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Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem 
2016. gada septembrī - oktobrī  

 
 

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

Stundu 

skaits 

Cena par kursiem 

(ar PVN) 

I. VALODAS 
No 03. oktobra 

līdz 12. 

decembrim 

 

 

18.00 – 20.15  

(pirmdienās un 

trešdienās) 

 

 

RIIMC,  

Kaņiera ielā 15 

(Ķengarags) 

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 skolotāja 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

60  EUR 110,40 

(var maksāt 2 

daļās) 

 

18.10., 20.10., 

25.10., 27.10., 

01.11., 03.11., 

08.11., 

10.11.,  15.11. 
 

18.00 – 20.15  

(otrdienās un 

ceturtdienās) 

 

 

RIIMC,  

Kaņiera ielā 15 

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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(Ķengarags)  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 skolotāja 

28.09., 30.09., 

05.10., 07.10., 

12.10., 14.10., 

19.10., 21.10., 

26.10. 

  

17.30-19.00 

(trešdienās un 

piektdienās) 

 

 

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 

 

03.10., 10.10, 

17.10, 24.10. 

 

18.00-20.30 

 

RIIMC 

Kaņiera ielā 15 

(Ķengarags) 

 

AR VALODU 

IEKĻŪSTI ITĀLIJAS 

SIRDĪ  

 

Kursu dalībnieki iepazīsies ar itāļu 

valodas labskaņu, pirmajiem soļiem 

itāļu valodā. A1, A2 elementārais 

saziņas līmenis. Ar valodas apgūšanu 

iepazīsim Itālijas ļaudis, kultūru, ēdienu. 

Kā dzīvo itāļi ikdienā? Kā nedaudz 

pastāstīt par sevi. Kādas frāzes lietosim 

iepērkoties Kā palūgt palīdzību. Kurp 

doties? Kā orientēties pilsētā? Valodas 

pamatbāze, kas noderēs mazam 

ceļojumam uz Itāliju. Programmā 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

12 EUR 22,08 

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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paredzama viena ēdiena gatavošana: 

slavenākais itāļu saldēdiens – Tiramisu. 

 

Lektore: Irēna Pujāte, itāļu valodas 

pasniedzēja, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 

un Rīgas Centra daiļamatniecības 

pamatskolas skolotāja 

II. ROKDARBI 

13.09. 18.00 – 20.30  

 

 

Rīgas J. Poruka 

vidusskola, 

Gaujas ielā 23 

(Čiekurkalns) 

PIESPRAUDES 

„ROZE” 

IZGATAVOŠANA 

 

Laipni aicināti visi darboties griboši uz 

nodarbību, kurā pagatavosim skaistu 

piespraudi no auduma „Roze”. Liekot 

rožlapu rindas vienu aiz otras, iegūsim 

telpisku ziedu. It īpaši noderīga nodarbība 

tiem, kas vēlas papildināt savas zināšanas  

darbojoties ar roku dūrieniem, apgūt 

jaunas prasmes. Nodarbībā izgatavosim 

piespraudi. 

 

Lektore: Lolita Sīmane, rokdarbniece 

Materiāli: Četru dažādu krāsu kokvilnas 

audumu (15x15 cm), šujamā adata, 

kniepadatas, grieznes, piespraudes kāja, 

piemērotas krāsas šujamais diegs, 

pieskaņotas krāsas pērlītes, adata pērlīšu 

piešūšanai. 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

3 EUR 5.52  

21.09. 

 

18.00-20.30 

 

 

Rīgas 61. vidusskola, 

Pārslas iela 14 

(Āgenskalns) 

INTERJERA 

DEKORĒŠANA. PUĶU 

DEKORS NO PAPĪRA. 

 

Kursu dalībnieki iemācīsies veidot 

dekoratīvas rozes no krāsainām salvetēm, 

izmantojot dažādus paņēmienus. 

No atsevišķiem papīra fragmentiem 

izveidot telpiskus dekoratīvus ziedus. 

Izmantojot burzīšanas tehniku, izveidot 

neļķēs, īrisus un rozes. 

 

Lektore: Lana Vjatere, rokdarbniece 

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:Inga.liepniece@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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27.09. 18.00-21.00 

 

 

RIIMC,  

Kaņiera ielā 15 

(Ķengarags) 

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 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

4 EUR 7,36  + 

materiāli 

28.09. 18.00-20.30 

 

 

Rīgas 61. vidusskola, 

Pārslas iela 14 

(Āgenskalns) 

CELLINAS 

KAKLAROTAS 

 

Ir dažnedažādi veidi kā izgatavot 

kaklarotas, kas vijas kā gliemežvāki. Mēs 

nodarbībā iemācīsimies izgatavot vienu no 

veidiem, kas saucās Cellinas spirālveida 

kaklarotas tehnika. Šajā tehnikā var 

izgatavot ļoti krāšņas un krāsainas rotas. 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC 

lektore 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5.52 + 

materiāli 

29.09.,  

06.10. 

18.00-20.30 

 

 

RIIMC,  

Kaņiera ielā 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. 

Dalībniekiem jāņem līdzi: 

1. nodarbībai 

 Stingrs pamats velku diegu uzvilkšanai 

- pārtikas vai kurpju kastes vāks, tukša 

konfekšu kaste vai dokumentu kaste. 

Minimālais izmērs 20x30cm; 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

6 EUR 11.04  
+ 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
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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 Izturīgs diegs velkiem (neilona) (Nr.40 

– Nr.50)  

 Līmlenta, šķēres; 

 Vienāda lieluma 2-3 krāsu pērlītes 

(Japāņu TOHO vai čehu pērlītes nr. 

11) (Var nopirkt www.perlu-lade.com, 

perlotava.lv) (TOHO pērlītes ir 

labākas); 

 Gara pērļu adata; 

 Rūtiņu lapa rakstam (var padomāt, 

kādu motīvu vēlēsies aust), 

rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi; 

2.nodarbībai 

 „Bison kit” līme;  

 Filca materiāls malējās pērlītes krāsā;  

 pērlītes, kuras izmantotas aušanā; 

 Zīda vai kaprona lentīte aizdarei 

rokassprādzes platumā (var aizstāt ar 

citu aizdari); 

pērļu adata, diegs, šķēres. 

 

Lektore: Dace Sondare, mājturības un 

tehnoloģiju skolotāja, TDM 

05.10. 18.00-20.30 

 

 

RIIMC,  

Kaņiera ielā 15 

(Ķengarags) 

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. 
Materiāli: Toho sīkpērlītes ar izmēru 

11 (dažādu krāsu, vismaz 2). Auskaru āķi, 

pērļošanas diegs  (Nr. 0,2), pērļošanas 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5.52 + 

materiāli 

http://www.perlu-lade.com/
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
http://riimc.lv/lv/riga-iedzivotajiem/kursi
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
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adata. 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC lektore 

05.10. 18.00 – 20.30  

 

 

Rīgas J. Poruka 

vidusskola, 

Gaujas ielā 23 

(Čiekurkalns) 

AUDUMA ORIGAMI 

IZGATAVOŠANA 

 

Laipni aicināti visi darboties griboši uz 

nodarbību, kurā pagatavosim interesantus 

dekorus, izmantojot auduma origami. 

Lokot audumu un fiksējot to, var izveidot 

interesantus sapņu ķērājus, piespraudes, 

piekariņus un citas interesantas  un 

noderīgas lietas. It īpaši noderīga 

nodarbība tiem, kuri jau ir darbojušies ar 

papīra origami. Nodarbībā lokot audumus, 

iegūsim dekoru, kuru varēs izmantot kā 

sapņu ķērāju, rotaslietu, piekariņu, dekoru. 

 

Lektore: Lolita Sīmane, rokdarbniece 

Materiāli: divu krāsu kokvilnas audumi 

(A4 formāta), šujamā adata, pieskaņotas 

krāsas šujamais diegs, lineāls, šķēres, 

pērlītes, divas vienāda izmēra un krāsas 

pogas. 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

3 EUR 5.52 
(ieskaitot PVN)  

05.10.  18.00 līdz 20.15,  

 

 

Rīgas Ezerkrastu 

pamatskolā, 

 Malienas iela 89 

(Jugla) 

 

RĀVĒJSLĒDZĒJU 

ROTU 

 

 
 

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!  

 

Nodarbībai līdzi jāņem: metāla 

rāvējslēdzis ar vidējiem zobiņiem 

(kopgarums ~50 cm un vairāk, var būt 

vairāki īsi rāvējslēdži), šujamā adata, 

izturīgs diegs šūšanai rāvējslēdža krāsā, 

maza svece traukā, ~5mm biezs filca 

materiāls 10x10 cm (var filcēt no vilnas 

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
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materiāla nodarbībā), filcēšanas adata, 

filcēšanas pamatne (bieza, blīva švamme), 

bisconkit līme, 6x6 cm plāns filca 

materiāls, 2 piespraudes kājiņas, pērlītes, 

pērļu adata, liela metāla poga, diegs 

rotāšanai) 

 

Lektore: Dace Sondare, mājturības un 

tehnoloģiju  skolotāja 

06.10. 18.00-20.30 

 

 

Rīgas 94. vidusskola, 

Ozolciema iela 26 

(Ziepniekkalns)  

HENNAS KLASE 

 

 

Hennas klasē uzzināsiet: 

Kā iegūst hennas pastu; Par hennas  

zīmējumu vēsturi un hennas mākslas 

tradīcijām; Kas ir melnā henna; Kā strādāt 

ar hennu; Par hennas pastas pagatavošanu 

pašam. Praktiskais darbs. 

 

Lektore: Maija Liepa, starptautiski 

sertificēta Dabīgās hennas mākslas 

meistare, hennas meistaru apvienības 

Skaista Henna dibinātāja 

Materiāli: . Acu zīmulis brūnā vai 

melnā krāsā (var iegādāties "Drogas" 

veikalā); 

2. Spirta salvetītes jeb "injkeciju 

dezinfekcijas salvetītes" ar 70% spirta - 

iegādājamas aptiekās kastītēs.  

3. Pēcoperāciju plāksteris "Mefix" 

rullī; 

Hennas pasta gatava lietošanai - varēs 

iegādāties pie pasniedzējas 3.00 EUR 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

3 EUR 5.52  

07.10. 18.00-20.30 

 

Rīgas 61. vidusskola, 

Pārslas iela 14 

(Āgenskalns) 

GREZNAS 

KAKLAROTAS 

Nodarbības laikā, izmantojot dzijas un/ 

vai aukliņas, ķēdes un pērles izgatavosim 

kaklarotas, kuras noderēs ikdienai un arī 

svētku dienām. 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC lektore 

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:Inga.liepniece@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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12.10. 18.00-20.30 

 

RIIMC,  

Kaņiera ielā 15 

(Ķengaragā) 

TĪKLIŅTEHNIKĀ 

GATAVOTAS ROTAS 

 

 

Skaistās pērlīšu aukliņas – krelles, 

rokassprādzes. Saliekot lielākas un 

mazākas, dažādu vai vienādu krāsu 

pērlītes, sanāk skaistas aukliņas, ko var 

izmantot kā lakatu gredzenus, kā krelles, 

rokassprādzes. Pucēsimies rudenim! 

 

Materiāli: Sīkpērlītes Nr.10 (čehu) un 

Nr.8 (čehu), polimērdiegs Nr. 0,2, 

pērļošanas adata, aizdares un metāliskos 

riņķīši, ķēdīte 5 cm 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC lektore 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

Sandra.Cirule@riga.lv 

3 EUR 5.52 + 

materiāli 

19.10. 18.00-20.30 

 

Rīgas 61. vidusskola, 

Pārslas iela 14 

(Āgenskalns) 

INTERJERA 

DEKORĒŠANA. PUĶU 

DEKORS NO PAPĪRA. 

 

Kursu dalībnieki iemācīsies veidot 

dekoratīvas rozes no krāsainām salvetēm, 

izmantojot dažādus paņēmienus. 

No atsevišķiem papīra fragmentiem 

izveidot telpiskus dekoratīvus ziedus. 

Izmantojot burzīšanas tehniku, izveidot 

neļķes, īrisus un rozes. 

 

Lektore: Lana Vjatere, rokdarbniece 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

3 EUR 5.52 + 

materiāli 

19.10. 18.00-21.00 

 

Rīgas 84. vidusskola, 

Lielvārdes iela 141 

(Purvciems) 

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. Aicinām 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Sandra Cīrule, 

67105579 

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

Sandra.Cirule@riga.lv 

27.10. 18.00-20.30 

 

Rīgas 94. vidusskola, 

Ozolciema iela 26 

(Ziepniekkalns) 

 

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, kuri māk 

aust roku aproces ar pērlītēm, jo šajā 

tehnikā taisītos auskarus var pieskaņot 

austajiem darbiem. Nodarbībā audīsim 

gatavu shēmu auskarus. 
Materiāli: Toho sīkpērlītes ar izmēru 

11. Dažādu krāsu, vismaz 2. Auskaru āķi, 

pērļošanas diegs,  Nr. 0,2, pērļošanas adata 

 

Lektore: Inese Kupfere, RIIMC lektore 

 

 

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

iedzivotajiem/kursi 
 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

3 EUR 5.52  

III. SKAISTUMKOPŠANA 

14.09., 21.09., 

28.09., 05.10. 

18.00-20.30 

 
RIIMC, 

Kaņiera iela 15 

(Ķengarags) 

 

PROFESIONĀLĀ 

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. 

 

Lektore: Jekaterina Gaile, vizāžiste 

 

 

 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

12 EUR 22.08 + 

materiāli 

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:kitija.cipane@riga.lv
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IV. PSIHOLOĢIJA 

13.09., 

11.10., 

25.10. 

18.00 - 21.00 

 

 

Rīgas J. Poruka 

vidusskola,  

Gaujas ielā 23, Rīgā 

(Čiekurkalns) 

PSIHOLOĢISKAIS 

PORTRETS UN 

PAŠANALĪZE, 

IZMANTOJOT 

DZIMŠANAS DATUS 

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,  Mg. 

Cilvēkresursu vadībā, numeroloģe  

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

iedzivotajiem/kursi 

 

Inga Liepniece,  

67105544 

Inga.liepniece@riga.lv 

 

12 EUR 22.08 

 

21.09. , 

28.09. 
18.00-20.30 

 
Rīgas 61. 

vidusskola, 

Pārslas iela 14 

(Āgenskalns) 

 

SIEVIETES UN 

VĪRIEŠA LOMAS 

ĢIMENĒ 

 

Ģimene ir kā kopjams dārzs: ar 

pavasara asnu dīgšanas brīnumu, 

vasaras rūpēm par katru stādu un  

rudens ražas laika svētību. 

Programma ir paredzēta, lai cilvēki 

varētu pārrunāt un apzināt tās lomas un 

pienākumus, kurus realizē savas 

ģimenes ietvaros; vīrs - sieva; tēvs - 

māte; meita - dēls u.c., apgūtu zināšanas 

un prasmes, kā vairot savu dzīves 

enerģiju un dzīves kvalitāti attiecībās 

ģimenē, vienlaicīgi rādot piemēru arī 

saviem bērniem. Pārrunātu, kā sievišķo 

un vīrišķo enerģiju mijiedarbības 

principi ģimenē ietekmē vecāku un 

bērnu personības attīstību: kas jāņem 

vērā,  audzinot ģimenē dēlu, kas - 

meitu. 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

6 EUR 11.04 

(ieskaitot PVN) 

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:kitija.cipane@riga.lv
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Lektore: Maira Bluša, skolas un 

ģimenes psihologs 

12.10., 

26.10. 
18.00-20.30 

 
Rīgas 18. vakara 

(maiņu) vidusskola 

Sīmaņa iela 14 

(Sarkandaugava) 

MANAS ĢIMENES 

SAITES 

Sarunas gaitā interesentiem būs 

iespēja uzzināt vairāk par tiem 

procesiem, kas apzināti vai neapzināti 

ietekmē partnera izvēli un attiecību 

modeli, ko mantojam no saviem 

vecākiem. Kā mūsu bērnības attiecības 

ar tēvu un māti ietekmē to ģimeni, kuru 

veidojam paši. Kāpēc rodas 

domstarpības sievas un vīra attiecībās 

par pienākumiem, naudu un bērnu 

audzināšanu ģimenē.  

Dalībnieki varēs teorētiski un 

praktiski iepazīties ar Berta Helingera 

sistēmisko ģimenes izvietojuma metodi 

un gūt izpratni par dzimtas lomu savas 

personības attīstības virzībā. 

 

Lektore: Maira Bluša, skolas un 

ģimenes psihologs 

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

iedzivotajiem/kursi 

 

Kitija Čipāne, 

67105546 

kitija.cipane@riga.lv 

6 EUR 11.04  

*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
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