
Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns. Mācību olimpiādes.

2021. gada JANVĀRIS. 

Sākum

a 

datums

Norises datumi, laiki Mērķa grupa
mērķgrupas 

precizējums

profesionāl

ās 

pilnveides 

pasākuma 

forma

Pasākums

Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

4 04.01. plkst.10.00

8.-9.klases skolēni 

(latviešu 

mācībvalodas 

izglītības iestādes)

tiešsaistes 

olimpiāde

47. latviešu valodas un 

literatūras valsts olimpiādes 

2. posms (Rīgas pilsētas) 8. - 

9. klašu skolēniem

e-vide 
Aija Krečko, t. 67105545, 

aija.krecko@riga.lv

5
05.01. un 07.01. 

plkst.14.00-17.15
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

6 06.01. plkst.14.00 visi skolotāji 3. - 9. klašu skolotāji
tiešsaistes 

seminārs

Izmantojamie digitālie rīki 

attālināto mācību procesā
4 e - vide (Zoom)

Gundega Ozola, Mārupes 

Valsts ģimnāzijas skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

7

07.01. un 8.01. plkst. 

9.00-12.00, 15.01. un 

22.01. plkst. 14.00-

17.00

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Mērķtiecīgas mācību vides 

veidošana un mācību 

procesa organizēšana 

pirmsskolā (1.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

7
07.01. un 11.01. plkst. 

9.00-12.00

izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (1. 

grupa) KURSI IR PAR MAKSU

8 e - vide (Zoom) Inga Dreimane, psihologs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

7
07.01. plkst. 15.00-

18.00
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu skolotāji, kuri 

sāk darbu Ms Teams

tiešsaistes 

seminārs

Microsoft Teams 

izmantošana skolas darbā 
4

e - vide (Microsoft 

Teams)

Ingrīda Priedīte, Rīgas 

Teikas vidusskolas 

direktores vietniece 

izglītības jomā mācību 

darbā

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv
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forma
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mstunda
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12 12.01. plkst.10.00

8.-10. un 11.-12. 

klašu skolēni divās 

grupās

tiešsaistes 

olimpiāde

Rīgas informātikas 

(programmēšanas)  34. 

olimpiāde

e-vide

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

12
12.01., 14.01. plkst. 

15.00-16.30
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu skolotāji, kuri 

sāk darbu Ms Teams

tiešsaistes 

seminārs

Microsoft Teams 

izmantošana skolas darbā (1. 

grupa)

4
e - vide (Microsoft 

Teams)

Tālivaldis Mežis, Rīgas 25. 

vidusskolas direktora 

vietnieks

Dace Sondare, 

dace.sondare@riga.lv, 

t.67105541

11
11.01., 13.01. 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

12
12.01. plkst. 15.00-

18.00
visi skolotāji

vispārizglītojošo 

skolu skolotāji, kuri 

sāk darbu Ms Teams

tiešsaistes 

seminārs

Microsoft Teams 

izmantošana skolas darbā 
4

e - vide (Microsoft 

Teams)

Ingrīda Priedīte, Rīgas 

Teikas vidusskolas 

direktores vietniece 

izglītības jomā mācību 

darbā

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

12
12.01. un 14.01. 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

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

13 13.01. plkst.10.00 9.-12. klases skolēni
tiešsaistes 

olimpiāde

Franču valodas 51. 

olimpiādes 2.posms
e-vide

Sarmīte Katkeviča, t. 

67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

14
14.01., 18.01. 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
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s
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14
14.01. un 20.01. plkst. 

15.00-17.15 
audzināšanas  joma 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 15.01. plkst.10.00 9.-12. klases skolēni
tiešsaistes 

olimpiāde

Fizikas valsts 71. olimpiādes 

2.posms (Rīgas pilsētas) 9-12 

klases skolēniem 

e-vide
Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

18 18.01. plkst. 10.00
11.-12. klases 

skolēni 

tiešsaistes 

olimpiāde

47.latviešu valodas un 

literatūras valsts olimpiādes 

2.posms (Rīgas pilsētas) 11.-

12.kl. skolēniem

e-vide 
Aija Krečko, t. 67105545, 

aija.krecko@riga.lv

19 19.01.plkst.14.00 visi skolotāji 3.-9.klašu skolotāji
tiešsaistes 

seminārs

Izmantojamie digitālie rīki 

attālināto mācību procesā
4 e - vide (Zoom)

Gundega Ozola, Mārupes 

Valsts ģimnāzijas skolotāja

Sandra Graudiņa, t. 

67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

19

19.01., 20.01., 26.01. 

27.01.  plkst.15.00-

17.15

visi skolotāji
tiešsaistes 

seminārs

Formatīvā un summatīvā 

vērtēšana, uzsākot 

pilnveidotā mācību satura 

īstenošanu

12
e-vide (Microsoft 

Teams)

Mihails Basmanovs, 

Skola2030 eksperts

Aija Krečko, t. 67105545, 

aija.krecko@riga.lv

19

19.01., 21.01., 26.01. 

plkst.15.00-16.30; 

29.01. plkst.15.00-

17.15

visi skolotāji
tiešsaistes 

kursi

Attālinātais skolotāja darbs 

un uzdevumu veidošana 

Microsoft Teams vidē

9
e - vide (Microsoft 

Teams)

Tālivaldis Mežis, Rīgas 25. 

vidusskolas direktora 

vietnieks

Aija Krečko, t. 67105545, 

aija.krecko@riga.lv

21
21.01. plkst.15.00-

18.00
tehnoloģiju joma

dizaina un 

tehnoloģiju skolotāji
seminārs

Skolēna snieguma vērtēšana 

dizaina un tehnoloģiju 

mācību procesā

4 e - vide (Zoom)

Evija Rozentāle, Rīgas 

Kultūru vidusskolas 

direktora vietniece

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv
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26 26.01. plkst. 10.00
10.-12. klases 

skolēni 

tiešsaistes 

olimpiāde

Ekonomikas 22. olimpiādes 

2.posms 10.-12.klašu 

skolēniem

e-vide 

Iveta Razumovska, t. 

67105534, 

iveta.razumovska@riga.lv

29
29.01. plkst.10.00 - 

15.00
9.-12. klašu skolēni

tiešsaistes 

olimpiāde

Matemātikas valsts 71. 

olimpiādes 2.posms
e-vide

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv
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