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ĀGENSKALNS
MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

ZĪDA APGLEZNOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Daiga Rumba, rokdarbnrice

Stundu skaits

3 stundas

Norises laiks

21.11. plkst. 18.00 – 20.30 (trešdiena)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Kursu laikā iemācīsimies apgleznot zīdu, apgūstot dažādas
apgleznošanas tehnikas. Zīda apgleznošana nomierina, ļauj
atveldzēties no ikdienas domām un stresa. Apgūstot zīda
apgleznošanas pamatus un ieliekot savas emocijas, radošo
iedvesmu, krāsu bagātību, galarezultātā radīsiet burvīgu mākslas
darbu, kas priecēs gan pašu, gan citus.

Dalības maksa (ar PVN)

9,90 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

GLEZNOŠANA IESĀCĒJIEM – DAŽĀDAS TEHNIKAS

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Inga Vereba, vizuālās mākslas pasniedzēja

Stundu skaits

9 stundas

Norises laiks

08.11., 22.11., 29.11. plkst. 18.00 – 20.30 (ceturtdienās)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

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)

29,70 EUR

Vietu skaits

17

4
Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

DĀVANU GATAVOŠANA NO KONFEKTĒM

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Natālija Steļmaka, rokdarbniece

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

14.11., 21.11. plkst. 18.00 – 20.30 (trešdienas) 1. grupa
10.12., 12.12. plkst. 18.00 – 20.30 (trešdienas) 2. grupa

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Cik daudz dažādas radošas dāvanas var pagatavot no
konfektēm! Variējot dažādus floristikas materiālus ar konfektēm,
ievērojot krāsu un kompozīciju pamatprincipus, iespējams
pagatavot ļoti jaukas dāvanas, ar ko iepriecināt draugus, radus un
kolēģus. Vai zinājāt, ka no konfektēm var izgatavot gan ziedus,
gan ogas, veidojot skaistu kompozīciju? Ir jāapgūst tikai
pamatprasmes, ko sniegs zinoša lektore, lai katrs pats, pielietojot
savu radošo izdomu, izveidotu neatkārtojamu un vienreizēju
dāvanu. Ja vēlaties kādu pārsteigt svētkos, tad kursu nodarbībās
apgūsiet, kā gaumīgi izveidot skaistu dāvanu no konfektēm.
19,80 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

ATKLĀTŅU, GALDA KARTĪŠU UN PĀRSTEIGUMA
KASTĪTES GATAVOŠANA SVĒTKIEM

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Natālija Steļmaka, rokdarbniece

Stundu skaits

3 stundas

Norises laiks

26.11. plkst. 18.00 – 20.30 (pirmdiena)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Noķer savu svētku sajūtu ar jauka dizaina aploksnīti,
apsveikuma kartīti vai kastīti. Tā būs lieliska iespēja iepriecināt
savus radus un draugus svētkos, pasniedzot viņiem nelielu
dāvaniņu, kas iesaiņota gaumīgā aploksnītē, kastītē, kurai klāt
pievienota glīta apsveikuma kartīte. Kursu laikā iemācīsimies
dažādas griešanas formas un veidus, lai izveidotu skaistu
dāvanas iesaiņojumu.
9,90 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

5

Mācību programmas nosaukums

ADVENTES DEKORĒJUMA IZGATVOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dita Rasa Antone, rokdarbniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

30.11. plkst. 18.00 – 21.00 (piektdiena)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Tuvojoties svētkiem, svarīgi ir laicīgi padomāt par īpašas
gaisotnes radīšanu mājās un arī darba vietā. Tas bieži prasa
piepūli un ieguldīto laiku, bet vairo svētku nozīmību. Nodarbībā
varēsiet apgūt prasmes, kas turpmāk noderēs dažādu telpas
noformējumu radīšanai.
13,20 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

DĀVANU IZGATAVOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dita Rasa Antone, rokdarbniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

07.12. plkst. 18.00 – 21.00 (piektdiena)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu
radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehnikas, kuras var
izmantot, lai vienkārši un lēti izgatavotu dāvanas. Piemēram, uz
stikla traukiem, pudelēm vienlaicīgi var izmantot gan dekupāžu,
gan stikla apgleznošanu.
13,20 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

DĀVANU IESAIŅOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Natalija Steļmaka, rokdarbniece

Stundu skaits

3 stundas

Norises laiks

17.12. plkst. 18.00 – 20.30 (pirmdiena)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

6
Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Tuvojoties Ziemassvētkiem, ikvienam gribas savus draugus un
radus iepriecināt ar jauku dāvaniņu. Ja dāvana ir glīti un gaumīgi
iesaiņota, tas rada vēl lielāku prieku. Pat mazu dāvaniņu var
iesaiņot tā, lai dāvanas saņēmējam aizrautos elpa. Semināra laikā
apgūsim dažādas dāvanu iesaiņošanas tehnikas, kā arī dāvanu
saiņošanas materiālu noslēpumus.
9,90 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

PAŠIZAUGSME:
Mācību programmas nosaukums

VEIKSMĪGAS UZSTĀŠANĀS ABC JEB PRASME
UZRUNĀT AUDITORIJU

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dainis Bērziņš, aktieris, aktiermeistarības un skatuves runas
pasniedzējs

Stundu skaits

3 stundas

Norises laiks

14.11. plkst. 18.00 – 20.30 (trešdiena)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

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.
9,90 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

IEVADS TIKUMISKAJĀ LĪDERĪBĀ

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Egils Purviņš, iekšējās izaugsmes un dzīves kvalitātes treneris,
sertificēts koučs

Stundu skaits

3 stundas

Norises laiks

01.11. plkst. 18.00 – 20.30 (ceturtdiena)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Katrs no mums ir aicināts
būt par patiesu līderi - ar savu personību, ar savu dzīves kvalitāti,

7

Dalības maksa (ar PVN)

ar savu darbu un piemēru apliecinot to. Pilnveidojoties pašam un
iedvesmojot citus uz izaugsmi, patiess līderis spēj aizdegt sirdis
un veicināt sabiedrības garīgo atmodu visos tās līmeņos,
neatkarīgi no profesijas, aicinājuma vai reliģiskās pārliecības! Ko
nozīmē būt patiesam cilvēkam – cēlam, dižam, augstsirdīgam,
radošam un pilnīgam? Kas tad ir tikumiskā līderība? Ko nozīmē
būt patiesam līderim? Kāds tad ir tikumisks cilvēks? Kas ir
patiesa izaugsme un kā atraisīt savu potenciālu? Kas veido
cilvēka personu? Kas ir tikumi? Kas ir raksturs? Kas ir
temperaments? Kā veidot un izkopt raksturu, kļūstot par cēlu un
dižu personu? Šos un citus jautājumus izskatīsim praktiskā un
izglītojošā sarunu vakarā.
9,90 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

MĒRĶU ANATOMIJA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Egils Purviņš, iekšējās izaugsmes un dzīves kvalitātes treneris,
sertificēts koučs

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

05.11., 12.11. plkst. 18.00 – 20.30 (pirmdienas)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Mērķtiecība – tā ir tava attieksme pret dzīvi! Mums katram ir savi
sapņi, kurus vēlētos piepildīt savā dzīvē, bet, ja sapnis netiek
skaidri noformulēts un pārvērsts par mērķi, uz kuru konkrētiem
soļiem virzīties, tas paliks tikai sapnis. Nodarbību ietvaros
uzzināsiet, kas ir mērķi, un kāpēc dzīvē ir vajadzīgi skaidri mērķi,
kāda ir atšķirība dzīvei ar mērķiem un bez tiem ,iemācīsieties
izvirzīt mērķus piecās dzīves pamatsfērās: attiecībās, atpūtā,
finansēs, veselībā un darbā.
19,80 EUR

Vietu skaits

20

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, publiskās runas meistars

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

05.12., 12.12. plkst. 18.00 – 20.30 (trešdienas)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

8
Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

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.
19,80 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

IEKŠĒJĀ IZAUGSME UN DZĪVES KVALITĀTE

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Egils Purviņš, iekšējās izaugsmes un dzīves kvalitātes treneris,
sertificēts koučs

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

06.12., 13.12. plkst. 18.00 – 20.30 (ceturtdienas)

Norises vieta

F. Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Nodarbībās 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. Nodarbībās kursanti mācīsies, kā pareizi rakstīt mērķus,
lai tie palīdzētu izaugsmei – mācībās, profesionālajās izvēlēs,
personīgajā izaugsmē.
19,80 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

9

CENTRS
VALODAS:
Mācību programmas nosaukums

Angļu valoda (A1 līmenis, bez priekšzināšanām)

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Ilga Luckāne

Stundu skaits

24 stundas

Norises laiks

20.11., 22.11., 27.11., 29.11., 04.12., 06.12., 11.12., 13.12.2018.
(otrdienās un ceturtdienās) plkst. 18.00 - 20.15
Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A

Norises vieta
Programmas anotācija

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties angļu valodā
ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus,
saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro
vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā tiks iegūtas
prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās:
saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, prasmes runāt,
lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

Dalības maksa (ar PVN)

79,20 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

PSIHOLOĢIJA UN BĒRNA APRŪPE:
Mācību programmas nosaukums
BĒRNA PSIHOLOĢISKĀ UN INTELEKTUĀLĀ
GATAVĪBA, UZSĀKOT SKOLAS GAITAS
(Mērķauditorija: 1.un 2. klašu skolēnu vecāki)
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dace Lapiņa, psihologs

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

26.11., 03.12.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (pirmdienās)

Norises vieta

Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Programmā ietvertās tēmas:
• Kā vecāki var palīdzēt bērnam harmoniski iekļauties skolas
dzīvē, palīdzot attīstīt tik nepieciešamo gribas darbību un
uzmanības koncentrēšanās spējas.
• Ar kādām darbībām ikdienā vecāki var nostiprināt bērnā
pārliecību par savām spējām arī jaunajā lomā- “skolēns”, lai bērns
mācītos ar interesi un prieku.
• Kā palīdzēt bērnam kļūt pašam atbildīgam par veicamajiem
pienākumiem, uzdevumiem.
• Kā attīstīt bērnā prasmes draudzēties, iesaistīties spēlēs ar
vienaudžiem.
19,80 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

10

GRĀMATVEDĪBA UN DARBA AIZSARDZĪBA:
Mācību programmas nosaukums
GRĀMATVEDĪBAS PAMATI
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Ilga Lipšāne, grāmatvede

Stundu skaits

120 stundas

Norises laiks

No 03.12.2018. līdz 04.04.2019. plkst. 18.00 - 21.00 (15 nedēļas;
2x nedēļā, pirmdienās un ceturtdienās)

Norises vieta

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

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

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.
396,00 EUR (var maksāt 2 daļās)

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

VESELĪBA UN SKAISTUMKOPŠANA:
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

13.11., 14.11., 15.11.2018. plkst. 17.45 - 20.00

Norises vieta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Marijas iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Kursu klausītāji apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas,
pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu
izvēli, instrumentu pielietošanu.
29,70 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

11

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

20.11.2018. plkst. 18.00 - 20.15

Norises vieta

Dalības maksa (ar PVN)

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Marijas iela 4
Kursu klausītāji iegūs informāciju par matu tipiem, matu
kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas
kosmētiku un pielietot to ikdienā.
9,90 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

ĶERMEŅA APGLEZNOŠANAS MĀKSLA - HENNA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Maija Liepa

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

22.11.2018. plkst. 18.00 - 20.15

Norises vieta

Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Interesentiem tiek piedāvāta hennas zīmējuma uzklāšanas
apmācība.
Hennas klasē uzzināsiet:
• Hennas augs
• Hennas zīmējumu vēsture
• Hennas mākslas tradīcijas
• Melnā henna
• Henna uz ādas
• Hennas raksti
• Hennas pastas pagatavošana
• Hennas dziedē & iedvesmo
Un galvenais – darbošanās ar hennas pastu – zīmējuma
uzklāšana.
13,20 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

Inga Liepniece, 67105544, inga.liepniece@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

Programmas anotācija

12
Norises laiks

04.12., 05.12., 06.12.2018. plkst. 17.45 - 20.00

Norises vieta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Marijas iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Kursu klausītāji apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas,
pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu
izvēli, instrumentu pielietošanu.
29,70 EUR

Vietu skaits

12

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

04.12.2018. plkst. 18.00 - 20.15

Norises vieta

Dalības maksa (ar PVN)

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Marijas iela 4
Kursu klausītāji iegūs informāciju par matu tipiem, matu
kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas
kosmētiku un pielietot to ikdienā.
9,90 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

MĀKSLAS UN ROKDARBI:
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

08.11., 09.11., 15.11., 16.11.2018. plkst. 17.30 - 20.30 1. grupa
(ceturtdienās, piektdienās)
06.12., 07.12. plkst. 17.30 - 20.30 un 08.12.2018. plkst. 9.00 15.00 (sestdiena) 2. grupa

Norises vieta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Marijas iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

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.
52,80 EUR

Vietu skaits

12

Programmas anotācija

13
Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

ZIEMASSVĒTKU DĀVANA – MELNĀ KERAMIKA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dace Asne, māksliniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

15.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (ceturtdiena) 1. grupa
29.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (ceturtdiena) 2. grupa

Norises vieta

Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Kursa ietvaros dalībnieki mācīsies izgatavot no māla keramikas svečturi ar gaismas lodziņiem, krūzes vai Vinnija Pūka
medus podu un citas lietas, ko sirds kāro. Teorētiskajā ievadā
uzzinās par izgatavoto
darbu žāvēšanas un pulēšanas
noteikumiem, pēc darbu izgatavošanas būs iespēja tos
apdedzināt keramikas ceplī. Būs nodrošināta iespēja izvēlētos
darbus nodedzināt slāpētā ceplī.
Līdzi jāņem kastīte, kur ievietot savus keramikas veidojumus
līdznešanai.
13,20 EUR (Māls un apdedzināšana nav iekļauti kursu cenā.)

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

TEKSTILMOZAĪKAS IZGATAVOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Lolita Sīmane, RTRIT lektore, konstruktore-modelētāja, apģērbu
dizaina speciāliste, pasniedzēja mācību centrā Burda.

Stundu skaits

16 stundas

Norises laiks

13.12., 14.12.2018. plkst. 17.30 - 20.30 un 15.12. plkst. 9.00 15.00

Norises vieta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Marijas iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Kursu dalībnieki apgūs zināšanas par tekstilmozaīkas iespējām
daudzveidīgu
šūto
izstrādājumu
izgatavošanā;
apgūs
tekstilmozaīkas šūšanas pamatus, iemācīsies tehniski sašūt
tekstilmozaīkas blokus un veidot izstrādājumus no vairākiem
blokiem.
52,80 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

14

Mācību programmas nosaukums

EKSKLUZĪVS APSVEIKUMS

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Laura Graudiņa, glītrakstīšanas pasniedzēja

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

27.11., 04.12.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (otrdienās)

Norises vieta

Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Ja vēlies, lai Jūsu apsveikums svētkos būtu īpašs un izpelnītos
ne vien saņēmēja, bet arī pārējo viesu apbrīnu, uzdāviniet
ekskluzīvu kartiņu! Nodarbību laikā iemācīsimies rakstīt ar tušu un
spalvu, izkopsim rokrakstu, aplūkosim lielo un mazo burtu
pareizrakstību, kā arī teksta iekomponēšanu izvēlētajā formātā.
Kad rakstīšana ar tušu un spalvu jau padosies, veidosim īpašu,
individuāla dizaina apsveikuma kartiņu radot noskaņu un burvīgus
efektus, izmantojot dažādu krāsu tušas un citus materiālus
19,80 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

MĀJSAIMNIECĪBA UN KULINĀRIJA:
Mācību programmas nosaukums
RAUGA MĪKLAS PĪRĀDZIŅI, TO GATAVOŠANA
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Līga Rugāja, RTRIT konditorejas tehnoloģijas skolotāja, ir
praktiskā darba pieredze konditorejas izstrādājumu gatavošanā.

Stundu skaits

8 stundas

Norises laiks

10.11.2018. plkst. 9.00 - 15.00 (sestdiena) 1. grupa
24.11.2018. plkst. 9.00 - 15.00 (sestdiena) 2. grupa

Norises vieta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Marijas iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Kursu klausītāji apgūs rauga mīklas pīrādziņu gatavošanumīklas
gatavošanu,
pildījumu
gatavošanu,
izstrādājumu
veidošanu, noformēšanu un gatavo pīrādziņu pasniegšanu.
Lūdzu padomāt par izstrādājumu aiznešanu mājās - vai nu
kastīte, vai groziņš.
26,40 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

ĀTRĀS PIPARKŪKAS, TO GATAVOŠANA,
NOFORMĒŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Līga Rugāja, RTRIT konditorejas tehnoloģijas skolotāja, ir
praktiskā darba pieredze konditorejas izstrādājumu gatavošanā.

15
Stundu skaits

8 stundas

Norises laiks

01.12.2018. plkst. 9.00 - 15.00 (sestdiena) 1. grupa
15.12.2018. plkst. 9.00 - 15.00 (sestdiena) 2. grupa

Norises vieta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Marijas iela 4

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Kursu klausītāji apgūs rauga mīklas pīrādziņu gatavošanumīklas
gatavošanu,
pildījumu
gatavošanu,
izstrādājumu
veidošanu, noformēšanu un gatavo pīrādziņu pasniegšanu.
Lūdzu padomāt par izstrādājumu aiznešanu mājās - vai nu
kastīte, vai groziņš.
26,40 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

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

03.12., 06.12.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (pirmdienās)

Norises vieta

Rīgas N. Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

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.
26,40 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba
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ČIEKURKALNS
VESELĪBA UN SKAISTUMKOPŠANA:
Mācību programmas nosaukums
ĶERMEŅA APGLEZNOŠANAS MĀKSLA-HENNA
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Maija Liepa

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

05.12.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (trešdiena)

Norises vieta

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola, Gaujas iela 23

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Interesentiem tiek piedāvāta hennas zīmējuma uzklāšanas
apmācība.
Hennas klasē uzzināsiet:
• Hennas augs
• Hennas zīmējumu vēsture
• Hennas mākslas tradīcijas
• Melnā henna
• Henna uz ādas
• Hennas raksti
• Hennas pastas pagatavošana
• Hennas dziedē un iedvesmo
Un galvenais – darbošanās ar hennas pastu – zīmējuma
uzklāšana.
13,20 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

ZIEMASSVĒTKU DĀVANA – MELNĀ KERAMIKA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dace Asne, māksliniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

22.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (ceturtdiena)

Norises vieta

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola, Gaujas iela 23

Programmas anotācija

Kursa ietvaros dalībnieki mācīsies izgatavot no māla keramikas svečturi ar gaismas lodziņiem, krūzes vai Vinnija Pūka
medus podu un citas lietas, ko sirds kāro. Teorētiskajā ievadā
uzzinās par izgatavoto darbu žāvēšanas un pulēšanas
noteikumiem, pēc darbu izgatavošanas būs iespēja tos
apdedzināt keramikas ceplī. Būs nodrošināta iespēja izvēlētos
darbus nodedzināt slāpētā ceplī.
Līdzi jāņem kastīte, kur ievietot savus keramikas veidojumus
līdznešanai.
13,20 EUR (Māls un apdedzināšana nav iekļauti kursu cenā.)

Dalības maksa (ar PVN)

17
Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba
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IĻĢUCIEMS
VALODAS:
Mācību programmas nosaukums

Vācu valoda (A1 līmenis, bez priekšzināšanām)

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Elita Dronska

Stundu skaits

24 stundas

Norises laiks

09.11., 12.11., 16.11., 23.11., 26.11., 30.11., 03.12., 07.12.,
10.12., 14.12, 17.12, 21.12.2018. plkst. 18.00 - 20.45 (pirmdienās
un piektdienās)
Rīgas Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109

Norises vieta
Programmas anotācija

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)

132,00 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

Vācu valoda (A2 līmenis, ar nelielām priekšzināšanām)

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Elita Dronska

Stundu skaits

24 stundas

Norises laiks

10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12., 15.12.2018. plkst. 10.00 13.15 (sestdienās)
Rīgas Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109

Norises vieta
Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

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 A2 valodas apguves līmenim.
Programma sadalīta 2 daļās, turpinājums būs janvārī/februāri.
79,20 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba
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MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

ADVENTA DEKORĒJUMU IZGATAVOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dita Rasa Antone

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

28.11.2018. plkst. 18.30 - 21.00 (trešdiena)

Norises vieta

Rīgas Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Tuvojoties svētkiem, svarīgi ir laicīgi padomāt par īpašas
gaisotnes radīšanu mājās un arī darba vietā. Tas bieži prasa
piepūli un ieguldīto laiku, bet vairo svētku nozīmību. Nodarbībā
varēsiet apgūt prasmes, kas turpmāk noderēs dažādu telpas
noformējumu radīšanai.
13,20 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

DĀVANU IZGATVOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dita Rasa Antone

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

11.12.2018. plkst. 18.30 - 21.00 (otrdiena)

Norises vieta

Rīgas Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu
radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehnikas, kuras var
izmantot, lai vienkārši un lēti izgatavotu dāvanas. Piemēram, uz
stikla traukiem, pudelēm vienlaicīgi var izmantot gan dekupāžu,
gan stikla apgleznošanu.
13,20 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

PAŠIZAUGSME:
Mācību programmas nosaukums

EMOCIONĀLĀ GLEZNOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Andra Brice, mākslas skolotāja

Stundu skaits

12 stundas

20
Norises laiks

13.11., 20.11., 27.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (otrdienas) 1.
grupa
04.12., 11.12., 18.12.2018. plkst. 18.00 – 21.00 (otrdienas) 2.
grupa

Norises vieta

Rīgas Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Kursu dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par krāsu
emocionālo iedarbību, procesiem, kas konkrētā situācijā apzināti
vai neapzināti ietekmē apģērba krāsu izvēli.
Dalībnieki varēs teorētiski un praktiski iepazīties ar krāsu
mācību, kā arī, izmantojot krāsas, izmēģināt attēlot savu
noskaņojumu, emocijas, apgūt dažādas glezniecības tehnikas un
paņēmienus.
39,60 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba
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IMANTA
DATORKURSI:
Mācību programmas nosaukums

INTERNETA RESURSU IZMANTOŠANA IKDIENĀ

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Jānis Lūsis, informātikas pasniedzējs

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

13.11., 20.11.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (otrdienās)

Norises vieta

Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158

Programmas anotācija

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

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

IEVADS MS POWER POINT PROGRAMMĀ (iesācējiem)

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Jānis Lūsis, informātikas pasniedzējs

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

15.11., 22.11.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (ceturtdienās)

Norises vieta

Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158

Programmas anotācija

MS PowerPoint iesācējiem. Kurss paredzēts tiem, kuri ir
ieinteresēti apgūt galvenās prasības, lai veidotu un pārveidotu
pamata prezentācijas, izmantojot Microsoft Office PowerPoint.

Dalības maksa (ar PVN)

19,80 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

GOOGLE TIEŠSAISTES LIETOTŅU IZMANTOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Jānis Lūsis, informātikas pasniedzējs

Stundu skaits

6 stundas

22
Norises laiks

04.12., 06.12.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (otrdiena, ceturtdiena)

Norises vieta

Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158

Programmas anotācija

Kursu programma veidota, lai papildinātu un uzlabotu dalībnieku
zināšanas par Google tiešsaites lietotņu izmantošanu, gūstot
praktiskas iemaņas. Kursa laikā tiks apskatītas tādas tiešsaistes
lietotnes kā Google dokumenti, Google izklājlapas, Google
anketas un Google disks. Dalībnieki, veicot praktiskos darbus,
apgūs pamatzināšanas un pamatprasmes minēto lietotņu
izmantošanā. Kursu laikā katram dalībniekam tiks nodrošināti
izdales materiāli.

Dalības maksa (ar PVN)

19,80 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

PSIHOLOĢIJA UN BĒRNA APRŪPE:
Mācību programmas nosaukums
ES PATS. KĀ SEV PALĪDZĒT?
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Jūlija Brokere, psiholoģe

Stundu skaits

8 stundas

Norises laiks

29.11., 06.12.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (ceturtdienas)

Norises vieta

Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158

Programmas anotācija

Nodarbības ir veltītas aktuālām tēmām, ar kurām sastopamies
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, kas veicinās
resursu aktivizēšanos un jauno stratēģiju izstrādāšanu.

Dalības maksa (ar PVN)

26,40 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

VESELĪBA UN SKAISTUMKOPŠANA:
Mācību programmas nosaukums
VESELĪGA UZTURA ABC
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Lolita Šelvaha, LU PPMF lektore

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

04.12.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (otrdiena)

Norises vieta

Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158

23
Programmas anotācija

Kursa programma iepazīstinās dalībniekus ar veselīgas ēšanas
principiem, to ievērošanu un veidošanos ikdienā, papildinās
prasmi novērtēt produktu kvalitāti un garšas īpašības, saskatīt
iespēju mainīt savus ēšanas paradumus.

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

24

ĶENGARAGS
DATORKURSI:
Mācību programmas nosaukums

PROGRAMMA MS EXCEL: NO IEVADA LĪDZ
LIETPRATĒJAM

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Maiga Pigita, informātikas pasniedzēja

Stundu skaits

18 stundas

Norises laiks

05.11., 12.11., 26.11., 03.12., 10.12., 17.12.2018.plkst. 18.00 20.15 (pirmdienās)

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
1. stāvs, 1. datorklase

Programmas anotācija

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)

59,40 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

VESELĪBA UN SKAISTUMKOPŠANA:
Mācību programmas nosaukums
PAŠMASĀŽA
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Antra Bērziņa, LSPA lektore, sertificēta fizioterapeite-trenere

Stundu skaits

3 stundas

Norises laiks

15.11.2018. plkst. 18.00 - 20.30

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
3. stāvs, zāle

Programmas anotācija

Kursa laikā tiks apgūti pašmasāžas paņēmieni, kurus var
pielietot – muguras sāpju gadījumos, sprandas sāpju gadījumos,
saspringtu muskuļu atbrīvošanai, relaksācijai, muskuļu spazmu
mazināšanai. Tiks apskatīti dažādi palīglīdzekļi – bumbas,
masāžas bankas, adatu paklājiņš, kā arī apgūtas metodes, kuras
var izmantot ikdienā – pašmasāža ar rokām un muskuļu
stiepšana. Tiks apskatīts arī anatomiskais pamatojums, masāžas
pozitīvās iedarbības fizioloģija un mērķi.
Dalībniekam nepieciešama masāžas bumba, adatu paklājiņš,
masāžas banka un eļļu (daži eks. būs līdzi lektorei, bet visiem
dalībniekiem nepietiks).

25
Dalības maksa (ar PVN)

9,90 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

VESELĪGA UZTURA ABC

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Lolita Šelvaha, LU PPMF lektore

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

27.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
103. telpa

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Kursa programma iepazīstinās dalībniekus ar veselīgas ēšanas
principiem, to ievērošanu un veidošanos ikdienā, papildinās
prasmi novērtēt produktu kvalitāti un garšas īpašības, saskatīt
iespēju mainīt savus ēšanas paradumus. Praktiskajai nodarbībai:
garšas noteikšanai nepieciešami izpētei uz grupu: 5 baltie
sezonas dārzeņi un 5 maizes veidi.
13,20 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

PULSA SILDĪTĀJU (MAUČU) ADĪŠANA AR PĒRLĪTĒM

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dace Sondare, rokdarbniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

04.12.2018. (otrdiena) plkst. 18.00 - 21.00

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
104. 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

12

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

26

Mācību programmas nosaukums

DIZAINERS SAVĀ MĀJOKLĪ

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Gita Tenisa, dizainere

Stundu skaits

8 stundas

Norises laiks

12.11., 26.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (otrdiena)

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
101. telpa

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Programma “Dizainers savā mājoklī” ir domāta jebkuram
interesentam, kas vēlas (ir gatavs) mainīt ierasto kārtību, atrisināt
kādu ar interjera dizainu saistītu problēmu vai tikai ieviest vizuālas
un emocionālas izmaiņas sava mājokļa iekārtojumā.
26,40 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

ADVENTA VAINAGA/SVEČTURA IZGATAVOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dita Rasa Antone

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

27.11.2018. plkst. 18.30 - 21.30 (otrdiena)

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Tuvojoties svētkiem, svarīgi ir laicīgi padomāt par īpašas
gaisotnes radīšanu mājās un arī darba vietā. Tas bieži prasa
piepūli un ieguldīto laiku, bet vairo svētku nozīmību. Nodarbībā
varēsiet apgūt prasmes, kas turpmāk noderēs dažādu telpas
noformējumu radīšanai.
13,20 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

DĀVANU IZGATAVOŠANA - KASTĪTES, PUDELES
DEKORĒŠANA DEKUPĀŽAS UN STIKLA
APGLEZNOŠANAS TEHNIKĀS

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dita Rasa Antone, rokdarbniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

04.12.2018. plkst. 18.30 - 21.30 (otrdiena)

27
Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu
radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehnikas, kuras var
izmantot, lai vienkārši un lēti izgatavotu dāvanas. Piemēram, uz
stikla traukiem, pudelēm vienlaicīgi var izmantot gan dekupāžu,
gan stikla apgleznošanu.
13,20 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

MĀJSAIMNIECĪBA UN DĀRZKOPĪBA:
Mācību programmas nosaukums
DĀRZA DIZAINA PAMATI
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Iveta Pētersone, dārzniece

Stundu skaits

12 stundas

Norises laiks

14.11., 28. 11., 10.12.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (pirmdienas,
trešdiena)

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
104. telpa

Programmas anotācija

Skaists dārzs ir jebkuras mājas vērtība, tomēr ne katrs spēj
izplānot savas teritorijas labiekārtošanu. Programma paredz
dalībniekus iepazīstināt ar dārza dizaina pamatiem, lai
interesentiem atvieglotu dārza dizaina plānošanu. Profesionāla
dārzniece sniegs padomus, kā vieglāk un ērtāk dizainēt un
iekārtot savu dārzu.

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

PAŠIZAUGSME:
Mācību programmas nosaukums

AKTIERMEISTARĪBAS PAMATI VEIKSMĪGĀKAI
IKDIENAI

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dainis Bērziņš, aktieris, aktieru meistarības un skatuves runas
pasniedzējs

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

21.11., 28.11.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (trešdiena)

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
103. telpa

Programmas anotācija

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi

28
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)

19,80 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, Sandra.Cirule@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

14.11., 21.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (trešdiena)

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
101. telpa

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

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.
26,40 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

LIETIŠĶĀ SAZIŅA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dite Liepa, Dr. philol. LU Latviešu valodas institūts

Stundu skaits

8 stundas

Norises laiks

28.11., 05.12.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (trešdiena)

Norises vieta

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, Kaņiera iela 15,
101. telpa

29
Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

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.
26,40 EUR

Vietu skaits

17

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

30

PURVCIEMS
SKAISTUMKOPŠANA:
Mācību programmas nosaukums

SEJAS PROCEDŪRAS

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Diāna Brūvere, RTRIT pedagoģe, kosmetoloģe un Kristīne
Ornicāne, RTRIT pedagoģe, SPA speciāliste

Stundu skaits

9 stundas

Norises laiks

13.11., 14.11., 15.11.2018. plkst. 17.30 – 20.15 (1. grupa)
04.12., 06.12., 11.12.2018. plkst. 17.30 – 20.15 (2. grupa)

Norises vieta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Nīcgales iela 26 (pulcēšanās vestibilā)

Programmas anotācija

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

12

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

12.11., 13.11., 14.11.2018. plkst. 17.45 - 20.00 (1. grupa)
17.12., 18.12., 19.12.2018. plkst. 17.45 - 20.00 (2. grupa)
Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Nīcgales iela 26 (pulcēšanās vestibilā)

Norises vieta
Programmas anotācija

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

12

Programmas vadītājs

Sandra Cīrule, 67105579, sandra.cirule@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

31

MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

GRAFISKĀ KOPĒŠANA AR OGLES ZĪMUĻIEM

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Anastasija Dubovska, māksliniece

Stundu skaits

12 stundas

Norises laiks

06.11., 08.11., 13.11., 15.11.2018. plkst. 18.00 – 20.15 (otrdienās,
ceturtdienās)
Rīgas 86. vidusskola, Ilūkstes iela 10

Norises vieta
Programmas anotācija

Rīgas iedzīvotājiem būs iespēja apgūt grafikas kopēšanas
tehniku ar ogles zīmuļiem. Tehnika ļauj viegli nokopēt augu un
dzīvnieku motīvus no vecām botānikas grāmatām. Kursos
izstrādāsim melnbaltus un krāsainus zīmējumus ar pasteļkrītiņiem,
sagatavosim speciālo grunti autortehnikas zīmējumam, un kursu
beigās katras dalībnieks radīs savu zīmējumu interjeram vai
dāvanai.

Dalības maksa (ar PVN)

39,60 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

DĀVANU IZGATAVOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Rasa Dita Antone, rokdarbniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

05.12.2018. plkst. 18.30 – 21.30 (trešdiena)

Norises vieta

Rīgas 86. vidusskola, Ilūkstes iela 10

Programmas anotācija

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu
radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehnikas, kuras var
izmantot, lai vienkārši un lēti izgatavotu dāvanas. Piemēram, uz
stikla traukiem, pudelēm vienlaicīgi var izmantot gan dekupāžu,
gan stikla apgleznošanu.

Dalības maksa (ar PVN)

13,20 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

32

SARKANDAUGAVA
PSIHOLOĢIJA UN BĒRNU APRŪPE
Mācību programmas nosaukums

VESELĪBA, SATICĪBA UN PĀRTICĪBA: KĀ ORGANIZĒT
UN VADĪT

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Ligita Landzmane, psihologs

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

03.12.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (pirmdiena)

Norises vieta

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola, Sīmaņa iela 14/16

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Veselības, saticība un pārticība veido cilvēka labklājības
pamatu. Labklājība palīdz veidot panākumus un sasniegumus,
rada prieku un komforta sajūtu.
Programma paredzēta individuālo un ģimenes labklājību
ietekmējošu faktoru izpratnes pilnveidei. Dalībnieki iegūs jaunas
zināšanas par labklājības veidošanas dažādiem aspektiem. Tiks
piedāvāta iespēja, praktiski izmēģināt veselības, saticības un
pārticības līmeņa novērtēšanai, problēmu identificēšanai un
risinājumu modelēšanai paredzētu anketu.
13,20 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

Inga Liepniece, 67105544, Inga.liepniece@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

DEKUPĀŽA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Anita Spēlmane, rokdarbniece

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

27.11., 04.12.2018. plkst. 18.30 - 20.45 (otrdiena)

Norises vieta

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola, Sīmaņa iela 14/16

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Dekupāža ir tehnika, kuru izmanto, lai dekorētu audumus,
sadzīves priekšmetus, mēbeles u.c lietas. Tās var būt jaunas un
arī lietas, kuras savu laiku jau nokalpojušas. Nodarbību laikā
varēs apgūt pamatprasmes un iegūt informāciju par materiāliem,
lai varētu veidot brīnišķīgus darbus pašu rokām.
19,80 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

Inga Liepniece, 67105544, Inga.liepniece@riga.lv

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

33

Mācību programmas nosaukums

EKSKLUZĪVS APSVEIKUMS

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Laura Graudiņa, glītrakstīšanas pasniedzēja

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

29.11., 06.12.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (ceturtdiena)

Norises vieta

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola, Sīmaņa iela 14/16

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Ja vēlies, lai Jūsu apsveikums svētkos būtu īpašs un izpelnītos
ne vien saņēmēja, bet arī pārējo viesu apbrīnu, uzdāviniet
ekskluzīvu kartiņu! Nodarbību laikā iemācīsimies rakstīt ar tušu un
spalvu, izkopsim rokrakstu, aplūkosim lielo un mazo burtu
pareizrakstību, kā arī teksta iekomponēšanu izvēlētajā formātā.
Kad rakstīšana ar tušu un spalvu jau padosies, veidosim īpašu,
individuāla dizaina apsveikuma kartiņu, radot noskaņu un
burvīgus efektus, izmantojot dažādu krāsu tušas un citus
materiālus.
19,80 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

34

VECMĪLGRĀVIS
MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

RĀVĒJSLĒDZĒJU ROTAS

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Dace Sondare, rokdarbniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

11.12.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (otrdiena)

Norises vieta

Rīgas 31. vidusskola, Skuju iela 11

Programmas anotācija

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!

Dalības maksa (ar PVN)

13,20 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

DĀVANU SAIŅOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Lolita Sīmane, rokdarbniece

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

29.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (ceturtdiena)

Norises vieta

Rīgas 31. vidusskola, Skuju iela 11

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Nodarbībās interesenti tiek iepazīstināti ar materiāliem, to
īpašībām, dāvanu saiņošanas tehnoloģisko procesu, rezultātā
iegūstot divas iesaiņotas dāvanas.
13,20 EUR

Vietu skaits

12

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

35

ZIEPNIEKKALNS
VALODAS:
Mācību programmas nosaukums

Angļu valoda (A2 līmenis, ar nelielām priekšzināšanām)

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Jeļena Miloša

Stundu skaits

22 stundas

Norises laiks

12.11., 15.11., 22.11., 26.11., 29.11., 03.12., 06.12., 10.12.,
13.12., 17.12., 20.12.2018. (pirmdienās un ceturtdienās) plkst.
18.00 - 19.30

Norises vieta

Rīgas 94. vidusskola, Ozolciema iela 26

Programmas anotācija

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.

Dalības maksa (ar PVN)

72,60 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

AUŠANA AR PĒRLĪTĒM UN PEYOT PINUMA
ROKASSPRĀDZES IZGATAVOŠANA

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Baiba Ambaine - Sīmane, rokdarbniece

Stundu skaits

6 stundas

Norises laiks

05.11., 12.11.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (pirmdienās)

Norises vieta

Rīgas 94. vidusskola, Ozolciema iela 26

Programmas anotācija

Kurss paredzēts Rīgas iedzīvotājiem, kuri vēlas iemācīties
aušanas tehniku ar pērlītēm. Kursu dalībniekiem būs iespēja
izgatavot PEYOT pinuma rokassprādzi, kā arī varēs iepazīties ar
dažādiem aušanas materiāliem, apgūs aizdares veidus un
iepazīsies ar dažādiem aušanai izmantojamiem ornamentiem.

Dalības maksa (ar PVN)

19,80 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

36

ZOLITŪDE
MĀKSLAS UN ROKDARBI:
Mācību programmas nosaukums

PATRIOTISKĀS PIESPRAUDES

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Agnese Rudzroga, vizuālās mākslas un mākslas nodarbību
vadītāja

Stundu skaits

3 stundas

Norises laiks

05.11.2018. plkst. 18.00 - 20.15 (pirmdiena)

Norises vieta

Ziemeļvalstu ģimnāzija, sākumskolas skolas ēka, Anniņmuižas
iela 11

Programmas anotācija

Programmas
dalībnieki
iepazīsies
ar
daudzveidīgiem
materiāliem dekoratīvu apģērba rotājumu darināšanā. Tos
savstarpēji kombinējot un saskaņojot, tiks izgatavota patriotiskā
piespraude no tumši sarkanām un baltām atlasa un dekoratīvām
kokvilnas auduma lentītēm, pēc izvēles centru akcentējot ar
pērlīšu izšuvumu. Iepazīsimies ar dažādiem rotājumu veidošanas
variantiem.

Dalības maksa (ar PVN)

9,90 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

Mācību programmas nosaukums

ADVENTES VAINAGI

Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Agnese Rudzroga, vizuālās mākslas un mākslas nodarbību
vadītāja

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

21.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (trešdiena)

Norises vieta

Ziemeļvalstu ģimnāzija, sākumskolas skolas ēka, Anniņmuižas
iela 11

Programmas anotācija

Programmas ietvaros interesenti iepazīs adventes vainagu
modes tendences un gatavošanā izmantojamos materiālus.
Dalībnieki mācīsies, kā savīt vainaga pamatu no vīnstīgām vai
bērzu zariem un izrotāt to ar dažādiem materiāliem.

Dalības maksa (ar PVN)

13,20 EUR

Vietu skaits

15

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

37

PSIHOLOĢIJA UN BĒRNA APRŪPE:
Mācību programmas nosaukums
EMOCIONĀLĀS INTELIĢENCES UN PAŠKONTROLES
NOZĪME VECĀKU SASKARSMĒ AR PUSAUDŽIEM
Mērķauditorija

Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības vadītājs

Jurita Smiltiņa, psihologs

Stundu skaits

4 stundas

Norises laiks

06.11.2018. plkst. 18.00 - 21.00 (otrdiena)

Norises vieta

Ziemeļvalstu ģimnāzija, sākumskolas skolas ēka, Anniņmuižas
iela 11

Programmas anotācija

Dalības maksa (ar PVN)

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par
emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi vecāku
saskarsmē ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences modeli un
izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks gūtas zināšanas par
asertīvas uzvedības pielietošanu saskarsmē ar pusaudžiem,
emociju neirobioloģisko pamatojumu un veselīgu emociju
vadīšanu, kā arī apzinātības (mindfulness) meditācijas ideju un
pielietošanu. Vecāki papildinās zināšanas par emocionālās
inteliģences izmantošanu pusaudžu audzināšanā un veselīgas
vides radīšanu.
13,20 EUR

Vietu skaits

20

Programmas vadītājs

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

Pieteikšanās

www.riimc.lv/Pieauguso-izglitiba

