
APSTIPRINĀTS 

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

 

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS 

MAZĀKUMTAUTĪBU (KRIEVU UN POĻU) VALODAS UN LITERATŪRAS,  

KRIEVU (SVEŠVALODAS),  

FRANČU VALODAS, VĀCU VALODAS  SKOLOTĀJU METODISKAJĀS APVIENĪBĀS 
 

darba plāns 2022./2023.mācību gadam 
 

Prioritātes:   

• Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana. 

• Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā. 

• Stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana. 

 

Nr Pasākumi Mērķau- 

ditorija  

Laiks Atbildīgais Piezīmes 

1. Skola2030 izglītības 
konference “Mākslai ir 

nozīme!” 

Kultūrizprat

nes un 

pašizpausm

es mākslā 

jomas 

skolotāji 

16.08.-

17.08.2022. 

Skola2030 Liepājas Valsts 1. 

ģimnāzijas telpās (Ausekļa 

ielā 9) 

Apzināt aktualitātes 

kultūras un mākslas 

izglītībā – tās saturā, 

metodikā, vērtēšanā, 

aktualizēt mijiedarbību ar 

citām mācību jomām, kā arī 

uzsvērt kultūras un mākslas 

izglītības īpašo nozīmi 

plašākā kontekstā.  

2. Daugavpils pilsētas izglītības 

darbinieku konference 

„Labbūtība kā izglītības 

iestādes kultūras 

pamatvērtība” 

skolotāji 25.08.2022. DPIP  

3. Pedagogu profesionālās 

pilnveides programmas 

„Mācīšanās lietpratībai valodu 

jomā, īstenojot mācību saturu 

“Krievu 

(mazākumtautības) valoda un 

literatūra”” (A, 30 st.) 

skolotāji Jūnijs, 

augusts 

VISC, DU tiešsaistē 

4. Darba plāna apspriešana un 

apstiprināšana 

skolotāji 07.09.2022. MA vadītāja 

M.Žilinska, 

skolas MK 

vadītāji 

 

5. Valodu dienas Daugavpilī Skolotāji, 

1.-12.kl. 

skolēni 

01.09.-

26.09.2022. 

M.Žilinska, 

I.Ustinova, 

S.Mickeviča 

Sasniedzamais rezultāts: 

izglītojamie  

- veido izpratni par Latvijas 
lingvistisko daudzveidību, kas 

jāsaglabā un jāattīsta; 

- apzinās svešvalodu apguves 
nozīmi,  

- izmanto iegūtās zināšanas 

praksē, 



- attīsta patstāvīgās izziņas un 

pētnieciskās prasmes, 
Pedagogi sadarbojas valodu un 

citu mācību priekšmetu jomā 

(valodas, literatūra, mākslas, 

datorzinības u.c.) 

 Konsultācija svešvalodas 

skolotājiem. Eksāmens 

svešvalodā II. Piekļuves 

eksāmenam nosacījumi. 

Valodu 

skolotāji 

14.09.2022. Skola2030 Tiešsaistē plkst.16.00 

 Konsultācija skolotājiem par 

svešvalodas eksāmenu 

paraugiem 9.klasei 

Svešvaloda

s skolotāji 

21.09.2022. Skola2030 Tiešsaistē plkst.16.00 

 Konsultācija valodu mācību 

jomu skolotājiem. 

Lasītprasmes attīstīšana. 

Valodu 

skolotāji 

23.09.2022. Skola2030 Tiešsaistē plkst.14.00 

6. Konsultācija skolotājiem. 

Svešvalodas II (padziļināta 

kursa) eksāmens. 

Valodu 

skolotāji 

28.09.2022. Skola2030 Tiešsaistē plkst.16.00 

7. Seminārs svešvalodu 

skolotājiem. 

2021./2022.m.g.optimāllaja 

līmeņa eksāmena rezultātus 

analīze. Diskusija par 

jaunumiem eksāmenā. 

Valodas 

skolotāji 

11.10.2022. 

plkst.15.30 

Skola2030 Tiešsaistē 

Lektore  VISC vecākā 

eksperte Tatjana Kunda 

8. XV Latvijas poļu valodas 

diktāts 

Skolēni no 

DVPĢ 

22.10.2022.  DVPĢ poļu 

valodas 

skolotāji 

sadarbībā ar 

Poļu 

vēstniecību 

Sasniedzamais rezultāts: 

izglītojamie attīsta un 

pārbauda savas zināšanas 

poļu valodas gramatikā un 

interpunkcijā. 

9. Latgales reģiona valodu 

(dzimtās un mazākumtautību) 

skolotāju V Valodu simpozijs 

„Valodas loma kompetenču 

izglītībā” 

Valodas 

skolotāji  

26.10.2022. M.Žilinska, 

S.Mickeviča 

 

Plkst.10.00-16.00  
Sasniedzamais rezultāts: 

simpozija dalībnieki gūst 

pieredzi jaunā mācību 

satura un pieejas īstenošanā, 

aktivizē savu radošo 

darbību, popularizē 

inovācijas skolotāju darbā. 

10. Profesionālās kompetences 

tālākizglītības kursi „ Krievu 

valodas pasniegšanas 

aktualitātes, metodes un 

mācību grāmatas” 

Skolotāji  27.10.2022. LKVLPA Tiešsaistē plkst.10.00 – 15.30 

Pieteikties šeit: 

https://riimc.lv/requestevent/4

087  
 

11. Atbalsta seminārs valodu 

(krievu, vācu, franču valodas) 

skolotājiem. Kompleksu 

problēmu risināšana. 

Valodu 

skolotāji 

27.10.2022. J.Azareviča, 

M.Žilinska 

Sasniedzamais rezultāts: 

Nostiprināt pedagogu 
kompetences atbilstoši 

3.metod.darba prioritātei 

12. Konkurss spēle 8.-

9.kl.skolēniem "Bunte 

Stationen" 

8.-

9.kl.skolēni 

Novembris  12.vsk. vācu 

valodas 

skolotāji 

sadarbībā ar 

M.Žilinsku 

Sasniedzamais rezultāts: 

Konkursa dalībnieki paradis 

savas prasmes strādāt 

komandā, lai radītu interesi 

par mācību priekšmetu. 

13. Starptautiskais izteiksmīgās 

runas konkurss „Kresy-2022” 

Skolēni no 

DVPĢ 

Novembris DVPĢ poļu 

valodas 

Sasniedzamais rezultāts: 

izglītojamie attīsta 

https://riimc.lv/requestevent/4087
https://riimc.lv/requestevent/4087


poļu valodā skolotāji izteiksmīgas runas prasmes, 

pārzina teātra mākslas 

pamatus.  

14. Teorētiski praktisko darbnīcu 

valodu (krievu, poļu, vācu, 

franču valodas) skolotājiem 

cikls „Pilnveidotais mācību 

saturs”  

skolotāji Oktobris - 

novembris 

M.Žilinska  Pieteikšanās brīvprātīga. 

Vietu skaits ierobežots (20 

vietas) 

15. Teorētiski praktiskā darbnīca 

valodu (krievu, poļu, vācu, 

franču valodas) skolotājiem  

«LearningApps mācību satura 

veidošana»  

skolotāji novembris M.Žilinska Sasniedzamais rezultāts: 

-Iepazīt LearningApps 

platformas darbošanās 

principus un iespējas. 

-Prast piereģistrēties un gūt 

priekšstatu, kā darboties 

LearningApps platformā. 

-Izvērtēt LearningApps 

platformas priekšrocības un 

trūkumus. 

16. Ārpusklases pasākumi 1.-

12.kl. skolēniem 

Skolēni Mācību 

gada laikā 

Krievu 

kultūras centrs 

Sasniedzamais rezultāts: 

izglītojamie attīsta 

izteiksmīgas runas prasmes, 

pārzina teātra mākslas 

pamatus. 

17. LKVLPA metodiskā 

konference 

LKVLPA 

locekļi 

Decembris LKVLPA 

prezidente 

I.Kozlova 

Piedalās LKVLPA locekļi 

18. Metodisko semināru cikls 

„Krievu valoda un literatūra 

skolā kompetenču pieejas 

kontekstā – interaktīvi un 

efektīvi” 

Skolotāji Mācību 

gada laikā 

M.Žilinska, 

augstākās 

.kvalitātes 

pakāpes 

skolotāji, kuri 

strādā 6., 9., 

12.klasēs. 

 

19. XVIII Latvijas lingvistikas 

atklātā olimpiāde 

1. (novada) kārta  

2. (valsts) kārta  

8.-9.kl., 

10.-12.kl. 

skolēni 

 

 

decembris 

februāris 

M.Žilinska, 

S.Mickeviča 

www.loling.lv  

 

20. Kulturoloģijas  seminārs 

krievu valodas skolotājiem 

„Ziemassvētku tradīcijas” 

MK vadītāji 13.01.2023. M.Žilinska Krievu namā (Varšavas ielā 

14) 

21. LKVLPA konkursi „Tatjanas 

diena 2021” 

 skolēni Decembris - 

janvāris  

LKVLPA www.lapryal.org  

22. Metodiskais  seminārs 

sadarbībā ar Krievu valodas 

un literatūras skolotājiem, 

mazākumtautību valodas 

(krievu un poļu) un 

literatūras, franču un vācu  

valodas skolotājiem 
“Kā mācībās iesaistīt katru 

skolēnu?” 

skolotāji Janvāris  I. Geriņa, 
T. Maņkovska, 
M.Žilinska 

 

http://www.loling.lv/
http://www.lapryal.org/


23. Valsts franču valodas 

53.olimpiāde 8.-12.kl. 

skolēniem: 

                   1.(skolas) posms 

                   2.(pilsētas) posms 

                   3.(valsts) posms 

5.-12.kl. 

skolēni 

 

 

 

Decembris  

18.01.2023. 

11.03.2023. 

 

VISC, 

M.Žilinska 

 

25. Valsts vācu valodas 

53.olimpiāde 10.-

12.kl.skolēniem 

                 2.(pilsētas) posms 

                  3.(valsts) posms 

 

10.-12.kl. 

skolēni 

 

 

 

 

 

05.12.2022. 

13.01.2023. 

(1.kārta) 

17.02.2023. 

(2.kārta) 

 

VISC, 

M.Žilinska 

 

26. Apaļais galds. Pieredzes 

apmaiņas darbnīca krievu 

valodas skolotājiem. Mācību 

procesa diferenciācijas 

jautājumi lielajās klasēs, 

labbūtība katra skolēna 

mācīšanās vajadzības. 

Skolotāji  Janvāris  M.Žilinska  

27. Vācu valodas olimpiāde 8.-

9.kl.skolēniem 

8.-

9.kl.skolēni 

Februāris  VISC  

28. Starptautiskā poļu valodas 

olimpiāde: 

                       skolas posms 

                       valsts posms 

                       Varšavā 

J.Pilsudska 

Daugavpils 

valsts poļu 

ģimnāzijas 

skolēni  

 

 

Janvāris 

Februāris 

Aprīlis  

Polijas 

Republikas 

vēstniecība un 

Varšavas 

Universitāte 

 

29. 10.-12.kl. skolēnu  ZPD 

konference 

10.-12.kl. 

skolēni 

10.03.2023. 

(reģiona 

konference)

, 

31.03.2023. 

(valsts 

konference) 

DU, DPIP  

30. Franču dziesmu konkurss 5.-

12.kl. skolēniem 

5.-

12.kl.kolēni 

Marts  M.Žilinska, 

DU  

Sasniedzamais rezultāts: 

izglītojamie attīsta vokālās 

prasmes, pārzina teātra 

mākslas pamatus. 

31. Frankofonijas dienas 

Daugavpilī 

5.-12.kl. 

skolēni 

Marts M.Žilinska, 

DU 

Sasniedzamais rezultāts: 

izglītojamie veido izpratni par 

franču valodā runājošām 
valstīm, attīsta patstāvīgās 

izziņas un radošās prasmes. 

32. Krievu valodas CE 

novērotāju, vērtētāju, 

intervētāju standartizācijas 

sanāksme 

 

Krievu 

valodas 

(svešvaloda

s)skolotāji  

Aprīlis MA vadītāja 

M.Žilinska 

 

33. Centralizētais eksāmens vācu 

valodā 12.klasei 

12.kl. 

skolēni 

Laiks tiks 

precizēts 

 

VISC, 

skolās 

 

34. Centralizētais eksāmens 

krievu valodā 12.klasei 

12.kl. 

skolēni 

Laiks tiks 

precizēts 

VISC, 

skolās 

 



(padz.kurss)  

35. Centralizētais eksāmens 

franču valodā 12.klasei 

12.kl. 

skolēni 

Laiks tiks 

precizēts 

 

VISC, 

skolās 

 

36. Pilsētas pasaku konkurss 3.-

6.kl.skolēni 

2.04.2022. DPIP Sasniedzamais rezultāts: 

izglītojamie veido izpratni 

par pasakas kompozīciju, 

attīsta patstāvīgās izziņas un 

radošās prasmes krievu, 

poļu, latviešu valodās. 

37. Optimālā līmeņa centralizētais 

eksāmens vācu valodā  

Vidusskolas 

skolēni 

Laiks tiks 

precizēts 

 

VISC, 

skolās 

 

38. Optimālā līmeņa centralizētais 

eksāmens franču valodā  

Vidusskolas 

skolēni 

Laiks tiks 

precizēts 

 

VISC, 

skolās 

 

39. LKVLPA konkursi skolēniem 1.-

12.kl.skolēn

i 

2.semestra 

laikā 

LKVLPA  

40. Starptautiskajai bērnu 

grāmatu dienai veltīts pilsētas 

pasaku konkurss 3.-4., 5.-6.kl. 

skolēniem  

3.-6.kl.s 

kolēni 

02.04.2022. M.Žilinska, 

I.Lukaševiča 

 

41. Valsts eksāmens svešvalodā 

9.klasei 

9.kl. skolēni Laiks tiks 

precizēts 

 

VISC, 

skolās 

 

42. Konsultācijas skolēniem, 

gatavojoties ZPD darbiem 

10.-12.kl. 

skolēni 

Mācību 

gada laikā 

DU Rusistikas 

un slāvistikas 

katedra, 

DU 

svešvalodas 

katedra 

 

43. Atbalsts skolotājiem darbā ar 

mācību grāmatām 

mazākumtautības (krievu) 

valodas, krievu 

valodas(svešvalodas) stundās 

– metodisko materiālu 

veidošana pilsētas skolu 

skolotājiem 

Skolotāji  Mācību 

gadu laikā 

MA vadītāja 

M.Žilinska, 

krievu valodas 

skolotāji 

 

44. Sadarbība ar DU HF 

Svešvalodu katedras 

Reģionālo vācu valodas un 

Vācijas valstmācības 

tālākizglītības centru un Gētes 

Istitūtu 2022./2023.mācību 

gadā 

Skolotāji un 

skolēni 

Mācību 

gadu laikā 

DPIP, DU Pasākumu plāns tiks 

apstiprināts un pasākumi 

tiks ievietoti DPIP 

ciklogrammā 

 

➢ Visi pasākumi notiks saskaņā ar Kārtību. Piedalīšanās visos pasākumos ir brīvprātīga. 

➢ Ir iespējamas izmaiņas darba plānā mācību gada laikā.   

  

   Krievu valodas un literatūras skolotāja, mazākumtautību valodas (krievu un poļu) un 

literatūras, franču valodas MA vadītāja, izglītības metodiķe:                                    M.Žilinska   

                                                                                         (marija.zilinska@inbox.lv). 

mailto:marija.zilinska@inbox.lv

