
Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2022. gada NOVEMBRIS
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Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

1

01.11. plkst.15.00-

18.00, 02.11. 

plkst.15.30-18.30, 

03.11., 07.11., 09.11. 

plkst.15.00 - 18.00 u.c.

skolu mācīšanās 

konsultanti

jaunie mācīšanās 

konsutanti

tiešsaistes 

un klātienes 

kursi

Mācīšanās konsultantu 

sagatavošana darbam skolā 

(pieteikšanās, saskaņojot to 

ar izglītības iestādes vadību) 

4.grupa. Tikai Rīgas 

vispārizglītojošām skolām. 

PIETEIKŠANĀS VIETNE 

NOSŪTĪTA RIIMC VĒSTULĒ 

UZ SKOLU e-pastiem

36

e-vide, klātienes 

nodarbības un 

tikšanās izglītības 

iestādēs

Jekaterina Ļežaņina, Jana 

France, Inese Eglīte, 

Sandra Dzelme 

Dace Sondare, t. 67105541, 

dace.sondare@riga.lv

2
02.11. plkst. 13.00-

17.00

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori un 

vietnieki

pieredzes 

seminārs

Mentorings un mentora loma 

skolā
4 e - vide (MS Teams)

Liene Babure -Šabane, 

Circle K Latvia, mācību 

projektu vadītāja; Inese 

Astaševska, Kuldīgas V. 

Plūdoņa vidusskolas 

direktore;  Evija 

Šlokenberga, Jelgavas 

Valsts ģimnāzijas  

dir.vietniece, Gundega 

Muceniece, RVVĢ 

direktore; Guna Pudule, 

Rīgas Teikas vidusskolas 

direktore; Gunta Stepīte, 

Rīgas 49. vidusskolas 

dir.vietniece.                  

Kitija Čipāne, t.67105546, 

kitija.cipane@riga.lv
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2
02.11. plkst. 09.00-

15.00

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

klātienes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (9. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 Kaņiera 15 Iveta Nereta, psiholoģe
Zane Namatēva, t. 67105129, 

zane.namateva@riga.lv

2
02.11., 09.11., 23.11. 

plkst. 15.00-18.00
visi pedagogi visi skolu pedagogi

klātienes un 

tiešsaistes 

kursi

Mūsdienīgs mācību process 

kompetenču pieejas 

īstenošanai 3. modulis 

"Caurviju prasmju apguves 

plānošana un īstenošana 

mācību procesā" 

12
Kaņiera iela 15 un e-

vide (Zoom)

Rasa Dirvēna, Sigita Tama, 

Skola 2030
Iveta Razumovska, t.67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv

3
3.11., 10.11., 17.11. 

plkst. 12.00-15.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mūsdienīga mācību procesa 

plānošana pirmsskolā. 2. 

modulis. Integrēta 

rotaļnodarbība pirmsskolā. 

12 e - vide (MS Teams) Oksana Brūvere, VISC
Sarmīte Katkeviča, t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

3 3.11. plkst.15.00-18.00

valodas un kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma

latviešu valodas un 

literatūras skolotāji

klātienes 

seminārs

Spēle tautasdziesmu apguvei 

un idejas folklorai veltītām 

stundām pamatskolā  

4

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, Mūkusalas 

iela 3

Ginta Pērle-Sīle,

 Latviešu folkloras krātuve,

LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūta pētniece

Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv

3

3.11. - attālināti plkst. 

14.00-17.00; 10.11. - 

klātienē plkst.14.00-

17.00

sākumskolas 

skolotāji, vizuālās 

mākslas skolotāji

klātienes un 

tiešsaistes 

kursi

Mācību satura plānošana 

vizuālajā mākslā sākumskolā 
8

Ms Teams un 

Kaņiera iela 15

Daiga Kalēja - 

Gasparoviča, LU docente

Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv
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3
03.11. plkst.15.00-

18.00
valodu joma svešvalodu skolotāji

klātienes 

metodiskā 

pēcpusdiena

Mācāmies kopā 4

Rīgas Kultūru 

vidusskola, Ganību 

dambis 7

Rīgas Kultūru vidusskolas 

skolotāji

Sarmīte Katkeviča, t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

3 03.11. plkst.10.00 9.-12.klašu skolēni olimpiāde

Rīgas valstspilsētas angļu 

valodas 52. olimpiādes 2. 

posms

Sarmīte Katkeviča, t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

7
7.11., 8.11. plkst. 13.00-

15.30

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Bērna kultūras izpratni 

veicinošs pirmsskolas izglītības 

saturs un metodika - gadskārtu 

svētku tradīcijas pirmsskolā. 

Ziemas cikla gadskārtu 

svētku tradīcijas pirmsskolā

6 e - vide (MS Teams)
Gunta Siliņa-Jasjukeviča, 

LU

Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv

8
08.11. plkst. 10.00-

11.30

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

vadītāju vietniekiem

tiešsaistes 

seminārs

Kas jāņem vērā, plānojot un 

īstenojot rotaļnodarbību 

atbilstoši pirmsskolas 

mācību programmai!

2 e-vide (Zoom)

Silvija Riekstiņa, Ķekavas 

novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības 

iestāde ,,Avotiņš”

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

8
08.11. plkst. 14.00-

17.00

izglītības iestāžu 

vadība, visi skolotāji

skolu direkotri, 

vietnieki un pedagogi

tiešsaistes 

pieredzes 

stāsts

Darbs ar jauniebraucēju un 

Ukrainas civiliedzīvotāju 

bērniem skolā

4 e - vide (MS Teams)

Rīgas 93. vidusskolas un 

Rīgas 22. vidusskolas 

komanda 

Zane Namatēva, t. 67105129, 

zane.namateva@riga.lv
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9

09.11. no 14.00-17.45; 

15.11. no 10.00-13.00; 

22.11. no 10.00-15.00, 

25.11. no 13.00-16.00; 

30.11. no 14.00-17.45; 

02.12. no 14.30-17.30; 

07.12. no 14.00-17.00; 

09.12. no 14.30-17.30; 

13.12. no 10.00 -16.00

pirmsskolas 

mācīšanās 

konsultanti

jaunie mācīšanās 

konsutanti

klatienes un 

tiešsaistes 

kursi

Mācīšanās konsultantu 

sagatavošana darbam 

pirmsskolā.  9.grupa. 

(Pieteikšanās, saskaņojot to 

ar izglītības iestādes vadību. 

Tikai Rīgas pirmsskolām. 

PIETEIKŠANĀS VIETNE 

NOSŪTĪTA uz  KONKRĒTU 

PIRMSSKOLU e-pastiem)

48 e - vide (MS Teams)

Jana Buboviča, RD IKSD, 

I.Stikāne, RPII "Mārdega", 

V.Vītola, pirmsskolas 

pedagoģe, 

A.Puncule,psiholoģe 

I.Gaile, LU u.c.

Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv

9
9., 14.11. plkst.14.00-

16.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā

6 e - vide (MS Teams) Dace Lapiņa, psihologs
Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

9
09.11., 14.11., 24.11. 

plkst. 15.00-18.00

skolu mācību jomu 

koordinatori 

sociālās un 

pilsoniskās mācību 

jomas skolu 

koordinatori

klātienes un 

tiešsaistes 

kursi

Sadarbības un plānošanas 

prasmju attīstīšana mācību 

jomas vadīšanai. 2. modulis. 

Sadarbības veidošana sociālā 

un pilsoniskā mācību jomā  

1.grupa. Tikai Rīgas 

vispārizglītojošām skolām. 

PIETEIKŠANĀS VIETNE 

NOSŪTĪTA RIIMC VĒSTULĒ 

UZ SKOLU e-pastiem

12
Kaņiera iela 15 un e-

vide (Zoom)
Santa Kazaka, Skola 2030 

Iveta Razumovska, t.67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv
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9
09.11., 16.11., 23.11. 

no plkst. 15.30-18.30

skolu mācību jomu 

koordinatori 

kultūras izpratnes un 

pašizpausmes 

mākslā mācību 

jomas koordinarori

tiešsaistes 

kursi

Sadarbības un plānošanas 

prasmju attīstīšana mācību 

jomas vadīšanai. 2. modulis. 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma. Tikai Rīgas 

vispārizglītojošām skolām. 

PIETEIKŠANĀS VIETNE 

NOSŪTĪTA RIIMC VĒSTULĒ 

UZ SKOLU e-pastiem

12 e-vide (MsTeams)
Aija Pridāne,  Dr.Paed., 

LLU

Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv

10
10.11. un 24.11. 

plkst.10.00-13.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mācību satura plānošana un 

īstenošana dizainā un 

tehnoloģijās pirmsskolā 

(4.grupa)

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

dace.sondare@riga.lv

10
10.11. no plkst. 14.30-

17.30

valodas un kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma

vidusskolas latviešu 

valodas skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Padziļinātā kursa "Latviešu 

valoda un literatūra II" 

programma un valsts 

pārbaudes darbs

4 e-vide (Ms Teams)

Inta Urbanoviča, LU 

Humanitāro zinātņu 

fakultātes docente, 

Skola2030 vecākā eksperte

Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv

10
10.11., 16.11., 08.12. 

plkst. 15.00-18.00
visi pedagogi visi skolu pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Mūsdienīgs mācību process 

kompetenču pieejas 

īstenošanai 1. modulis. 

"Pedagogu sadarbības 

organizēšana" 

12 e-vide (Zoom)
Andžela Sokolova, 

Mārupes Valsts ģimnāzija

Iveta Razumovska, t.67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv

11
11.11.plkst 15.30- 

18.00
dabaszinātņu joma

skolas dabaszinātņu 

mācību jomas 

koordinatori

klātienes 

seminārs

Plānotie valsts pārbaudes 

darbi dabaszinātņu jomas 

mācību priekšmetos

4 Kaņieru iela 15
Mihails Basmanovs, Skola 

2030 vecākais eksperts 

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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14
14.11. plkst.15.00 - 

17.30

valodu joma un 

kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma

pamatskolas latviešu 

valodas skolotāji

tiešsaistes 

informatīvs 

seminārs

Plānotais valsts pārbaudes 

darbu statuss un saturs: 

diagnosticējošie darbi 3. un 

6.klasei; centralizētais 

eksāmens  latviešu valodā 

9.klasei.

4 e-vide (Ms Teams) Ineta Smilga, VISC
Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv

14
14.11., 29.11. plkst. 

15.00-17.30 

audzināšanas  

jautājumi
visi pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Vērtību un tikumu izpratnes 

pilnveidošanas iespējas 

skolēnu tikumiskajā  

audzināšanā

6
e-vide (platforma 

Zoom)

Ērika Lanka, Mag, paed, 

Mg.phil, LU lektore

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

15
15.11., 22.11. plkst. 

13.00 - 16.00
matemātikas joma 

pirmsskolas un 

sākumskolas 

pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Matemātikas mācību satura 

apguve kompetencēs balstītā 

pieejā pirmsskolā un 

sākumskolā

8 e-vide (Ms Teams)
Ineta Helmane, Asoc. prof., 

Dr.paed, LU 

Iveta Razumovska, t.67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv

15
15.11. plkst. 13.30-

16.30

izglītības iestāžu 

vadība, visi pedagogi

pirmsskolu vadītāji, 

vietnieki un visi 

pedagogi

tiešsaistes 

pieredzes 

stāsts

Darbs ar jauniebraucēju un 

Ukrainas civiliedzīvotāju 

bērniem pirmsskolā

4 e - vide (MS Teams)

Rīgas 234. pirmsskolas 

izglītības iestādes un Rīgas 

244. pirmsskolas izglītības 

iestādes komanda

Zane Namatēva, t. 67105129, 

zane.namateva@riga.lv

15
15.11.plkst.15.00- 

18.00

skolu mācību jomu 

koordinatori

visu mācību jomu 

skolu koordinatori

tiešsaistes 

pieredzes 

stāsts

Atbalsts pedagogiem 

metodiskajā darbā skolā. 

Pieredzes stāsti. Mārupes 

Valsts ģimnāzijas pieredze.

4 e-vide (Zoom)

Andžela Sokolova un 

mācību jomu vadītāji,  

Mārupes Valsts ģimnāzija

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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16
15.11.plkst.15.00- 

16.30

Izglītības tehnoloģiju 

mācību jomas 

koordinatori

Izglītības tehnoloģiju 

mācību jomas 

koordinatori

informatīvais 

seminārs

Informācija par "Mācību 

satura ieviešanas semināru 

mācību jomu koordinatoriem 

izglītības tehnoloģiju  māčibu 

jomā"

mācību jomu koordinatoriem

izglītības tehnoloģiju mācību 

jomā

2 e-vide (MS Teams)
Jānis Lūsis, IT mentors, 

pašvaldības koodrinators

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

16
16.11. plkst.15.00-

18.00
tehnoloģiju joma

datorikas skolotāji 7.-

9.klasēs

tiešsaistes 

seminārs- 

pieredzes 

stāsts

Mācību satura un pieejas 

īstenošana datorikā 7.-9. 

klasē. Siguldas Valsts 

ģimnāzijas pieredze

4 e-vide
Gunārs Kanbergs, Siguldas 

Valsts ģimnāzija

Dace Sondare, t. 67105541, 

dace.sondare@riga.lv

16
16.11., 30.11., 07.12. 

plkst.15.00-18.00
visi pedagogi visi skolu pedagogi

tiešsaistes 

kursi

Mūsdienīgs mācību process 

kompetenču pieejas 

īstenošanai. 2. modulis. 

"Efektīva mācību stunda" 

12  e-vide (Zoom)
Liene Trūpa, Ogres 1. 

vidusskola

Iveta Razumovska, t.67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv

21
21.11., 24.11., 29.11. 

plkst.15.00-18.00

valodu joma un 

kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma

pamatskolas latviešu 

valodas skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Latviešu valodas stundas 

plānošana 8. un 9.klasē, 

ieviešot kompetencēs 

balstītas mācības 

12 e-vide (Ms Teams)

Santa Mežvēvere, Ogres 

Izglītības pārvaldes 

metodiķe,

Lielvārdes pamatskola

Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv

21
21.11., 24.11. 

plkst.10.00-13.00

veselības un fiziskās 

aktivitātes joma

pirmsskolas sporta 

pedagogi

klātienes 

kursi

Mūsdienīga sporta 

rotaļnodarbība
8 Kaņiera iela 15

Evita Bērziņa, Mārupes 

novada PII "Zeltrīti"; Agrita 

Bērtiņa, sporta pedagogs 

"Mazais dara"

Iveta Razumovska, t.67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv
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23
23.11. plkst. 13.00-

16.30

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas  

izglītības iestādes 

vadītāji un metodiķi

tiešsaistes 

pieredzes 

seminārs

Kā palīdzēt jaunajam 

pedagogam pirmsskolā - 

vadības atbalsts un 

izaicinājumi

4 e - vide (MS Teams)

Anitra Meiere, Dobeles PII 

''Zvaniņš"' vadītāja, Inese 

Šīmane, Mārupes novada 

pašvaldības PII "Zīļuks" 

vadītāja ; Aija Krūmiņa, 

Bauskas novada PII 

"Dartija" metodiķe; Vineta 

Jonīte, Rīgas 49. PII 

vadītāja, Jana Bergmane, 

Rīgas 5. PII '' Čiekuriņš"  

vadītāja; Dace Nordmane, 

Rīgas PII "Viršu dārzs" 

metodiķe

Kitija Čipāne, t.67105546, 

kitija.cipane@riga.lv

23
23.11.,28.11.,12.12.plks

t.15.00-18.00

skolu mācību jomu 

koordinatori

visu jomu skolu 

mācību jomu 

koordinatori

tiešsaistes 

kursi

Sadarbības un plānošanas 

prasmju attīstīšana mācību 

jomas vadīšanai. Efektīva 

plānošana un metodiskā 

darba organizēšana, 

1.modulis, 6. grupa. Tikai 

Rīgas vispārizglītojošām 

skolām. PIETEIKŠANĀS 

VIETNE NOSŪTĪTA RIIMC 

VĒSTULĒ UZ SKOLU e-

pastiem

12 e-vide (Zoom)
Aira Kumerdanka,LU SIIC 

eksperte

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2022. gada NOVEMBRIS

Sākum

a 

datums

Norises datumi, laiki Mērķa grupa
Mērķgrupas 

precizējums

Profesionāl

ās 

pilnveides 

pasākuma 

forma

Pasākuma nosaukums

Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

25
25.11. plkst.10.00-

13.00

pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotāji

pirmsskolu izglītības 

iestāžu pedagogi, 

kas strādā 1,5 – 3 

gadus vecu bērnu 

grupā.

tiešsaistes 

kursi

Kā atpazīt bērnu ar attīstības 

traucējumiem?
4 e - vide (MS Teams)

Rīgas 273.pirmsskolas 

izglītības iestādes 

konsultatīvā centra vadītāja 

Jana Buboviča, izglītības 

psiholoģe Agnese Puncule

Rīgas 273.pirmsskolas 

izglītības iestādes 

konsultatīvais centrs. Vadītāja 

Jana Buboviča, tālr.  67848837, 

kcr273pii@riga.lv.

25
25.11.,06.12.,08.12. 

plkst.15.00-18.00
dabaszinātņu joma

sākumskolas 

dabaszinību skololāji

tiešsaistes 

kursi

Skolēnu kompetences 

attīstīšana dabaszinībās 

sākumskolā

12 e-vide (Zoom) Daiga Kalniņa, LU
Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

28
28.11. un 07.12. 

plkst.15.30-18.30

sociālā un pilsoniskā 

joma

sociālo zinību 

pedagogi 7.-9.klasē

tiešsaistes 

kursi

Sociālās zinības 7.-9. klase. 

1.modulis
8 e - vide (MS Teams)

Sandra Erinovska, Olaines 

1. vidusskola

Iveta Razumovska, t.67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv

29
29.11. plkst. 12.30-

15.30
valodu joma

latviešu valodas un 

literatūras skolotāji 

(Lat2)

klātienes 

seminārs 

Metodiskā pēcpusdiena 

Rīgas Purvciema vidusskolā 

"Tekstpratība un radošo 

spēju pilnveide kompetenču 

izglītībā latviešu valodas un 

literatūras stundās"

4
Rīgas Purvciema 

vidusskola 

Aija Studente, Ilze Gailāne, 

Guna Vīlipa, Vineta Jēgere, 

latviešu valodas un 

literatūras skolotājas

Aija Krečko, t..67105545, 

aija.krecko@riga.lv

30
30.11.plkst 10.00- 

13.00
9.-12. klašu skolēni 

tiešsaistes 

olimpiāde

Bioloģijas 45. olimpiādes 2. 

posms 9.- 12. klašu 

skolēniem     

e- vide
Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv
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