
Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2021. gada FEBRUĀRIS

Sākum

a 

datums

Norises datumi, laiki Mērķa grupa
mērķgrupas 

precizējums

profesionālās 

pilnveides 

pasākuma 

forma
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Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

1
01.02. un 8.02. plkst. 

10.00-13.00

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (2. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 e - vide (Zoom) Inga Dreimane, psihologs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

2 02.02. plkst. 10.00 9.-12. klašu skolēni 
tiešsaistes 

olimpiāde

Ķīmijas 62. olimpiādes 

2.posms 10.-12.klašu 

skolēniem

e-vide 
Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

2

02.02. un 9.02. plkst. 

12.00-15.00, 19.02. un 

26.02. plkst. 14.00-

17.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mērķtiecīgas mācību vides 

veidošana un mācību 

procesa organizēšana 

pirmsskolā (2.grupa)

16
e-vide (Zoom un 

Microsoft Teams)

Inese Eglīte, Rīgas 14. pii, 

Anitra Meiere, Rīgas pii 

"Ligzdiņa"

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

2

02., 09.02. plkst. 14.00-

15.30 un 17. un 24.02. 

plkst.14.00-16.15

visi skolotāji
tiešsaistes 

kursi

Projekts "ES". 1.Modulis 

"Domāšanas maiņa. Dzīves 

pielāgošanās. Pašmotivācija. 

Uzturs un domāšana."

10h 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

2
02.02. plkst.15.00-

18.00
tehnoloģiju joma

4.-9. klašu dizaina 

un tehnoloģiju 

skolotāji 

tiešsaistes 

seminārs - 

diskusija

Attālinatais darbs dizaina un 

tehnoloģiju mācībās 4.-

9.klasēs

4 e - vide (Zoom)

Evija Rozentāle, Rīgas 

Kultūru vidusskolas 

direktora vietniece

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

2

02.02., 04.02., 09.02. 

plkst.15.00-16.30; 

11.02. plkst.15.00-

17.15

valodu joma
latviešu valodas un 

literatūras skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Attālinātais skolotāja darbs 

un uzdevumu veidošana 

Microsoft Teams vidē 

(latviešu valodas un 

literatūras stundām)

9
e - vide (Microsoft 

Teams)

Tālivaldis Mežis, Rīgas 25. 

vidusskolas direktora 

vietnieks

Aija Krečko, t. 67105545, 

aija.krecko@riga.lv
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3
03., 10.02. plkst. 15.00-

16.30
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu skolotāji, kuri 

sāk darbu Ms Teams

tiešsaistes 

seminārs

Microsoft Teams 

izmantošana skolas darbā 
4

e - vide (Microsoft 

Teams)

Vjačeslavs Gaidamaka, 

Rīgas 53. vidusskolas 

informātikas skolotājs

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

3

03.02.,,10.02.,17.02.,  

24.02..plkst. 15.00-

18.00

valodu joma

mazākumtautību 

skolu krievu 

litteratūras skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Izmaiņu plānošana mācību 

procesā krievu literatūrā, 

īstenojot kompetenču pieejas 

ieviešanu pamatskolā un 

vidusskolā

21
e - vide (Microsoft 

Teams)

N.Mitrofanova, Rīgas 61. 

vidusskolas direktora p.i., 

L.Vorobjoba, J.G. Herdera 

Rīgas Grīziņkalna 

vidusskolas skolotāja, 

A.Vedela, Lingua 

Consulting

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

3
03.,10.02. plkst. 14.00-

17.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā

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

inga.liepniece@riga.lv

4
04.02. plkst.16.00-

19.00

sociālā un 

pilsoniskā joma

vēstures un sociālo 

zinību skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Efektīva mācību stunda 

attālinātajā mācību procesā 

vēsturē un sociālājās zinībās

4 e-vide (Zoom)
Annija Bergmane, Salaspils 

1. vidusskola

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534

8 8.02. plkst. 15.00-18.00 valodu joma svešvalodu skolotāji

metodiskā 

pēcpusdiena 

tiešsasitē 

Mācāmies kopā : Formatīvā 

un summatīvā vērtēšana 

attālinātā mācību procesā un 

IKT rīku izmantošana

4
e - vide (Microsoft 

Teams)

Inga Linde, Baiba Stoma, 

Jekaterina Aleksejenoka, 

Irina Solončuka - Teikas 

vidusskolas skolotāji 

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

9 09.02. plkst. 10.00
10.-12. klašu 

skolēni 

tiešsaistes 

olimpiāde

Ģeogrāfijas 38. olimpiādes 

2.posms 10.-12.klašu 

skolēniem

e-vide 
Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv
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9

9.02.,25.02., 

10.03.,24.03. plkst. 

15.00-18.00

valodu joma
valodu jomas skolas 

koordinatori

tiešsaistes 

kursi

Skolas mācību jomas 

koordinatora loma 

kompetenču pieejas 

īstenošanā

16 e-vide (Zoom)

Agita Ozoliņa, Jelgavas 

Valsts ģimnāzijas skolotāja,

Jelgavas pilsētas 

svešvalodu jomas 

koordinatore

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

10
10.02.,19.02. plkst. 

12.00-15.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

pirmsskolas 

izglītības 

iestāžu 

skolotāji

Attālinātā mācību procesa 

plānošana 
8

e - vide (Microsoft 

Teams)

Jana Buboviča, IKSD 

Pirmsskolas nodaļas galv. 

speciāliste

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

10
10.02.,24.02. plkst.9.00-

12.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

pirmsskolas 

izglītības 

iestāžu 

skolotāji

Vērtēšanas principi 

pirmsskolā
8 e-vide (Zoom)

Elīna Damme, Ropažu 

novada vidusskola

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534

11
11.02., 18.02. 

plkst.14.00-17.00
tehnoloģiju joma

informātikas, 

programmēšanas un 

datorikas skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Programmēšanas pamatu 

apguve pamatskolā un 

vidusskolā, izmantojot C++

8 e-vide (Google Meet)
Raivis Ieviņš, 

programmēšanas skolotājs

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

11
11.,18.02. plkst. 12.00-

15.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

pirmsskolas 

izglītības 

iestāžu 

skolotāji

Integrētā rotaļnodarbība 

pirmsskolā
8

e - vide (Microsoft 

Teams)

Inguna Stikāne, Rīgas 

pirmsskolas izglītības 

iestāde “Mārdega” 

konsultatīvā centra vadītāja 

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

11

11.02. plkst.14.00-

18.00 un 25.02.plkst. 

15.00-17.00 

visi skolotāji
tiešsaistes 

kursi

Metakognīcija un pašvadītas 

mācīšanās elementi mācību 

stundā

10
e - vide (Microsoft 

Teams)

Anda Priedīte, Mežciema 

pamatskola

Daina Keidāne, t. 

67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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12
12.02.,18.02.plkst 15.00- 

18.00
dabaszinātņu joma 

tiešsaistes 

kursi

Ziteboard  virtuālās tāfeles 

izmantošana attālinātās 

apmācības tiešsaistes 

stundās

8 e-vide (Zoom)
Aldis Bērziņs, Rīgas Kultūru 

vidusskola

Daina Keidāne, t. 

67105550, 

daina.keidane@riga.lv

11
11.02. plkst. 14.00-

16.15

vispārizglītojošo 

skolu pedagogi

Projekts "Palīdzēsim bērniem 

iekļauties" 1.Modulis 

"Sadarbība ar skolas 

personālu un vecākiem, ar 

skolēniem. Sadarbība caur 

pienākumu. Juridiskās sekas. 

"

3 e-vide (MS Teams)

Zanda Rūsiņa, Tiesībsarga 

biroja Prevencijas daļas 

vadītāja un Kristīne 

Deņisova, mamma

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

15
15.02. plkst. 15.00- 

18.00
dabaszinātņu joma ķīmijas skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Ķīmijas mācību saturs un 

sasniedzamie rezultāti 

attālinātās mācīšanās laikā

4 e-vide
Karīna Kostrjukova, Rīgas 

21. vidusskola

Daina Keidāne, t. 

67105550, 

daina.keidane@riga.lv

16
16.02. un 18.02. 

plkst.14.00-16.15
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Google Drive un Google 

classroom izmantošanas 

iespējas skolotājiem

6 e - vide (Zoom)

Jānis Lūsis, Rīgas Imantas 

vidusskolas informātikas 

skolotājs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

16
16.02. plkst 15.00- 

18.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Transversālās kompetences 

un daudzveidīgo IT rīku 

izmantošana attālināto 

mācību apstākļos

4 e- vide (MS Teams)
Ļevs Rusilo, Rīgas Juglas 

vidusskola

Daina Keidāne, t. 

67105550, 

daina.keidane@riga.lv

16
16.02.plkst. 15.00- 

18.00
dabaszinātņu joma fizikas skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Fizikas mācību saturs un 

sasniedzamie rezultāti 

attālinātās mācīšanās laikā

4 e- vide (MS Teams)
Santa Brutāne, Rīgas 89. 

vidusskola

Daina Keidāne, t. 

67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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16
16.;23.02.plkst. 15.00- 

18.00

sociālā un 

pilsoniskā  joma

sociālās un 

pilsoniskās  jomas 

skolotāji vidusskolā

tiešsaistes 

kursi

Sociālās un pilsoniskās 

jomas jaunais standarts un 

kursu saturs tiesību un varas 

jautājumu kontekstā

8 e- vide (MS Teams)

Vineta Kantāne, Rīgas 

Teikas vidusskola, Rīgas 

Franču licejs

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534

17
17.02., 24.02. 

plkst.15.00 - 18.00

kultūras izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā joma

mūzikas skolotāji
tiešsaistes 

kursi

Mūzikas stunda 

vispārizglītojošā skolā - 

idejas attālināto mācību 

īstenošanai

12 e-vide 

Elīna Skuja, Eva Turlute, 

Friča Brīvzemnieka 

pamatskola

Aija Krečko, 

aija.krecko@riga.lv, 

t.67105545

17
17.02. plkst.14.00 - 

17.00

tehnoloģiju joma un 

dabaszinību joma 

dizaina un 

tehnoloģiju, fizikas, 

dabaszinību 

skolotāji, kuri 

2020./21.m.g. māca 

7.klasē 

inženierzinības

tiešsaistes 

seminārs

Mācību satura plānošana un 

īstenošana inženierzinībās 7. 

klasē 2.daļa

6
e - vide (Microsoft 

Teams)

Jānis Čilipāns, Smārdes 

pamatskolas skolotājs

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

17
17.02. un 24.02. 

plkst.15.30 - 17.00
matemātikas joma

4.-12.klašu 

matemātikas 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Skolas matemātikas mācību 

jomas koordinatora loma 

kompetenču pieejas 

īstenošanā

16 e - vide (Zoom)

Ilze France, matemātikas 

jomas eksperte, 

LU Starpnozaru izglītības 

inovāciju centra 

vadošā pētniece

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

17
 17.02 un 23.02. plkst. 

15.00-16.30

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Microsoft Teams 

izmantošana pirmsskolas 

darbā 

4
e - vide (Microsoft 

Teams)

Maiga Pigita, Rīgas Igauņu 

pamatskolas informātikas 

skolotājs

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv
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23
23.02. plkst. 14.00 – 

16.00

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori, 

vietnieki
seminārs

Projekts "Durvis" - 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas 

pieredze attālināta izglītības 

procesa organizēšanai: 

"Mācību procesa dažādošana 

attālināto mācību laikā "

3 e-vide (MS Teams)
Ziemeļvalstu ģimnāzijas 

vadības komanda

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv 

25
25.02. plkst.14.00 - 

17.00
matemātikas joma

matemātikas 

skolotāji 1.-9.kl.
kursi

Savstarpējā mācīšanās un 

stundu vērošana 

matemātikas jomā

36 e-vide paši grupas dalībnieki

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

25
25.02. plkst.15.00 - 

18.00

veselības un 

fiziskās aktivitātes  

joma

sporta skolotāji seminārs

Veiksmes stāsti un sadarbība 

attālinātajā mācību periodā 

sportā

4 e-vide (MS Teams)

Agnese Uiska, Argita 

Kučāne, Sanita Selecka, 

Rīgas Juglas vidusskola

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534

25
25.02. un 04.03. 

plkst.15.00-17.15
audzināšanas joma visi pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Apzinātības praktizēšanas 

ietekme uz psihoemocionālo 

stāvokli mācību iestādē. 

Metodes, vingrinājumi

6 e-vide (Zoom)
Kadrija Beirote, Rīgas 6. 

vidusskolas pedagogs

Sandra Cīrule, t 67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

26
26.02. 

plkst.10.00 - 15.00
skolēni 5.-8. klašu skolēni

tiešsaistes 

olimpiāde

Matemātikas valsts 71. 

olimpiādes 2.posms
e-vide

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv
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