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NOVEMBRĪ: 
 

Mācību programmas nosaukums 
Spāņu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, 

bez priekšzināšanām) – kursi notiks attālināti 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Inga Reinvalde, spāņu valodas pasniedzēja 

Stundu skaits 50 stundas 

Norises laiks 08.11., 11.11., 15.11., 22.11., 25.11., 29.11., 02.12., 06.12., 09.12., 

13.12., 16.12., 20.12.2021.  

03.01., 06.01., 10.01., 13.01., 17.01., 20.01., 24.01., 27.01., 31.01., 

03.02., 07.02., 10.02., 14.02.2022. 

 (pirmdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 19.30 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite.  

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programma paredzēta dalībniekiem bez priekšzināšanām, tiks 
ieļautas tēmas atbilstoši A līmeņa 1. pakāpei, lai pastiprinātu 
dažādas valodas prasmes un kompetences, kas ir nepieciešamas  
komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai. 
Programmā dalībnieki attīsta prasmes komunicēt par  tēmām: 
Iepazīšanās. Pirmie kontakti. 
Personīga informācija. 
Lietas un priekšmeti, kas ir mums visapkārt. 
Personas dati. 
Valstis un tautības. 
Profesijas. 
Dienas, mēneši, gadi, pulksteņa laiks. 
Dzīvoklis. Mājas interjers. 
Prievārdi, kas norāda uz atrašanās vietu. 
Valodas lietojums (gramatikas tēmas):  
Personu vietniekvārdi. 
Darbības vārdi: būt, atrasties, piederēt, eksistēt (būt). 
Darbības vārdi tagadnes laikā. 
Lietvārds, tā dzimte un skaitlis. 
Īpašības vārds, tā dzimte un skaitlis. 
Tuvā nākotne. 

Dalības maksa (ar PVN) 350,90 EUR (var maksāt divās daļās) 

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

 

 

 

 

https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Mācību programmas nosaukums Infografika-labs palīgs datu vizuālajai attēlošanai 

(kursi notiks attālināti e-vidē) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Jānis Lūsis, informātikas pasniedzējs 

Stundu skaits 4  stundas 

Norises laiks 16.11.2021. (otrdiena) plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Apgūstot programmu dalībnieki uzzinās, kas ir infografikas, kā tās 
izmantot informācijas attēlošanā un prezentācijā. Dalībnieki apgūs 
tiešsaistes rīkus Infogramm un PictoChart infografiku veidošanai, kā 
arī uzzinās kā izmantot MS Powerpoint infografiku veidošanai. 
Dalībnieki iemācīsies veidot efektīvas infografikas un uzzinās, kā 
piesaistīt uzmanību, organizēt un vizualizēt datus, izmantojot 
infografikas. Tāpat kursu dalībnieki uzzinās, kā izvēlēties uzticamus 
datu avotus, padarīt informāciju pieejamu, viegli uztveramu. 

 

Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru 

lietošanā. 

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR 

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

Mācību programmas nosaukums 
Laika menedžments (kursi notiks attālināti) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Indra Markova, sertificēta supervizore, koučs un Audemio.lv 

vadītāja Datu valsts inspekcijas apstiprināta datu aizsardzības 

speciālista kvalifikācija 

Stundu skaits 4  stundas 

Norises laiks 22.11.2021. plkst. 18.00-21.00 (pirmdiena) 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 
     (Attēli no interneta vietnēm) 

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas par laika 
menedžmentu kā plānošanas uzlabošanas resursu. 

Mūsdienu steidzīgajā pasaulē lielākā vērtība nav nauda, bet 
laiks. Visam ir vajadzīgs laiks. Laiks darbam, laiks, atpūtai, laiks 
ģimenei, laiks sev, laiks sportam, laiks izaugsmei, laiks…Brīžiem 
varam visu pagūt mierīgi, bet dažkārt pienākumu, termiņu, 
uzdevumu, vajadzību un visa pārējā ir pārāk daudz, un iestājas 
stress, trauksme, izmisums un citas līdzīgas izjūtas. Pamazām 
stress sakrājas, rodas iztukšotības sajūta, atsvešināšanās no 
aktivitātēm, kas saistītas ar darbu, pazeminās izpildes kvalitāte gan 
darbā, gan var būt arī mājās. Zinātniskajā literatūrā kopš pagājušā 
gadsimta septiņdesmitajiem gadiem to dēvē par „izdegšanas 
sindromu”. Vai vajag laiku plānot, un ja plānot, tad kā? Kam dot 
priekšroku – darbam, ģimenei vai sev? Kā sastrukturēt prioritātes, 

mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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kam veltīt savu laiku? Seminārā gūsim ieskatu par populārākajiem 
laika plānošanas paņēmieniem un praktiski izmēģināsim vienu no 
paņēmieniem pielietot praksē, ko iespējams izmantot, lai mazinātu 
stresu un profesionālās izdegšanas risku, kā arī gūtu atbalstu sev 
plānošanas uzlabošanā.  

 

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR 

Vietu skaits 15 

Programmas vadītājs Sandra Cīrule, t. 67105579, sandra.cirule@riga.lv 

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

 

Mācību programmas nosaukums Aktiermeistarības pamati veiksmīgai ikdienai (kursi 

notiks attālināti) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas 

pasniedzējs 

Stundu skaits 8 stundas 

Norises laiks 24.11. 2021.plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas 
atšķirību no pašdarbības, izmēģinās iztēles vingrinājumus un  
novērojumus, kā arī individuālas un grupu etīdes. 

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 citādāk. 
Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga 
biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi 
atbilstoši pasniegt.  

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR 

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

 

Mācību programmas nosaukums Darbs ar MS Office365 tiešsaistes rīkiem (kursi 
notiks attālināti e-vidē) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

mailto:sandra.cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Nodarbības vadītājs Jānis Lūsis, informātikas pasniedzējs 

Stundu skaits 4  stundas 

Norises laiks 25.11.2021. (ceturtdiena) plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Apgūstot programmu, dalībnieki veiks dažādus praktiskus 
uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā.  
Programmas ietvaros uzzinās vai nostiprinās zināšanas par 
Microsoft Office 365 pamatiespējām, kā arī gūs īsu ieskatu 
Office365 galvenajos tiešsaistes rīkos – OneDrive un 
lietojumprogrammu Word, Excel, Ms Forms  tiešsaistē.  

 

Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru 

lietošanā. 

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR 

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

 

Mācību programmas nosaukums Spirāles dinamika: kas notiek ar mums, 

sabiedrību, pasauli  (kursi notiks attālināti) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Ilmārs Jargans, RISEBA pasniedzējs, personiskās un 
korporatīvās izaugsmes treneris 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 29.11.2021. (pirmdiena) plkst. 18.00.-21.00  

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

            

 (Attēls no interneta vietnes) 

Programmas dalībnieki apgūs praktiski izmantojamu metodi -  
spirāles dinamiku, kas palīdzēs izprast pārmaiņu būtību pasaulē 
un sabiedrībā un precīzi prognozēt tālāko attīstību. Metode kļūst 
arvien populārāka izglītības, biznesa un sabiedrības vadības 
jomās.  
Dalībnieki uzzinās, kā cilvēki domā par lietām, kāpēc dažādi 
pieņem lēmumus un reaģē uz motivatoriem, kāpēc mainās 
personiskie uzskati, vērtības un mērķi, kas notiek lielo pārmaiņu 
un krīžu laikā; kādas ir tendences, ko gaidīt tālāk un kā būt viļņa 
virsotnē.  
Šis seminārs būs īpaši vērtīgs pedagogiem, personālvadības 
speciālistiem, ar pārdošanu un klientu apkalpošanu saistītiem 
cilvēkiem – visiem, kas ikdienā strādā ar cilvēku attiecībām, 
sabiedrības pārvaldību un personības attīstību. 

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR 

Vietu skaits 15 

Programmas vadītājs 

 

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

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

 

 

JAUNUMS 

Mācību programmas nosaukums 

Pašpārliecinātības un drošības veicināšana, 

runājot ar klientiem - kursi notiks attālināti 

Mērķauditorija 

Nodarbības vadītājs 

Rīgas iedzīvotāji 

Indars Kraģis, Mg.izgl.vad., Izglītības un komunikācijas 

speciālists, medijpratības, radošās un kritiskās domāšanas 

speciālists 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 30.11.2021. plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kvalitatīvas saskarsmes prasmes ir nepieciešamas ikvienam, 
turklāt neatkarīgi no tā, vai pašlaik vēl studējat, vai jau strādājat 
kādā amatā. Tomēr izcilas komunikācijas prasmes ir dāvana, ar 
kuru diemžēl neviens nepiedzimst. Pētījumi apliecina, ka, tieši 
pateicoties attīstītai runātprasmei, iespējams iegūt ne tikai labāk 
apmaksātu darba vietu, bet ieņemt cienījamāku stāvokli 
sabiedrībā. Ja, turpretī, neizkopjam izcilas prezentāciju prasmes, 
mūsu attiecības būs viduvējas un nereti - riskantas. Klienti, kurus 
jums neizdodas pārliecināt, ir pazaudēti. Tādēļ, ja nejūtaties droši 
un stabili, runājot plašākas publikas priekšā, jums neizdodas gūt 
panākumus. 
Izglītības vadības maģistrs un komunikācijas speciālists Indars 
Kraģis visā Latvijā darbojas kopš 2009. gada. Viņa vadībā 
prezentāciju prasmes līdz izcilībai apguvuši ievērojamāko Latvijas 
un starptautisko uzņēmumu pārstāvji. Kopš 2009. gada viņš ar 
panākumiem vadījis nodarbības gan Latvijas Universitātē, gan 
LKA Latvijas Kultūras koledžā un Rīgas Tehniskajā koledžā. Kā 
projektu vadītājs viņš darbojies Rīgas Tehniskajā universitātē, 
Rakstniecības un mūzikas muzejā un SIA “Uzdevumi.lv”. Lektora 
pieredze ir apkopota vairākās grāmatās, no kurām jaunāko - 
“Oratora meistarība” - nupat izdeva izdevniecība “Jumava”. 
Šajā kursā jūs apgūsit: 

✅ Kā justies droši un pārliecināti jebkuras mērķauditorijas 

priekšā? 

✅ Kā gūt panākumus, komunicējot pat ar vissarežģītāko klientu 

tipiem? 

✅ Kā izstrādāt nevainojamu prezentācijas uzbūvi un dizainu? 

✅ Kā vadīt prezentācijas tā, lai jūs atcerētos kā spīdošu sarunas 

biedru? 
Nepalaidiet garām šo izdevību un reģistrējies jau tagad! 

  
Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR  

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

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


 
6 

 

 

 

DECEMBRĪ: 
 

Mācību programmas nosaukums Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt 

auditoriju - kursi notiks attālināti 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas 

pasniedzējs 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 01.12.2021. plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

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. Uzzinās par stresa pārvarēšanu, 

kontaktu ar klausītāju, balss un artikulācijas aparāta problēmu 

diagnostiku, biežāk satopamajam problēmām un to risinājumiem. 

Dalībnieki praktiski izmēģinās un iemācīsies artikulācijas aparāta  

un elpošanas  vingrinājumus, uzzinās tipiskākās valodas kļūdas, 

kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, kāds ir runas mērķis, 

teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas 

pamatnoteikumus, teksta loģisko analīzi u.c. 

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR  

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

 

JAUNUMS 

 

Mācību programmas nosaukums Peļņu nesoša produkta dizaina un pievienotās 

vērtības radīšana – (kursi notiks attālināti e-vidē)  

Mērķauditorija 

Nodarbības vadītājs 

Rīgas iedzīvotāji 

Indars Kraģis, Mg.izgl.vad., Izglītības un komunikācijas speciālists, 

medijpratības, radošās un kritiskās domāšanas speciālists 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 07.12.2021. plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

https://images.pexels.com/photos/3851261/pexels-photo-3851261.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-pressmaster-3851261.jpg&fm=jpg
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Aizvien lielāka nozīme tam, vai un kā izvēlamies patērēt dažādas 
preces un pakalpojumus, svarīgs ir produkta dizains un tā 
konkurētspēja. Mārketinga speciālisti lēš, ka tas, vai jums izdosies 
gūt panākumus par 70% ir atkarīgs no tā, cik piesaistošs un 
pārliecinošs ir jūsu piedāvātā produkta dizains. Turklāt arī 
savstarpējā komunikācija apliecina, ka ne jau vārdiem ir galvenā 
nozīme, bet gan attieksmei, ar ko tos sakām. 
Šajā unikālajā tiešsaistes kursā izglītības vadības maģistrs, 
komunikācijas un radošuma veicināšanas speciālists, uzņēmējs un 
lektors ar vairāk kā desmit gadu pieredzi Indars Kraģis dalīsies 
praksē pārbaudītos paņēmienos: 

✅ Kādi izaicinājumi un īpatnības raksturo 21. gadsimta darba 

tirgu? 

✅ Kā izstrādāt peļņu nesošus produktus un to dizainu? 

✅ Kā pastiprināt produkta pievienoto vērtību? 

✅ Kā veicināt produkta un personīgo konkurētspēju? 

Ar jēdzienu “produkts” tiek saprastas gan preces un pakalpojumi, 
gan pašprezentācija (piemēram, dodoties uz darba interviju) un 
dažādas ieceres, idejas un koncepcijas. 
Neatkarīgi no tā, vai nodarbojaties ar uzņēmējdarbību, vai 
interesējaties par karjeras veidošanu, šajās nodarbībās jūs ne tikai 
gūsit noderīgas zināšanas, bet arī veicināsit savu radošuma 
potenciālu un personīgo konkurētspēju. Tas ļaus gūt lielākus 
panākumus darba tirgū un prasmīgi saskatīt un izmantot tās 
iespējas, kas jums ir visapkārt. 
Nepalaidiet garām šo izdevību un reģistrējies jau tagad! 

  

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR 

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

 

 

 

Mācību programmas nosaukums Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu 

sasniegšanai– (kursi notiks attālināti e-vidē) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Gints Bude, modes dizainers, stila un modes eksperts  

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 08.12.2021.  plkst. 18.00 – 21.00 (trešdiena)  

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 

 

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos 
ieteikumus. Dalībnieki apgūs tēmas: Mode, stils, apģērba 
etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. 
Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un 
kļūdas. Dalībnieki uzzinās par vizuālā tēla sasaisti ar ietekmi uz 
personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Nodarbībās 
noskaidros, kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī. 

Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu 
modes namu. Pirmais Latvijā sāka profesionālu modeļu 

mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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sagatavošanu savā Tērpu demonstrētāju studijā un ļoti 
daudziem vizuālo jomu pārstāvjiem ir bijis pirmais skolotājs un 
padomdevējs. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir 
vadījis TV raidījumu "Ievas pārvērtības", eksperta statusā 
piedalās TV24 raidījumā “Spices stila pavēlnieks”, ir apģērba, 
stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi 
sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modi. Latvijas 
Amatniecības kameras meistars.  

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR 

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

Mācību programmas nosaukums Darbs ar Google tiešsaistes rīkiem (Gmail, Forms, 
Drive u. c.) (kursi notiks attālināti e-vidē) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Jānis Lūsis, informātikas pasniedzējs 

Stundu skaits 4  stundas 

Norises laiks 08.12.2021. (otrdiena) plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem tiks 

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt pamatzināšanas, lai 

izmantotu Google piedāvāto rīku klāstu, kā arī iespējās šos rīkus 

izmantot ikdienas darbā. Seminārs palīdzēs lietotājiem veiksmīgi 

uzsākt darbu ar Google rīkiem, veidot tiešsaistes dokumentus, 

veidlapas. 

 
 

Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru 

lietošanā. 

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR 

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Mācību programmas nosaukums  

Mērķauditorija 

Klātienes un online kursi, semināri, nodarbības 

- kursi notiks attālināti 

Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Indra Markova, sertificēta supervizore, koučs un Audemio.lv 

vadītāja 

Stundu skaits 4 stundas 

Norises laiks 13.12.2021. (pirmdiena) plkst. 18.00 – 21.00 

Norises vieta Kursi notiks tiešsaistē, pirms nodarbībām uz e-pastiem 

tiks nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 

 

(Attēls no interneta vietnēm) 

Viens no veidiem, kā dalīties ar zināšanās un prasmēm, ir 

veidot izglītojošus pasākumus – kursus, seminārus, 

nodarbības, meistarklases u.c. Seminārā apskatīsim dažādu 

izglītības pasākumu veidošanas principus, izpētīsim  kopīgo 

un atšķirīgo, veidojot kursus, seminārus u.c.klātienē un online 

vidē, kā arī pārskatīsim nepieciešamo tehnisko aprīkojumu 

un saimnieciski-praktisko ietvaru, lai iegūtu izpratni par kursu, 

semināru, nodarbību nodrošināšanai nepieciešamo. 

 

Dalības maksa (ar PVN) 28,07 EUR  

Vietu skaits 15 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi 

 

TIEŠSAISTES ETIĶETE RIIMC ATTĀLINĀTAJOS KURSOS:  

Lai nodrošinātu kursu kvalitāti un savstarpēju cieņu, dalībniekiem jāpievienojas nodarbībām ar pilnu un 

pareizu vārdu uzvārdu un WEB kameru, kā arī ieslēgtu mikrofonu pēc lektora lūguma. Tas veidos efektīvāku 

un produktīvāku darba vidi. 

UZMANĪBU! Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā darbojas Rīgas pilsētas pašvaldības 

Personas datu aizsardzības politika. 

Informācija par personas datu apstrādi ir pieejama tīmekļa vietnē: https://www.riga.lv/lv/rigas-

pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika  

 

mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika
https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika

