
RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMATĪVI METODISKAIS CENTRS 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 
Rīgas iedzīvotājiem 

2017. gada septembris, oktobris 
 

 

 

  



Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2017. gada septembrī un oktobrī  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2017. gada septembrī, oktobrī 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

 

Datums 

 

Laiks un vieta s 

 

Nosaukums 

 

Anotācija, lektors 

 

Pieteikšanās/ 
Kontaktpersona 

 

Stundu 

skaits 

 

Cena par 

kursiem (ar 

PVN) 

I. VALODAS 
 

11.09., 14.09., 

18.09., 21.09., 

25.09., 28.09., 

02.10., 05.10., 

09.10., 12.10., 

16.10., 19.10., 

23.10., 26.10., 

30.10., 02.11., 

06.11., 09.11., 

13.11., 16.11., 

20.11., 23.11., 

27.11., 30.11., 

04.12., 07.12.,., 

11.12., 14.12. 

 

 

 

 

18.00 - 19.30 

(pirmdienās un 

ceturtdienās) 

 

RIIMC,  

(Kaņiera iela 15, 106. 

telpā) 

Ķengarags 

 

ANGĻU VALODA AR 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

(A2 LĪMENIS)   

Programma paredzēta Rīgas 

iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai 

pilnveidotu prasmes sazināties ikdienas  

un darba situācijās. Nodarbībās tiks 

apgūta vienkāršu un saliktu teikumu 

veidošana, prasme noklausīties tekstu 

un  paplašināt esošo vārdu krājumu, 

precīzi formulēt domu un prasmīgi 

uzturēt sarunu.  Dalībnieki apgūs 

aktuālas tēmas un saturu rakstiskā 

tekstā. Kursu noslēgumā dalībnieki 

pratīs uzrakstīt privātas vēstules, 

ziņojumus un CV, aprakstīs pieredzētos 

notikumus, plānus, pamatos un 

izskaidros savus uzskatus un nodomus 

angļu valodā. 

Lektore: Irina Klišāne, Rīgas 86. 

vidusskolas angļu valodas skolotāja 

 
http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

 

60 

 

EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2017. gada septembrī un oktobrī  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2017. gada septembrī, oktobrī 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

11.09., 13.09., 

18.09., 20.09., 

25.09., 27.09., 

02.10., 04.10., 

09.10., 11.10., 

16.10., 18.10., 

23.10., 25.10., 

30.10., 01.11., 

06.11., 08.11., 

13.11., 15.11., 

20.11., 22.11., 

27.11., 29.11., 

04.12., 06.12., 

11.12., 13.12. 

 

18.00 - 19.30 

(pirmdienās un 

trešdienās,  

no 08.11. līdz plkst. 

20.00) 

 

RIIMC,  

Kaņiera iela 15, 105. 

telpa 

 (Ķengarags) 

VĀCU VALODA BEZ 

PRIEKŠZINĀŠANĀM   

(I PROGRAMMA)  

 

(ERWACHSENE 

ANFÄNGER (OHNE 

VORKENNTNISSE) 

 

Nodarbību laikā tiek apgūtas 

prasmes sazināties ikdienas situācijās, 

veidot vienkāršus teikumus un 

jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto 

un noklausīto tekstu, apgūt elementāro 

vārdu krājumu.  

Kopā RIIMC piedāvā trīs vācu 

valodas kursu programmas 

pieaugušajiem: bez priekšzināšanām 

Vācu valoda I; ar priekšzināšanām Vācu 

valoda II; Vācu valoda III - 

komunikācijai. 

 

Lektore: Sandra Pandare, vācu 

valodas skolotāja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

02.10.2017. -

05.03.2018. 

18.00 - 20.30 

(pirmdienās)  

 un 

18.30 - 21.00 

(trešdienās) 

 

RIIMC,  

(Kaņiera ielā 15) 

Ķengarags 

 

ITĀĻU VALODA AR 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

(A2 LĪMENIS) 

Valoda turpina dzīvot, attīstīties un 

mainīties! Tā skan, lai kur mēs arī Itālijā 

neatrastos. Valoda skan arhitektūras 

harmonijā, modes dizaineru radītajos 

darbos. Tā skan mākslas un mūzikas 

radītajos šedevros. Tā skan itāļu prasmē 

baudīt un priecāties par dzīvi, tās 

vienkāršībā un krāšņumā. Šajā kursā 

turpināsim apgūt valodu,  kā palīgus 

valodas apguves padziļināšanai ņemsim 

arhitektūru, mākslu, mūziku, modi, 

kino. Aplūkosim katru jomu atsevišķi, 

svarīgākos cilvēkus, to veikumu. Tās ir 

jomas, kas Itāliju ir padarījušas tik 

pievilcīgu un skaistu pasaules acīs. 

Vairāk runāsim, izteiksimies, jautāsim. 

Lektore: Irēna Pujāte, itālu 

valodas pasniedzēja 

 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

120 EUR 220,80 

(var maksāt pa 

daļām) 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2017. gada septembrī un oktobrī  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2017. gada septembrī, oktobrī 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

07.09. 2017.– 

01.02.2018. 

18.00 - 20.30 

(otrdienās un 

ceturtdienās) 

 

Rīgas Valda Zālīša 

sākumskolā 

(O.Kalpaka bulvāris 8) 

Centrs 

ITĀĻU VALODA BEZ 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

(A1 LĪMENIS) 

Bieži vien dzirdot vārdu 

“skaistums”, mums tieši vai netieši 

ienāk prātā Itālija. Tā ir skaista valsts ar 

tās cilvēkiem un skanīgo valodu. 

Aizvien vairāk Rīgā ierodas itāļu tūristi, 

un aizvien vairāk mēs dodamies ārpus 

Latvijas, uz skaisto Itāliju, lai baudītu 

tās kultūrvēsturisko mantojumu, atpūtu 

dabā. Vairāk notiek sadarbība darba 

tirgū starp Latviju un Itāliju. Daudzi 

mūsu izcilie mūziķi, mākslinieki 

papildina savu profesionalitāti tieši 

Itālijā. Tā ir valsts, kurai pieder gandrīz 

lielākā daļa pasaules kultūrvēsturiskā 

mantojuma, tāpēc rodas nepieciešamība 

to vairāk  iepazīt. Iepazīšana notiek ar 

valodas apguves starpniecību. Valoda 

atver durvis uz kultūru, mākslu, 

arhitektūru kā arī uz cilvēku, kurš dzīvo 

šajā valstī, kultūrā, paradumos. Valodas 

apguves programma paredzēta 

cilvēkiem bez priekšzināšanām, tā ietver 

11 tēmas. 

Lektore: Irēna Pujāte, itāļu 

valodas pasniedzēja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

120 EUR 220,80 

(var maksāt pa 

daļām) 

19.09.2017. - 

21.12.2017.09.- 

18.00 - 19.30 

(otrdienās un 

ceturtdienās) 

 

Rīgas J. Poruka 

vidusskolā,  

Gaujas ielā 23, Rīgā 

(Čiekurkalns) 

ANGĻU VALODAS 

APGUVE 

PIEAUGUŠAJIEM (B1 

LĪMENIS) 

 

Programma paredzēta Rīgas 

iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai 

pilnveidotu  dažādas valodas prasmes 

un kompetences, kas palīdzētu  

komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai 

daudzveidīgās ikdienas situācijās un 

profesionālajā darbībā Latvijā un 

ārzemēs atbilstoši B1 un B2 valodas 

apguves līmenim. 

Lektore: Olga Kibaļnika, angļu 

valodas pasniedzēja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2017. gada septembrī un oktobrī  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2017. gada septembrī, oktobrī 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

18.09.2017. – 

20.12.2017. 

18.00 - 19.30 

(pirmdienās un 

trešdienās)  

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskolā, 

Malienas iela 8 

(Jugla) 

ANGĻU VALODA BEZ 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

(A1 LĪMENIS)  

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes 

sazināties angļu valodā ikdienas 

situācijās, veidot vienkāršus teikumus 

un jautājumus, saprast vienkāršu 

rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt 

elementāro vārdu krājumu. Programmas 

apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu 

valodā sazināties dažādās ikdienas 

situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un 

dzirdētu informāciju. Tiks iegūtas 

prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt 

angļu valodā. 

Lektore: Olga Kibaļnika, angļu 

valodas pasniedzēja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

18.09., 20.09., 

25.09., 27.09., 

02.10., 04.10., 

09.10., 11.10., 

16.10., 18.10., 

23.10., 25.10., 

30.10., 01.11., 

06.11., 08.11., 

13.11., 15.11., 

20.11., 22.11. 

18.00 - 20.30 

(pirmdienās un 

trešdienās)  

 

Rīgas 94. vidusskolā, 

Ozolciema 26 

(Ziepniekkalns) 

 

ANGĻU VALODA BEZ 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

(A1 LĪMENIS) 

      Nodarbību laikā tiek apgūtas 

prasmes sazināties angļu valodā 

ikdienas situācijās, veidot vienkāršus 

teikumus un jautājumus, saprast 

vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, 

apgūt elementāro vārdu krājumu. 

Programmas apguves rezultātā iegūtas 

prasmes angļu valodā sazināties dažādās 

ikdienas situācijās: saprast vienkāršu 

rakstītu un dzirdētu informāciju. Tiks 

iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties 

un rakstīt angļu valodā. 

       Lektore: Andžela Jaroslavceva, 

angļu valodas pasniedzēja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 
Zane Namatēva, 

67105129 

Zane.Namateva@riga.lv  

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

19.09.2017. - 

21.12.2017. 

18.00 - 20.15 

(otrdienās 

un ceturtdienās) 

 

Rīgas 18. vakara 

(maiņu) vidusskolā, 

Sīmaņa iela 14 

LATVIEŠU VALODAS 

APGUVE 

PIEAUGUŠAJIEM  

(B1 LĪMENIS) 

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju 

apgūt latviešu valodu pieaugušajiem 

Rīgas iedzīvotājiem,  kuru dzimtā 

valoda (pamatvaloda) nav latviešu 

valoda, lai veicinātu latviešu valodas 

vides paplašināšanos un iedzīvotāju 

sekmīgu iekļaušanos pilsētas dzīvē, 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Zane.Namateva@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2017. gada septembrī un oktobrī  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2017. gada septembrī, oktobrī 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

(Sarkandaugava)  veicinot kursantu valsts valodas 

prasmes līmeņa vai pakāpes 

paaugstināšanu vismaz par vienu 

valodas prasmes līmeni. Plānotie 

rezultāti: valodas un komunikatīvā 

kompetence, kas nodrošina veiksmīgu 

valodas lietojumu savu komunikatīvo 

vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās 

ikdienas situācijās.  

Lektore: Inese Kūliņa, latviešu 

valodas pasniedzēja 

18.09.2017. – 

20.12.2017. 

18.00 - 19.30 

(pirmdienās un 

trešdienās)  

 

Rīgas 31. vidusskolā,  

Skuju iela 11 

(Vecmīlgrāvis) 

LATVIEŠU VALODAS 

APGUVE 

PIEAUGUŠAJIEM (B1 

LĪMENIS) 

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju 

apgūt latviešu valodu pieaugušajiem 

Rīgas iedzīvotājiem,  kuru dzimtā 

valoda (pamatvaloda) nav latviešu 

valoda, lai veicinātu latviešu valodas 

vides paplašināšanos un iedzīvotāju 

sekmīgu iekļaušanos pilsētas dzīvē, 

veicinot kursantu valsts valodas 

prasmes līmeņa vai pakāpes 

paaugstināšanu vismaz par vienu 

valodas prasmes līmeni. Plānotie 

rezultāti: valodas un komunikatīvā 

kompetence, kas nodrošina veiksmīgu 

valodas lietojumu savu komunikatīvo 

vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās 

ikdienas situācijās.  

Lektore: Aina Spriņģe, latviešu 

valodas pasniedzēja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

11.09.2017. – 

20.11.2017. 

18.00 – 20.15 

(pirmdienās, 

trešdienās),  

 

Rīgas Valda Zālīša 

sākumskolā, 

LATVIEŠU VALODA 

(C1 LĪMENIS) 

C1 latviešu valodas mācību programma 

paredzēta valodas apguvējiem, kuru 

valodas prasme ļauj sazināties ar 

dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, 

lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas 

lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2017. gada septembrī un oktobrī  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2017. gada septembrī, oktobrī 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

O. Kalpaka bulvāris 8 

(Centrs) 

nostiprināt. Nodarbību laikā tiks 

trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas 

un klausīšanās prasmes. Saturiski 

programma piedāvā četrus tematiskos 

ciklus, kas varētu būt svarīgi katra 

cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas 

vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses 

un atpūta. 4. Cilvēks. Pēc kursu 

beigšanas iespējams nokārtot valsts 

valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu 

dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību 

materiāliem. 

Lektore: Inese Kūliņa, latviešu valodas 

pasniedzēja 

II. DATORKURSI   
19.09.,  21.09. 18.00 – 20.15 

 

RIIMC,  

Kaņiera iela 15, 2. 

datorklase 

 (Ķengarags) 

 

 

INTERNETA 

RESURSU 

IZMANTOŠANA 

IKDIENĀ 

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas 

papildināt zināšanas un iegūt papildus 

iemaņas interneta resursu izmantošanai 

ikdienā. Kursa ietvertas tēmas 

informācijas meklēšana, drošība 

internetā (drošas paroles, profilu 

veidošanas pamatprincipi), e-pasta 

kontu izveide un lietošana. Rēķinu 

apmaksa un iepirkumi internetā. 

Lektors: Diāna Zvejniece, 

informātikas skolotāja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

6 EUR 11,04 

03.10., 05.10., 

10.10., 12.10., 

17.10., 19.10. 

 

 

18.00 – 20.15 

  

RIIMC,  

Kaņiera iela 15, 2. 

datorklase 

 (Ķengarags) 

 

PROGRAMMA MS 

EXCEL: NO IEVADA 

LĪDZ LIETPRATĒJAM  

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas 

iegūt nepieciešamās zināšanas, lai 

veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu 

pamata Microsoft Excel darba lapas, kā 

arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras 

nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  

formulas un funkcijas, datu atlasīšanai 

un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

18 EUR 33,12 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2017. gada septembrī un oktobrī  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2017. gada septembrī, oktobrī 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

Microsoft Excel sniegtās iespējas datu 

analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table 

veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas 

Excel funkciju izmantošanā dažādiem 

uzdevumiem. 

 

Lektors: Diāna Zvejniece, Rīgas 

47. vidusskolas informātikas skolotāja 

4.10., 11.10., 

18.10., 1.11. 

plkst.18.00-20.15 

 

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskolā, 

Malienas iela 8 

(Jugla) 

MĀJAS LAPU 

KODĒŠANAS 

PAMATI, HTML5, 

CSS3 

 

Vai vēlies iemācīties izveidot sev 

vai iestādei, kurā strādā, mājas lapu? 

Kas vēl bez kodēšanas būtu jāņem vērā, 

lai to izdarītu? Daļu no piedāvātās 

programmas var apgūt arī vidusskolas 

informātikas kursā, Web tehnoloģiju 

skolā, dažās profesionāli tehniskajās 

skolās, augstskolās. Bet, ja vēlamies 

apgūt tikai mājas lapu kodēšanu no 

pašiem pamatiem, iespējams, noderēs 

tieši šie kursi. 

Lektors: Velta Mika, informātikas 

skolotāja 

http://riimc.lv/lv/pieaugu

so-izglitiba/kursi 

 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

12 EUR 22,08 

18.09., 20.09., 

25.09., 27.09., 

02.10., 04.10., 

09.10., 11.10., 

16.10., 18.10., 

23.10., 25.10., 

30.10., 01.11., 

06.11., 08.11., 

13.11., 15.11., 

20.11., 22.11.  

18.00 – 20.30 

 (pirmdienās un 

trešdienās) 

 

Rīgas Imantas 

vidusskolā, 

Kurzemes prospekts 

158 

(Imanta) 

 

MĀJAS LAPAS 

VEIDOŠANA 

       Kurss paredzēts visiem, kuri vēlas 

iemācīties  Mājas lapas (tīmekļa 

vietnes) veidošanas un uzturēšanas 

pamatprincipus. Kurss sniegs 

pamatzināšanas un prasmes, kuras 

nepieciešamas, lai izveidotu mājas lapu 

WordPress vidē. 

 

   Lektors: Jānis Lūsis, Rīgas Imantas 

vidusskolas informātikas skolotājs 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Zane Namatēva, 

67105129 

Zane.Namateva@riga.lv 

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

III. PSIHOLOĢIJA, PEDAGOĢIJA 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

11.09., 18.09., 

25.09., 02.10. 

 

18.00 - 20.30 

(pirmdienās) 

 

Rīgas 94. vidusskolā, 

Ozolciema 26 

(Ziepniekkalnā) 

KĀ PASARGĀT SEVI 

NO IZDEGŠANAS 

SINDROMA 

Kurss paredzēts cilvēkiem, kuri 

vēlas sevi pasargāt no stresa. Cilvēks 

darbā piedzīvo nemitīgu ilgtermiņa 

stresu, tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt 

emocionālo līdzsvaru, lai nepazaudētu 

profesionālo darba kvalitāti. Kursu 

dalībniekiem būs iespēja izprast savas 

personības iezīmes, kuras veicina 

izdegšanu, kā arī apgūt uzvedības 

stratēģijas, lai novērstu profesionālo 

izdegšanu. 

 

 

Lektore: Anna Plisko, psiholoģe 

 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

 

Zane Namatēva, 

67105129 

Zane.Namateva@riga.lv 

12 EUR 22,08 

IV. ROKDARBI 
20.09. 18.00 - 20.15 

 

Friča Brīvzemnieka 

pamatskolā, 

Zeļļu iela 4 

(Āgenskalns) 

DĀVANU 

GATAVOŠANA NO 

KONFEKTĒM 

Cik daudz dažādas radošas dāvanas var 

pagatavot no konfektēm! Variējot 

dažādus floristikas materiālus ar 

konfektēm, ievērojot krāsu un 

kompozīciju pamatprincipus, iespējams 

pagatavot ļoti jaukas dāvanas, ar ko 

iepriecināt draugus, radus un kolēģus. 

Vai zinājāt, ka no konfektēm var 

izgatavot gan ziedus, gan ogas, veidojot 

skaistu kompozīciju? Ir jāapgūst tikai 

pamatprasmes, ko sniegs zinoša lektore, 

lai katrs pats, pielietojot savu radošo 

izdomu, izveidotu neatkārtojamu un 

vienreizēju dāvanu. 

 

Lektore: Natālija Steļmaka 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5,52 

11.10., 18.10.       18.00 - 20.30 

 

RELAKSĀCIJAI UN 

SKAISTU DARBU 

Kvilings jeb "papīra filigrāns" (no angļu 

val. vārda quill - spalva, riša; gofrēt) ir 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

6 EUR 11,04 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Rīgas 18. vakara 

(maiņu) vidusskolā, 

Sīmaņa iela 14 

(Sarkandaugava) 

VEIDOŠANAI NO 

PAPĪRA – DARBS AR 

PAPĪRA LENTĪTĒM-

KVĪLINGS 

 

smalks un skaists rokdarbu veids, kad 

no šaurām papīra strēmelītēm tiek 

veidotas interesantas figūras un 

kompozīcijas.  

Pastāv uzskats, ka kvilings bijis zināms 

jau viduslaikos, kad mūķenes 

gatavojušas medaljonus, rāmjus ikonām 

un pat grāmatu vākus, tinot uz putna 

spalvas gala papīra strēmelītes ar 

apzeltītām maliņām, tā radot 

apzeltījuma iespaidu (īpaši bieži ar šo 

rokdarbu aizrāvās mūķenes nabadzīgās 

baznīcās).  

Kvilings ir daudzveidīgs, aizraujošs un 

interesants rokdarbs. Šo tehniku var 

apgūt ikviens, kas vēlas, vajag mazliet 

brīva laika, nedaudz pacietības un 

iedvesmas radošām idejām. 

Lektore: Līga Liepiņa 

 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

02.10., 09.10., 

16.10. 

18.00- 20.30 

 

Rīgas 94. vidusskolā, 

Ozolciema 26 

(Ziepniekkalnā) 

TEKSTILAPDRUKAS 

TEHNIKAS PAMATI 

      Programmas ietvaros interesenti 

apgūs zināšanas par auduma apdrukas 

tehnikām -  sietspiedi un monotipijas 

tehniku, kā arī papildinās zināšanas par 

raksta vai motīva kompozīcijas 

veidošanas pamatprincipiem. 

      Nepieciešamie materiāli: 2 

vienkrāsaini kokvilnas t-krekli vai 

kokvilnas maisiņi; 2 tekstila krāsas (pēc 

izvēles) uz ūdens bāzes gleznošanai un 

drukāšanai (“Marabu Textil”), arī 

melnā, viena izsmidzināma krāsa uz 

ūdens bāzes audumam (“Marabu 

Fasion- Spray”), foto rāmītis ar stiklu 

(10x15).  

        Krāsas var nopirkt grāmatnīcās vai 

hobiju veikalos, vai pie importētāja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Zane Namatēva, 

67105129 

Zane.Namateva@riga.lv 

6 EUR 11,04 

mailto:Inga.liepniece@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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“Radošo darbu galerijā” Artilērijas ielā 

9. Par pārējiem nepieciešamajiem 

materiāliem pasniedzēja informēs darba 

gaitā. 

      Lektore: Baiba Sīmane-Ambaine, 

Rīgas 94.vidusskolas vizuālas mākslas 

skolotāja 

03.10., 10.10., 

17.10., 24.10., 

31.10., 07.11., 

14.11., 21.11., 

28.11., 05.12., 

12.12., 19.12. 

17.30 – 21.00 

 

Kultūras un tautas 

mākslas centrs 

“Ritums”, 

Jauniela 29a 

(Centrs, Vecrīga) 

KNIPELĒTAS 

MEŽĢĪNES 

 

Knipelēšana ir sens rokdarbu veids. 

Tā pirmsākumi meklējami Itālijā 

16.gadsimta otrajā pusē. Ar vienkāršiem 

koka darbarīkiem - knipelītēm, vijot un 

krustojot diegu pavedienus, veido 

visdažādākos pinumus – knipelētas 

mežģīnes.  

Latvijā ar knipelēto mežģīņu 

darināšanu sāka nodarboties 18. un 

19.gadsimta mijā. Tolaik labais tonis 

prasīja, lai muižnieku meitas prastu 

muzicēt, dejot, gleznot vai strādāt 

smalkus rokdarbus. Pamazām 

knipelēšanas prasmi apguva arī muižās 

kalpojošās latvietes. Apguvušas 

vienkāršākos knipelēšanas paņēmienus, 

viņas veidoja mežģīnes ar kurām rotāja 

apģērbu, linu dvieļus un citas sadzīves 

tekstilijas. 

Šī kursa ietvaros apgūti dažādi 

knipelēšanas tehnikas pamati, tiks 

knipelēti fona tīkliņi un režģi (dvieļu 

galu mežģīnes) un veidotas knipelētas 

mežģīnes latviešu tautas tērpu 

rotājumos. 

Lektore: Dagmāra Prīberga, TLMS 

“Bārbele” mākslinieciskā vadītāja 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

36 EUR 66,24 

18.10. 18.00 – 20.30 PATRIOTISKĀS Kursu dalībniekiem būs iespēja http://riimc.lv/lv/pieauguso- 3 EUR 5,52 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Ziemeļvalstu 

ģimnāzijas 

sākumskolas ēka, 

Anniņmuižas iela 11 

(Zolitūde) 

PIESPRAUDES 

 

iepazīsties ar tērpu rotājumu 

gatavošanas daudzveidīgajiem 

materiāliem, kā arī pilnveidot savas 

radošās iemaņas, darinot no krāsainām 

atlasa un dekoratīvām kokvilnas 

auduma lentītēm piespraudes ar 

nacionālo simboliku. 

Lektore: Agnese Rudzroga, 

Ziemeļvalsts ģimnāzijas vizuālās 

mākslas un mākslas pulciņu skolotāja 

izglitiba/kursi 

 

Zane Namatēva, 

67105129 

Zane.Namateva@riga.lv  

04.10., 11.10.  18.00 līdz 20.15 

 

RIIMC,  

Kaņiera iela 15 

 (Ķengarags) 

AUŠANA AR 

PĒRLĪTĒM – 

ROKASSPRĀDZES 

IZGATAVOŠANA 

 

Programmas dalībnieki apgūs 

pamatprincipus aušanā ar pērlītēm, un 

noaudīs rokassprādzi. Programmas 

1.nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un 

rakstu daudzveidību, audīsim 

rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2. 

nodarbībā iepazīsimies ar aizdares 

veidiem un veidosim aizdari noaustajai 

rokassprādzei. 

Līdzi jāņem: 

1. nodarbībai 

-Stingrs pamats velku diegu uzvilkšanai 

- tukša metāla konfekšu kaste vismaz 

20x20cm vai plastmasas dokumentu 

kaste ar dziļumu vismaz 3cm. Der arī 

stingrs kurpju kastes vāks. 

-Izturīgs diegs velkiem (neilona) (Nr.40 

– Nr.50) pamatpērlīšu krāsā;  

-Līmlenta, šķēres; 

-Vienāda lieluma 2-3 krāsu pērlītes 

(Japāņu TOHO vai čehu pērlītes nr. 11) 

(Var nopirkt www.perlu-lade.com, 

perlotava.lv) (TOHO pērlītes ir 

labākas); 

-Gara pērļu adata; 

-Rūtiņu lapa rakstam (var padomāt, 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

6 EUR 11,04 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Zane.Namateva@riga.lv
http://www.perlu-lade.com/
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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kādu motīvu vēlēsies aust), 

rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi; 

2.nodarbībai 

-„Bison kit” līme;  

-Filca materiāls malējās pērlītes krāsā;  

-pērlītes, kuras izmantotas aušanā; 

-Zīda vai kaprona lentīte aizdarei 

rokassprādzes platumā (var aizstāt ar 

citu aizdari); 

-pērļu adata, diegs, šķēres. 

Lektore: Dace Sondare, RIIMC 

galvenā speciāliste 

 

 

 

18.10. 

 

18.00- 21.00 

 

Rīgas Valda Zālīša 

sākumskolā, 

Kalpaka bulvāris 8 

(Centrs) 

PULSA SILDĪTĀJU 

(MAUČU) ADĪŠANA 

AR PĒRLĪTĒM 

 

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana 

pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā 

tie bija tautastērpa neatņemama 

sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd 

pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu 

aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt 

pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā 

iedvesmas avotu izmantojot rakstu 

zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai 

izgatavotu lielisku dāvanu savai 

labākajai draudzenei.   

Lektore: Dace Sondare, RIIMC 

galvenā speciāliste 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

4 EUR 7,36 

24.10. 18.00-20.15. 

 

Friča Brīvzemnieka 

pamatskolā, 

Zeļļu iela 4 

( Āgenskalns) 

ZĪMĒŠANAS PAMATI Kopīgi meklēsim un atradīsim 

atbildes uz jautājumiem: kas ir zīmēšana 

un ar ko sākt? Kā pareizi turēt zīmuli, 

kā pareizi izvēlēties grafiskos 

izteiksmes līdzekļus? Iepazīsim, kas ir 

štrihs, tā veidus. Kas ir grafika? 

Apgūsim kompozīcijas galvenos 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5,52 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv
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pamatprincipus. Praktiska meistarklase. 

Lektore: Inga Vereba, Friča 

Brīvzemnieka pamatskolas vizuālās 

mākslas skolotāja 

25.10. 18.00- 21.00 

 

Rīgas Valda Zālīša 

sākumskolā 

Kalpaka bulvāris 8 

(Centrs) 

RĀVĒJSLĒDZĒJU  

ROTAS 

 

Kursos dalībnieki apgūs vairākus 

rāvējslēdzēju rotu veidus, veidojot 

rotaslietas no metāla rāvējslēdzējiem un 

filca un papildinot tās ar izšuvumu un 

pērlītēm.  

Lektore: Dace Sondare, RIIMC 

galvenā speciāliste 

 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

4 EUR 7,36 

V. Darba aizsardzība un drošība 
18.09., 19.09., 

25.09., 26.09., 

02.10., 03.10., 

17.10., 23.10., 

24.10., 30.10., 

31.10., 06.11., 

07.11., 13.11., 

14.11. 

 

18.00 - 21.00 

 

Rīgas Valsts 

tehnikums,  

K.Valdemāra iela 1c, 

244. kab. 

(Centrs) 

 

PROFESIONĀLĀS 

PILNVEIDES 

IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMA 

“DARBA AIZSARDZĪBA 

UN DROŠĪBA” 

 

 

Profesionālās izglītības programmas 

mērķis: izglītības procesa rezultātā 

izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa 

zināšanas, kas nepieciešamas darba 

aizsardzības speciālistiem, uzticības 

personām un darba aizsardzības 

koordinatoriem par darba vides riska 

faktoriem un citiem ar darba aizsardzību 

saistītiem jautājumiem, kā arī veidot 

darba aizsardzības speciālistu 

profesionālās kompetences, lai tie spētu 

vadīt un organizēt darba aizsardzības 

nodrošināšanai nepieciešamos 

pasākumus uzņēmumā. 

 

Lektore: Indra Sloka,  Profesionālās 

izglītības kompetences centra „Rīgas 

Valsts tehnikums” pasniedzēja  

http://riimc.lv/lv/pieauguso-

izglitiba/kursi 

 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

60 EUR 110,40  

(var maksāt 2 

daļās) 

 

http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv
http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105129; 67105547 

 

*Izmantotas fotogrāfijas no kursu lektoru arhīviem, kā arī no internetā publicētām  vietnēm.  

Kursu noslēgumā tiek izsniegta RIIMC apliecība. Maksājot par kursiem, iespējams izmantot internetbanku, pirms kursu norises rekvizīti 

tiks nosūtīti uz dalībnieku e-adresēm. 

 

 


