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4
04.10. plkst. 15.00-

18.00
valodu joma

vidusskolas latviešu 

valodas skolotāji

tiešsaistes 

seminās

Latviešu valodas optimālā 

līmeņa valsts pārbaudes 

darba programma un 

uzdevumu paraugi

4 e - vide (MS Teams)

Inta Urbanoviča, LU 

Humanitāro zinātņu 

fakultātes docente, 

Skola2030 vecākā eksperte

Aija Krečko, t. 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

6
06.10., 13.10. 

plkst.15.00-17.30

valodas joma, 

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma

latviešu valodas un 

literatūras skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Formatīvā vērtēšana latviešu 

valodas un literatūras 

mācībās 7. un 10.klasē -

meklējumi un atradumi 

6 e - vide (MS Teams)

Agnese Puķe, Daiga 

Pātaga, Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas latviešu valodas 

skolotājas

Aija Krečko, t. 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

7
07.10., 08.10. 

plkst.15.00-17.30
sākumskolas skolotāji

1., 2. klases 

sākumskolas  

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Latviešu valodas mācības 1. 

un 2. klasē. Pieredzes 

seminārs

6 e - vide (ZOOM)

Gunta Sakaviča, Rīgas 84. 

vidusskolas sākumskolas 

skolotāja

Aija Krečko, t. 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

7
07.10., 12.10. plkst. 

10.00-13.15

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (8. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 e - vide (MS Teams) Alla Andrejeva, psihologs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

7
07.10. plkst.15.00-

17.15

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma

vizuālās mākslas 

skolotāji 1.-3. klasē, 

sākumskolas 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Digitālā mācību un metodiskā 

līdzekļa “Mācies kopā ar 

Mazo Mulu” izmantošanas 

iespējas vizuālās mākslas 

mācību procesā 1.-3. klasē

3 e-vide (MS Teams)

Kristīne Morozova, 

projekta izstrādes vadītāja, 

Marta Leimane,

vadošā satura eksperte, 

Līga Priedīte,

projekta attīstības vadītāja 

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

11
11.10. plkst.14.30 - 

17.30
visi skolotāji

1. - 12. klašu jebkura 

mācību priekšmeta 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Izmantojamie digitālie rīki 

attālināto mācību procesā
4 e - vide (Zoom)

Gundega Ozola, Mārupes 

Valsts ģimnāzijas skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv
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11
11.10., 18.10., 19.10. 

plkst. 15.00-18.00
pirmsskolas skolotāji

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Bērna lietpratības un 

radošuma attīstīšana darbā ar 

krāsām pirmsskolā

12 e-vide (MS Teams)

Baiba Sīmane - Ambaine, 

Rīgas Centra 

daiļamatniecības 

pamatskolas vizuālās 

mākslas skolotāja, 

mācīšanās konsultants - 

eksperts

Aija Krečko, t. 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

13
13.10. plkst.14.00-

17.00
sākumskolas skolotāji 

1., 2.klases 

sākumskolas 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Integrētu darba lapu 

izmantošana mācību procesā 

1.,2. klasē, realizējot caurviju 

prasmes. Pozitīvi risinājumi 

un pieredze mācību stundās.

4 e-vide (MS Teams)

Kristīne Garklāva, Ikšķiles 

vidusskolas sākumskolas 

skolotāja

Aija Krečko, t. 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

14
14.10. plkst.15.00-

18.00

kultūrizglītības un 

pašizpausmes mākslā 

joma

vizuālās mākslas 

skolotāji, kuri māca 

5. klasē

tiešsaistes 

seminārs

Mācību satura plānošana un 

īstenošana vizuālajā mākslā 

5.klasē

4 e-vide (Ms Teams) Ilze Briška, LU
Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

15
15.10., 27.10. plkst. 

9.00-12.00
pirmsskolas skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Metodes un paņēmieni 

sociālās un pilsoniskās 

mācību jomas īstenošanā 

pirmsskolas mācību procesā

8 e-vide (Zoom)

Daira Liepiņa, Rīgas 180. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

15
15.10. un 27.10. plkst. 

14.00-16.15
audzināšanas  joma visi pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Vērtību un tikumu izpratnes 

pilnveidošanas iespējas 

skolēnu tikumiskajā  

audzināšanā

6
e-vide (platforma 

Zoom)

Ērika Lanka, Mag, paed, 

Mg.phil, LU lektore

Sandra Cīrule, t. 67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

18
18.10., 04.11. plkst. 

14.00-17.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā

8 e-vide (Ms Teams)
Dace Lapiņa, psihologs, 

Zanda Rūsiņa, jurists

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv
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19

19.10. plkst.10.00-

13.00 un 16.11. plkst. 

14.00-17.00.

sākumskolas skolotāji

1.-3. klašu skolotāji, 

kuri māca dizainu un 

tehnoloģijas

tiešsaistes 

kursi

Mācību satura plānošana un 

īstenošana dizainā un 

tehnoloģijās 1.-3. klasei

8 e-vide (Ms Teams) Māra Urdziņa-Deruma, LU
Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

19
19.10.plkst. 10.00- 

13.00
dabaszinātņu joma

pamatskolas 

ģeogrāfijas skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Idejas un priekšlikumi 

ģeogrāfijas apguvei 8. klasē: 

pieredzes seminārs

4
e-vide (platforma 

Zoom)

Vija Melne, Andreja 

Pumpura Rīgas 

11.pamatskolas un Rīgas 

Pļavnieku pamatskolas 

ģeogrāfijas un dabaszinību 

skolotāja

Daina Keidane, t.67105550 

daina.keidane@riga.lv

20
20.10. plkst. 10.00-

13.45
tehnoloģiju joma

dizaina un 

tehnoloģiju, 

datorikas skolotāji 4.-

11.klasēs

seminārs

Mācību satura plānošana un 

īstenošana dizainā un 

tehnoloģijās. Rīgas Kultūru 

vidusskolas pieredze

5

Rīgas Kultūru 

vidusskola, Ganību 

dambis 7, Rīga

Evija Rozentāle, Edgars 

Zommers, Ilze 

Jaunpetroviča, Aldis 

Bērziņš Rīgas Kultūru 

vidusskolas skolotāji

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

20
20.10., 21.10, plkst. 

10.00-12.30
valodu joma

latviešu kā otrās 

valodas un 

literatūras skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Latviešu valodas mācības 7. 

un 8.klasē mazākumtautību 

skolā 

6 e-vide (Google meet)

Ināra Vīksna, Rīgas 

Purvciema vidusskolas 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāja

Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

20
20.10. un 29.10. plkst. 

9.30-12.00
audzināšanas joma

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Sociālās vides un 

emocionālās inteliģences 

loma bērna audzināšanā

6 e-vide (Zoom)

Daira Liepiņa,  Rīgas 180. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde, vad.vietn.

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

20
20.10., 27.10. plkst. 

14.00-16.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā

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

inga.liepniece@riga.lv

20
20.10. plkst. 14.00-

16.30
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu pedagogi

tiešsaistes 

seminārs

Projekts "Palīdzēsim bērniem 

iekļauties" 6. modulis 

"Disleksija un diskalkulācija"

3 e-vide (Ms Teams)
Madara Vorza, sertificēta 

audiologopēde 

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv
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20

20.10. plkst. 10.00-

13.00 un 27.10. 

plkst.15.00-18.00

visi skolotāji

pamatskolas 

skolotāji ar edu 

pasta kontu

kursi

Office365 un citu tiešsaistes 

rīku izmantošana mācību 

procesā

8
e-vide (Zoom un 

Google)

Jānis Lūsis, Rīgas Imantas 

vidusskolas informāctikas 

skolotājs

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

21
21.10. plkst. 10.00-

13.00

veselības un fiziskās 

aktivitātes joma
sporta skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Vidusskolas pamatkursa 

saturs un tā pieejas 

īstenošana

4 e-vide (Zoom)
Maija Priedīte, Valmieras 

Valsts ģimnāzija

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

21
21.10. plkst. 15.00-

18.00
valodu joma

vidusskolas latviešu 

valodas skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Latviešu valodas optimālā 

līmeņa valsts pārbaudes 

darba programma un 

uzdevumu paraugi

4 e-vide (Ms Teams)

Inta Urbanoviča, LU 

Humanitāro zinātņu 

fakultātes docente, 

Skola2030 vecākā eksperte

Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

21
21.10., 03.11. plkst. 

15.30 -18.00
dabaszinātņu joma

ķīmijas, fizikas, 

bioloģijas, 

ģeogrāfijas skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Argumentācijas un 

skaidrošanas prasmju  

attīstīšana skolēniem 

dabaszinātņu priekšmetos

6 e-vide (Zoom)
Kārlis Greitāns, LU SIIC 

eksperts

Daina Keidāne, t.67105550 

daina.keidane@riga.lv

22
22.10. plkst. 10.00-

13.00

veselības un fiziskās 

aktivitātes joma
sporta skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Caurviju prasmju pielietošana 

sporta stundā 
4 e-vide (Ms Teams)

Anželika Šilberga, Ventspils 

2. pamatskola

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

26
26.10. un 09.11. 

plkst.10.00-13.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mācību satura plānošana un 

īstenošana dizainā un 

tehnoloģijās pirmsskolā 

(1.grupa)

8 e-vide (Ms Teams) Māra Urdziņa-Deruma, LU
Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv
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26
26.10. plkst.14.00 - 

17.00

matemātikas un 

dabaszinātņu jomas
7.-12.klašu skolotāji seminārs

Integrācijas būtība un 

nepieciešamība mācību 

satura plānošanā un 

īstenošanā, ieviešot 

kompetencēs balstītas 

mācības matemātikas kursā 

4 e-vide (MS Teams)

Laima Tukāne-Grosa, 

Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolas matemātikas 

skolotāja, Mg.paed. - 

maģistra grāds pedagoģijā, 

vidusskolas fizikas un 

matemātikas skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

27
27.10., 03.11. un 10.11. 

plkst.14.00-16.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Projekts "ES" 3. modulis 

"Paškoučings – darbs ar 

sevi"

9 e-vide (Zoom)

Lāsma Poļikēviča, 

personības izaugsmes 

koučs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

28
28.10. plkst.15.00-

17.15

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma

vizuālās mākslas 

skolotāji 1.-3. klasē, 

sākumskolas 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Digitālā mācību un metodiskā 

līdzekļa “Mācies kopā ar 

Mazo Mulu” izmantošanas 

iespējas vizuālās mākslas 

mācību procesā 1.-3. klasē

3 e-vide (MS Teams)

Kristīne Morozova, projekta 

izstrādes vadītāja, Marta 

Leimane, vadošā satura 

eksperte, Līga Priedīte, 

projekta attīstības vadītāja 

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

28
28.10. plkst.15.00-

18.00
valodu joma

angļu, vācu, krievu 

valodas 

(svešvalodas) 

skolotāji

metodiskā 

pēcpusdiena 

Mācāmies kopā: pieredze un 

izaicinājumi, ieviešot jauno 

mācību saturu svešvalodu 

apguvē 7.- 12. klasēs 

4 e-vide (Google meet)

Irina Ivanova, Ramona 

Vaļģe, Ilvija Ķelpe, Iveta 

Lokmane-Šabovica, Anda 

Paņuhno, Jelgavas Valsts 

ģimnāzijas pedogogi             

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv
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