ustinova 

DECEMBRIS 

28. Radošo darbu konkurss angļu valodā 

skolēniem  (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.-29.12. I.Ustinova sadarbībā ar 

D.Romanovsku (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) un 

Daugavpils skolām 

29. Dzejas un prozas deklamēšanas  

konkurss angļu valodā 1.-4.kl. skolēniem 

“Jingle Bells-22” (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 

6.12. I.Ustinova sadarbībā ar 

Ņ.Šuksti (J.Pilsudka 

Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzija) 

30. 

 

 

Valsts Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. 

skolēniem – 3.1.posms (valsts posms) – Rīgā 

10.-12.kl. 

skolēni 

15.12. I.Ustinova sadarbībā ar 

VISC un Daugavpils 

vidusskolām 

31. 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 

LAVSA (Latvijas 

angļu valodas skolotāju 

asociācija) 

JANVĀRIS 

32. Daugavpils angļu valodas skolotāju 

metodiskā e-krājuma izveide “Materiāli 

skolēnu sagatavošanai jaunam angļu valodas 

eksāmenu formātam 9.klasē un padziļinātā 

kursa programmā (Svešvaloda II)”. 

angļu valodas 

un CLIL 

skolotāji 

līdz 6.01. I.Ustinova 

33. Radošo darbu konkursa angļu valodā 

skolēniem” 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.Romaovsku (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) un 

Daugavpils skolām 



 

 

34. 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 

17.01. I.Ustinova sadarbība ar 

M.Žilinsku 

35. Skola2030 projekta vebinārs angļu valodas un 

CLIL skolotājiem “Kā īstenot diferenciāciju 

un individualizāciju svešvalodas stundās” 

angļu valodas 

un CLIL 

skolotāji 

Datumu 

precizēs 

I.Ustinova 

FEBRUĀRIS 

36. “Black History Month” pasakumi un konkurss 

par ASV vēsturi un kultūru (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) 

Vidusskolas 

skolēni 

Meneša 

laikā 

D.Romanovska (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

sadarbībā ar 

I.Ustinovu 

37. Valsts Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. 

skolēniem – 3.2. posms (valsts posms) – Rīgā 

10.-12.kl. 

skolēni 

10.02. I.Ustinova sadarbībā ar 

VISC 

38. Express Publishing izdevniecības Metodiskais 

vebinārs un darbnīcas „Express Days’ 23” 

kopā ar Lielbritānijas ekspertiem 

Angļu 

valodas un 

CLIL 

skolotāji 

Datumu 

precizēs 

I.Ustinova sadarbībā ar 

Express Publishing 

izdevniecību 

39. Atbalsta seminārs angļu valodas un CLIL 

skolotājiem “Pozitīvas un emocionāli drošas 

mācīšanās vides veicināšana angļu valodas un 

CLIL stundās” 

angļu valodas 

un CLIL 

skolotāji 

Datumu 

precizēs 

I.Ustinovu  

40. Lasītveicināšanas programmas “Reading is 

Fun!” 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) 

7.-9.kl. 

skolēni  

Datumu 

precizēs 

D.Romanovska (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

sadarbībā ar 

I.Ustinovu 

MARTS 

41. Lasītveicināšanas programmas “Ģreat American 

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) 

10.-12.kl. 

skolēni 

Datumu 

precizēs 

D.Romanovska (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

sadarbībā ar 

I.Ustinovu 

42. Reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konference 

10.-12.kl. 

skolēni  

10.03. Daugavpils 

universitāte, 

Daugavpils skolas 

43. Atbalsta vebinārs un pieredzes apmaiņa CLIL 

skolotājiem “Kā attīstīt valodu un saturu CLIL 

stundā” 

CLIL 

skolotāji 

14.03. I.Ustinova 



 

 

44. Pearson izdevniecības metodiskais seminārs 

angļu valodas un CLIL skolotājiem “Kritiskās 

domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas 

aktualizēšana mācību procesā’’. 

angļu valodas 

un CLIL 

skolotāji 

16.03. I.Ustinova sadarbībā ar 

I.Vītolu (Pearson 

izdevniecības 

konsultante) 

45. Pilsētas diagnosticējošais darbs 11.kl. skolēniem 

angļu valodā (optimālais līmenis) 

11.kl. skolēni 23.03. I.Ustinova 

46 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 sabiedrības dalībnieks.) 

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 

47. Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konference 

10.-12.kl. 

skolēni  

31.03. VISC, Daugavpils 

pilsētas skolas 

APRĪLIS 

48. 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.Romanovsku (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

49. Lasītveicināšanas programmas “Reading is 

Fun!” 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) 

7.-9.kl. 

skolēni 

Datumu 

precizēs 

I.Ustinova sadarbībā ar 

D.Romanovsku (LCB 

ASV informācijas 

centra vadītāja) 

50. Seminārs un konsultācijas angļu valodas 

skolotājiem par kompetences pieeju ieviešanu 

izglītības procesā (Skola2030) 

angļu valodas 

skolotāji  

Datumu 

precizēs 

 

I.Ustinova 

51. Standartizācijas nodarbības centralizētā 

eksāmena  (optimālais un padziļinātais 

līmeni) 

novērotājiem, intervētājiem un vērtētājiem. 

angļu valodas 

skolotāji 

Datumu 

precizēs 

I.Ustinova 

 Maijs  

52. Video konkurss skolēnu ģimenēm “Thank 

you, Mommy!” angļu valodā. 

Pirmskolas 

audzēkni un 

skolēni 

Datumu 

precizēs 

I.Ustinova sadarbībā ar 

D.Romanovsku(LCB 

ASV Informācijas 

centrs) un Daugavpils 

skolām 



 

 

53. Konsultācijas angļu valodas skolotājiem par 

jauna formata eksāmeniem. 

angļu valodas 

skolotāji 

Pēc 

peprasījuma 

I.Ustinova 

54. Angļu valodas eksāmens 9.kl. skolēniem Skolēni  Datumu 

precizēs 

I.Ustinova sadarbībā ar 

Daugavpils skolām  

55. Centralizētais eksāmens angļu valodā  

(optimālāis kurss – Svešvaloda I) 

vidusskolēni Datumu 

precizēs 

I.Ustinova sadarbībā ar 

Daugavpils skolām  

54. Centralizētais eksāmens angļu valodā  

(padzilinātais kurss – Svešvaloda II) 

viduskolēni Datumu 

precizēs 

I.Ustinova sadarbībā ar 

Daugavpils skolām  

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

precizēs 

I.Ustinova sadarbībā ar 

Daugavpils skolām 

JŪNIJS 

56. Atbalsta seminārs angļu valodas skolotājiem 

par kompetenču pieeju ieviešanu izglītības 

procesā (Skola2030) un radošās darbnīcas 

angļu valodas skolotājiem “Mana pieredze: 

veiksmes, problēmas un jautājumi” 

angļu valodas 

skolotāji  

Datumu 

precizēs 

 

I.Ustinova 

 

2022.gada 19.septembrī                                          /Ilona Ustinova, angļu valodas un CLIL skolotāju  

                                                                                                            MA vadītāja, izglītības metodiķe/                    

 

  

 


