
  

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

VALODU ( LATVIEŠU VALODA) JOMAS 
(mācību joma) 

SKOLOTĀJU 

  

 DARBA PLĀNS 

2018./2019.M.G. 

 

Jomas  vadītāja/-i 
 

IRĒNA PRIKULE 
  

1. 2018./2019.m.g. izvirzītā/-ās prioritāte/-es mācību jomas darbībai:  
 

1) Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem kompetenču pieejā veidotā mācību satura 

pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā. 

2) Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību jomas ietvaros 

un starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai. 

3) Ievērot izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicinot spēju 

un talantu attīstīšanu. 

4) Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdarbības prasmes, veicinot ikviena patriotisma 

un valstiskās identitātes apziņu. 

 

2. Galvenie  uzdevumi 2018./2019.m.g.: 
 

 

1) Organizēt atbalsta pasākumus pedagogiem kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

īstenošanai izglītības procesā. 

2) Aktualizēt efektīvas mācību stundas plānošanu un vadīšanu, akcentējot sasniedzamā 

rezultāta un atgriezeniskās saites nozīmi mācību procesā. 

3) Sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču un dzīves prasmju attīstību. 

4) Stiprināt patriotisma un valstiskās identitātes apziņu, atzīmējot Latvijas simtgadi. 

 

3. Valodu (latviešu) jomas darbības plānojums  2018./2019.m.g.  
  

Pasākums Mērķauditorija Norises laiks, vieta Atbildīgais 

 III Latgales reģiona valodu 

(dzimtās un mazākumtautību) 

skolotāju Valodu simpozijs 

,,Valodas loma kompetenču 

izglītībā” 

Latviešu valodas (dzimtās) un 

mazākumtautību valodu skolotāji 

24.10.2018., 

Daugavpils Centra 

vidusskola 

I.Prikule 

Latviešu valodas 2.posma 

olimpiāde  

(mazākumtautību izglītības 

programmas) skolu 7.-8.kl. 

skolēniem 

Mazākumtautību izglītības iestāžu  

7.-8.kl. skolēni 

19.10.2018., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

Valodu jomas skolotāju 

metodiskā sanāksme 

Latviešu valodas (dzimtās) un 

mazākumtautību izglītības progr. 

latviešu val.skolotāji 

25.10.2018., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

Izglītojošs pasākums  

Valodu jomas skolotājiem 

Latviešu valodas (dzimtās) un 

mazākumtautību izglītības 

programmas latviešu val. skolotāji 

22.11.2018., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

 



Radošo darbu konkurss ,,Es 

mīlu Latviju” 

 

 

 

Noslēguma pasākums konkursa 

laureātiem 

Latgales novada un Valsts 

ģimnāziju 7.-9.kl. 

un 10.-12.kl. skolēni 

Oktobris- 

novembris 

21.11.2018. 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

S.Arbidāne 

A.Deksne 

I.Gailīte 

I.Prikule 

 

 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiādes 2.posms 8  9.kl. 

skolēniem 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu  

8.-9.kl.skolēni 

14.01.2019., 

Rēzeknes Valsts  

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

Latviešu valodas un literatūras 

olimpiādes  

2.posms  

11.-12.kl. skolēniem 

Rēzeknes pilsētas  

vispārizglītojošo skolu  

11.-12.kl.skolēni 

28.01.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

Valodu jomas skolotāju 

metodiskā sanāksme 

 

Latviešu valodas (dzimtās) un 

mazākumtautību izglītības 

programmas latviešu val. skolotāji 

02.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

Dzimtās valodas dienas 

pasākums  

7.-9.kl. skolēniem  

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu  

7.-9.kl.skolēni 

21.02.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

A.Deksne 

I.Prikule 

13.Latgales novada latviešu 

valodas un literatūras atklātā 

olimpiāde 7.kl.skolēniem 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu  

7.kl.skolēni 

11.03.2019., 

Daugavpils 

Universitāte 

I.Prikule 

13. Latgales novada latviešu 

valodas un literatūras atklātā 

olimpiāde 

10.kl.skolēniem 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu  

10.kl.skolēni 

11.03.2019., 

Daugavpils 

Universitāte 
I.Prikule 

7. Latgales novada latviešu 

valodas un literatūras atklātā 

olimpiāde  

5.-6.kl. skolēniem  

Latgales novada vispārizglītojošo 

skolu  

5.-6.kl. skolēni 

15.03.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

 

Valodu jomas skolotāju 

metodiskā sanāksme 

Latviešu valodas (dzimtās) un 

mazākumtautību izglītības 

programmas latviešu val. skolotāji 

04.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

Izglītojošs pasākums Valodu 

jomas skolotājiem 

Latviešu valodas (dzimtās) un 

mazākumtautību izglītības 

programmas latviešu val. skolotāji 

04.2019., 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

I.Prikule 

 

 

 

                                                                                                          

Jomas vadītājs/i: Irēna Prikule         

          

15.11.2018.  


