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27.aug
27.08. plkst.9.00 - 

13.30

tehnoloģiju jomas 

un dabaszinību 

jomas skolotāji

dizaina un 

tehnoloģiju, fizikas, 

dabaszinību 

skolotāji, kuri 

2020./21.m.g. mācīs 

7.klasē 

inženierzinības

seminārs

Mācību satura plānošana un 

īstenošana inženierzinībās 7. 

klasē

6
RIIMC, Kaņiera iela 

15

Jānis Čilipāns, Smārdes 

pamatskolas skolotājs

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

3
3.09., 8.09. un 10.09. 

plkst.16.00 - 19.00

pirmsskolas 

izgītības iestāžu 

skolotāji

kursi

Darba lapu veidošana un 

ilustrēšana Word programmā 12
RIIMC, Kaņiera iela 

15

Diāna Zvejniece, Rīgas 

47. vidusskolas 

informātikas skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

4 4.09. plkst. 15.00-18.00
valodu jomas 

skolotāji

latviešu valodas 

skolotāji 

metodiskais 

seminārs

Latviešu valodas 10.klases 

stundu plānošana (Latviešu 

valoda I). No standarta līdz 

stundas modelēšanai.

4
RIIMC, Kaņiera iela 

16

Inita Stāmure, Mārupes 

Valsts ģimnāzija

Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

7
7.09., 14.09.,28.09. 

plkst.15.00-18.00

kultūrizglītības 

jomas skolotāji

teātra mākslas 

skolotāji vidusskolā

metodiskais 

seminārs

Teātra mākslas kā 10.klases 

mācību priekšmeta satura 

apguves plānošana no 

standarta līdz mācību stundai 

12
RIIMC, Kaņiera iela 

16

Sandra Dambiniece, 

Rīgas 6.vidusskolas 

teātra mākslas, latviešu 

valodas un liteartūras 

skolotāja

Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

7

07.09., plkst.10.30 - 

13.30, 10.09. plkst. 

10.00-13.00, 09.10. un 

16.10. plkst. 14.00-

17.00

pirmsskolas 

izgītības iestāžu 

skolotāji

kursi

Mērķtiecīgas mācību vides 

veidošana un mācību 

procesa organizēšana 

pirmsskolā (3.grupa)

16

e-vide (Zoom 

platforma) un RIIMC, 

Kaņiera  iela 15

Anitra Meiere, Inese 

Eglīte

Dace Sondare,

t.67105541,

dace.sondare@riga.lv
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8

08.09., plkst.10.30-

14.00, 09.09. plkst. 

10.30-13.00 un 18.09., 

25.09. plkst. 14.00-

17.00

pirmsskolas 

izgītības iestāžu 

skolotāji

kursi

Mērķtiecīgas mācību vides 

veidošana un mācību 

procesa organizēšana 

pirmsskolā (2.grupa)

16
RIIMC, Kaņiera  iela 

15

Anitra Meiere, Inese 

Eglīte

Dace Sondare,

t.67105541,

dace.sondare@riga.lv

15 15.09. plkst.9.00-15.00
izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki
kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem 

(10. grupa) KURSI IR PAR 

MAKSU

8
RIIMC, Kaņiera iela 

15
Iveta Grāvīte, psiholoģe

Zane Namatēva, 

t. 67105129, 

zane.namateva@riga.lv

16
16.09. un 23.09.plkst. 

15.00-17.00
audzināšanas joma kursi

Vecāku un pedagogu 

savstarpējās komunikācijas 

problēmas un risinājumi

6
RIIMC, Kaņiera iela 

15, zālē

Kadrija Beirote, Rīgas 6. 

vidusskolas skolotāja

Kitija Čipāne,                     t. 

67105546, 

kitija.cipane@riga.lv

16
16., 17.09. plkst. 10.00 -

14.30

pirmsskolas 

izgītības iestāžu 

skolotāji

skolotāju palīgi kursi

Skolotāju palīgu 

pedagoģiskās kompetences 

mācību un audzināšanas 

darbā pirmsskolā.  KURSI IR 

PAR MAKSU!

12
RIIMC, Kaņiera iela 

15

Dace Lapiņa, psiholoģe, 

Ilona Mennika, Rīgas 

pirmsskolas izglītības 

iestāde "Mārdega''

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

18
18.09. plkst.14.00 - 

17.00

sākumskolas 

skolotāji

sākumskolas 

skolotāji, kuri māca 

datoriku 1.klasē  

(nav informātikas vai 

datorikas skolotāji)

kursi
Mācību satura plānošana un 

īstenošana datorikā 1.klasē
4

RIIMC, Kaņiera iela 

15

Gundega Ozola, 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv
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21
21., 30.09. plkst. 15.00-

18.00
visi skolotāji kursi

Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā

8
RIIMC, Kaņiera  iela 

15

Ligita Landzmane, 

juriste, psiholoģe

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

22 22.09. plkst.9.00-15.00
izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki
kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem 

(11. grupa) KURSI IR PAR 

MAKSU

8
RIIMC, Kaņiera iela 

15

Alla Andrejeva, 

psiholoģe

Zane Namatēva, 

t. 67105129, 

zane.namateva@riga.lv

24
24.09.,08.10..plkst.15.0

0 - 18.00

sākumskolas 

skolotāji

1.-4. klašu 

dabaszinību skolotāji
kursi

1.-4.klašu dabaszinību 

mācību stundas 

sasniedzamais rezultāts un  

attīstošas atgriezeniskās 

saites organizēšanas 

paņēmieni

8
RIIMC, Kaņiera  iela 

15

Zina Jonušaite, Babītes 

vidusskolas dabaszinību 

skolotāja

Daina Keidāne, t.67105550   

daina.keidane@riga.lv

25
25.09. un 30.09. plkst. 

14.00-17.00

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas izgītības 

iestāžu vadītāji
kursi

Kā nepieļaut profesionālo 

izdegšanu un stiprināt 

komandu pret stresu 

pirmsskolas izglītības iestādē

8
RIIMC, Kaņiera iela 

15
Anna Plisko, psiholoģe

Kitija Čipāne,                     t. 

67105546, 

kitija.cipane@riga.lv

28
28.09. plkst.15.00-

18.00

kultūrizglītības 

jomas skolotāji

mūzikas, teātra 

mākslas, vizuālā 

mākslas skolotāji, 

kuri 10.klasē māca 

kursu "Kultūras 

pamati" vai "Kultūra 

un māksla I"

seminārs

Mācību saturs un pieejas 

akcenti Kultūras pamatos un 

Kultūra un māksla I 

4
RIIMC, Kaņiera iela 

15

Inese Pitkeviča, Rīgas 

Kultūru vidusskolas 

direktora vietniece

Dace Sondare,

t.67105541,

dace.sondare@riga.lv
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29
29.09. un 6.10. 

plkst.15.00-18.00

veselības un 

fiziskās aktivitātes 

mācību jomas 

skolotāji

sporta skolotāji kursi

Atbalsts pedagogiem 

kompetenču pieejas 

ieviešanā mācību procesā 

8

e-vide (Zoom 

platforma) un RIIMC, 

Kaņiera  iela 15

Gunta Falka

Iveta Razumovska, t 

67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv 

Datumi tiks precizēti 

mājas lapā, 

pieteikšanās no 

31.augusta

valodu joma

7. un 10.klašu 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāji

metodiskais 

seminārs

Latviešu valodas mācību 

stundu plānošana. No 

standarta līdz stundas 

modelēšanai.

12
RIIMC, Kaņiera iela 

15

Inita Stāmure, Mārupes 

Valsts ģimnāzija

Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

Datumi tiks precizēti 

mājas lapā, 

pieteikšanās no 31. 

augusta

valodu joma

1. un 4.klašu latviešu 

kā otrās valodas 

skolotāji

metodiskais 

seminārs

1.un 4. klašu latviešu kā otrās 

valodas mācību stundu 

plānošana. No standarta līdz 

stundas modelēšanai.

12
RIIMC, Kaņiera iela 

15

Aija Krečko, t.: 67105545; 

aija.krecko@riga.lv

 

4


