
Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2016. gada februārī un martā  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2016. gada februārī un martā 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547 

 

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

Stundu 

skaits 

Cena par kursiem 

(ar PVN) 

I. VALODAS 
 

27.01.  

(18.30-20.00), 

29.01.  

(18.00-19.30), 

03.02.  

(18.30-20.00), 

05.02.  

(18.00-19.30), 

10.02.  

(18.30-20.00), 

12.02.  

(18.00-19.30), 

17.02. 

(18.30-20.00), 

19.02. 

(18.00-19.30), 

24.02. 

(18.30-20.00). 

 

18.00 vai 18.30 - 

19.30 vai 20.00 

 

RIIMC,  

Kaņiera iela 15 

 (Ķengarags) 

 

ANGĻU VALODA BEZ 

PRIEKŠZINĀŠANĀM  

(I PROGRAMMA)  

 

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, 

lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā 

atbilstoši Beginner sākuma līmeņa 

pakāpei. 

Lektore: Irina Klišāne, Rīgas 84. 

vidusskolas skolotāja 

 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

 

18 

 

EUR 33,12 

 

18.01., 21.01., 

25.01., 28.01., 

01.02., 04.02., 

08.02., 11.02., 

15.02. 

18.00-19.30 

 

Rīgas 84. vidusskola, 

Lielvārdes iela 141 

(Purvciems) 

ANGĻU VALODA  (AR 

NELIELĀM) 

PRIEKŠZINĀŠANĀM, 

LAI PASTIPRINĀTU  

KOMUNIKĀCIJAS 

PRASMES  

(III PROGRAMMA) 

Programmas mērķis: izglītības 

procesa rezultātā sniegt dalībniekiem 

angļu valodas zināšanas atbilstoši B1 

līmenim, iepazīstināt ar leksiku, kas 

lietojama ikdienišķās situācijās, frāžu un 

teikumu apguve, lai varētu sazināties, 

saprast runātu tekstu, uzrakstīt 

pieteikuma vēstules un CV, uzzināt 

nepieciešamo informāciju un saprast 

pareizo ceļa virzienu. 

Lektore: Irina Klišāne, Rīgas 84. 

vidusskolas skolotāja 

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


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2016. gada februārī un martā  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2016. gada februārī un martā 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547 

 

08.03., 

10.03.,  

15.03., 

17.03., 

22.03.,  

24.03.,  

29.03., 

31.03.,  

05.04. 

18.00 – 19.30 

 

RIIMC, 

Kaņiera iela 15 

(Ķengarags) 

VĀCU VALODA AR 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

KOMUNIKĀCIJAI 

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 u nodomus. 

Kopā RIIMC piedāvā trīs vācu 

valodas kursu programmas 

pieaugušajiem: bez priekšzināšanām 

Vācu valoda I; ar priekšzināšanām Vācu 

valoda II (2 daļas); Vācu valoda III - 

komunikācijai. 

 

Lektore: Sandra Pandare, vācu 

valodas pasniedzēja, RIIMC lektore 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

18 EUR 33,12 

 

II. ROKDARBI 

04.02. 17.30-20.00 

 

Rīgas 94. vidusskola, 
Ozolciema 26,  

(Ziepniekkalns) 

DĀVANU 

IESAIŅOŠANAS VEIDI 

Tiks apgūtas prasmes dāvanu pušķu 

darināšanā un dažādu formu dāvanu 

iesaiņošanā. 

 

 

Lektore: Aija Reksne, rokdarbniece 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 
materiāli 

08.02. 18.00-21.00 

 

Rīgas Jāņa Poruka 

vidusskola,  

Gaujas 23 

(Čiekurkalns) 

ELEGANTA VESTE Ārā auksti? Šujam jaunu elegantu 

vesti. Varēs valkāt gan mājās, gan ofisā. 

Nepieciešams flīsa audums vai mākslīgā 

kažokāda uz trikotāžas bāzes, šķēres un 

veste taps gatava bez nevienas vīles. 

Ātri, vienkārši, silti. 

 

Lektore: Agrita Rukmane, sieviešu 

individuālā apģērba šuvēja 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

4 EUR 7,36 + 

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


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2016. gada februārī un martā  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2016. gada februārī un martā 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547 

 

10.02. 

 

17.30 – 20.00  
 

Rīgas 94. vidusskola, 

Ozolciema 26,  

(Ziepniekkalns) 

 

PUDEĻU UN  

MEDUS BURCIŅU 

IESAIŅOŠANAS VEIDI 

Tiks apgūtas prasmes iesaiņot 

dažādu formu pudeles, kā arī medus vai 

ievārījuma burciņas, kuras pēc tam var 

izmantot kā dāvanas draugiem. 

 

Lektore: Aija Reksne, rokdarbniece 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 
materiāli 

11.02. 17.30 – 20.00 

 

Rīgas 61.vidusskola 

Pārslas iela 4 

(Āgenskalns) 

KORAĻĻU 

KAKLAROTAS 

Gatavojoties pavasarim 

iemācīsimies taisīt skaistu rotu Koraļļu 

tehnikā. Izmantojot sīkpērlītes, 

akmentiņus, kristāliņus var izveidot 

rotu, kas līdzīga jūras koraļļiem. Tā ir 

gaisīga un krāsaina. 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC 

lektore 

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

iedzivotajiem/kursi  
 

Kitija Čipāne, 

67105546, 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 
materiāli 

15.02. 18.00-21.00 

 

Rīgas Jāņa Poruka 

vidusskola,  

Gaujas 23 

(Čiekurkalns) 

ELEGANTA 

IEPIRKUMU SOMA 

Jums ir kāds ļoti mīļš T-krekls, kuru 

vairs nevar valkāt, bet izmest žēl? Tad 

šī nodarbība ir kā radīta Jums! Eleganta 

iepirkumu soma taps dažās stundās no 

T-krekla, izmantojot šķēres un Jūsu 

roku veiklību. Ātri, vienkārši, skaisti. 

 

Lektore: Agrita Rukmane, sieviešu 

individuālā apģērba šuvēja 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

4 EUR 7,36 + 

materiāli 

16.02., 

19.02., 

23.02. 

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 

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
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


Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2016. gada februārī un martā  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2016. gada februārī un martā 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs,  

Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547 

 

18.02. 17.30- 20.00 

 

Rīgas 94. vidusskola, 
Ozolciema 26,  

(Ziepniekkalns) 

 

AUŠANA AR 

PĒRLĪTĒM. 

ROKASSPRĀDZES 

DARINĀŠANA 

Tiks austa rokassprādze ar latvju 

rakstiem, izmantojot jaunu inovatīvu 

metodi, aužot uz kartona. 

 

Lektore: Aija Reksne, rokdarbniece 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

3 EUR 5,52 + 
materiāli 

25.02. 18.00-21.00 

 

Rīgas Jāņa Poruka 

vidusskola,  
Gaujas 23 

(Čiekurkalns) 

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 + 

materiāli 

01.03. 17.30-20.00 

 

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 

shēmu auskarus un iemācīsimies veidot 

shēmas. 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC 

lektore 

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

iedzivotajiem/kursi  
 

Kitija Čipāne, 

67105546, 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5.52 + 

materiāli 

02.03. 17.30 – 20.00 KREPPAPĪRA ZIEDU Tiks apgūtas prasmes darināt ziedus http://riimc.lv/lv/riga- 3 EUR 5.52 + 

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:inga.liepniece@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
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Pieaugušo neformālās izglītības kursi 2016. gada februārī un martā 
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Tālrunis: 67105579; 67105546, 67105544; 67105547 

 

  

Rīgas 94. vidusskola, 

Ozolciema 26 

(Ziepniekkalns) 

DARINĀŠANA UN TO 

IZMANTOŠANA 

DĀVANU 

NOFORMĒŠANĀ 

no kreppapīra, ka arī macīsimies tos 

izmantot kā dekorus dāvanu 

iesaiņošanai. 

 

Lektore: Aija Reksne, rokdarbniece 

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

materiāli 

03.03. 18.00 – 20.15 

 

RIIMC, 

Kaņiera iela 15 

(Ķengarags) 

RĀVĒJSLĒDZĒJU 

ROTAS 

 

Aicinām visus, kuros atmodusies 

vēlme pārvērst rāvējslēdžus rotās!  

Kursos mācīsimies vairākus veidus, 

kā veidot rotaslietas no metāla 

rāvējslēdžiem 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 

10.03., 

17.03. 

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 

23.03., 

30.03. 

17.30 – 20.00 

 

Rīgas 94. vidusskola, 

Ozolciema 26 

(Ziepniekkalns) 

KAKLAROTAS 

DARINĀŠANA NO 

TAMBORĒTIEM 

ELEMENTIEM 

Tiks darināta kaklarota no 

aptamborētām koka vai plastmasas 

bumbiņām, kuras tiks uzvērtas uz 

speciālas plānas trikotāžas lentes. 

 

Lektore: Aija Reksne, rokdarbniece 

 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

6 EUR 11.04 + 

materiāli 

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
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
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III. SKAISTUMKOPŠANA 

03.02., 

10.02., 

18.02., 

24.02. 

 

17.30- 20.00 

 

Rīgas 61. vidusskola 

Pārslas iela 4 

(Āgenskalns) 

PROFESIONĀLA 

MAKE-UP 

VEIDOŠANA  

 

 

Dalībnieki iemācīsies pareizi izveidot 

sejas reljefu, kā arī profesionāli izveidot 

dienas make-up, vakara make-up, 

uzzinās par dažādiem make-up veidiem 

un īpašībām. 

Kursu kopējais stundu skaits 

paredzēts 12h, kas sadalītas pa 

atsevišķām nodarbībām. Katra 

nodarbība būs kā turpinājums 

iepriekšējai nodarbībai. 

 

Lektore: Jekaterina Gaile, vizāžiste 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

 kitija.cipane@riga.lv,  

12 EUR 22.08 

02.03., 

09.03., 

16.03., 

23.03.., 

17.30 -20.00 

 
RIIMC, 

Kaņiera iela 15,  
        (Ķengarags) 

PROFESIONĀLA 

MAKE-UP 

VEIDOŠANA  

 

 
 

Dalībnieki iemācīsies pareizi izveidot 

sejas reljefu, kā arī profesionāli izveidot 

dienas make-up, vakara make-up, 

uzzinās par dažādiem make-up veidiem 

un īpašībām. 

Kursu kopējais stundu skaits paredzēts 

12h, kas sadalītas pa atsevišķām 

nodarbībām. Katra nodarbība būs kā 

turpinājums iepriekšējai nodarbībai. 

 

Lektore: Jekaterina Gaile, vizāžiste 

 

 

 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

 kitija.cipane@riga.lv 

12 EUR 22.08 

IV. MĀJTURĪBA 
02.03. 18.00-21.00 

 
Rīgas 61.vidusskola, 

Pārslas iela 4 

(Āgenskalns) 

SUŠI –  

GATAVOJAM PAŠI  

(meistarklase un 

degustācija) 

 

Suši līdz pat šai dienai ir viens no 

pasaulē populārākajiem japāņu 

ēdieniem un jau labu laiku iekarojis arī 

mūsu virtuvi. Ja vēlies to pagatavot, bet 

nezini – kā,  sniegšu padomu, kā suši 

uzburt mājas apstākļos, iepriecinot sevi 

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

iedzivotajiem/kursi 

 
 

Kitija Čipāne, 

67105546  

4  EUR 7.36 

+ 

EUR 4.00 par 

izmantotajiem 

produktiem 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
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un savus draugus. Lieliskam vakariņu 

pārsteigumam mājas apstākļos vajadzīgs 

nedaudz zināšanu, mazliet precizitātes 

un radošums – un suši var likt galdā! 

Meistarklase un degustācija – svētki 

jau nodarbībā! 

 

Lektore: Iveta Razumovska, RIIMC 

lektore 

kitija.cipane@riga.lv,  

30.03. 18.00-21.00 

 

Rīgas Jāņa Poruka 

vidusskola, 

Gaujas 23 

(Čiekurkalns) 

SUŠI –  

GATAVOJAM PAŠI  

(meistarklase un 

degustācija) 

 

 

Suši līdz pat šai dienai ir viens no 

pasaulē populārākajiem japāņu 

ēdieniem un jau labu laiku iekarojis arī 

mūsu virtuvi. Ja vēlies to pagatavot, bet 

nezini – kā,  sniegšu padomu, kā suši 

uzburt mājas apstākļos, iepriecinot sevi 

un savus draugus. Lieliskam vakariņu 

pārsteigumam mājas apstākļos vajadzīgs 

nedaudz zināšanu, mazliet precizitātes 

un radošums – un suši var likt galdā! 

Meistarklase un degustācija – svētki 

jau nodarbībā! 

 

 

Lektore: Iveta Razumovska, RIIMC 

lektore 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

4  EUR 7.36 

+ 

EUR 4.00 par 

izmantotajiem 

produktiem 

V. MĀKSLAS 
08.02. 17.30-20.30 

 
Rīgas 18. vakara 

(maiņu) vidusskola, 

Sīmaņa iela 14 

(Sarkandaugava) 

GALDIŅSPĒLES 

IZVEIDE 

 

Pilnīgi neticami, cik daudz laika 

pavadām pie datora vai televizora - vai 

tiešām nav kāda alternatīva? Es 

piedāvāju galdiņspēles, jo tās ir lielisks 

veids, kā cilvēkiem labāk sadraudzēties, 

iepazīt vienam otru, pavadīt laiku kopā 

ar ģimeni vai stiprināt draudzību, jo tā 

tiek veltīts laiks kopīgam 

piedzīvojumam. Spēļu ir patiešām 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

 

Kitija Čipāne, 

67105546  

kitija.cipane@riga.lv 

4 EUR 7.36 + 

materiāli 

mailto:kitija.cipane@riga.lv
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
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daudz - cita par citu aizraujošāka, un tās 

ir ļoti daudzveidīgas. Vislieliskākais ir 

tas, ka katrs pats var izgatavot savas 

spēles, noteikumus, kādus vien vēlas. 

Aicinu visus veltīt vairāk laika 

galdiņspēlēm! 

 

Lektore: Anda Krūmiņa, vizuālās 

mākslas un kulturoloģijas skolotāja 

09.02.,  

11.02.,  

16.02.,  

18.02. 

18.00 – 20.45 

 

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 

pasniedzēja, lektore 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

12 EUR 22.08 

11.02. 17.30-20.30 

 

Rīgas 18. vakara 

(maiņu) vidusskola, 

Sīmaņa iela 14 

(Sarkandaugava) 

KANCELEJAS 

PIEDERUMU 

ORGANIZĒTĀJS NO 

TUALETES PAPĪRA 

RULLĪŠIEM 

Domājot par milzīgo pārprodukciju 

pasaulē un ekoloģiju, aicinu lietām dot 

jaunu dzīvi, izgatavojot skaistu un 

praktiski izmantojamu kancelejas 

piederumu organizētāju no tualetes 

papīra rullīšu vidiņiem. Tualetes papīrs 

ir prece, ko pērk katrs cilvēks. Izlietojot 

tualetes papīru pāri paliek iekšējais 

kartona rullītis. Tiem piešķirot otru 

dzīvi, tiek saudzēta vide, ko pasargājam 

no jauniem atkritumiem, kā arī tiek 

taupīti resursi, jo tiek izmantoti 

nevajadzīgi materiāli un atgriezumi 

kombinācijā ar vienkāršām mākslas 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

 

Kitija Čipāne, 

67105546  

kitija.cipane@riga.lv 

4 EUR 7.36 + 

materiāli 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
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tehnoloģijām un  radošo iztēli. 

 

Lektore: Anda Krūmiņa, vizuālās 

mākslas un kulturoloģijas skolotāja 

15.02. 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 

21.03. 17.30-20.30 

 

Rīgas 18. vakara 

(maiņu) vidusskola, 

Sīmaņa iela 14 

(Sarkandaugava) 

SPĒKAZĪMJU 

 T-KREKLS 

 
 

 

Zīmes ir tautas garīgās satikšanās 

lauks, enerģijas un informācijas nesējas. 

Zīmes ir kā vārtu atvēršana saziņai 

pašam ar sevi. Ikdienas dzīvē zīmes 

veicina pašapziņu, atveseļošanos, 

personības izaugsmi. Interesenti 

papildinās zināšanas par raksta 

kompozīciju.  Kursos tiks piedāvāta 

metodika, kā noskaidrot „savu” zīmi, 

praktiska darbošanās balināšanas 

tehnikā, izgatavojot savu spēkazīmju T-

kreklu. 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

 

Kitija Čipāne, 

67105546  

kitija.cipane@riga.lv 

4 EUR 7.36 + 

materiāli 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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Lektore: Anda Krūmiņa, vizuālās 

mākslas un kulturoloģijas skolotāja 

21.03. 18.00 – 20.15 

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskola 

Malienas iela 89 

(Jugla) 

KRĀSOSIM OLAS! Gatavosimies, lai šajās Lieldienās 

galdā celtu ierasti un neierasti krāsotas 

olas.  

Praktiski iemācīsimies olu 

marmorizēšanu, skrāpēšanas tehnikas, 

kā arī izpaudīsimies radoši ar dabīgajām 

krāsām.  

Ļausim vaļu mākslinieciskajam 

lidojumam,  jaunām zināšanām, 

iemaņām un fantāzijai, lai radītu 

krāsainākās Lieldienas! 

 

Lektore: Jana Purmale, māksliniece 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 5.52 + 

materiāls 

VI. DIZAINS 
23.02. 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 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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VII. PSIHOLOĢIJA 

24.02. 17.30 -20.00 

 

Rīgas 61. vidusskola, 

 Pārslas iela  4 

(Āgenskalns) 

FRAKTĀĻU 

ZĪMĒŠANA 

Nodarbībā tiek  stāstīts par metodi. 

Pasniedzēja rāda gatavus darbiņus un 

dalībnieki zīmē fraktālus. Tad īsi dod 

skaidrojumu uzzīmētajam. Šajās 

nodarbībās mēs nekrāsojam- tas paliek 

ka mājas uzdevums - iespēja katram 

pašam. 

Lektore: Ineta Jaunciema 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5.52 

29.02. 18.00-21.00 

 

Rīgas Jāņa Poruka 

vidusskola, 

Gaujas 23 

(Čiekurkalns) 

FRAKTĀĻU 

ZĪMĒJUMI 

Ir pienācis laiks atvilkt elpu, 

apstāties un palūkoties apkārt? Tad šī 

nodarbība ir kā radīta Jums! 

Par mandalu zīmēšanu droši vien ir 

dzirdēts, bet kas ir fraktālie zīmējumi?! 

Ģeometrijā par fraktālu uzskata figūru, 

kuru bezgalīgi palielinot, tā atkārto  

savu formu. Krāsojot fraktālos attēlus, 

uz laiku var aizmirst par apkārt 

notiekošo, ielūkoties savā iekšējā 

pasaulē un līdzsvarot to, radīt iespēju 

prāta un intuīcijas saskaņotai darbībai, 

to varētu nosaukt par ceļu uz harmoniju. 

Pie tam rezultāts ir skaists... varēsiet 

ierāmēt un likt pie sienas kā gleznu. 

Zīmēšanas prasmes nav 

nepieciešamas. Tas padodas visiem, 

sākot no maza bērna līdz sirmgalvja 

vecumam. Līdzi jāņem krāsainie zīmuļi 

(12 vai 24 krāsu toņi). 

 

Lektore: Agrita Rukmane, 

psiholoģijas maģistrs 

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

iedzivotajiem/kursi  

 

Inga Liepniece, 

67105544 

 inga.liepniece@riga.lv 

4 EUR 7,36 + 

materiāli 

23.03. 17.30 – 20.00 

 

RIIMC, 

FRAKTĀĻU 

ZĪMĒŠANA 

Nodarbībā tiek  stāstīts par metodi. 

Pasniedzēja rāda gatavus darbiņus un 

dalībnieki zīmē fraktālus. Tad īsi dod 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

3 EUR 5.52 

http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
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Kaņiera iela 15 

(Ķengarags) 

skaidrojumu uzzīmētajam. Šajās 

nodarbībās mēs nekrāsojam- tas paliek 

ka mājas uzdevums- iespēja katram 

pašam. 

Lektore: Ineta Jaunciema 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

VIII. DĀRZKOPĪBA 

16.03. 18.00 – 20.15 

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskola 

Malienas iela 89 

(Jugla) 

AUGĻU DĀRZA 

KOPŠANA PAVASARĪ 

Turpinot rudenī iesākto, šoreiz 

uzzināsim svarīgākos un tūliņ, tūliņ 

pavasarī veicamos darbus savā augļu 

dārziņā.  

Paredzēts interesentiem, kuri vēlas 

izveidot, uzturēt vai atjaunot  ģimenes 

augļu dārzu. Aplūkosim augļu koku 

vainagu kopšanas principus, potēšanu, 

ogulāju krūmu kopšanu. 

 

Lektors: Andris Dišlers, augļkopības 

entuziasts, Latvijas vīnkopju un vīndaru 

biedrības valdes loceklis 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5.52 

*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. 
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