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3
03.06., 10.06. plkst. 

10.00-12.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Daudzveidīgi uzdevumi atālinātā 

mācību procesa īstenošanā 

pirmsskolā

6 e-vide (Zoom)

Inese Eglīte, Rīgas 14. 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas 

vietniece

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534

4
04.06., 10.06. 

plkst.10.00 -12.00
audzināšanas joma visi pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Pusaudžu attīstība un attiecības 

bez mobinga
6

e-vede (Z00M 

platforma)

Inga Dreimane, 

psiholoģe

Kitija Čipāne,  t.67105546, 

kitija.cipane@riga.lv

4

04.06., 09.06., 11.06., 

16.06. plkst. 10.30-

12.00

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

metodiķi

tiešsaistes 

kursi

Pirmsskolas izglītības iestādes 

metodiķa vadības prasmju 

pilnveide 

8 e-vide (Zoom)

Jana Strogonova, 

biznesa konsultante un 

trenere un Linda Gevaļa, 

Rēzeknes pilsētas 

pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pasaka" 

vadītāja

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

4
04.06. pklst.10.00-

12.00

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

vadītāji, vietnieki, 

tiešsaistes 

seminārs

ELIIS – pirmsskolas izglītības 

iestādes tiešsaistes darba 

organizēšanas platforma

2 e-vide (Zoom)
Andis Ločmelis, ELIIS 

LATVIJA

Sarmīte Katkeviča, 

sarmite.katkevica@riga.lv, 

t.67105581

5

04.06. plkst. 17:00 - 

17.30; 05.06. plkst. 

11:00-13:00

matemātikas joma

5.-9.klašu 

matemātikas 

skolotāji

kursi
Matemātikas mācīšanas iespējas 

darbam ikdienā un attālināti
4 e-vide (Zoom)

Gundega Ozola, 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas matemātikas 

skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

8
08.06., 10.06. plkst. 

11.00-14.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Personīgo resursu apzināšana un 

aktivizēšana pirmsskolas 

pedagoga darbā (Grupa jau 

nokomplektēta, 2. marta kursu 

turpinājums)

6 e-vide (Zoom) Dace Lapiņa, psihologs
Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

8
08.06., 15.06. plkst. 

14.00-16.15
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Saskarsmes procesa virzība 

efektīvai sadarbībai ar vecākiem
6

e-vide (Webex 

meeting)

Indra Markova, 

sertificēta superviozre, 

koučs un Audemio.lv 

vadītāja

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv
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9
09.06., 12.06. 

pklst.10.00-12.15
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Google Drive un Google clasroom 

izmantošanas iespējas 

skolotājiem

6
e-vide (Zoom un 

Google)

Jānis Lūsis, Rīgas 

Imantas vidusskolas 

informāctikas skolotājs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

9
09.06., 12.06. 

plkst.12.00-13.30

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Bērna mācību sasniegumu 

vērtēšana
4 e-vide (Zoom)

Jana Buboviča, IKSD 

Pirmsskolu nodaļas 

speciāliste

Dace Sondare, 

dace.sondare@riga.lv; 

t.67105541

9
09.06. plkst.14.00-

16.15
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Resursi savam atbalstam darbā 

un personīgajā dzīvē 1. grupa
3

e-vide (Webex 

meeting)

Indra Markova, 

sertificēta superviozre, 

koučs un Audemio.lv 

vadītāja

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

10
10.06. plkst.10.00-

12.15

izglītības iestāžu 

vadība

tiešsaistes 

seminārs

Resursi savam atbalstam darbā 

un personīgajā dzīvē 2.grupa
3

e-vide (Webex 

meeting)

Indra Markova, 

sertificēta superviozre, 

koučs un Audemio.lv 

vadītāja

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

10
10.06., 11.06. 

plkst.13.00-15.15
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Kā atvieglot mācību procesa 

organizēšanu, balstoties uz 

problēmsituāciju risināšanas 

metodiku?

6
e - vide (Microsoft 

Teams)
Ilze Stobova, Mg soc. sc.

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

10
10.06., 11.06. plkst.9.00 

- 12.00
visi skolotāji

pamatskolas 

skolotāji ar Rīgas 

Domes sistēmā 

esoša lietotāja kontu

kursi
Office365 un citu tiešsaistes rīku 

izmantošana mācību procesā
8

RIIMC, Kaņiera  iela 

15, Rīga

Jānis Līmežs, Rīgas 

Angļu ģimnāzijas 

informātikas skolotājs

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

10
10.06., 17.06. 

plkst.10.00 - 13.00
matemātikas joma

matemātikas 

skolotāji 4.-9.kl.
kursi

Savstarpējā mācīšanās un stundu 

vērošana matemātikas jomā
36

RIIMC, Kaņiera iela 

15 vai attālināti pēc 

situācijas

paši grupas dalībnieki

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

11
11.06., 17.06. plkst. 

12.00-15.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas pedagogiem 

bērnu tiesību aizsardzības jomā
8

e-vide (Zoom 

platforma)

Inga Dreimane, 

psiholoģe

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv
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11
11.06. plkst. 14.00- 

17.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Drošība internetā – kas par to 

jāzina pedagogiem?
4

e-vide (Zoom 

platforma)

Maija Katkovska, 

Latvijas Drošāka 

interneta centra vadītāja

Daina Keidāne, 

Daina.keidane@riga.lv, 

t.67105550

12
12.06., 18.06. plkst. 

12.00-15.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas pedagogiem 

bērnu tiesību aizsardzības jomā
8

e-vide (Zoom 

platforma)

Inga Dreimane, 

psiholoģe

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

15
15.06. plkst.16.00-

18.30

Veselības un 

fiziskās aktivitātes 

joma

sporta skolotāji
tiešsaistes 

seminārs

Veselības un drošības jautājumi 

veselības un fiziskās aktivitātes 

mācību jomā

4 e-vide (Zoom)

Reinis Upenieks, 

psihologs, pirmās 

palīdzības pasniedzējs

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534

16
16.06., 28.06. 

plkst.12.00-13.30

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Pieejamo resursu aktualizēšana 

kompetenču pieejas mācību 

saturā īstenošanā pirmsskolā

4 e-vide (Zoom)

Jana Buboviča, IKSD 

Pirmsskolu nodaļas 

speciāliste

Dace Sondare, 

dace.sondare@riga.lv; 

t.67105541

16
16.06., 18.06. 

plkst.14.00 - 15.30
tehnoloģiju joma

dizaina un 

tehnoloģiju skolotāji, 

kuri 2020./2021.m.g. 

mācīs 7. klasi

tiešsaistes 

seminārs

Mācību satura plānošana un 

īstenošana dizainā un 

tehnoloģijās 7. klasē 

4 e-vide (Zoom)

Evija Rozentāle, Rīgas 

Kultūru vidusskolas 

direktora vietniece 

izglītības jomā

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

17
17.06. plkst.10.00-

13.00

veselības un 

fiziskās aktivitātes 

joma

sporta skolotāji
tiešsaistes 

seminārs

Mācību satura plānošana mācību 

priekšmetā sports un veselība 7. 

klasē 

4 e-vide (Zoom)

Gunta Falka, Rīgas 

Angļu ģimnāzijas sporta 

skolotāja

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534
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