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JAUNUMS 
 

Mācību programmas nosaukums 

Dzīves kvalitāte un mērķi personīgajā un 

profesionālajā izaugsmē – kursi notiks klātienē 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Egils Purviņš, RAKSTURA LĪDERĪBAS INSTITŪTS (Virtuous 

Leadership institute – Latvia), vadītājs un pasniedzējs, sertificēts 

iekšējās izaugsmes pasniedzējs 

Stundu skaits (akad.stunda=45 min.) 8  stundas 

Norises laiks 23.03. un 30.03.2023. (ceturtdienās) plkst. 18.00 – 21.00 

Norises vieta Kursi notiks klātienē, RIIMC telpās, Kaņiera ielā 15  

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Programmā tiks izskatīti vispārēji principi un jautājumi par 

atbildības, līdzdalības  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) 48,40 EUR   

Vietu skaits 12 

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

Pieteikšanās https://riimc.lv/lv/events/dzives-kvalitate-un-merki-personigaja-un-

profesionalaja-izaugsme/4312 

 

 

 

Mācību programmas nosaukums 

Angļu valoda - runāšanas prasmes attīstīšana 

 (A2 līmenis)– kursi notiks attālināti 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Irina Klišāne, angļu valodas skolotāja 

Stundu skaits (akad.stunda=45 min.) 24  stundas 

Norises laiks 28.03., 30.03., 04.04., 06.04., 11.04., 13.04., 18.04., 20.04., 
25.04., 27.04., 02.05., 09.05. 2023.    (otrdienās un 
ceturtdienās) 

https://riimc.lv/lv/events/dzives-kvalitate-un-merki-personigaja-un-profesionalaja-izaugsme/4312
https://riimc.lv/lv/events/dzives-kvalitate-un-merki-personigaja-un-profesionalaja-izaugsme/4312
https://riimc.lv/lv/events/anglu-valoda-runasanas-prasmes-attistisana-a2-limenis-kursi-notiks-attalinati/4241
https://riimc.lv/lv/events/anglu-valoda-runasanas-prasmes-attistisana-a2-limenis-kursi-notiks-attalinati/4241
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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 pilnveidos dalībnieku prasmes angļu valodā. 
Programma paredzēta dalībniekiem ar priekšzināšanām A2 līmenī, 
tiks ieļautas tēmas atbilstoši A līmeņa 2. pakāpei (padziļināti). 

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai 
pastiprinātu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas ir 
nepieciešamas komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai 
daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā 
un ārzemēs atbilstoši A2 līmenim. 

Programmā dalībnieki attīstīs prasmes komunicēt par  tēmām: 

personas identifikācija, raksturs un emocijas; ceļošana un  problēmu 
risināšana, veikali, apģērbi un apavi; restorāni un kafejnīcas, 
veselīgs dzīvesveids, plāni un tikšanās, laika apstākļi, pārtika un 
iepirkšanās, dzīvesvieta un kaimiņi u. c. 

Valodas kompetencē dalībnieki pastiprinās zināšanas un prasmes 
par saliktu teikumu lietošanu argumentācijas izteikšanai, darbības 
vārda saliktiem laikiem, darbības vārda nākotnes formām, modāliem 
darbības vārdiem, ciešamo kārtu, īpašības vārdiem, skaitļiem. 

Pirms kursiem dalībniekiem būs jāaizpilda tests, lai noteiktu savu 
zināšanu un prasmju līmeni, kā arī kursu laikā notiks pašpārbaudes 
darbs, lai konstatēt dalībnieku progresu.  

 

Dalības maksa (ar PVN) 133,58 EUR   

Vietu skaits 12 

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) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Jānis Lūsis, informātikas pasniedzējs 

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 4  stundas 

Norises laiks 28.03.2022. (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 

https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/darbs-ar-google-tiessaistes-rikiem-gmail-forms-drive-u-c-kursi-notiks-attalinati/4247
https://riimc.lv/lv/events/darbs-ar-google-tiessaistes-rikiem-gmail-forms-drive-u-c-kursi-notiks-attalinati/4247
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lietošanā. 

Dalības maksa (ar PVN) 22,26 EUR 

Vietu skaits 12 

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

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

 

JAUNUMS! 

 Mācību programmas nosaukums CANVA tiešsaistes rīks interaktīvu vizuālo materiālu 

izveidei (Kursi notiks attālināti) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Gunita Boltre, informātikas pasniedzējs 

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 4  stundas 

Norises laiks 28.03.2022. (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) 

Canva.com ir bezmaksas tiešsaistes rīks, ar kuru palīdzību īsā 
laikā ir tiks apgūta interaktīva satura veidošana. 

CANVA – tiešsaistes izstrādes vide, kurā iegūsiet informāciju 
un apgūsiet prasmi, kā veidot apsveikumu kartītes, plakātus, 
logotipus, banerus (reklāmkarogus vai reklāmplakātus), infografikas, 
kalendārus,  domu kartes, prezentācijas u.c. 
 

 

Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru 

lietošanā. 

Dalības maksa (ar PVN) 22,26 EUR 

Vietu skaits 12 

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

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

 

 

Mācību programmas nosaukums 
Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (A2 

līmenis) (Kursi notiks attālināti) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Jolanta Krasovska, latviešu valodas pasniedzēja 

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 50 stundas 

Norises laiks 03.04., 05.04., 12.04., 17.04., 19.04., 24.04., 26.04., 03.05., 

08.05., 10.05., 15.05., 17.05., 22.05., 24.05., 29.05., 31.05., 

05.06., 07.06., 12.06., 14.06., 19.06.2023.  

plkst. 18.00 – 19.45 (pirmdienās un trešdienās) 

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

tiks nosūtīta pieslēgšanās saite, taču iekļautas arī praktiskās 

mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/darbs-ar-google-tiessaistes-rikiem-gmail-forms-drive-u-c-kursi-notiks-attalinati/4247
https://riimc.lv/lv/events/darbs-ar-google-tiessaistes-rikiem-gmail-forms-drive-u-c-kursi-notiks-attalinati/4247
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-apguve-pieaugusajiem-c-limenis-augstakais-kursi-notiks-attalinati/4243
https://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-apguve-pieaugusajiem-c-limenis-augstakais-kursi-notiks-attalinati/4243
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nodarbības klātienē. 

Programmas anotācija 

 

(Attēli no interneta vietnēm) 

Latviešu valodas mācību programmas mērķis: nodrošināt iespēju 

apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, kuru 

dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu 

latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgu 

iekļaušanos pilsētas dzīvē, veicinot kursantu valsts valodas 

prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu 

valodas prasmes līmeni. Plānotie rezultāti (iegūtās un 

pilnveidotās kompetences):  apgūta valodas un  attīstīta 

komunikatīvā kompetence, kas nodrošina ikdienas saziņu A2 

līmenī. 

Dalības maksa (ar PVN) 278,50  EUR (var maksāt divās daļās) 

Vietu skaits 12 

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

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

 

 

JAUNUMS! 

 Mācību programmas nosaukums GENIALLY - tiešsaistes rīks interaktīvu vizuālo materiālu 

izveidei (Kursi notiks attālināti) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Gunita Boltre, informātikas pasniedzējs 

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 4  stundas 

Norises laiks 04.04.2022. (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) 

Genial.ly ir bezmaksas tiešsaistes rīks, ar kuru palīdzību īsā 

laikā ir tiks apgūta interaktīva satura veidošana. 

Iepazīstot GENIALLY – uzzināsiet, kā  vienkāršā un ērtā veidā 

veidot interaktīvus attēlus, prezentācijas, infografikas, kartes, spēles 
u.c. 
 

 

Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru 

lietošanā. 

Dalības maksa (ar PVN) 22,26 EUR 

Vietu skaits 12 

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

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

 

 

https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/darbs-ar-google-tiessaistes-rikiem-gmail-forms-drive-u-c-kursi-notiks-attalinati/4247
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Mācību programmas nosaukums Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai– 

(Kursi notiks klātienē) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

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

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 4 stundas 

Norises laiks 05.04.2023.  plkst. 18.00 – 21.00 (trešdiena)  

Norises vieta Kursi notiks klātienē RIIMC telpās, Kaņiera ielā 15 

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 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) 24,20 EUR 

Vietu skaits 12 

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

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

 

 

 

Mācību programmas nosaukums 

 

Aktiermeistarības pamati veiksmīgai ikdienai (Kursi 

notiks klātienē) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas 

pasniedzējs 

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 4 stundas 

Norises laiks 12.04.2023. plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks klātienē RIIMC telpās, Kaņiera ielā 15 

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) 24,20 EUR 

https://riimc.lv/lv/events/lietiska-apgerba-iespejas-savu-merku-sasniegsanai-kursi-notiks-attalinati/4248
https://riimc.lv/lv/events/lietiska-apgerba-iespejas-savu-merku-sasniegsanai-kursi-notiks-attalinati/4248
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/aktiermeistaribas-pamati-veiksmigai-ikdienai-kursi-notiks-klatiene/4246
https://riimc.lv/lv/events/aktiermeistaribas-pamati-veiksmigai-ikdienai-kursi-notiks-klatiene/4246
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Vietu skaits 12 

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

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

 

 

Mācību programmas nosaukums  

 

 

Mērķauditorija 

Daudz laimes, četrdesmit..gadniek! Sāksi jaunu (darba) 

dzīvi? 

(Kursi notiks attālināti) 

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

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 4 stundas 

Norises laiks 13.04.2023. (ceturtdiena) plkst. 18.00 – 21.00 

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

nosūtīta pieslēgšanās saite 

Programmas anotācija 

 

 

 

Mūsu dzīvēs laiks starp 36-55 gadiem daudziem ir pārmaiņu laiks – 
mūsu tuvākie cilvēki mainās, mēs maināmies un mūsu profesionālās 
un privātās dzīves ritmā arī ienāk pārmaiņas. Pārdomas, vai šajā 
darbā turpināšu strādāt līdz pensijai, vai arī tomēr atcerēties bērnībā 
sapņoto un uzdrošināties pamēģināt– bieži tas pieder pie šī dzīves 
posma. Tāpat kā bērnu (iz)augšana, mazbērnu (sa)gaidīšana, rūpes 
par tuviniekiem un arī atvadīšanās uz mūžu no vecākiem un dažiem 
vienaudžiem. Un tas viss paralēli apcerei par sevi un savas dzīves 
“lielo bildi”.  

Interaktīvā semināra laikā tiks pārrunāts par to, kas raksturīgs šim 
posmam mūsu dzīvēs; tiks pārskatīts, kam jāpievērš uzmanība, ja 
vēlamies uzsākt ko jaunu darba vai privātajā dzīvē, kā arī katram būs 
iespēja izmēģināt sagatavot savu individuālo tuvāko (darba) 
dzīves soļu plānu. 

Dalības maksa (ar PVN) 22,28 EUR 

Vietu skaits 12 

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

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

 

 

 

Mācību programmas nosaukums Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm (Kursi 

notiks klātienē) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Dace Sondare, mājturības skolotāja, rokdarbniece 

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 4 stundas 

Norises laiks 17.04.2023. (pirmdiena) plkst. 18.00 – 21.00 

Norises vieta Kursi notiks klātienē RIIMC telpās, Kaņiera ielā 15 

Programmas anotācija Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. 

Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  

https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/daudz-laimes-cetrdesmitgadniek-saksi-jaunu-darba-dzivi-kursi-notiks-attalinati/4249
https://riimc.lv/lv/events/daudz-laimes-cetrdesmitgadniek-saksi-jaunu-darba-dzivi-kursi-notiks-attalinati/4249
https://riimc.lv/lv/events/daudz-laimes-cetrdesmitgadniek-saksi-jaunu-darba-dzivi-kursi-notiks-attalinati/4249
mailto:Sandra.Cirule@riga.lv
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/pulsa-silditaju-maucu-adisana-ar-perlitem-kursi-notiks-klatiene/4244
https://riimc.lv/lv/events/pulsa-silditaju-maucu-adisana-ar-perlitem-kursi-notiks-klatiene/4244
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(Autore  Dace Sondare) 

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) 24,20 EUR 

Vietu skaits 12 

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

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

 

 

 

Mācību programmas nosaukums 

Itāļu valoda – kurss ar nelielām priekšzināšanām 

“Sarunvalodas prasmju attīstīšana”   (A1.2 

līmenis) (Kursi notiks attālināti) 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Irēna Pujāte, itāļu valodas pasniedzēja 

Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 20  stundas 

Norises laiks 17.04., 20.04., 24.04., 27.04., 08.05., 11.05., 15.05., 18.05. 

22.05., 25.05.2023.  

(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) 

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (līmenis A1.2)   
Vēl pavisam nedaudz un dosimies ceļā uz Itāliju. 
Kurss piedāvā 20 h dažādu tēmu izspēli, kas noderēs 
ceļojumam. 
Kādam tā būs zināšanu atkārtošana, kādam - iespēja sākt runāt 
un jautāt itāļu valodā: 
Kur atrodas lidosta? Stacija? Pietura? 
Tiekamies? Cikos? Kur?  
Kādas ir brīvā laika pavadīšanas iespējas? 
Kādas lietas jāpatur prātā bārā( kafejnīcā)! 
Kur nopirkt biļetes? 
Mācību darba valoda latviešu itāļu/itāļu latviešu. 
Īsais kurss ar nelielām priekšzināšanām: apgūts alfabēts, izruna, 
nedaudz fonētika. 

 

Dalības maksa (ar PVN) 111,40 EUR  

Vietu skaits 12 

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

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

 

https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/italu-valoda-kurss-iesacejiem-vienkarsi-par-sarezgito-gramatika-pamatlietas-a1-limenis-kursi-notiks-attalinati/4245
https://riimc.lv/lv/events/italu-valoda-kurss-iesacejiem-vienkarsi-par-sarezgito-gramatika-pamatlietas-a1-limenis-kursi-notiks-attalinati/4245
https://riimc.lv/lv/events/italu-valoda-kurss-iesacejiem-vienkarsi-par-sarezgito-gramatika-pamatlietas-a1-limenis-kursi-notiks-attalinati/4245
https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
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Mācību programmas nosaukums 

 

Iepazīsim savus bērnus – kursi notiks klātienē 

Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs 
Egils Purviņš, RAKSTURA LĪDERĪBAS INSTITŪTS (Virtuous 

Leadership institute – Latvia), vadītājs un pasniedzējs, sertificēts 

iekšējās izaugsmes pasniedzējs 

Stundu skaits (akad.stunda=45 min.) 8  stundas 

Norises laiks 20.04. un 27.04.2023. (ceturtdienās) plkst. 18.00 – 21.00 

Norises vieta Kursi notiks klātienē, RIIMC telpās, Kaņiera ielā 15  

Programmas anotācija 

 
(Attēli no interneta vietnēm) 

Lielākais izaicinājums mūsu laikmeta vecākiem un skolotājiem ir 
jaunā cilvēka audzināšana. 
Vecāki un audzinātāji ir cilvēciskās cieņas, vērtību un rakstura 
audzināšanas saglabātāji un sargātāji. Palīdzēt cilvēkam palikt par 
cilvēku, palīdzēt viņam augt, atbilstoši patiesai izpratnei par cilvēka 
dabu un cieņu. Kādas būtu vadlīnijas bērna izpratnē un 
audzināšanā? Centīsimies to saprast kopā! 
Jautājumi, kurus apskatīsim: 
- Vecāki, skolotāji, audzinātāji, treneri - to loma un misija bērnu 
audzināšanā mūsdienās  
- Kas veido cilvēka personu? 
- Kas ir raksturs? 
- Ko nozīmē - pazīt savus bērnus? 
- Iedzimtie rakstura ieradumi, to atpazīšana 
- Atšķirīgais un kopīgais bērniem - kas der vieniem, nederēs citiem 
- Cieņa pret bērna unikalitāti 
- Veidotie rakstura morālie ieradumi - kādi tie ir, kā tos audzināt 
- Kā palīdzēt bērnam veidot savu raksturu 
- Kā palīdzēt bērnam izaugt par labu cilvēku - vecāku un bērnu 
savstarpējā sadarbība 
- Kā kļūt par piemēru un iedvesmas avotu saviem bērniem un 
audzēkņiem 
- Pasniedzēja personīgā pieredze un piemēri no ģimenes dzīves 
Programma balstīsies rakstura audzināšanas un tikumiskās līderības 
principos, kā arī pasniedzēja 20 gadu pieredzē darbā ar bērniem un 
jauniešiem un audzināšanas pieredzē kā 4 bērnu tēvam. 
 

Dalības maksa (ar PVN) 48,40 EUR   

Vietu skaits 12 

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

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

 

 

Mācību programmas nosaukums Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt 

auditoriju – (Kursi notiks klātienē) 
Mērķauditorija Rīgas iedzīvotāji 

Nodarbības vadītājs Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas 

pasniedzējs 

https://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi
https://riimc.lv/lv/events/veiksmigas-uzstasanas-abc-jeb-prasme-uzrunat-auditoriju-kursi-notiks-attalinati/4251
https://riimc.lv/lv/events/veiksmigas-uzstasanas-abc-jeb-prasme-uzrunat-auditoriju-kursi-notiks-attalinati/4251
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Stundu skaits(akad.stunda=45 min.) 4 stundas 

Norises laiks 26.04.2023. plkst. 18.00-21.00 

Norises vieta Kursi notiks klātienē, Kaņiera ielā 15.  

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) 24,20 EUR  

Vietu skaits 12 

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  

 

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
https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika
https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika

