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6
06.09. plkst. 15.30. - 

18.00
dabaszinātņu joma

pamatskolas ķīmijas 

skolotāji

Tiešsaistes 

seminārs
Ķīmijas mācības pamatskolā: 

pieredzes seminārs

4 e- vide (ZOOM)

Emīls Miglinieks, Siguldas 

pilsētas vidusskolas ķīmijas 

skolotājs

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

6
06.09. plkst. 14.00. - 

15.30
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu pedagogi

tiešsaistes 

seminārs

Projekts "Palīdzēsim bērniem 

iekļauties" 7. Modulis 

"Uzvedības problēmas. 

Agresija no skolēniem pret 

skolēniem."

3 e-vide (MS Teams)

Līga Bērziņa, Latvijas 

Autisma apvienības 

priekšsēdētajā

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

8
08.09. plkst.14.00-

15.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Projekts "ES". 6. modulis 

"Etiķetes kompetences, kas 

veicina veiksmīgu sadarbību 

gan klātienē, gan attālināto 

mācību laikā."

4 e-vide (MS Teams) Ilze Stobova, Mg soc. sc.

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

14
14.09.,05.10.,19.10. 

plkst. 9.00-11.30

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolu vadītāji, 

skolu direktori  

tiešsaistes 

kursi

Mediācija  konfliktu 

risināšanā (pieteikties tikai 

iestāžu vadītājiiem)

8 e-vide

Lelde Kāpiņa, Sertificēta 

mediatore un sistēmiskā 

ģimenes psihoterapeite, 

supervizore

Mg.phil., Mg.sc soc., 

Mg.paed.

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

17
17.09. un 24.09. 

plkst.13.00-16.00

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (7. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 e - vide (MS Teams) Sanita Paula, psihologs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv
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22
22.09., 29.09. plkst. 

15.30-18.15

kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma, valodu 

mācību joma

vidusskolas latviešu 

valodas un 

literatūras skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Iztēli un radošo pašizpausmi 

rosinoši metodiskie 

paņēmieni literatūras mācību 

procesā vidusskolā.

6 e - vide (MS Teams)

Daiga Celmiņa, Rīgas 

Teikas vidusskolas latviešu 

valodas un literatūras 

skolotāja 

Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

22
22., 29.09. 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

22
22. ,29.09. plkst. 16.00-

19.00

veselības un fiziskās 

aktivitātes joma

sporta skolotāji 

pirmsskolā

tiešsaistes 

kursi

Fiziskās aktivitātes 

pirmsskolā – bērna kustību 

prieka sekmēšanai

8 e-vide (Zoom)

Solvita Brezinska, 

Gulbenes pilsētas 

3.pirmsskolas izglītības 

iestāde “Auseklītis”

Iveta Razumovska, 

t.67105534,  

iveta.razumovska@riga.lv

28
28.09. plkst. 13.00 – 

15.00

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori, 

vietnieki

tiešsaistes 

seminārs

Projekts "Durvis" - Rīgas 

Kultūru vidusskola 

"Plānošana - panākumu 

atslēga" 

3 e-vide (MS Teams)

Rīgas Kultūru vidusskolas 

vadības komanda, Inga 

Riemere, direktores 

vietniece

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv 
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