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s
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4

04.05. plkst. 20:00; 

05.05. plkst. 14:00-

16:00

matemātikas joma

5.-9.klašu 

matemātikas 

skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Pieredzes apmaiņa  matemātikas 

mācībām attālināti
4 e-vide (Zoom)

Gundega Ozola, 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas matemātikas 

skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv

5
5.05., 12.05. 

plkst.10.00-11.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Noderīgi rīki skolotāja darba 

mapei
5 e-vide ZOOM Bruno Bahs

Dace Sondare, 

dace.sondare@riga.lv, 

t.67105541

5
05.05. plkst. 15.00-

17.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Vērtēšana attālinātā mācību 

procesā
2

e-vide (Zoom 

platforma)

Pāvels Pestovs, 

Skola2030 eksperts, 

Rīgas 72. vidusskolas 

direktora vietnieks

Aija Krečko, t.67105545, 

aija.krecko@riga.lv

6
06.05. plkst.10.00-

12.15

izglītības iestāžu 

vadība
pirmsskolu vadība

tiešsaistes 

seminārs

Vadītājs, komanda, komunikācija. 

Pārmaiņu-krīzes laiks.
3

e-vide (Webex 

meeting)

Indra Markova, 

sertificēta supevizore, 

koučs un Audemio.lv 

vadītāja, vairākas reizes 

bijusi atbildīga par 

pārmaiņu procesiem 

dažādās organizācijās

Zane Namatēva, t. 

67105129, 

zane.namateva@riga.lv

6
06.05. plkst. 15.00-

17.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Vērtēšana attālinātā mācību 

procesā
2

e-vide (Zoom 

platforma)

Pāvels Pestovs, 

Skola2030 eksperts, 

Rīgas 72.vidusskolas 

direktora vietnieks

Aija Krečko, t.67105545, 

aija.krecko@riga.lv

7
07.05., 11.05. plkst 

15.30 - 18.30

dabaszinātņu joma, 

visi skolotāji
Fizikas skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Pārbaužu darbu veidošana 

attālinātā apmācībā, izmantojot 

Socrative platformu.

8
e-vide (Zoom 

platforma)

Aldis Bērziņš, Rīgas 

Kultūru vidusskolas 

skolotājs

Daina Keidāne, t.67105550, 

daina.keidane@riga.lv

 

1



Pieteikšanās uz pasākumiem

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

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns

2020. gada MAIJS

Sākum

a 

datums

Norises datumi, laiki Mērķa grupa
mērķgrupas 

precizējums

profesionāl

ās 

pilnveides 

pasākuma 

forma

Pasākums

Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

7
07.05., 11.05. plkst. 

14.00-17.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas pedagogiem 

bērnu tiesību aizsardzības jomā
8

e-vide (Zoom 

platforma)

Inga Dreimane, 

psiholoģe

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

7
07.05. plkst. 14.00-

16.30
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Vērtēšana un atgriezeniskās 

saites nodrošināšana, mācot un 

mācoties tiešsaistē

4
e - vide (Microsoft 

Teams)

Jekaterina Ļežaņina, 

Rīgas 86. vidusskola

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534

8
08.05.,13.05. plkst 

15.00

vispārizglītojošo 

skolu pedagogi

tiešsaistes 

seminārs

Microsoft Teams - stundu 

veidošanai un uzdevumu 

vērtēšanai

4
e - vide  (YouTube  

tiešsaiste)

Vladislavs Nazarenko, 

Rīgas74. vidusskola

Daina Keidāne, 

Daina.keidane@riga.lv, 

t.67105550

8
08.05. plkst.13.00-

15.15
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Tiešsaistes tikšanās - ērti, 

efektīvi, droši
3

e-vide (Webex 

meeting)

Indra Markova, 

sertificēta supevizore, 

koučs un Audemio.lv 

vadītāja, Datu valsts 

inspekcijas apstiprināta 

datu aizsardzības 

speciālista kvalifikācija

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

8
08.05. plkst.13.00-

15.15

kultūras izpratne un 

pašizpausme 

mākslā joma

mūzikas skolotāji
tiešsaistes 

seminārs

Attālināts mācību process 

mūzikas mācībā
4 e-vide

Rūta Kanteruka, Rīgas 

Starptautiskā skola 

Iveta Razumovska, 

iveta.razumovska@riga.lv, 

t.67105534
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11
11.05., 14.05., 19.05. 

plkst. 14.00  -15.30
audzināšanas joma

tiešsaistes 

kursi

Sociāli emocionālā  intelekta 

attīstība mācību un audzināšanas 

procesā

6
e-vide (Zoom 

platforma)

Sandra Pallo, Mg.paed, 

RSU programmas 

"Organizāciju 

menedžments" vadītāja 

Kitija Čipāne,  t.67105546,  

kitija.cipane@riga.lv

12
12.05. plkst.13.00-

14.30

izglītības iestāžu 

vadība

skolu direktori, 

vietnieki

iešsaistes 

seminārs

Projekts "Durvis"  (7. seminārs) 

"Kā organizēt mācību procesu 

attālināti. Rīgas 49. vidusskolas 

pieredze MS Teams vidē"

4
e-vide (Microsoft 

Team)

Rīgas 49. vidusskolas 

vadības komanda

Sandra Cīrule, t.67105579, 

sandra.cirule@riga.lv 

12
12.05. plkst.14.00-

16.15
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Tiešsaistes tikšanās - ērti, 

efektīvi, droši
3

e-vide (Webex 

meeting)

Indra Markova, 

sertificēta supevizore, 

koučs un Audemio.lv 

vadītāja, Datu valsts 

inspekcijas apstiprināta 

datu aizsardzības 

speciālista kvalifikācija

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

13

13.05., 20.05., 27.05., 

03.06. plkst.10.00-

12.15

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolu izglītības 

iestāžu vadītāji

tiešsaistes 

supervīzija

Supervīzija pirmsskolu 

vadītājiem: atbalsts pārmaiņu 

laikā

12
e-vide (Webex 

meeting)

Indra Markova, 

sertificēta supevizore, 

koučs un Audemio.lv 

vadītāja

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

13
13.05., 20.05. 

plkst.14.00-16.15
visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Kā atvieglot mācību procesa 

organizēšanu, balstoties uz 

problēmsituāciju risināšanas 

metodiku?

6 e-vide tiks precizēta Ilze Stobova, Mg soc. sc.

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

14
14.05., 21.05., 28.05. 

plkst.10.00-12.15

izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

metodiķi

tiešsaistes 

kursi

Mācīšanās darbībā "Action 

learning" pirmsskolas izglītības 

iestāžu metodiķiem

12
e-vide (Zoom 

platforma)

Lāsma Poļikeviča, 

sertificēts koučs

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv
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14
14.05., 22.05. 

plkst.14.00-17.00
valodu joma svešvalodu skolotāji

tiešsaistes 

kursa 

modulis

Atbalsts pedagogiem kompetenču 

pieejas ieviešana mācību procesā. 

4. modulis "Mācību sasniegumu 

vērtēšana"

12
e-vide (Zoom 

platforma)

Andžela Sokolova, 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas  dir. vietniece

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

19 19.05. plkst. 10.-12.15

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

skolotāji

iešsaistes 

seminārs

Darāmo darbu saraksts - resurss 

personīgajam atbalstam pārmaiņu-

krīzes laikā un attālināta darba 

apstākļos

3
e-vide (Webex 

meeting)

Indra Markova, 

sertificēta supevizore, 

koučs un Audemio.lv 

vadītāja

Zane Namatēva, 

t.67105129, 

zane.namateva@riga.lv

20
20.05., 27.05. plkst. 

14.00-17.00
visi skolotāji

tiešsaistes 

kursi

Speciālās zināšanas pedagogiem 

bērnu tiesību aizsardzības jomā
8

e-vide (Zoom 

platforma)

Inga Dreimane, 

psiholoģe

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

28

28.04. plkst. 20:00; 

29.04. plkst. 14:00-

16:00

matemātikas joma

5.-9.klašu 

matemātikas 

skolotāji

kursi
Pieredzes apmaiņa  matemātikas 

mācībām attālināti
4 e-vide (Zoom)

Gundega Ozola, 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas matemātikas 

skolotāja

Sandra Graudiņa, 

t.67105540, 

sandra.graudina@riga.lv
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