
Pieteikšanās uz pasākumiem
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Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns
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s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

2
02.11. un 09.11. 

plkst.15.00-18.00
tehnoloģiju joma

dizaina un 

tehnoloģiju skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Temata “Kā modelē un 

izgatavo izstrādājumu ar 3D 

printeri” īstenošanas iespējas 

dizainā un tehnoloģijās 2. 

grupa

8 e-vide (MS Teams)
Vjačeslavs Gaidamaka, 

Rīgas Arkādijas vidusskola

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

2
02.11., 10.11., 03.12. 

plkst. 9.00-11.30

izglītības iestāžu 

vadība
skolu direktori 

tiešsaistes 

kursi

Mūsdienīgs un efektīvs 

izglītības iestādes vadītājs.  

4. modulis. 

6 e-vide

Nauris Svika, SIA “B02”, 

līderības un komandas 

attīstības treneris,  Agita 

Zariņa - Stūre, Valmieras 

Pārgaujas Valsts 

ģimnāzijas direktore, 

Solvita Lazdiņa, LU SIIC

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

2
02.11., 10.11., 03.12. 

plkst. 9.00-11.30

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas izglītibas 

iestāžu vadītāji

tiešsaistes 

kursi

Mūsdienīgs un efektīvs 

izglītības iestādes vadītājs.  

4. modulis. 

6 e-vide

Nauris Svika, SIA “B02”, 

līderības un komandas 

attīstības treneris,  Agita 

Zariņa - Stūre, Valmieras 

Pārgaujas Valsts 

ģimnāzijas direktore, 

Solvita Lazdiņa, LU SIIC

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

3
3.11. un 10.11. 

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

3
3.11., 8.12. plkst.15.00-

16.50

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma, valodu joma

drāmas, literatūras 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Ko var ieraudzīt šodienas 

teātrī un ko no tā var saprast. 

Bet - vai vienmēr vajag visu 

saprast?

5 e-vide (MS Teams)

Ieva Struka (Zole), mākslas 

zinātņu doktore, "Teātra 

Vēstnesis" redkolēģijas 

locekle

Aija Krečko, t. 67105545; 

aija.krecko@riga.lv
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4
4.11., 5.11. plkst. 15.00-

17.30
valodu joma

sākumskolas 1. un 

2.klašu 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

5

5.11. plkst. 14.00-16.15 

un 24.11. plkst. 15.00-

17.15

audzināšanas joma visi pedagogi
tiešsaistes 

kursi

Emocionāli labvēlīgas vides 

veidošana darbā ar 

skolēniem un vecākiem

6 e-vide (Ms Teams)
Irīda Morozova, Rīgas 25. 

vidusskolas skolotāja

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

5
5.11., 10.11., 15.11. 

plkst. 13.00-16.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Lasītprasmes attīstīšanas 

aktualitātes pirmsskolā
12 e-vide (Ms Teams)

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, 

LU Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas 

fakultātes

Pedagoģijas zinātniskais 

institūts

Aija Krečko, t.67105545; 

aija.krecko@riga.lv

7
08.,15.,22.11. plkst 

15.00- 18.00
dabaszinātņu joma

tiešsaistes 

kursi

Skolēnu snieguma vērtēšana 

dabaszinātņu priekšmetos 
12 e-vide (Zoom)

Solvita Lapiņa, Siguldas 

Valsts ģimnāzijas fizikas 

skolotāja

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

9
09.11. un 16.11. 

plkst.9.00-12.00

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (9. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 e-vide Inga Dreimane, psiholoģe

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

9
09.11. plkst 10.00-

13.00

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas izglītibas 

iestāžu vadītāji
seminārs Fotofiksācijas pašpieredze 4 e-vide

Vineta Jonīte, Rīgas 49. 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

10
10.11.,16.11. 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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15
15.11. 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

15
15.,22.11. 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

16
16.11. plkst 10.00-

13.00

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas izglītibas 

iestāžu vadītāji
seminārs Fotofiksācijas pašpieredze 4 e-vide

Vineta Jonīte, Rīgas 49. 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

16

16.11., 23.11. 

plkst.14.00-15.30, 

30.11., 07.12. plkst. 

14.00-16.15.

visi skolotāji
tiešsaistes 

kursi

Projekts "ES". 1.Modulis 

"Domāšanas maiņa. Dzīves 

pielāgošanās. Pašmotivācija. 

Uzturs un domāšana."

9 e-vide (Zoom)

Inga Dreimane, psihologs 

un Ilona Zālmane, Precision 

Nutrition sertficēts uztura 

koučs un sertificēta C 

kategorijas fitnesa trenere 

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

22
25.,26.,11.;01.12. plkst. 

15.00 - 17.30
sākumskolas skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Uzdevumu veidošana 

zināšanu un prasmju 

vērtēšanai sākumskolā

12 e-vide (Zoom)

Gunta Sakaviča, Rīgas 84. 

vidusskolas sākumskolas 

skolotāja

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

23
23.11. un 07.12. 

plkst.10.00-13.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mācību satura plānošana un 

īstenošana dizainā un 

tehnoloģijās pirmsskolā 

(2.grupa)

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

dace.sondare@riga.lv
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23
23.11. plkst.15.00-

18.00

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma

vizuālās mākslas 

skolotāji 2. klasē

tiešsaistes 

seminārs

Mācību satura plānošana un 

īstenošana vizuālajā mākslā 

2. klasē

4 e-vide (Ms Teams)

Baiba Sīmane-Ambaine, 

Rīgas Centra 

daiļamatniecības 

pamatskolas direktora 

vietniece, skolotāja

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

24
24.11. plkst.15.00-

18.00
tehnoloģiju joma

inženierzinību 

skolotāji 7. klasē

tiešsaistes 

seminārs

Mācību satura plānošana un 

īstenošana inženierzinībās 

7.klasei

4 e-vide (Ms Teams)
Jānis Čilipāns, Smārdes 

pamatskolas skolotājs

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

24
24.11. plkst.15.00-

18.00

sociālā un pilsoniskā 

joma

vēsture un sociālās 

zinātnes I skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Mācību satura realizācija 

vēsturē un sociālajās 

zinātnēs I 

4 e-vide (Ms Teams)

Jolanta Lankovska, 

Āgenskalna Valsts 

ģimnāzija

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

24
24.11. plkst.14.00-

17.00

veselības un fiziskās 

aktivitātes joma
sporta skolotāji 

tiešsaistes 

seminārs

Āra fiziskās aktivitātes 

pamatskolā
4 e - vide (Zoom)

Edgars Vanags, Mārupes 

Valsts ģimnāzija 

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

24
24.11. plkst. 15.30-

17.00

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma un dabaszinātņu 

joma

vidusskolas skolotāji
tiešsaistes 

seminārs

Pedagogu sadarbība 

starpdisciplināras pieejas 

īstenošanā mācību procesā.

4 e-vide (Ms Teams)

Erita Maurīte, Arnita 

Meinerte, Rīgas Valsts 

vācu ģimnāzija

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

 

4



Pieteikšanās uz pasākumiem

http://riimc.lv/lv/pedagogiem/seminari

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2021. gada NOVEMBRIS

Sākum

a 

datums

Norises datumi, laiki Mērķa grupa
mērķgrupas 

precizējums

profesionāl

ās 

pilnveides 

pasākuma 

forma

Pasākums

Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

24
24.11., 1.12., 8.12. 

plkst.15.00-18.00

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma

mūzikas skolotāji
tiešsaistes 

kursi
Efektīva mūzikas stunda 12 e-vide (Ms Teams)

Inta Godiņa, Agnese 

Fjodorova, Rīgas 6. 

vidusskolas mūzikas 

skolotājas

Aija Krečko, t..67105545; 

aija.krecko@riga.lv

25
25.11. plkst. 15.00-

18.00

valodu joma un 

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma

angļu,  latviešu, 

krievu valodas un 

vizuālās mākslas  

vidusskolas skolotāji

tiešsaistes 

metodiskā 

pēcpusdiena 

Mācāmies kopā: Jēgpilnie 

uzdevumi starppriekšmetu 

saikni stiprinošam 

konkursam “Spēlējam 

Šekspīru!” (vidusskolas 

līmenis)

4 e-vide (Ms Teams)

Jekaterina Mazure, Sandra 

Krauze, Pāvels Glušakovs, 

Jolanta Gatzāne, Rīgas 34. 

vidusskola

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

25 9.11. plkst.15.00-18.00
sociālā un pilsoniskā 

joma

vēsture un sociālās 

zinātnes I skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Dažādu grupu un personību 

starpkultūru attiecību 

jautājumi “vēstures un 

sociālo zinātņu I “ kursā 

2021./22. m.g. 11. klašu 

tematos.

4 e - vide (Zoom)
Vineta Kantāne, Rīgas 

Teikas vidusskola

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

25
25.11.2021.  plkst. 

13:00 – 15.00

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori, 

vietnieki

tiešsaistes 

seminārs

Projekts "Durvis" - Mežciema 

pamatskola "Atbalsts 

jaunajiem skolotājiem" 

3 e-vide (MS Teams)

Anda Priedīte, Mežciema 

pamatskolas direktore, 

vadības komanda

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv 

25
25.11., 2.12., 9.12. 

plkst. 15.00-17.00

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma, valodu joma

latviešu valodas un 

literatūras; kultūras 

pamatu skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Infografikas un laika līnijas 

veidošana mācību satura 

apguves organizēšanai un 

vizualizācijai 

12 e-vide (MS Teams)
Tālivaldis Mežis, Rīgas 25. 

vidusskola 

Aija Krečko, t..67105545; 

aija.krecko@riga.lv
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26
26.11. plkst.10.00-

13.00

izglītības iestāžu 

vadība, pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

Rīgas pašvaldības 

dibināto pirmsskolu 

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

vadītāju vietnieces, 

metodiķes un 

pedagogi

tiešsaistes 

seminārs

Kā atpazīt bērnu ar dažādiem 

attīstības traucējumiem 

(individuāla pieeja 

izglītojamajiem)?

4 e - vide (MS Teams)

Agnese Puncule- Rīgas 

273.pirmsskolas izglītības 

iestādes konsultatīvā centra 

izglītības psihologs. Jana 

Buboviča- RD IKSD

Jana Buboviča, 

kcr273pii@riga.lv, tālr. 

67848837
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