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Nr. 

 

 

Saskaņošanas 

datums 

 

 

Realizācijas vieta 

Biedrības Mūžizglītības un 

kultūras institūts “Vitae” 
Pieaugušo neformālās izglītības 

iestāde “Rolanda Ozola 

Neformālās izglītības centrs” 

“Dažādu mācību metožu un metodisko 

paņēmienu izmantošanas iespējas audzināšanas 

procesā” 
6h 1 31.01.2017. 

Dzirnavu iela 3a, 

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija “Darbs ar talantīgajiem skolēniem un 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās” 
4h 2 15.02.2017. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Biedrības Mūžizglītības un 

kultūras institūts “Vitae” 
Pieaugušo neformālās izglītības 

iestāde “Rolanda Ozola 

Neformālās izglītības centrs” 

“Izglītība, radošums un kompetenču pieeja 

21.gs.” 
6h 3 09.03.2017. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Biedrības Mūžizglītības un 

kultūras institūts “Vitae” 
Pieaugušo neformālās izglītības 

iestāde “Rolanda Ozola 

Neformālās izglītības centrs” 

“Pirmsskolas izglītības iestāžu darbība, 

īstenojot kompetenču pieeju” 
8h 4 09.03.2017. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Skolēna izziņas aktivitāti, patstāvību un 

radošumu veicinoša mācību procesa 

īstenošana vizuālajā mākslā vispārējā 

izglītībā” 

 

12h 5 13.03.2017. 
Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 



Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība 

latviešu valodniecība” 
6h 6 13.03.2017. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Rotaļa” “Psiholoģiskais atbalsts pedagogiem darbā 

ar bērniem ar veselības traucējumiem. 

Sadarbības iespējas palīdzībā ar bērniem ar 

veselības traucējumiem ” 

3h 7 13.04.2017. V. Seiles 17, Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Koučinga metodisko paņēmienu 

izmantošana komunikācijas procesā” 
8h 8 09.05.2017. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Izglītības iestāde 

Pedagoģiskās meistarības 

skola. 

“Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas 

iespējas” 
6h 9 09.05.2017. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Rēzeknes internātpamatskola 

– attīstības centrs 
“Individualizēta pedagoģiskā procesa 

plānošana un vadīšana izglītojamiem ar 

kombinētiem attīstības traucējumiem 

atbilstoši Rēzeknes internātpamatskolas – 

attīstības centra specializācijai” 

8h 10 23.05.2017. 

Krāslavas Varavīksnes 

vidusskola. 

Rēzeknes 

internātpamatskola-

attīstības centrs 

F.Varslavāna iela5 

Rēzeknes internātpamatskola 

– attīstības centrs 

“4-6 gadu vecuma bērnu intelektuālās 

attīstība psiholoģiski pedagoģiskais 

izvērtējums, starpinstitucionālās sadarbības 

veicināšana, individuālās programmas 

plānošana un realizēšana, bērnu attīstības” 

8h 11 23.05.2017. 

 

Rēzeknes 

internātpamatskola-

attīstības centrs 

F.Varslavāna iela5 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija Konference “Domāšana, radošums, 

kompetenču pieeja izglītībā” 
9h 12 14.06.2017. 

Brāļu Skrindu iela 3,  KN 

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Kompetenču pieeja izglītībā” 8h 13 14.06.2017. 
Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Komunikācijas kompetence. Kā lietišķi 

sarunāties, saprasties un sadarboties?” 
8h 14 14.06.2017. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Vērtību un tikumi iedzīvināšana izglītības 

procesā. Personiskās uzvedības, stila 

izpratne sadarbībā ar jauniešiem, kolēģiem, 

jauniešu vecākiem” 

 

8h 15 14.06.2017. 
Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 



Jānis Vilciņš “Skolēnu produktīva darbība un 

pētnieciskās prasmes matemātika” 
8h 16 14.06.2017. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

SIA “Latgales mācību centrs” “Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un 

audzināšanas vide” 
6h 17 22.06.2017.  

SIA “Latgales mācību centrs” “Audzināšanas uzdevumi attieksmes 

veidošana” 
6h 18 22.06.2017.  

SIA “Latgales mācību centrs” “Audzināšanas procesā izkopjamie tikumi” 6h 19 22.06.2017.  

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Caurviju prasmes pilsoniskajā un 

valstiskajā audzināšanā uz kompetencēm 

balstītā mācību procesa” 

16h 1 01.03.2018. 
Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Mācīšanas pieeja. Mācību stundas 

pamatelementi” 
6h 2 09.03.2018. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Koriģējoša vingrošana un pielāgotās 

fiziskās aktivitātes audzēkņiem ar 

funkcionāliem traucējumiem, to 

pielietošana sporta stundās” 

36h 3 09.03.2018. 
Lubānas iela 49,  

Rēzekne 

Rēzeknes internātpamatskola 

– attīstības centrs 

“Speciālo un vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu logopēdu un valodas skolotāju 

profesionālā pilnveide kompetenču 

kontekstā speciālajā izglītībā” 

24 4 09.03.2018. 

Rēzeknes 

internātpamatskola-

attīstības centrs 

F.Varslavāna iela5 

Rēzeknes valsts poļu 

ģimnāzija 

“Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” 
12 5 13.03.2018. 

Lubānas iela 49,  

Rēzekne 

Rēzeknes valsts poļu 

ģimnāzija 

“Sadarbība ar audzēkņu ģimenēm, gaidot 

Latvijas simtgadi” 
3 6 13.03.2018. 

Lubānas iela 49,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Valsts izglītības attīstības aģentūras 

karjeras attīstības atbalsts metodikas 

pedagogiem karjeras konsultantiem” 

6h 7 14.03.2018. 
Atbrīvošanas aleja 91,  

Rēzekne 

Rēzeknes PII “Varavīksne” “Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide un tikumiskās audzināšanas 

jautājumos” 

6h 8 06.04.2019. Raiņa iela 17, Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Starpinstitucionālā sadarbība bērnu 

tiesību aizsardzības nodrošināšanā” 
8h 9 29.05.2018. 

Dzirnavu iela 3a,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Caurviju prasmes pilsoniskajā un 8h 10 29.05.2018. Dzirnavu iela 3a,  



valstiskajā audzināšanā uz kompetencēm 

balstītā mācību procesā” 

Rēzekne 

Rēzeknes PII “Varavīksne” “Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide un tikumiskās audzināšanas 

jautājumos” 

6h 11 29.05.2019. Raiņa iela 17, Rēzekne 

Rēzeknes internātpamatskola 

– attīstības centrs 

“4.-6. Gadīgo bērnu intelektuālās attīstības 

psiholoģiska izvērtēšana, procedūra un 

rezultātu analīze, nodarbību un korekcijas 

pasākumu metodiskais nodrošinājums” 

8 12 20.06.2018. F.Varslavāna iela 5 

Rēzeknes internātpamatskola 

– attīstības centrs 

“Pedagoģiskā procesa plānošana un 

vadīšana, skolas atbalsta komandas darba 

organizēšana, strādājot ar izglītojamiem ar 

kombinētiem attīstības traucējumiem” 

8 13 20.06.2018. F.Varslavāna iela 5 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 
“Skola, kas mācās” 8h 14 14.08.2018. 

Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “laikmetīgo tehnoloģiju pielietošana 

skolotājiem. Digitālā vizāža – kontūrings 

portreta fotogrāfijā programmā Adobe 

Photoshop ” 

8h 15 14.08.2018. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Vērtēt, lai mācītu! Formatīvā vērtēšana un 

tehnoloģiju iespējas efektīvā mācību 

procesa organizēšanā un atgriezeniskās 

saites sniegšanā” 

8h 16 14.08.2018. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Pieaugušo izglītības iestāde 

“DZM” 

“Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva 

mācību stunda” 
12 17 27.08.2018. 

Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Pieaugušo izglītības iestāde 

“DZM” 

“Skolēnu mācīšanās motivācijas 

sekmēšana” 
6 18 17.10.2018. 

Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Rēzeknes sākumskola 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” 36 19 17.10.2018. 

Kaļķu iela 12,  

Rēzekne  

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Instrumentu un materiālu sagatavošana 

pilnveidotās mācību pieejas efektīvai 

īstenošanai” 

8h 20 17.10.2018. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Biedrība “Domāta – Darīts” 
“Dažādu mācību stundu veidošana” 12h 21 17.10.2018. 

Viļānu iela 2,  

Rēzekne 



Biedrība “Domāta – Darīts” “Domāšanas process produktīvam 

mācīšanas un mācīšanās procesam” 
12h 22 17.10.2018. 

Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Pieaugušo neformālās 

izglītības iestādes “Rolanda 

Ozola Neformālās izglītības 

centrs” 

“Pedagogu sadarbība un savstarpējā 

mācīšanās, īstenojot bērncentrētu izglītības 

procesu” 

12h 23 17.10.2018. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Rēzeknes pilsētas izglītības 

iestāžu datorcentrs   
“Digitālās iemaņas skolotājiem” 12h 24 29.10.2018. 

Kosmonautu iela 6 

Rēzekne 

Rēzeknes pilsētas Katoļu PII “Atbalsts skolotājiem kompetencēs balstīta 

satura īstenošanā pirmsskolas izglītības 

iestādē” 

16h 25 16.11.2018. 
18.Novembra 27 

Rēzkene 

SIA “Sporta izglītības 

aģentūra” 
“Bērnu vieglatlētika” 6h 1 18.03.2019. 

Lubānas iela 49,  

Rēzekne 

Profesionālās tālākizglītības 

un pilnveides iestāde 

“Praktikums” 

“Apmācības programma vispārējās 

izglītības iestāžu pedagogiem par veselības 

izglītības jautājumiem darbā ar 1.-6.klases 

skolēniem par veselīgu uzturu un 

fiziskajām aktivitātēm” 

8h 2 18.03.2019. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 
“Bērnu tiesību aizsardzība” 8h 3 03.04.2019. 

Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Izglītības iestādes vide, kas balstīta uz 

emocionālo inteliģenci saskarsmē ar 

skolotājiem, skolēniem un vecākiem” 

8h 4 29.04.2019. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija “Caurviju prasmes kompetenču pieejas 

ieviešanai” 
8h 5 29.04.2019. 

Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

PSIA “Veselības un sociālās 

aprūpes centrs - Sloka” 

Profesionālās tālākizglītības 

un pilnveides izglītības 

iestāde “Praktikums” 

“Apmācības programma vispārējas 

izglītības iestāžu pedagogiem par veselības 

izglītības jautājumiem darbā ar 7.-9.klases 

skolēniem par psihisko, seksuālo un 

reproduktīvo veselību” 

8h 6 13.06.2019. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

PSIA “Veselības un sociālās 

aprūpes centrs - Sloka” 

Profesionālās tālākizglītības 

un pilnveides izglītības 

“Efektīva skolotāju sadarbība starp mācību 

jomām – organizācijas iespējas skolēna 

mācīšanās atbalstam ” 

8h 7 13.06.2019. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 



iestāde “Praktikums” 

PSIA “Veselības un sociālās 

aprūpes centrs - Sloka” 

Profesionālās tālākizglītības 

un pilnveides izglītības 

iestāde “Praktikums” 

“Pedagoga sadarbības iespējas, īstenojot 

lietpratībā balstītu mācību saturu 

matemātikas mācību jomas ietvaros” 

8h 8 13.06.2019. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

PSIA “Veselības un sociālās 

aprūpes centrs - Sloka” 

Profesionālās tālākizglītības 

un pilnveides izglītības 

iestāde “Praktikums” 

“Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās” 8h 9 13.06.2019. 
Viļānu iela 2,  

Rēzekne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


