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APSTIPRINU 

          Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktore 
S. Neimane 

          

Rīgas vispārizglītojošo skolu metodisko apvienību darba plāns   
2010. gada augustam 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SEST 
DIENA 

SVĒT 
DIENA 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Rīgas skolu angļu 
valodas skolotājiem 
seminārs- "Skolotāja 
iespējas sadarboties ar 
skolēniem datorizētā 
formā, e-apmācību 
sistēma  GenExes, 
portāls 
www.uzdevumi.lv ", 
vada Valērijs Ņikitins, 
Kaņiera ielā 15, 
plkst.11.-13.00. 
Pieteikties: 
sarmite.katkevica@riga.lv 

 

 Angļu valodas skolotājiem LATEs 
konference “ELT: Sharing Ideas, 
Opinions, Research and Good Practice”, 
Kaniera iela 15 
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23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 
 Rīgas pilsētas 3. 

ģimnāzija, Rīgas 
Zolitūdes ģimnāzija, 
Rīgas Ostvalda 
vidusskola un Friča 
Brīvzemnieka 
pamatskola sadarbībā ar 
RIIMC aicina pedagogus, 
skolēnus u.c. interesentus 
apmeklēt atvērto durvju 
dienu projekta 
„Dabaszinātnes un 
matemātika” ietvaros. 
Pieteikties pa e-pastu līdz 
20.08.10. pēc izvēlas: 
Rīgas pilsētas 3. 
ģimnāzija – r3vs@riga.lv, 
Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzija- rzolg@riga.lv , 
Rīgas Ostvalda 
vidusskola- rovs@riga.lv , 
Friča Brīvzemnieka 
pamatskola- fbps@riga.lv. 
Pasākumu plāns ir izsūtīts 
atsevišķi uz skolām.  

 Rīgas skolu ģeogrāfijas 
skolotājiem prezentācija 
un praktiska nodarbība 
„Skolotāju iespējas 
sadarboties ar skolēniem 
datorizētā formā, e- 
apmācību sistēma 
GenExis, portāls 
www.uzdevumi.lv ”. 
Vada V. Ņikitins –„Data 
Pro Grupa”. Kaņieru ielā 
15 plkst. 11.00. Pieteikties 
pa e-pastu: 
daina.keidane@riga.lv 

 

 Rīgas skolu latviešu 
valodas skolotājiem, 
kuri strādā sākumskolas 
vai pamatskolas klasēs 
seminārs ,,Elektroniskā 
apmācība portālā 
www.uzdevumi.lv 
skolotāja un skolēna 
sadarbības, mācību 
procesa kvalitātes, 
efektivitātes un 
kontroles uzlabošanai” 
(lektors Valērijs 
Ņikitins, DataPro 
Grupa) Kaņiera ielā 15, 
2. datorklasē, 1. stāvs 
no plkst. 11.00 līdz 
13.00. Sīkāka 
informācija par 
semināra saturu tiks 
nosūtīta uz skolām. 
Pieteikties pa e-pastu: 
inga.kacare@riga.lv 

 

 Rīgas skolu fizikas 
skolotājiem 
prezentācija un 
praktiska nodarbība 
„Skolotāju iespējas 
sadarboties ar 
skolēniem datorizētā 
formā, e- apmācību 
sistēma GenExis, 
portāls 
www.uzdevumi.lv ”. 
Vada V. Ņikitins –
„Data Pro Grupa”. 
Kaņieru ielā 15 plkst. 
11.00. Pieteikties pa e-
pastu: 
daina.keidane@riga.lv 

 
 Rīgas skolu politikas 

un tiesību skolotājiem 
seminārs – „Jaunākie 
metodiskie paņēmieni 
mācību priekšmetā 
politika un tiesības”, 
vada V. Purainis, 
Kaņiera ielā 15, plkst. 
10.00 -12.30. 
Pieteikties: 
elga.jonina@riga.lv  

 

 Rīgas skolu 
matemātikas 
skolotājiem 
prezentācija un 
praktiska nodarbība 
„Skolotāju iespējas 
sadarboties ar 
skolēniem datorizētā 
formā, e- apmācību 
sistēma GenExis, 
portāls 
www.uzdevumi.lv” 
Vada V. Ņikitins –
„Data Pro Grupa”. 
Kaņieru ielā 15 plkst. 
11.00. Pieteikties pa 
e-pastu 
iveta.razumovska@ri
ga.lv 

 Rīgas skolu 
informātikas 
skolotājiem 
praktiskais seminārs 
„Tīmekļa lappušu 
veidošana un attēlu 
apstrāde” izmantojot 
Mācību grāmatas 
(komplektizdevuma) 
2.daļu . Vada K. 
Veiss, Rīgas Teikas 
vidusskolā, 
Aizkraukles 14 , 
plkst. 11.00. 
Pieteikties pa e-pastu 
iveta.razumovska@ri
ga.lv 
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30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 
 Rīgas skolu biznesa 

ekonomisko pamatu 
skolotājiem seminārs – 
„Skolotāju iespējas 
sadarboties ar skolēniem 
datorizētā formā, e-
apmācību sistēma 
GenExes, portāls 
www.uzdevumi.lv ”, 
semināru vada Valērijs 
Ņikitins, Kaņiera ielā 15, 
plkst. 11.00 -13.00. 
Pieteikties: 
elga.jonina@riga.lv  

 Rīgas skolu sākumskolas 
matemātikas 
skolotājiem seminārs – 
„Skolotāju iespējas 
sadarboties ar skolēniem 
datorizētā formā, e-
apmācību sistēma 
GenExes, portāls 
www.uzdevumi.lv ”, 
semināru vada Valērijs 
Ņikitins, Kaņiera ielā 15, 
plkst. 11.00 -13.00. 
Pieteikties: 
elga.jonina@riga.lv 

  
 
 
 

   

 
Apzīmējumi:  

 RIIMC- Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 
 MA- metodiskā apvienība (Rīgas) 
 Mk - metodiskā komisija (skolas) 
 ZPD - zinātniski pētnieciskie darbi (skolēnu) 

 
A. Gleizups  
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra  
Metodiskā darba vadības nodaļas vadītājs 
T. 67105547, e-pasts Agnis.Gleizups@riga.lv  
www.riimc.lv  


