
Pieteikšanās uz pasākumiem
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Sākum

a 

datums

Norises 

datumi, laiki
Mērķa grupa

Mērķa grupas 

precizējums

Profesionālās 

pilnveides 

forma

Pasākuma nosaukums

Program

mstunda

s

Norises vieta Lektori Kontaktpersona

1
01.02. 

plkst.10.00

11.-12.klases 

skolēni
olimpiāde

Rīgas valstspilsētas latviešu valodas 

un literatūras 49. olimpiādes 

2.posms

Aija Krečko, t. 67105545, 

Aija.Krecko@riga.lv

1

01.02. 

plkst.15.30-

18.30

Sociālā un pilsoniskā 

joma (sociālās 

zinības, vēsture, 

politika, ekonomika); 

dabaszinību joma

Ķīmijas, fizikas, 

bioloģijas, 

ģeogrāfijas, 

sociālās zinības 

un vēstures 

skolotāji, kas 

māca 9.klasē

tiešsaistes 

seminārs

Starpdisciplinārais diagnosticējošais 

darbs 9.klasē (Sociālās un 

pilsoniskās, dabaszinātņu mācību 

jomu starpdisciplinārs saturs) 

4 e-vide

Santa Kazaka, Skola2030 

vecākā eksperte; Mihails 

Basmanovs, Skola2030 

vecākais eksperts

Iveta Razumovska, t. 

67105534, 

Iveta.Razumovska@riga.lv; 

Daina Keidāne, 7. 67105550. 

Daina.Keidane@riga.lv

3
03.02. plkst.9.00 

- 14.00

9.-12. klašu 

skolēni
olimpiāde

Matemātikas valsts 73. olimpiādes 

2.posms

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

6
06.02.plkst.10.0

0-13.00

Veselības un fiziskās 

aktivitātes joma 

(sports, veselība)

sporta skolotāji 

pirmsskolā

klātienes 

seminārs

Āra fiziskās aktivitātes pirmsskolā – 

Sniegavīram pa pēdām
4

Rīgas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Kamolītis", 

Iļģuciema iela 4

Dace Ozola, Rīgas 

pirmsskolas izglītības 

iestāde "Kamolītis"

Iveta Razumovska, t. 

67105534, 

Iveta.Razumovska@riga.lv

6

06.02., 08.02. 

plkst. 13.00-

15.30

Pirmsskolas skolotāji tiešsaistes kursi

Bērna kultūras izpratni veicinošs 

pirmsskolas izglītības saturs un 

metodika - gadskārtu svētku 

tradīcijas pirmsskolā. Pavasara cikla 

gadskārtu svētku tradīcijas 

pirmsskolā

6 MS Teams
Gunta Siliņa-Jasjukeviča, 

LU

Aija Krečko, t.: 67105545, 

aija.krecko@riga.lv

7
07.02. 

plkst.10.00

10.-12.klašu 

skolēni
olimpiāde

Rīgas valstspilsētas ģeogrāfijas 40. 

olimpiādes 2.posms
Dace Sondare, t. 67105541, 

Dace.Sondare@riga.lv

1

https://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-11-12-klasem-01022023/3203
https://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-11-12-klasem-01022023/3203
https://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-11-12-klasem-01022023/3203
https://riimc.lv/lv/events/starpdisciplinarais-diagnosticejosais-darbs-9klase-socialas-un-pilsoniskas-dabaszinatnu-macibu-jomu-starpdisciplinars-saturs-attalinati/4217
https://riimc.lv/lv/events/starpdisciplinarais-diagnosticejosais-darbs-9klase-socialas-un-pilsoniskas-dabaszinatnu-macibu-jomu-starpdisciplinars-saturs-attalinati/4217
https://riimc.lv/lv/events/starpdisciplinarais-diagnosticejosais-darbs-9klase-socialas-un-pilsoniskas-dabaszinatnu-macibu-jomu-starpdisciplinars-saturs-attalinati/4217
https://riimc.lv/lv/events/starpdisciplinarais-diagnosticejosais-darbs-9klase-socialas-un-pilsoniskas-dabaszinatnu-macibu-jomu-starpdisciplinars-saturs-attalinati/4217
https://riimc.lv/lv/events/matematikas-olimpiade-9-12-klasem-03022023-plkst-900/4057
https://riimc.lv/lv/events/matematikas-olimpiade-9-12-klasem-03022023-plkst-900/4057
https://riimc.lv/lv/events/ara-fiziskas-aktivitates-pirmsskola-sniegaviram-pa-pedam-klatiene/4218
https://riimc.lv/lv/events/ara-fiziskas-aktivitates-pirmsskola-sniegaviram-pa-pedam-klatiene/4218
https://riimc.lv/lv/events/berna-kulturas-izpratni-veicinoss-pirmsskolas-izglitibas-saturs-un-metodika-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-pavasara-cikla-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-attalinati/4219
https://riimc.lv/lv/events/berna-kulturas-izpratni-veicinoss-pirmsskolas-izglitibas-saturs-un-metodika-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-pavasara-cikla-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-attalinati/4219
https://riimc.lv/lv/events/berna-kulturas-izpratni-veicinoss-pirmsskolas-izglitibas-saturs-un-metodika-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-pavasara-cikla-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-attalinati/4219
https://riimc.lv/lv/events/berna-kulturas-izpratni-veicinoss-pirmsskolas-izglitibas-saturs-un-metodika-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-pavasara-cikla-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-attalinati/4219
https://riimc.lv/lv/events/berna-kulturas-izpratni-veicinoss-pirmsskolas-izglitibas-saturs-un-metodika-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-pavasara-cikla-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-attalinati/4219
https://riimc.lv/lv/events/berna-kulturas-izpratni-veicinoss-pirmsskolas-izglitibas-saturs-un-metodika-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-pavasara-cikla-gadskartu-svetku-tradicijas-pirmsskola-attalinati/4219
https://riimc.lv/lv/events/geografijas-olimpiade-10-12-klasem-07022023/3207
https://riimc.lv/lv/events/geografijas-olimpiade-10-12-klasem-07022023/3207
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7

07.,14.,21., 

28.02. pklst. 

15.00-17.15

Valodu joma 

(latviešu valoda, 

mazākumtautību 

valoda, svešvaloda)

latviešu, angļu, 

krievu, vācu 

valodas 

skolotāji

tiešsaistes kursi
Solis pretī pārmaiņām, ieviešot 

jauno mācību saturu
6 e-vide Iveta Aunīte, psiholoģe

Sarmīte Katkeviča, 

t.67105581, 

sarmite.katkevica@riga.lv

8

08.02. un 24.02. 

plkst. 13.00-

15.15

Pirmsskolas skolotāji

pirmsskolas 

izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes kursi
Sociālās vides un emocionālās 

inteliģences loma bērna audzināšanā
6 e-vide (Zoom)

Daira Liepiņa,  Rīgas 180. 

pirmsskolas izglītības 

iestāde, vad.vietn.

Sandra Cīrule, t. 67105579, 

sandra.cirule@riga.lv

9
09.02.plkst. 

10.00-14.30

Izglītības iestāžu 

vadība

pirmsskolu 

izglītības 

iestāžu vadītāji 

un vietnieki

klātienes kursi

Pirmsskolas izglītības iestādes mērķi 

un darba prioritātes  - kā izvirzīt, kā 

plānot, kā sasniegt

6 Kaņiera 15

Ligita Dambe, pirmskolas 

izglītības iestāde "Vilnītis", 

Salacgrīvas novads, 

iestādes vadītājas 

vietniece izglītības jomā

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

9

09.02. un 16.02. 

plkst. 12.30-

14.45, 02.03. 

plkst. 12.20-

14.00

Pirmsskolas skolotāji

jaunie 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāžu  

skolotāji

tiešsaistes kursi

Jauno pirmsskolas pedagogu 

profesionālo kompetenču pilnveide. 1. 

modulis. Bērna attīstība un uzvedība 

dažādos vecuma posmos, to ietekmējošie 

faktori, agresiju pastiprinošie faktori.

8 e-vide Agnese Aspere, psihologs
Kitija Čipāne, t. 67105546, 

Kitija.Cipane@riga.lv

9
09.02. 

plkst.10.00

8.-9.klašu 

skolēni
olimpiāde

Rīgas valstspilsētas latviešu valodas 

un literatūras 49. olimpiādes 

2.posms

Aija Krečko, t. 67105545, 

Aija.Krecko@riga.lv

13
13., 20.02. plkst. 

14.00-16.30
Visi skolotāji

tiešsaistes 

seminārs

Speciālās zināšanas pedagogiem 

bērnu tiesību aizsardzības jomā
6

e - vide (MS 

Teams)
Dace Lapiņa, psihologs

Inga Liepniece, t.67105544, 

inga.liepniece@riga.lv

16

16.02. -

attālināti; 23.02. 

klātienē, 

plkst.15.00-

18.00

Pirmsskolas skolotāji

1.nodarbība- 

tiešssaistē, 

2.nodarbība- 

klātienē

Bērna radošās darbības pieredzes 

bagātināšana vizuālajā mākslā 

pirmsskolā

8

e-vide (Ms 

Teams) un 

Kaņiera iela 15

Daiga Kalēja -

Gasparoviča, LU docente

Aija Krečko, t.: 67105545, 

aija.krecko@riga.lv

2

https://riimc.lv/lv/events/solis-preti-parmainam-ieviesot-jauno-macibu-saturu-attalinati/4220
https://riimc.lv/lv/events/solis-preti-parmainam-ieviesot-jauno-macibu-saturu-attalinati/4220
https://riimc.lv/lv/events/socialas-vides-un-emocionalas-inteligences-loma-berna-audzinasana-attalinati/4221
https://riimc.lv/lv/events/socialas-vides-un-emocionalas-inteligences-loma-berna-audzinasana-attalinati/4221
https://riimc.lv/lv/events/pirmsskolas-izglitibas-iestades-merki-un-darba-prioritates-ka-izvirzit-ka-planot-ka-sasniegt-klatiene/4222
https://riimc.lv/lv/events/pirmsskolas-izglitibas-iestades-merki-un-darba-prioritates-ka-izvirzit-ka-planot-ka-sasniegt-klatiene/4222
https://riimc.lv/lv/events/pirmsskolas-izglitibas-iestades-merki-un-darba-prioritates-ka-izvirzit-ka-planot-ka-sasniegt-klatiene/4222
https://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-8-9-klasem-09022023/3199
https://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-8-9-klasem-09022023/3199
https://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-8-9-klasem-09022023/3199
https://riimc.lv/lv/events/specialas-zinasanas-pedagogiem-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-attalinati/4224
https://riimc.lv/lv/events/specialas-zinasanas-pedagogiem-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-attalinati/4224
https://riimc.lv/lv/events/berna-radosas-darbibas-pieredzes-bagatinasana-vizualaja-maksla-pirmsskola-attalinati-un-klatiene/4225
https://riimc.lv/lv/events/berna-radosas-darbibas-pieredzes-bagatinasana-vizualaja-maksla-pirmsskola-attalinati-un-klatiene/4225
https://riimc.lv/lv/events/berna-radosas-darbibas-pieredzes-bagatinasana-vizualaja-maksla-pirmsskola-attalinati-un-klatiene/4225
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17
17., 24.02. plkst. 

13.00-16.00

Izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki
tiešsaistes kursi

Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā izglītības iestāžu 

tehniskajiem darbiniekiem (2. grupa) 

KURSI IR PAR MAKSU

8
e - vide (MS 

Teams)
Sanita Paula, psiholoģe

Zane Namatēva, t. 

67105129, 

Zane.Namateva@riga.lv

22

22.02. 

plkst.15.00-

18.00 klātienē, 

06.03. 

plkst.15.30-

18.30 attālināti, 

13.03. 

plkst.14.00-

17.00 attālināti, 

15.03. plkst.9.00 

- 16.00 klātienē, 

27.03.-14.04. 

stundu 

vadīšana, 

vērošana un 

analīze skolās, 

noslēgums aprīlī

skolu mācīšanās 

konsultanti

jaunie 

mācīšanās 

konsultanti 

skolās

tiešsaistes un 

klātienes 

nodarbības

Mācīšanās konsultantu sagatavošana 

darbam skolā (pieteikšanās, saskaņojot to 

ar izglītības iestādes vadību) 6.grupa. 

Tikai Rīgas vispārizglītojošām skolām. 

PIETEIKŠANĀS VIETNE NOSŪTĪTA RIIMC 

VĒSTULĒ UZ SKOLU e-pastiem

36

e-vide, 

klātienes 

nodarbības 

Kaņiera ielā 15 

un stundu 

vadīšana, 

vērošana un 

analīze 

izglītības 

iestādēs

Jekaterina Ļežaņina, Jana 

France, Inese Eglīte, 

Sandra Dzelme 

Dace Sondare, t.67105541, 

dace.sondare@riga.lv

23

23.02., 

02.03.,09.03.plk

st .13.00- 15.15

Pirmsskolas skolotāji
pirmsskolas 

izglītības 

iestāžu skolotāji

tiešsaistes kursi
Dabas izpēte un rotaļnodarbību 

organizēšana bērniem pirmsskolā 
12

e - vide (MS 

Teams)

Inta Soma, ZBR dabas 

centra vadīāja

Daina Keidāne, t. 67105550, 

Daina.Keidane@riga.lv

24

24.02. un 24.03. 

plkst.15.30-

18.30

Matemātikas joma 

(matemātika)

Matemātikas 

skolotāji 

vidusskolā 

(Matemātika I)

klātienes kursi
Mācību procesa diferenciācija 

matemātikas mācību procesā
8 Kaņiera 15

Aleksandrs Vorobjovs, 

Privātā vidusskola "Patnis"

Iveta Razumovska, t. 

67105534, 

Iveta.Razumovska@riga.lv

3

https://riimc.lv/lv/events/specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-izglitibas-iestazu-tehniskajiem-darbiniekiem-2-grupa-kursi-ir-par-maksu-attalinati/4226
https://riimc.lv/lv/events/specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-izglitibas-iestazu-tehniskajiem-darbiniekiem-2-grupa-kursi-ir-par-maksu-attalinati/4226
https://riimc.lv/lv/events/specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-izglitibas-iestazu-tehniskajiem-darbiniekiem-2-grupa-kursi-ir-par-maksu-attalinati/4226
https://riimc.lv/lv/events/specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-izglitibas-iestazu-tehniskajiem-darbiniekiem-2-grupa-kursi-ir-par-maksu-attalinati/4226
https://riimc.lv/lv/events/dabas-izpete-un-rotalnodarbibu-organizesana-berniem-pirmsskola-attalinati/4228
https://riimc.lv/lv/events/dabas-izpete-un-rotalnodarbibu-organizesana-berniem-pirmsskola-attalinati/4228
https://riimc.lv/lv/events/macibu-procesa-diferenciacija-matematikas-macibu-procesa-klatiene/4229
https://riimc.lv/lv/events/macibu-procesa-diferenciacija-matematikas-macibu-procesa-klatiene/4229
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