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Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2016. gada aprīlī, maijā, jūnijā  

 
 

Datums Laiks un vieta s Nosaukums Anotācija, lektors Pieteikšanās/ 
Kontaktpersona 

Stundu 

skaits 

Cena par kursiem 

(ar PVN) 

I. VALODAS 
11.04. –16.06. 

 

Grupa 

nokomplektēta 

 

(kurss tiks 

piedāvāts arī 

rudenī) 
 

18.00 – 20.15  

(pirmdienās un 

ceturtdienās) 

 

 

RIIMC,  

Kaņiera ielā 15 

(Ķengaragā) 

LATVIEŠU VALODA – 

AUGSTĀKAIS 

PRASMES LĪMENIS 

(C) 

Programma paredzēta 

mazākumtautību iedzīvotāju latviešu 

valodas apguvei augstākajā līmenī, lai 

prastu rakstveidā un mutvārdos brīvi 

komunicēt atbilstīgi norādītajai 

tematikai. Tiks papildināta spēja 

rakstveidā un mutvārdos paust savu 

attieksmi un argumentētu vērtējumu par 

dažādu nozaru profesijām, 

ekonomiskiem un sociāliem procesiem 

sabiedrībā, izglītības, kultūras un vides 

aizsardzības jautājumiem. Programmas 

apguves rezultātā dalībnieki rakstveidā 

un mutvārdos spēs raksturot savu 

profesionālo darbību, izaugsmes 

iespējas, analizēt konkurenci darba 

tirgū, aizpildīt lietišķos dokumentus. 

Kursu tematika ir atbilstoša valsts 

valodas prasmju pārbaudes programmai. 

 

Lektore: Jolanta Krasovska, 
latviešu valodas stunda 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

60  EUR 110,40 

(var maksāt divās 

daļās) 

11.04. - 11.05.  18.00 - 19.30 

(pirmdienās un 

trešdienās)  

 

RIIMC, 

Kaņiera ielā 15, 

(Ķengaragā) 

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 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

18 EUR 33,12 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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 valodas kursu programmas 

pieaugušajiem: bez priekšzināšanām 

Vācu valoda I; ar priekšzināšanām Vācu 

valoda II; Vācu valoda III - 

komunikācijai. 

Lektore: Sandra Pandare, vācu 

valodas skolotāja 

12.04. - 10.05.   18.00 - 19.30 

(otrdienās un 

ceturtdienās)   

 

RIIMC, 

 Kaņiera ielā 15, 

(Ķengaragā) 

 

VĀCU VALODA AR 

NELIELĀM 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

 

(ERWACHSENE 

ANFÄNGER) (II 

programma) 

 

Nodarbību laikā tiks papildinātas 

prasmes brīvi sazināties ikdienas un 

darba situācijās, precīzi formulēt domu 

un prasmīgi uzturēt sarunu, saprast 

aktuālas tēmas, saturu rakstiskā tekstā. 

Tiks pilnveidotas prasmes uzrakstīt 

privātas vēstules, ziņojumus un CV. 

Prast aprakstīt pieredzētos notikumus, 

plānus; pamatot un izskaidrot savus 

uzskatus un nodomus. 

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/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

18 EUR 33,12 

11.04.,  

14.04.,  

18.04., 

21.04.,  

25.04.,  

28.04.,  

02.05.,  

05.05.,  

09.05. 

18.00 - 19.30 

(pirmdienās un 

ceturtdienās)  

 

Rīgas 84. vidusskola, 

Lielvārdes ielā 141, 

(Purvciemā) 

ANGĻU VALODA  

BEZ 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

Nodarbību laikā tiek apgūtas 

prasmes sazināties 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. Iegūtas prasmes runāt, 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

18 EUR 33,12  

 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā 

atbilstoši Beginner līmeņa pakāpei.  

 

Lektore: Irina Klišāne, Rīgas 84. 

vidusskolas angļu valodas skolotāja 

13.04.,  

15.04.,  

20.04.,  

22.04.,  

27.04.,  

29.04.,  

06.05.,  

11.05., 

13.05. 
 

18.00 - 19.30 
(trešdienās un 

piektdienās)   

 

RIIMC,  

Kaņiera ielā 15, 

(Ķengaragā) 

 

ANGĻU VALODA AR 

NELIELĀM 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

Nodarbību laikā tiek apgūtas 

prasmes angļu valodā precīzi formulēt 

domu un prasmīgi uzturēt sarunu, 

uztvert un saprast aktuālās tēmas, 

galveno saturu rakstiskā tekstā,  prast 

uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus. 

Programmas apguves rezultātā iegūtas 

prasmes saprasties angļu valodā par 

dažādām tēmām sadzīvē un darbā, 

uztvert un sniegt informāciju, saistītu ar 

personiskajām, sabiedriskajām, kultūras 

un profesionālajām vajadzībām, 

aizpildīt dažādus lietišķus dokumentus, 

iegūtas labas valodas prasmes 

mutvārdos un rakstos. Iegūtas prasmes 

runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu 

valodā atbilstoši Lower Intermediate 

līmeņa sākuma pakāpei. 

Lektore: Irina Klišāne, Rīgas 84. 

vidusskolas angļu valodas skolotāja 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

18 EUR 33,12  

 

II. ROKDARBI 

14.04. 18.00 - 20.15 

 

Rīgas 61. vidusskola 

Pārslas iela 4 

(Āgenskalns) 

AUSKARU 

PAGATAVOŠANA 

 

Laipni aicināti visi darboties griboši 

uz nodarbību, kurā pagatavosim skaistus 

auskarus no sīkpērlītēm. Liekot pērlīti 

pie pērlītes, izveidosim skariņu 

auskarus. It īpaši noderīga nodarbība 

tiem, kas māk aust roku aproces ar 

pērlītēm, jo šajā tehnikā taisītos 

auskarus var pieskaņot austajiem 

darbiem. Nodarbībā audīsim gatavu 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 

materiāli 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:kitija.cipane@riga.lv
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shēmu auskarus un iemācīsimies veidot 

shēmas. 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC 

lektore 

14.04. 18.00 - 21.00 

 

Rīgas J.Poruka 

vidusskola,  

Gaujas ielā 23 

(Čiekurkalns) 

VIENVIRZIENA 

IZVILKUMA 

IZŠŪŠANA AR 

LENTĪTĒM 

Nodarbības laikā apgūsim 

vienvirziena izvilkuma izšūšanas veidus 

ar krāsainām lentītēm. Gatavo 

tekstilizstrādājumu pēc tam iespējams 

izmantot kā dekoratīvu akcentu 

spilvenam, iepirkuma somai, teātra 

somiņai. 

Lektore: Liene Dzene, mājturības 

un tehnoloģijas skolotāja 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece, 

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

4 EUR 7,36 

05.04., 

12.04.,  

19.04. 

18.00 – 20.00 

 

RIIMC, 

Kaņiera iela 15 

(Ķengarags) 

AUSTAS 

KAKLAROTAS AR 

PĒRLĪTĒM 

 

 

Nodarbības dalībnieki uzzinās kā 

sākt aust kaklarotu, iegūs informāciju, 

kādi ir nepieciešamie materiāli un kur 

tos var iegādāties. Katram dalībnieks 

izgatavos savas “stelles” un sāks aušanu 

ar pērlītēm, klāt pievienojot skaras un 

turpinās aust rotas platāko daļu. Pēdējā 

nodarbībā rota tiks pilnībā pabeigta. 

 

Lektore: Inese Kupfere, 

rokdarbniece, RIIMC lektore 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

9 EUR 16,56 + 

materiāli 

21.04. 

 

 

 

 

18.00 – 20.15 

 

RIIMC, 

Kaņiera iela 15 

(Ķengarags) 

RĀVĒJSLĒDZĒJU 

ROTAS 

 

Aicinām visus, kuros atmodusies 

vēlme pārvērst rāvējslēdzējus rotās!  

Kursos mācīsimies vairākus veidus, 

kā veidot rotaslietas no metāla 

rāvējslēdzējiem un filca. Papildināsim 

tās ar izšuvumu un pērlītēm. 

Kas gan var būt labāks par jaunām 

rotām!  

 

Lektore: Dace Sondare, RIIMC 

lektore 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 

materiāli 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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27.04. 18.00 - 21.00 

 

Rīgas 94. vidusskola, 

Ozolciema iela 26  

(Ziepniekkalns) 

 

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. Aicinu iemācīties 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, mājturības 

un tehnoloģiju skolotāja, TDM 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece, 

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

4 EUR 7,36 

12.05., 

19.05. 

18.00 – 20.15 

 

RIIMC, 

Kaņiera iela 15 

(Ķengarags) 

AUŠANA AR 

PĒRLĪTĒM 

Ja vēlaties apgūt pamatprincipus 

aušanā ar pērlītēm, un noaust 

rokassprādzi, piesakies! 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. 

 

Lektore: Dace Sondare, mājturības 

un tehnoloģiju skolotāja, lektore 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

6 EUR 11,04 + 

materiāli 

17.05. 18.00 - 20.30 

 
RIIMC, 

Kaņiera iela 15 

(Ķengarags) 

KORAĻĻU ROTAS 

 

Tuvojas vasara un ir lielāka vēlme 

pucēties. Vasarai piestāv gaisīgas un 

bagātīgas rotas. Tādas mēs iemācīsimies 

gatavot praktiskā nodarbībā – koraļļu 

rotas. Īpašā tehnikā veidotas rotas 

atgādinās jūras dzelmē mītošos koraļļus, 

tāpēc arī tāds nosaukums. Izmantojot 

dažādas pērlītes, makšķerauklu un 

adatu, izgatavosim rokassprādzi. 

 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 

materiāli 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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Lektore: Inese Kupfere, 

rokdarbniece, RIIMC lektore 

19.05. 18.00 – 20.15 

 

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskola, 

Malienas iela 89 

(Jugla) 

 

PRINCEŠU SVĀRKU 

UN ZIEDA 

DARINĀŠANA 

 

Darināsim gaisīgus, vieglus 

svārciņus savai princesei – meitiņai, 

mazmeitai, krustmeitai, draudzenei.... 

Piepildi bērnības sapni un piedzīvo 

princešu stāstus šajā vasarā! 

Atnāksi ar auduma gabalu, mājās 

dosies ar gataviem svārciņiem. Viegli 

un iespaidīgi. Bez šujmašīnas. 

Lai papildinātu skaistumu, 

iemācīsimies darināt auduma ziedu, ko 

pēc izvēles varēs izmantot, dekorējot 

svārciņus vai uzmeistarot matu rotu. 

 

Lektore: Sintija Rungule, 

mājturības skolotāja, darbnīcu, 

pasākumu, radošo nometņu vadītāja 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 

materiāli 

03. 05. 18.00 – 20.15 

 

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskola, 

Malienas iela 89 

(Jugla) 

 

TAMBORĒTAS 

PĒRLĪŠU ROTAS 

 

Apgūsim tamborētu pērlīšu rotu 

tehniku, kurā iespējams darināt aproces, 

kaklarotas, telefona maciņus un citas 

dekoratīvas smukumlietas. 

Tamborēšana notiek ar uz diega 

uzvērtām vienkrāsainām un pēc shēmas 

rakstā pērlītēm pa apli, veidojot trubiņas 

formu.  

 
Lektore: Ieva Bambale, rotu 

meistare, angļu valodas pasniedzēja ar 

pērļošanas hobiju 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 

materiāli 

III. SKAISTUMKOPŠANA 

11.05., 18.05., 

25.05., 01.06. 

17.30 -20.00 

 
RIIMC, 

Kaņiera iela 15 

EKSKLUZĪVA 

PROFESIONĀLĀ 

MAKE-UP 

VEIDOŠANA 

Kursanti iemācīsies veidot ekskluzīvu  

profesionālo make-up, uzzinās par 

profesionālu kosmētiku un kā ar to 

strādāt, kā arī uzzinās  par make-up 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

12 EUR 22,08 + 

materiāli 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
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(Ķengarags) dažādām tehnikām, par jaunākajām 

tendencēm šajā sezonā un iemācīsies 

veidot pavasara-vasaras make-up, ka arī 

iemācīsies veidot scēnisko meikapu un 

iepazīsies ar Make-up Dzenefer Lopez 

stilā. 

 

Lektore: Jekaterina Gaile, vizāžiste 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

IV. MĀKSLAS 
11.04. 18.00 – 20.15 

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskola 

Malienas iela 89 

(Jugla) 

ŠIBORI TEHNIKAS 

APGŪŠANA 

Šibori (Shibori) ir auduma apstrādes 

tehnika Japānā. Shibori vārds nozīmē - 

locīt, spiest un siet. 

Apgūsim šibori batikas tehniku. 

Darināsim sev pasakainus lakatiņus 

ikdienai un svētku reizēm. Gūsim 

ieskatu, kur un kādā veidā turpmāk 

varēsim izmantot šibori tehnikā 

darinātus audumus – apģērbos, 

aksesuāros, galda klājumos, telpu un 

vides noformējumos u.c. 

 

Lektore: Jana Purmale, māksliniece 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 

materiāli 

14.04. 18.00 - 21.00 

 

Rīgas J.Poruka 

vidusskola 

Gaujas ielā 23 

(Čiekurkalns) 

BIZANTIJAS UN 

SENKRIEVU 

ORNAMENTS OLAS 

TEMPERAS TEHNIKĀ 

Aicinām ielūkoties senās Baznīcas 

mākslas tradīcijās!  Gleznosim 

Bizantijas un Senkrievu seno 

manuskriptu un baznīcas interjeru 

ornamentus. Apgūsim olas temperas 

glezniecības tehniku, kādā top 

Ortodoksālās Baznīcas ikonas.    

 

Lektores: Anna Zandberga - Šenke 
(Humanitāro zinātņu bakalaura grāds 

mākslās, Latvijas Kristīgā akadēmija),   

Evija Rudzīte (Humanitāro zinātņu 

bakalaura grāds mākslās, Latvijas 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece, 

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

4 EUR 7,36 

mailto:kitija.cipane@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv
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Kristīgā akadēmija) 

12.05. 18.00-20.15 

 

Rīgas 61. vidusskola, 

(Pārslas iela 4 

( Āgenskalns) 

LIETUS KOKU 

PAGATAVOŠANA 

 

Lietus koks mūsdie  nās ir lielisks 

mūzikas instruments, kura skaņa ir 

līdzīga lietus līšanai vai okeāna šalkām. 

Bet sen sen atpakaļ, izmantoja lietus 

piesaukšanai. 

Lietus koku var gatavot gan lieli, gan 

mazi. Labi attīsta pirkstu motoriku un 

attīsta radošumu. 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC 

lektore 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5,52  

 

19.04. ,  

26.04. 

18.00-20.15 

 
BJC “Laimīte”, 

Sarkandaugavas ielā 

24  

(Sarkandaugava) 

DEKUPĀŽAS 

TEHNIKAS PAMATI 

 

Dekupāža ir tehnika,  kuru izmanto, 

lai dekorētu audumus, sadzīves 

priekšmetus, mēbeles u. c. lietas. Tās 

var būt jaunas un arī lietas, kuras savu 

laiku jau nokalpojušas. Nodarbību laikā 

varēs apgūt pamatprasmes un iegūt 

informāciju par materiāliem, lai varētu 

veidot brīnišķīgus darbus pašu rokām. 

 

Lektore: Anita Spēlmane, 

rokdarbniece 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

6 EUR 11,04 + 

materiāli  

EUR 3.00 

V. DIZAINS 
05.04., 

07.04., 

12.04.,  

14.04. 

18.00 – 20.15 

 

Rīgas 84. vidusskola, 

Lielvārdes iela 141 

(Purvciems) 

DATORIZĒTA 

ATTĒLU APSTRĀDE – 

VECMĀMIŅAS 

BILDES JAUNOS 

TOŅOS 

Kursos gūtās zināšanas palīdzēs 

atjaunot senas fotogrāfijas no 

vecmāmiņas pūra lādes. Mācīsimies 

skenēt bildes, novērst attēla defektus – 

aizpildīt skrāpējumus, mainīt kontrastu, 

uzlabot krāsu gammu (tumšāks, 

gaišāks), pievienosim attēlam tekstu un 

vienkāršus grafiskus objektus. Darbs pie 

datora un tiks izmantots skeneris.  

 

Lektore: Gunita Boltre, informātikas 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

12 EUR 22,08 

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


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2016. gada aprīlī, maijā, jūnijā  

 
pasniedzēja, lektore 

19.04. 18.00 – 20.15 

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskola 

Malienas iela 89 

(Jugla) 

VEKTORGRAFIKA 

MĀKONĪ 

Paredzēta interesentiem, arī 

rokdarbniekiem, kuri vēlas iemācīties 

izveidot attēlus, kurus var izmantot 

priekšmetu izgatavošanā un dekorēšanā 

ar lāzertehnoloģijām, kurus var izmantot 

grafiskajā dizainā, piemēram, veidot 

rakstus iededzināšanai uz ādas, koka, 

citiem materiāliem, kā arī veidot 

dažādas formas un ornamentus no filca, 

lai izgrieztu ar lāzeri utt. Pamatiemaņas 

arī reklāmas plakātiņa izveidei savām 

vajadzībām. 

Izmantosim mākoņprogrammu 

iespējas, attēliem mainot izmērus, 

neradīsies informācijas zudumi. 

 

Lektore: Velta Mika, informātikas 

pasniedzēja 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5,52 

VI. PSIHOLOĢIJA 

19.04. 18.00 – 21.00 

 

Rīgas J.Poruka 

vidusskola 

Gaujas ielā 23 

(Čiekurkalns) 

NUMEROLOĢIJAS 

SEMINĀRS 

“KO PAR MUMS 

ATKLĀJ DZIMŠANAS 

DIENAS DATUMS UN 

MĒNESIS” 

Skaitļi – tā ir enerģija. Protot to 

izlasīt un saprotot cēloņus, mēs varam 

mainīt savu attieksmi. Tas sniedz 

atbildes uz jautājumiem, kāpēc esam 

tādi, kādi esam, kāpēc es konkrētā 

situācijā rīkojos tā, bet apkārtējie – kaut 

kā savādāk.  

Datums slēpj cilvēka rīcību, bet 

mēnesis – rīcības motīvus. To zinot, 

mēs varam uzlabot savstarpējo 

komunikāciju gan ģimenē, gan darbā.  

Zināšanas rada izpratni, kas palīdz 

pieņemt atšķirīgo, izmainot attieksmi. 

 

Lektore: Vineta Riekstiņa, 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece, 

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

4 EUR 7,36 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv
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2016. gada aprīlī, maijā, jūnijā  

 
Latvijas Numerologu biedrības 

sertificēta numeroloģe 

28.04. 18.00 – 21.00 

 
Rīgas J.Poruka 

vidusskola 

Gaujas ielā 23 

(Čiekurkalns) 

NUMEROLOĢIJAS 

SEMINĀRS 

“VESELĪBA 

DZIMŠANAS DATOS” 

Lielākais vairums cilvēku būs 

dzirdējuši, ka “visas slimības ir galvā”, 

“slimību cēlonis ir stress”, un 

tamlīdzīgi. Šajā seminārā būs iespēja 

uzzināt, ko par stresu un saslimšanu 

cēloņiem stāsta mūsu dzimšanas datums 

un mēnesis. Izprotot cēloņus, mēs 

varam tos novērst. 

 

Lektore: Vineta Riekstiņa, 

Latvijas Numerologu biedrības 

sertificēta numeroloģe 

http://riimc.lv/lv/riga-

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece, 

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

4 EUR 7,36 

*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. 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālruņi informācijai: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547 

 

 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Inga.liepniece@riga.lv

