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ĀGENSKALNS  

VALODAS: 

Mācību programmas nosaukums SPĀŅU VALODA (A2 LĪMENIS/B1 LĪMENIS) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Inga Reinvalde, spāņu valodas skolotāja 

Stundu skaits 50 stundas 

Norises laiks 05.02., 12.02., 19.02., 26.02., 05.03., 12.03., 19.03., 26.03., 

02.04., 09.04., 16.04., 23.04., 30.04., 07.05., 14.05., 21.05., 

28.05.2019. 

(otrdienās) plkst. 18.00 - 20.15 

Norises vieta F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju spāņu valodas 

apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un 

kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību 

nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un 

profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2/B1 

valodas apguves līmenim.  

Dalības maksa (ar PVN) 165,00 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums SPĀŅU VALODA (A1 LĪMENIS) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Inga Reinvalde, spāņu valodas skolotāja 

Stundu skaits 80 stundas 

Norises laiks 

 

04.02., 07.02., 11.02., 21.02., 25.02., 28.02., 04.03., 07.03., 

11.03., 14.03., 18.03., 21.03., 25.03., 28.03., 01.04., 04.04., 

08.04., 11.04., 15.04., 25.04., 29.04., 02.05., 09.05., 13.05., 

16.05., 20.05., 23.05.2019. 

(pirmdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.15 

Norises vieta F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4 

Programmas anotācija Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas 

apgūt spāņu valodu iesācēju līmenī.  Kursa laikā tiek apskatīti 13 

komunikatīvi temati, kas ļauj orientēties spāniskajā vidē un tuvāk 

iepazīt Spānijas sadzīvi un kultūru. pilnveidotu  dažādas valodas 

prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību 
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(Attēli no interneta vietnēm) 

nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās. 

Dalības maksa (ar PVN) 264,00 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

Mācību programmas nosaukums ANGĻU VALODA (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM 

PRIEKŠZINĀŠANĀM) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Gunta Beizaka, angļu valodas skolotāja 

Stundu skaits 80 stundas 

Norises laiks 05.02., 07.02., 12.02., 14.02., 19.02., 21.02., 26.02., 28.02., 

05.03., 07.03., 12.03., 14.03., 19.03., 21.03., 26.03., 28.03., 

02.04., 04.04., 09.04., 11.04., 16.04., 18.04., 23.04., 25.04., 

30.04., 02.05., 07.05.2019. 

 (otrdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.15 

Norises vieta F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu 
pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā 
iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas 
nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās 
situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju. 

Programmas uzdevumi:  
1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi 

izteikties, pamatojot savu viedokli. 
2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi 

izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus nepieciešamās 
informācijas apmaiņai. 

3. Padziļināt prasmi lietot savā runā un rakstos valodas 
likumības un dažādas gramatiskās konstrukcijas. 

Dalības maksa (ar PVN) 264,00 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 
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MĀKSLA UN ROKDARBI: 

Mācību programmas nosaukums GLEZNOŠANAS PAMATI 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Inga Vereba, vizuālās mākslas pasniedzēja 

Stundu skaits 15 stundas 

Norises laiks 
31.01., 07.02., 14.02., 21.02., 28.02.2019. 

(ceturtdienās)  plkst. 18.00 - 20.15 

Norises vieta F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursi tiem, kas vēlas apgūt gleznošanas prasmes, izpaust sevi 

jaunās kreatīvās darbībās, iemācīties lietas, kuras varbūt ir 

aizmirstas vai arī pavisam savādākas, nekā ikdienā darāmās 

darbības. Katram krāsu veidam ir savas īpatnības, vilšanos un 

neveiksmes piedzīvo pat profesionāli mākslinieki, bet darba 

radošajā procesā viņi mācās to pārvarēt. Galvenais – nepadoties 

un vienmēr atrast sevī radošo prieku mēģināt vēlreiz. Šis kursu 

laiks ir domāts tiem, kas vēlas izmēģināt kaut ko jaunu vai sen 

aizmirstas lietas. Uzzināsim informāciju par akvareļkrāsām, eļļas 

krāsām, pasteli un akrila krāsām. Pieskarsimies katrai krāsu 

tehnikai, radot iespēju pamēģināt un izjust krāsas burvību. 

Dalības maksa (ar PVN) 49,50 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

DIZAINS: 

Mācību programmas nosaukums APĢĒRBU STILISTIKAS PAMATI 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Inga Vereba, vizuālās mākslas pasniedzēja 

Stundu skaits 9 stundas 

Norises laiks 05.02., 12.02., 19.02.2019. plkst. 18.00 – 20.15 (otrdienas) 

Norises vieta F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4 

Programmas anotācija 

(Attēli no interneta vietnēm) 

 

Kursu mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar apģērba stilistikas 

nozīmi tēla veidošanā un iekšējās harmonijas radīšanā, iegūt 

zināšanas par auguma un krāsu savstarpējo mijiedarbību un 

līdzsvara radīšanu, veidojot personiski individuālo tēlu. Kritiskas 

attieksmes izveidošana pret vispārpieņemtām modes un 

sabiedrības klišejām. Prasme veidot ekonomisku un idejām 

bagātu personisko garderobi. Pareiza apģērba dreskoda izvēle 

dažādās dzīves situācijās. 

Nodarbībās uzzināsiet par ķermeņa proporciju pareizu 

noteikšanu, krāsu gammas izvēli, garderobes izveidošanas 

galvenajiem pamatprincipiem, audumiem un iespējamiem 

apģērbiem, dreskoda izvēles pamatnoteikumiem. Praktiskā 

nodarbība pilnveidosiet iegūtās zināšanas, izvēloties un izveidojot 

attiecīgu garderobes piedāvājumu dažādām dzīves situācijām. 

Dalības maksa (ar PVN) 29,70 EUR 
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Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

PAŠIZAUGSME: 

Mācību programmas nosaukums IEKŠĒJĀ IZAUGSME UN DZĪVES KVALITĀTE  

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Egils Purviņš, pasniedzējs, iekšējās izaugsmes un dzīves 

kvalitātes treneris, sertificēts koučs 

Stundu skaits 6 stundas 

Norises laiks 
12.02. un 19.02.2018. plkst. 18.00 – 20.15 (otrdienās)  

Norises vieta F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4 

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

Seminārā tiks izskatīti vispārēji principi un jautājumi par atbildības 
un kontroles uzņemšanos savā dzīvē. Dalībnieki tiks iepazīstināti 
ar dažādiem praktiskiem algoritmiem, kas ļaus vairāk apzināties 
sevi, izvirzīt savus sapņus un mērķus, kā arī saprast, ko 
nozīmē  sevi realizēt caur saviem darbiem, un arī veidot sapratni – 
ko ar savu rīcību es vēlos dzīvē iegūt, kādu rezultātu sasniegt. 

Mērķi, motivācija, panākumi… Ar ko atšķiras mērķi no sapņiem, 
pēc kādiem kritērijiem noformulēt savus mērķus, kā pareizi rakstīt 
mērķus, lai tie palīdzētu izaugsmei – mācībās, profesionālajās 
izvēlēs, personīgajā izaugsmē. Praktiski piemēri un mērķu 
analīze. 

Bez visa tā daļa no nodarbības tiks veltīta veselībai, enerģijai, 
balansa un resursa stāvokļa izziņai, kas ļauj būt veselam, rūpēties 
par sevi un vienmēr būt možā garā. 
Diskusija un atbildes uz jautājumiem. 

Dalības maksa (ar PVN) 19,80 EUR 

Vietu skaits 20 

Programmas vadītājs Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 
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CENTRS 

VALODAS: 

Mācību programmas nosaukums ITĀĻU VALODA (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM 

PRIEKŠZINĀŠANĀM) 

  

Mērķauditorija 
Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Irēna Pujāte, itāļu valodas skolotāja 

Stundu skaits 
80 stundas 

Norises laiks 05.02., 07.02., 12.02., 14.02., 19.02., 21.02., 26.02., 28.02., 05.03., 

07.03., 12.03., 14.03., 19.03., 21.03., 26.03., 28.03., 02.04., 04.04., 

09.04., 11.04., 16.04., 18.04., 23.04., 25.04., 30.04., 02.05., 

07.05.2019. 

(otrdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.15 

Norises vieta Rīgas sākumskola “Valodiņa”, Blaumaņa iela 26 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Valodas kurss paredzēts padziļinātākai itāļu valodas apguvei 

kursa dalībniekiem ar nelielām priekšzināšanām (A1 līmenī). 

Nodarbībās dalībnieki iemācīsies uztvert atsevišķas un  vienkāršas 

frāzes, apgūs informāciju par personu,  ģimeni, darbu, vietu 

ģeogrāfisko aprakstu. Spēs izteikties vienkāršos  teikumos, 

aprakstīt savu izskatu, sajūtas, pastāstīt par brīvo laiku, interesēm.  

Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu. 

Dalības maksa (ar PVN) 264,00 EUR 

Vietu skaits 15 

Programmas vadītājs 
Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās 
www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

Mācību programmas nosaukums ANGĻU VALODA (A2 LĪMENIS) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Anna Lavrecka, angļu valodas skolotāja 

Stundu skaits 50 stundas 

Norises laiks 

 

14.01., 16.01., 21.01., 23.01., 28.01., 30.01., 04.02., 06.02., 

11.02., 13.02., 18.02., 20.02., 25.02., 27.02., 04.03., 06.03., 

11.03.2019.  

 (pirmdienās un trešdienās) plkst. 18.00 – 20.15 
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Norises vieta Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas 

apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un 

kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju 

darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas 

lietotāju atbilstoši A2 valodas sākuma līmenim. 

Dalības maksa (ar PVN) 165,00 EUR 

Vietu skaits 20 

Programmas vadītājs Inga Liepniece, 67105544, inga.liepniece@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba  

 

Mācību programmas nosaukums ANGĻU VALODA (A1 LĪMENIS, AR NELIELĀM 

PRIEKŠZINĀŠANĀM) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Ilga Luckāne, angļu valodas skolotāja 

Stundu skaits 75 stundas 

Norises laiks 

 

14.01., 16.01., 21.01., 23.01., 28.01., 30.01., 04.02., 06.02., 

11.02., 13.02., 18.02., 20.02., 25.02., 27.02., 04.03., 06.03., 

11.03., 13.03., 18.03., 20.03., 25.03., 27.03., 01.04., 03.04.,  

08.04.2019.  

(pirmdienās un trešdienās) plkst. 18.00 - 20.15 

Norises vieta Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu 

pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā 

iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas 

nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās 

situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju. 

Programmas uzdevumi:  

1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi 

izteikties, pamatojot savu viedokli. 

2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi 

izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus. 

Dalības maksa (ar PVN) 247,50 EUR 

Vietu skaits 20 

mailto:inga.liepniece@riga.lv
http://www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba
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Programmas vadītājs Inga Liepniece, 67105544, inga.liepniece@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba  

 

Mācību programmas nosaukums 

 

KRIEVU VALODAS APGUVE PIEAUGUŠAJIEM (A2 LĪMENIS, 

AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Inga Dudočkina, krievu valodas skolotāja 

Stundu skaits 60 stundas 

Norises laiks 

 

05.02., 07.02., 12.02., 14.02., 19.02., 21.02., 26.02., 28.02., 

05.03., 07.03., 19.03., 21.03., 26.03., 28.03., 02.04., 04.04., 

09.04., 11.04., 16.04., 18.04.2019. 

 (otrdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.20 

Norises vieta Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas 

situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast 

vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts 

vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes 

krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas 

situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, 

tādējādi  paplašinot dažādu  dzīves sfēru  kvalitāti. Pēc 

diagnosticējošā ievadtesta rezultātiem programmas saturs tiks 

pielāgots kursantu reālam līmenim maksimālā rezultāta 

sasniegšanai. 

Dalības maksa (ar PVN) 198,00 EUR 

Vietu skaits 15 

Programmas vadītājs Inga Liepniece, 67105544, inga.liepniece@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba  

 

Mācību programmas nosaukums VĀCU  VALODAS APGUVE PIEAUGUŠAJIEM (A1 LĪMENIS) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Elita Donska, vācu valodas skolotāja 

Stundu skaits 50  stundas 

Norises laiks 

 

29.01., 01.02., 05.02., 08.02., 12.02., 15.02., 19.02., 22.02., 

26.02., 01.03.,  05.03., 08.03., 12.03., 15.03., 19.03., 22.03., 

26.03.,2019. 

 (otrdienās un piektdienās) plkst. 18.00 – 20.15 

mailto:inga.liepniece@riga.lv
http://www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba
mailto:inga.liepniece@riga.lv
http://www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba


 
9 

Norises vieta Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, 

lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas 

palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās 

ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs 

atbilstoši A1 valodas apguves līmenim. 

Dalības maksa (ar PVN) 165,00 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Inga Liepniece, 67105544, inga.liepniece@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba  

 

GRĀMATVEDĪBA: 

Mācību programmas nosaukums GRĀMATVEDĪBAS PAMATI 

 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Ilga Lipšāne, grāmatvede, RVT pasniedzēja 

Stundu skaits 120  stundas 

Norises laiks 
04.02. - 27.05.2018. plkst. 18.00 – 21.00 (15 nedēļas; 

2 x nedēļā, pirmdienās un ceturtdienās) 

Norises vieta Rīgas Valsts Tehnikums, K.Valdemāra iela 1c, 244.kab. 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs 

pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar 
grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un 
Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē 
grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas 
prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu 
aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. 
Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības 
uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un 
noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata 
dokumentāciju un finanšu pārskatus. Nodarbības notiks datorklasē. 

Dalības maksa (ar PVN) 396,00 EUR (var maksāt divās daļās) 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

 

mailto:inga.liepniece@riga.lv
http://www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba
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PAŠIZAUGSME:  

Mācību programmas nosaukums LIETIŠĶĀ SAZIŅA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Dite Liepa, Dr. philol. LU Latviešu valodas institūts 

Stundu skaits 8 stundas 

Norises laiks 
21.01. un 28.01. 2019. (pirmdienas) plkst. 17.30- 20.30 

Norises vieta 
Rīgas sākumskola “Valodiņa”, Blaumaņa iela 26 

Programmas anotācija 

 
 

Nodarbībās tiks raksturota lietišķa latviešu valoda, latviešu 

valodas kultūra, pašreizējās valodas normas, sniegta izpratne par 

to, kas ir kļūda un kas nav. Nodarbības palīdzēs rast atbildes uz 

strīdīgiem lietišķas valodas prakses jautājumiem. Klausītāji tiks 

iepazīstināti ar saīsinājumiem,  abreviatūrām, tiks skaidrots to  

lietojums un pareizrakstība; no valodas prakses viedokļa tiks 

skaidroti arī diskutablie jautājumi lietišķajos rakstos (vēstulēs, 

iesniegumos, protokolos). Iegūtās  atziņas un apgūtās rakstīšanas 

– izteikšanās prasmes varēs piemērot savā praktiskajā darbā gan 

lietišķā mutvārdu saziņā, gan lietišķajos rakstos 

Dalības maksa (ar PVN) 26,40 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

Mācību programmas nosaukums VEISKMĪGAS UZSTĀŠANĀS ABC JEB PRASME 

UZRUNĀT AUDITORIJU  

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas 

pasniedzējs 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 
06.02. 2019. (trešdiena) plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta 
Rīgas sākumskola “Valodiņa”, Blaumaņa iela 26 

Programmas anotācija 

 

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar 

teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai 

klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar 

klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta 

problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to 

risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, 

tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss 

neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un 

žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze 

mailto:kitija.cipane@riga.lv
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(Attēli no interneta vietnēm) 

 
u.c. 

Dalības maksa (ar PVN) 13, 20 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

Mācību programmas nosaukums PUBLISKĀ RUNA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Dite Liepa, Dr. philol. LU Latviešu valodas institūts 

Stundu skaits 8 stundas 

Norises laiks 
18.02. un 25.02. 2019. (pirmdienas) plkst. 17.30- 20.30 

Norises vieta 
Rīgas sākumskola “Valodiņa”, Blaumaņa iela 26 

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

Programmas laikā ir iespēja pilnveidot prasmes mērķtiecīgi, 

argumentēti un pārliecināti paust savu viedokli sarunās, 

uzstājoties auditorijas priekšā vai personiskā komunikācijā ar 

sarunas biedru. 

Nodarbībās tiks sniegta informācija par publisko runu un 

uzrunu veidiem, runas procesa uztveres aspektiem, kā arī, 

pamatojoties uz šo informāciju,  apgūti principi, kā plānot un 

strukturēt savu vēstījumu, formulēt to atbilstoši mērķauditorijai un 

padarīt to viegli uztveramu klausītājiem.  

Īpaša uzmanība tiks pievērsta pārliecināta vēstījuma valodai, 

tās dažādajiem aspektiem un saprotamības kritērijiem, savukārt 

stabila un pārliecināta publiskā tēla veidošanā palīdzēs publiskās 

uzstāšanās psiholoģisko un neverbālo aspektu analīze, praktiski 

padomi, kā regulēt stresu un atbildēt uz klausītāju uzdotajiem 

„neērtajiem” jautājumiem. 

Dalības maksa (ar PVN) 26,40 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums AKTIERMEISTARĪBAS PAMATI VEIKSMĪGAI IKDIENAI 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas 

pasniedzējs 

Stundu skaits 4 stundas 

mailto:kitija.cipane@riga.lv
mailto:kitija.cipane@riga.lv
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Norises laiks 
20.02. 2019. (trešdiena) plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta 
Rīgas sākumskola “Valodiņa”, Blaumaņa iela 26 

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

 

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi 

pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži 

noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. 

Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga 

biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi 

atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas 

skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles 

vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes.  

Dalības maksa (ar PVN) 13, 20 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

STILS, VESELĪBA  UN SKAISTUMSKOPŠANA : 

Mācību programmas nosaukums INDIVIDUĀLĀ KRĀSU PALETE UN VEIKSMĪGA 

GARDEROBES KOMPLEKTĒŠANĀ 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Maruta Liepa, RTRIT vizuālā tēla speciāliste, stiliste, kosmētikas 

eksperte un trenere   

Stundu skaits 9 stundas 

Norises laiks 21.01., 22.01., 23.01. plkst. 17.45 līdz 20.10 

Norises vieta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs 

zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un 

apģērba izvēli atbilstoši savām auguma proporcijām. 

Dalības maksa (ar PVN) 29,70 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums MATU KOPŠANA  

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

mailto:kitija.cipane@riga.lv
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Nodarbības vadītājs Anita Elga Oliņa, RTRIT mācību frizētavas vadītāja, ir praktiskā 

darba pieredze frizētavā 

Stundu skaits 3 stundas 

Norises laiks 22.01.  plkst. 18.00 līdz 20.15 

Norises vieta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu tipiem, matu 

kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas 

kosmētiku un pielietot to ikdienā. Uzzinās, kā saglabāt skaistus 

matus.  

Dalības maksa (ar PVN) 9,90  EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

 

Mācību programmas nosaukums DIENAS UN VAKARA MEIKAPA VEIDOŠANA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Kristīne Rāmule, RTRIT vizuālā tēla speciāliste, stiliste, 

kosmētikas eksperte un trenere 

Stundu skaits 9 stundas 

Norises laiks 29.01., 30.01., 31.01. plkst. 17.45 līdz 20.10 

Norises vieta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

 

Kursu dalībnieki apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, 

pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu 

izvēli, instrumentu pielietošanu. Izveidos sev gan dienas, gan 

vakara meikapu. 

Dalības maksa (ar PVN) 29,70 EUR 

Vietu skaits 17 
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Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums MATU KOPŠANA  

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Anita Elga Oliņa, RTRIT mācību frizētavas vadītāja, ir praktiskā 

darba pieredze frizētavā 

Stundu skaits 3 stundas 

Norises laiks 12.02.  plkst. 18.00 līdz 20.15 

Norises vieta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu tipiem, matu 

kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas 

kosmētiku un pielietot to ikdienā. Uzzinās, kā saglabāt skaistus 

matus. 

Dalības maksa (ar PVN) 9,90  EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums DIENAS UN VAKARA MEIKAPA VEIDOŠANA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Kristīne Rāmule, RTRIT vizuālā tēla speciāliste, stiliste, 

kosmētikas eksperte un trenere 

Stundu skaits 9 stundas 

Norises laiks 19.02., 20.02., 21.02. plkst. 17.45 līdz 20.10 

Norises vieta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija Kursu dalībnieki apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, 

pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu 

izvēli, instrumentu pielietošanu. Izveidos sev gan dienas, gan 

vakara meikapu. 
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(Attēli no interneta vietnēm) 

Dalības maksa (ar PVN) 29,70 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums INDIVIDUĀLĀ KRĀSU PALETE UN VEIKSMĪGA 

GARDEROBES KOMPLEKTĒŠANĀ 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Maruta Liepa, RTRIT vizuālā tēla speciāliste, stiliste, kosmētikas 

eksperte un trenere   

Stundu skaits 9 stundas 

Norises laiks 25.02., 26.02., 27.02. plkst. 17.45 līdz 20.10 

Norises vieta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs 

zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un 

apģērba izvēli atbilstoši savām auguma proporcijām. 

Dalības maksa (ar PVN) 29,70 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

 

MĀKSLA UN ROKDARBI : 

Mācību programmas nosaukums SIEVIEŠU SVĀRKU ŠŪŠANA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 
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Nodarbības vadītājs 
Iveta Pavlovska, RTRIT pedagoģe, konstruktore-modelētāja, 

apģērbu dizaina speciāliste, pasniedzēja mācību centrā “Burda”   

Stundu skaits 16 stundas 

Norises laiks 
31.01., 01.02., 02.02.2019. no 17.30 – 20.30 

Norises vieta 
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

 

Kursu dalībnieki apgūs  prasmi uzšūt svārkus, izmantojot 

atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, 

patstāvīgi plānot savu darbu: iemācīsies noteikt auguma mērus, 

konstruēt un modelēt, piegriezt audumu un veikt nepieciešamas 

izmaiņas pēc laikošanas. 

Līdzi jāņem: zīmulis, pildspalva, lineāls, pauspapīrs 100x70, 

dzēšgumija, grieznes, līmes zīmulis, caurspīdīga līmlente, adatas, 

kniepadatas, diegi, drēbnieku ziepes, krītiņš, audums zīmuļveida 

svārkiem. 

Dalības maksa (ar PVN) 52,80 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums SIEVIEŠU SVĀRKU ŠŪŠANA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Iveta Pavlovska, RTRIT pedagoģe, konstruktore-modelētāja, 

apģērbu dizaina speciāliste, pasniedzēja mācību centrā “Burda”   

Stundu skaits 16 stundas 

Norises laiks 
22.02., 23.02., 24.02.2019. no 17.30 – 20.30 

Norises vieta 
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

 

Kursu dalībnieki apgūs  prasmi uzšūt svārkus, izmantojot 

atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, 

patstāvīgi plānot savu darbu: iemācīsies noteikt auguma mērus, 

konstruēt un modelēt, piegriezt audumu un veikt nepieciešamas 

izmaiņas pēc laikošanas. 

Līdzi jāņem: zīmulis, pildspalva, lineāls, pauspapīrs 100x70, 

dzēšgumija, grieznes, līmes zīmulis, caurspīdīga līmlente, adatas, 

kniepadatas, diegi, drēbnieku ziepes, krītiņš, audums zīmuļveida 

svārkiem. 

Dalības maksa (ar PVN) 52,80 EUR 
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Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

MĀJSAIMNIECĪBA : 

Mācību programmas nosaukums SĪKMAIZES GATAVOŠANA MĀJAS APSTĀKĻOS 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Līga Rugāja, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 

konditorejas tehnoloģijas skolotāja, ir praktiskā darba pieredze 

konditorejas izstrādājumu gatavošanā 

Stundu skaits 6 stundas 

Norises laiks 
17.01.2019. ceturtdiena no 17.30 – 22.00 

Norises vieta 
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursu dalībnieki apgūs sīkmaizes gatavošanu no mājās 

pieejamām izejvielām: tiks gatavota mīkla, veidota maize, cepta 

un noformēta. Līdzi jāņem 

1. 600 g –miltu 

2. 30 g – raugs (neizmantot sauso) 

3. 60 g – eļļa 

4. 200 g – burkāni 

5. Dažādas sēkliņas virspusei – 100 g 

6. Priekšauts 

7. Kastīte, kurā ievietot izstrādājumus 

Dalības maksa (ar PVN) 19,80 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums “EKLĒRU” GATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Līga Rugāja, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 

konditorejas tehnoloģijas skolotāja, ir praktiskā darba pieredze 

konditorejas izstrādājumu gatavošanā 

Stundu skaits 6 stundas 

Norises laiks 
24.01.2019. ceturtdiena no 17.30 – 22.00 
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Norises vieta 
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursu dalībnieki apgūs plaucētās mīklas “Eklēru“ gatavošanu- 

mīklas gatavošanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu 

pasniegšanu. 

Līdzi jāņem 

1. Milti - 0.100 (neņemt pašbriestošos) 
2. Sviests – 0,050 
3. Sāls – 0.001 
4. Olas -3gb 
5. Saldais krējums – 0.250 
6. Cukurs -0.100 
7. Šokolāde tumšā -0.100 
8. Priekšauts 

9. Kastīte, kur ielikt izstrādājumus 
Dalības maksa (ar PVN) 19,80 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums BISKVĪTA RULETES, TO GATAVOŠANA, 

NOFORMĒŠANA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Līga Rugāja, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 

konditorejas tehnoloģijas skolotāja, ir praktiskā darba pieredze 

konditorejas izstrādājumu gatavošanā 

Stundu skaits 6 stundas 

Norises laiks 
13.02.2019. (trešdiena) no 17.30 – 22.00 

Norises vieta 
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursu dalībnieki apgūs biskvīta ruletes gatavošanu - mīklas 

gatavošanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu pasniegšanu. 

Līdzi jāņem 

1. 4 gab. – olas 
2. 110 g – milti 
3. 120 g – cukurs 

Krēmam: 
4. 250 g – saldais krējums 
5. 150 g – biezpiens 
6. 100 g – cukurs 
7. citrons vai šokolāde 
8. 150 g – skābs ievārījums (dzērveņu, brūkleņu, jāņogu utt ) 
9. Priekšauts 
10. Kastīte, kurā ievietot izstrādājumus 

Dalības maksa (ar PVN) 19,80 EUR 

Vietu skaits 17 
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Programmas vadītājs 
Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

Mācību programmas nosaukums KŪKAS “ĀTRAIS NAPALEONS” GATAVOŠANA 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Līga Rugāja, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 

konditorejas tehnoloģijas skolotāja, ir praktiskā darba pieredze 

konditorejas izstrādājumu gatavošanā 

Stundu skaits 6 stundas 

Norises laiks 
21.02.2019. (ceturtdiena) no 17.30 – 22.00 

Norises vieta 
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Marijas iela 4 

(pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursu dalībnieki apgūs kūkas gatavošanu: kārtainās mīklas 
gatavošanu, izstrādājumu veidošanu, cepšanu, pildījumu 
gatavošanu, izstrādājumu noformēšanu un pasniegšanu. 
 Līdzi jāņem 
1. 200 g – sviests 
2. 200 g- skābs krējums 
3. 400 g – milti 

Krēmam : 
4. 250 g – salds krējums (var aizvietot ar 200 g – sviesta) 
5. 1 gb- ola 
6. 100 g- piens 
7. 200 g cukurs 
8. 50 g miltu   
9. Priekšauts 
10. Kastīte, kurā ievietot gatavos izstrādājumus 

Dalības maksa (ar PVN) 19,80 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba  

IMANTA 

DATORKURSI: 

Mācību programmas nosaukums 
PROGRAMMA MS EXCEL: NO IEVADA LĪDZ LIETPRATĒJAM 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Jānis Lūsis, informātikas skolotājs 

Stundu skaits 12  stundas 

Norises laiks 
05.02., 07.02., 12.02., 14.02.2019. (pirmdienas un trešdienas) 

plkst. 18.00-20.15 

Norises vieta Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158, datorklase 

Programmas anotācija 
Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, 
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(Attēli no interneta vietnēm) 

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 Microsoft Excel 

sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table 

veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā 

dažādiem uzdevumiem. 

Dalības maksa (ar PVN) 39,60  EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Zane Namatēva, 67105129, zane.namateva@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

Mācību programmas nosaukums 
 INTERNETA RESURSU IZMANTOŠANA IKDIENĀ 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Jānis Lūsis, informātikas skolotājs 

Stundu skaits 6  stundas 

Norises laiks 
21. un 28.02.  (ceturtdienas) plkst. 18.00-20.15 

Norises vieta Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158, datorklase 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

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. 

Dalības maksa (ar PVN) 19,80  EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Zane Namatēva, 67105129, zane.namateva@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

PSIHOLOĢIJA: 

Mācību programmas nosaukums 
 PSIHOLOĢISKI ATBALSTOŠAS NODARBĪBAS “ES PATS. KĀ 

SEV PALĪDZĒT” 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Jūlija Brokere, psiholoģe 

Stundu skaits 6 stundas 

mailto:zane.namateva@riga.lv
mailto:zane.namateva@riga.lv
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Norises laiks 
20. un 27.02.  (trešdienas) plkst. 18.00-20.15 

Norises vieta Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158  

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Nodarbības ir veltītas aktuālām tēmām, ar kurām var sastapties 

ikdienā gan strādājot, gan komunicējot ar cilvēkiem, gan audzinot 

bērnus. Programmā tiks piedāvātas gan lekcijas, gan diskusijas, 

gan praktiskās nodarbības un  praktiski ieteikumi, lai  sniegtu kursu 

dalībniekiem atbalstošu, motivējošu  informāciju, veicinātu resursu 

aktivizēšanos, jauno stresa pārvarēšanas  stratēģiju izstrādāšanu 

un to pielietojumu. 

Dalības maksa (ar PVN) 19,80  EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Zane Namatēva, 67105129, zane.namateva@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

ĶENGARAGS 

VALODAS:  

Mācību programmas nosaukums VĀCU VALODA (A1 LĪMENIS, BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Sandra Pandare, vācu valodas skolotāja 

Stundu skaits 50 stundas 

Norises laiks 
18.02.,  20.02., 25.02., 27.02., 04.03., 06.03., 11.03., 13.03., 

18.03., 20.03., 25.03., 27.03., 01.04., 03.04.,  08.04., 10.04., 

15.04.2019.  

 (pirmdienās un trešdienās) plkst. 18.00 - 20.15 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

104. telpa 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, 

lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas 

palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās 

ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs 

atbilstoši A1 valodas apguves līmenim. 

Dalības maksa (ar PVN) 165,00 EUR 

Vietu skaits 15 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

mailto:zane.namateva@riga.lv
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Mācību programmas nosaukums ANGĻU VALODA, B1 LĪMENIS (PADZIĻINĀTI) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Irina Klišāne, angļu valodas skolotāja 

Stundu skaits 50 stundas 

Norises laiks 
28.01.,  30.01., 04.02., 06.02., 11.02., 13.02., 18.02.,  20.02., 

25.02., 27.02., 04.03., 06.03., 11.03., 13.03., 18.03., 20.03., 

25.03., 27.03., 01.04., 03.04.,  08.04., 10.04., 15.04., 17.04., 

24.04. 2019.  

(pirmdienās un trešdienās) plkst. 18.00 - 19.30 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

106. telpa 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

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 valodas apguves līmenim. Pirmajā nodarbībā 

pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens  

semestra. 

Dalības maksa (ar PVN) 165,00 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

Mācību programmas nosaukums LATVIEŠU VALODA (C1 LĪMENIS, AR LABĀM 

PRIEKŠZINĀŠANĀM) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Jolanta Krasovska, latviešu valodas skolotāja 

Stundu skaits 50 stundas 

Norises laiks 
28.01., 30.01., 04.02., 06.02., 11.02., 13.02., 18.02., 20.02., 

25.02., 27.02., 04.03., 06.03., 11.03., 13.03., 18.03., 20.03., 

25.03., 27.03., 01.04., 03.04., 08.04., 10.04., 15.04., 17.04., 

24.04.2019.  

(pirmdienās un trešdienās) plkst. 18.00 - 19.30 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

105. telpa 

Programmas anotācija C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma 

paredzēta Rīgas iedzīvotājiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi 

sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par 

pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi 
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(Attēli no interneta vietnēm) 

nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, 

runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā 

septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka 

ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses 

un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un 

pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas 

iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu 

dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem. 

Dalības maksa (ar PVN) 165,00 EUR 

Vietu skaits 15 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

MĀKSLA UN ROKDARBI : 

Mācību programmas nosaukums 
PULSA SILDĪTĀJU (MAUČU) ADĪŠANA AR PĒRLĪTĒM 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Dace Sondare, mājturības skolotāja, rokdarbniece 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 
27.02.2019.  (trešdiena)  plkst. 18.00 – 21.00 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

106. telpa 

Programmas anotācija 

 

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.  

Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi. 

. 

Dalības maksa (ar PVN) 13,20 EUR 

Vietu skaits 15 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba  

PSIHOLOĢIJA: 

Mācību programmas nosaukums STRESA MENEDŽMENTS 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Inga Dreimane, psiholoģe 

Stundu skaits 8  stundas 

Norises laiks 
11. februāris, 25. februāris (pirmdienas)  plkst. 18.00 – 21.00 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

103. telpa 
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Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programma paredzēta dziļākas izpratnes iegūšanai par pozitīvā 

un negatīvā stresa ietekmi uz organismu, par stresa procesu 

attīstību, par personības psiholoģiskā tipa saistību ar stresa 

reakcijām. Programmas realizācijas gaitā klausītāji apgūs 

praktiskas psiholoģiskas taktikas sava stresa līmeņa samazināšanai 

un stresa reakciju vadīšanai, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko 

mikroklimatu.  

Dalības maksa (ar PVN) 26,40 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

Mācību programmas nosaukums PRĀTA TRENIŅA TEHNIKAS 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Inga Dreimane, psiholoģe 

Stundu skaits 8  stundas 

Norises laiks 
5. februāris, 19. februāris (otrdienas)  plkst. 18.00 – 21.00 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

103. telpa 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programma visiem pieaugušajiem mentālās veselības stiprināšanai. 
Nav labas vai sliktas atmiņas, labas vai sliktas uzmanības. Ir trenēta 
vai netrenēta atmiņa, uzmanība, domāšana.  
Prāts (uzmanība, uzmanības noturība, atmiņa, analītiskā domāšana, 
radošā domāšana) ir tāds pats muskulis, kā citi muskuļi ķermenī, tai 
skaitā sirds. Sirds un citu muskuļu stiprībai cilvēki ikdienā uztur 
dažādas aktivitātes (ēdiens, miegs, aktīvs dzīves veids, utt.), 
savukārt pret prātu valdošā attieksme ir, ka tas vai nu ir vai nav. 
Lielākā daļa ikdienas aktivitātes skolā, darbā, mājās ir tās, kas prāta 
resursus tērē un dienas beigās cilvēks jūtas noguris. Tādēļ arī 
prātam ir nepieciešamas noteiktas treniņa tehnikas, lai paterētie 
resursi dienas beigās neradītu tik lielu nogurumu, kā arī lai spētu 
ikdienā efektīvāk plānot savus mērķus un ceļu uz tiem.  
Depresija, veģetatīvā distonija, izdegšana, trauksme, demence  ir 
saslimšanas, kuras ir kļuvušas īpaši aktuālas 21.gadsimtā. no 
visām šīm slimībām dzīves laikā cieš gandrīz puse cilvēku. 
Visvairāk šīs slimības negatīvā veidā ietekmē tieši prātu (uzmanību, 
domāšanu, atmiņu, stresa noturību). Tomēr ir iespējams sevi no šīm 
slimībām pasargāt, kā arī mazināt šo slimību radīto ietekmi.  

Dalības maksa (ar PVN) 26,40 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

DATORKURSI: 

Mācību programmas nosaukums 
PROGRAMMA MS EXCEL: NO IEVADA LĪDZ LIETPRATĒJAM 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 
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Nodarbības vadītājs Maiga Pigita, informātikas skolotāja 

Stundu skaits 12  stundas 

Norises laiks 
04.02., 11.02., 18.02., 25.02. (pirmdienas) plkst. 18.00-20.15 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

1. datorklase 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

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 Microsoft Excel 

sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table 

veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā 

dažādiem uzdevumiem. 

Dalības maksa (ar PVN) 39,60  EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

Mācību programmas nosaukums 
PROGRAMMA MS POWERPOINT: NO IEVADA LĪDZ 

LIETPRATĒJAM  

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Maiga Pigita, informātikas skolotāja 

Stundu skaits 12  stundas 

Norises laiks 
04.03., 11.03., 18.03., 25.03. (pirmdienas) plkst. 18.00-20.15 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

1. datorklase 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, 

lai veidotu prezentācijas MS PowerPoint programmā. Kursā tiks 

apgūtas  galvenās prasmes, lai veidotu un pārveidotu prezentācijas, 

izmantojot vienkāršas un paplašinātas Microsoft Office PowerPoint 

iespējas: grafiskos objektus slaidā (Smart Art, diagrammas, gatavās 

formas), prezentācijas noformēšanas iespējas, slaidu pārejas un 

objektu animācijas, un  vadības pogu, un hipersaišu ievietošanu 

prezentācijā. 

Dalības maksa (ar PVN) 39,60  EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

DARBA AIZSARDZĪBA : 
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Mācību programmas nosaukums 
  PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

 “DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA” 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Sandra Zariņa, Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas 

vadītāja, Imants Ludvigs Miķelsons, Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikuma pasniedzējs, darba aizsardzības speciālists, 10 

gadus praktiskā darba pieredze darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un 

elektrodrošībā, profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā. 

Stundu skaits 60  stundas 

Norises laiks 
25.02., 27.02., 04.03., 06.03., 11.03., 13.03., 18.03., 20.03., 25.03., 

27.03., 01.04., 03.04., 08.04., 10.04., 15.04., 17.04.2018. 

 (pirmdienas un trešdienas) plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15, 

103. telpa 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

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. 

Dalības maksa (ar PVN) 198,00  EUR 

Vietu skaits 20 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

 

PURVCIEMS  

VALODAS: 

Mācību programmas nosaukums 

 

 

ANGĻU VALODA, A2 LĪMENIS (PADZIĻINĀTI) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Irina Klišāne, angļu valodas skolotāja 

Stundu skaits 50 stundas 

Norises laiks 29.01.,  31.01., 05.02., 07.02., 12.02., 14.02., 19.02., 21.02., 

26.02., 28.02., 05.03., 07.03., 12.03., 14.03., 19.03., 21.03., 

26.03., 28.03., 02.04., 04.04., 09.04., 11.04., 16.04., 18.04., 

23.04. .2019. 

(otrdienās un ceturtdienās) plkst. 17.30-19.00 

Norises vieta Rīgas 86. vidusskola, Ilūkstes iela 10  
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Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

 

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas 

apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un 

kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju 

darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas 

lietotāju. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, 

jo kurss turpinās no rudens  semestra. 

Dalības maksa (ar PVN) 165,00 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Zane Namatēva, 67105129, zane.namateva@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba  

PAŠIZAUGSME:  

Mācību programmas nosaukums VEISKMĪGAS UZSTĀŠANĀS ABC JEB PRASME 

UZRUNĀT AUDITORIJU 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas 

pasniedzējs 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 
30.01.2019. (trešdiena)  

Norises vieta Rīgas 86. vidusskola, Ilūkstes iela 10  

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar 

teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai 

klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar 

klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta 

problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to 

risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, 

tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss 

neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un 

žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze 

u.c. 

Dalības maksa (ar PVN) 13,20 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Zane Namatēva, 67105129, zane.namateva@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

 

mailto:zane.namateva@riga.lv
mailto:zane.namateva@riga.lv
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Mācību programmas nosaukums AKTIERMEISTARĪBAS PAMATI VEIKSMĪGAI IKDIENAI 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas 

pasniedzējs 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 
13.02. 2019. (trešdiena) plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta 
Rīgas 86. vidusskola, Ilūkstes iela 10 

Programmas anotācija 

(Attēli no interneta vietnēm) 

 

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi 

pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži 

noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. 

Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga 

biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi 

atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas 

skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles 

vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes.  

Dalības maksa (ar PVN) 13, 20 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs 
Zane Namatēva, 67105129, zane.namateva@riga.lv  

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba  

VESELĪBA UN SKAISTUMKOPŠANA: 

Mācību programmas nosaukums SEJAS PROCEDŪRAS 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Diāna Brūvere, RTRIT pedagoģe, kosmetoloģe 

Stundu skaits 9 stundas 

Norises laiks 22.01., 24.01., 29.01. plkst. 17.30 līdz 20.00 

Norises vieta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales iela 26 

 (pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursu klausītāji apgūs sejas muskulatūru, iepazīsies ar langera 

līnijām, iegūs ieskatu sejas kosmētikas piedāvājumā, apgūs sejas 

pašmasāžu un sejas klasisko masāžu, apgūs sejas attīrīšanas 

procedūru. 

Dalības maksa (ar PVN) 29,70 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 

mailto:zane.namateva@riga.lv
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Mācību programmas nosaukums SEJAS PROCEDŪRAS 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Diāna Brūvere, RTRIT pedagoģe, kosmetoloģe 

Stundu skaits 9 stundas 

Norises laiks 19.02., 21.02., 26.02. plkst. 17.30 līdz 20.00 

Norises vieta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales iela 26 

 (pulcēšanās vestibilā) 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursu klausītāji apgūs sejas muskulatūru, iepazīsies ar langera 

līnijām, iegūs ieskatu sejas kosmētikas piedāvājumā, apgūs sejas 

pašmasāžu un sejas klasisko masāžu, apgūs sejas attīrīšanas 

procedūru. 

Dalības maksa (ar PVN) 29,70 EUR 

Vietu skaits 17 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv 

Pieteikšanās www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba 

 


