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10
10.09., 17.09., 24.09. 

plkst. 13.00-15.15

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

pirmsskolas mūzikas 

pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Bērnu pašvadīta un 

mērķtiecīga mācīšanās 

pirmsskolas mūzikas izglītībā 

pirmsskolā. Labās prakses 

piemēri

9
e-vide (Microsoft 

Teams

Vineta Vītola, Mārupes 

novada pirmsskolas 

izglītības iestādes "Saimīte" 

mūzikas pedagoģe, bērnu 

muzikālo spēju attīstīšanas 

studijas "Dziesmas 

bērniem" vadītāja

Aija Krečko, t.67105545, 

aija.krecko@eriga.lv

15

15.09., 30.09. 

plkst.16.00-19.00; 

oktobris (datumi tiks 

precizēti)

sociālā un pilsoniskā 

joma

Latvijas un pasaules 

vēstures skolotāji 7.-

9.klasēs

tiešsaistes 

kursi

Mācību procesa plānošana 

un mācīšanas macīšanās 

paņēmieni Latvijas un 

pasaules vēsturē 7.-9.klasei 

lietpratības attīstīšanai

16 e-vide (Zoom )

Signita Gabrāne, Aiga 

Hudobčenoka - Daugavpils 

Valsts ģimnāzija

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

21
21.09. plkst.15.00-

17.15
tehnoloģiju joma

dizaina un 

tehnoloģiju skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Temata “Kā modelē un 

izgatavo izstrādājumu ar 3D 

printeri” īstenošanas iespējas 

dizainā un tehnoloģijās

8 e-vide (MS Teams)
Vjačeslavs Gaidamaka, 

Rīgas Arkādijas vidusskola

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

22
22.09. plkst.14.00-

16.30

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma

vizuālās mākslas 

skolotāji 1.-3. klasē, 

sākumskolas 

skolotāji

seminārs

Digitālā mācību un metodiskā 

līdzekļa “Mācies kopā ar 

Mazo Mulu” izmantošanas 

iespējas vizuālās mākslas 

mācību procesā 1.-3. klasē

3 Kaņiera iela 15, Rīga

Kristīne Morozova, 

projekta izstrādes vadītāja, 

Marta Leimane,

vadošā satura eksperte, 

Līga Priedīte,

projekta attīstības vadītāja 

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv
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22
22.09. un 29.09. 

plkst.15.00-17.30
audzināšanas joma

sākumskolas 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Saskarsmes procesa virzība 

efektīvai sadarbībai ar 

vecākiem - sākumskolas 

skolotājiem

6 e-vide (MS Teams) Dace Lapiņa, psiholoģe
Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

23
23.09. plkst. 15.00-

18.00

valodu joma, 

dabaszinātņu joma, 

kultūrizpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

joma

7.-12.kl. skolotāji seminārs

Starppriekšmetu saiknes 

īstenošana mācību stundās, 

vērtēšana. Valmieras Valsts 

ģimnāzijas pieredze

4 e-vide, ZOOM
Renāte Bērziņa, Valmieras 

Valsts ģimnāzijas skolotāja

Aija Krečko, t.67105545, 

aija.krecko@eriga.lv

23
23.09. plkst.14.00-

16.30

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

27
27.09. plkst 15.30 - 

18.00
dabaszinātņu joma

Fizikas pamatskolas 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Fizikas mācības pamatskolā: 

pieredzes seminārs
4 e-vide (Zoom )

A.Milta, Brocēnu 

vidusskolas fizikas skolotāja

Daina.Keidane, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

28
28.09., 05.10. plkst 

15.30 - 18.00
dabaszinātņu joma

Bioloģijas 

pamatskolas 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mācību procesa veidošana 

8.klases bioloģijā skolēna 

izaugsmes veicināšanai

8 e-vide (MS Teams)

L.Sausiņa, Siguldas Valsts 

ģimnāzijas bioloģijas 

skolotāja

Daina.Keidane, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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30

30.09., 01.10. plkst.9.30-

12.30, 08.10., 15.10. 

plkst. 13.00-16.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mērķtiecīgas mācību vides 

veidošana un mācību 

procesa organizēšana 

pirmsskolā (5.grupa)

16
e-vide (Zoom un Ms 

Teams)

Inese Eglīte, Rīgas 14. pii, 

Anitra Meiere, Rīgas pii 

"Ligzdiņa"

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

30

30.09., 01.10., 29.10., 

05.11. plkst. 13.00-

16.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mērķtiecīgas mācību vides 

veidošana un mācību 

procesa organizēšana 

pirmsskolā (6.grupa)

16
e-vide (Zoom un Ms 

Teams)

Inese Eglīte, Rīgas 14. pii, 

Anitra Meiere, Rīgas pii 

"Ligzdiņa"

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv
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