Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Pieaugušo neformālās izglītības kursi
Rīgas iedzīvotājiem
2017. gada novembris - decembris

Pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem
2017. gada novembris un decembris

Datums

Laiks un vieta s

Nosaukums

Anotācija, lektors

VĀCU VALODA BEZ
PRIEKŠZINĀŠANĀM
(I PROGRAMMA)

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes
sazināties ikdienas situācijās, veidot
vienkāršus teikumus un jautājumus,
saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto
tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu.
Kopā RIIMC piedāvā trīs vācu valodas
kursu programmas pieaugušajiem: bez
priekšzināšanām Vācu valoda I; ar
priekšzināšanām Vācu valoda II; Vācu
valoda III - komunikācijai.
Lektore: Sandra Pandare, vācu
valodas skolotāja

Pieteikšanās/
Kontaktpersona

Stundu
skaits

Cena par
kursiem (ar
PVN)

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi

26

EUR 47,84

I. VALODU APGUVE
06.11.,
08.11.,
13.11.,
15.11.,
22.11.,
27.11.,
29.11.,
04.12.,
06.12.,
11.12.,
13.12.,
18.12.,
20.12.

18.00 - 19.30
(pirmdienās un
trešdienās,
no 08.11. līdz plkst.
20.00)
RIIMC,
Kaņiera iela 15,
105. telpa
(Ķengarags)

(ERWACHSENE
ANFÄNGER (OHNE
VORKENNTNISSE)
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Sandra Cīrule,
67105579
Sandra.Cirule@riga.lv
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02.11., 07.11.,
09.11., 14.11.,
16.11., 21.11.,
23.11., 28.11.,
30.11., 05.12.,
07.12., 12.12.,
14.12., 19.12.,
21.12., 2017.
09.01.2018.,
11.01., 16.01.,
18.01., 23.01.,
25.01., 30.01.,
01.02., 06.01.,
08.02., 13.02.,
15.02., 20.02.,
22.02.
07.11., 09.11.,
21.11., 23.11.,
28.11., 30.11.,
05.12, 07.12.,
12.12., 14.12.,
19.12., 21.12.,
28.12.2017.,
04.01.2018.,
09.01., 11.01.,
16.01., 18.01.,
23.01., 25.01.,
30.01., 01.02.,
06.02., 08.02.,
13.02., 15.02.,
20.02., 22.02.,
27.02., 01.03.,
06.03., 08.03.,
13.03.

18.00-20.25
(otrdienās un
ceturtdienās)

VĀCU VALODA BEZ
PRIEKŠZINĀŠANĀM
(A1)

Iļģuciema
vidusskolā,
Dzirciema iela 109
(Iļģuciems)

18.00-20.25
(otrdienās un
ceturtdienās)
Valda Zālīša
sākumskolā,
O. Kalpaka bulvārī 8
(Centrs)

KRIEVU VALODAS
(KĀ SVEŠVALODAS )
APGUVE
PIEAUGUŠAJIEM (A)

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes
sazināties ikdienas situācijās, veidot
vienkāršus teikumus un jautājumus,
saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto
tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu.
Programmas apguves rezultātā iegūtas
prasmes vācu valodā ļaus kursantiem
komunicēt dažādās ikdienas situācijās,
kā arī saprast vienkāršu rakstītu un
dzirdētu
informāciju,
tādējādi
paplašinot dažādu
dzīves sfēru
kvalitāti.
Lektore: Elita Donska, Iļguciema
vidusskolas skolotāja
Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes
sazināties ikdienas situācijās, veidot
vienkāršus teikumus un jautājumus,
saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto
tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu
krājums. Programmas apguves rezultātā
iegūtas prasmes krievu valodā ļaus
kursantiem komunicēt dažādās ikdienas
situācijās, kā arī saprast vienkāršu
rakstītu un dzirdētu informāciju,
tādējādi paplašinot dažādu dzīves sfēru
kvalitāti.
P.S. Pēc diagnosticējošā ievadtesta
rezultātiem progammas saturs tiks
pielāgots kursantu reālam līmenim
maksimālā rezultāta sasniegšanai.
Lektore: Inga Dudočkina, valodas
skolotāja
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http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi

120

EUR 220.80
(var maksāt 2
daļās)

Kitija Čipāne,
67105546
kitija.cipane@riga.lv

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi
Kitija Čipāne,
67105546
kitija.cipane@riga.lv

100

EUR 184,00
(var maksāt 2
daļās)
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14.11., 17.11.,
21.11., 24.11.,
28.11., 01.12.,
05.12., 08.12.,
12.12.

17.30 - 19.00
(otrdienās un
piektdienās)

01.11., 03.11.,
08.11., 10.11.,
14.11., 17.11.,
22.11., 24.11.,
29.11., 01.12.,
06.12., 08.12.,
13.12., 15.12.,
20.12., 22.12.2017.,
03.01.2018.,
05.01., 10.01.,
12.01.

18.00-20.25
(trešdienās un
piektdienās)

ANGĻU VALODA
BEZ
PRIEKŠZINĀŠANĀM
(A1 LĪMENIS)

Rīgas 86.
vidusskola,
Ilūkstes 10
(Purvciems)

Valda Zālīša
sākumskola,
O. Kalpaka bulvāris 8
(Centrs)

ANGĻU VALODA AR
PRIEKŠZINĀŠANĀM
(A2 LĪMENIS

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 iegūtas prasmes angļu
valodā sazināties dažādās ikdienas
situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un
dzirdētu informāciju. Tiks iegūtas
prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt
angļu valodā.
Lektore: Irīna Klišāne, angļu valodas
skolotāja
Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju
angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu
prasmes sazināties ikdienas un darba
situācijās. Nodarbībās tiks apgūta
vienkāršu un saliktu teikumu veidošana,
prasme
noklausīties
tekstu
un
paplašināt esošo vārdu krājumu, precīzi
formulēt domu un prasmīgi uzturēt
sarunu.
Dalībnieki apgūs aktuālas
tēmas un saturu rakstiskā tekstā. Kursu
noslēgumā dalībnieki pratīs uzrakstīt
privātas vēstules, ziņojumus un CV,
aprakstīs pieredzētos notikumus, plānus,
pamatos un izskaidros savus uzskatus
un nodomus angļu valodā.
Lektore: Anna Lavrecka, angļu
valodas skolotāja
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18

EUR 33,12

60

EUR 110,40
(var maksāt 2
daļās)

Zane Namatēva,
67105129
Zane.Namateva@riga.lv

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi
Kitija Čipāne,
67105546
kitija.cipane@riga.lv
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22.11., 29.11.,
06.12., 13.12.,
20.12.

18.00 – 20.15
(trešdienās)
Rīgas J. Poruka
vidusskolā,
Gaujas ielā 23, Rīgā
(Čiekurkalns)

KRIEVU VALODAS
(KĀ SVEŠVALODAS)
APGUVE
PIEAUGUŠAJIEM
(A1 līmenis)
Ievadkurss.

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes
sazināties ikdienas situācijās, veidot
vienkāršus teikumus un jautājumus,
saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto
tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu
krājums. Programmas apguves rezultātā
iegūtas prasmes krievu valodā ļaus
kursantiem komunicēt dažādās ikdienas
situācijās, kā arī saprast vienkāršu
rakstītu un dzirdētu informāciju,
tādējādi paplašinot dažādu dzīves sfēru
kvalitāti.
P.S. Pēc diagnosticējošā ievadtesta
rezultātiem progammas saturs tiks
pielāgots kursantu reālam līmenim
maksimālā rezultāta sasniegšanai.
Turpinājums A1 līmenim tiks
organizēts 2018. gada janvārī.
Lektore: Daina Rozentāle, krievu
valodas skolotāja

PROGRAMMA MS
EXCEL: NO IEVADA
LĪDZ LIETPRATĒJAM

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.

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi

15

EUR 27.60

18

EUR 33,12

Inga Liepniece,
67105544
Inga.liepniece@riga.lv

II. DATORKURSI
07.11., 09.11.,
14.11., 16.11.,
21.11., 23.11.

18.00 – 20.15
RIIMC,
Kaņiera iela 15,
2. datorklase, 1. stāvs
(Ķengarags)
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Sandra.Cirule@riga.lv
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Lektors: Ginta Kramzaka, Rīgas
angļu ģimnāzijas informātikas skolotāja

III. PEDAGOĢIJA UN PSIHOLOĢIJA
15. 11., 22.11.,
29.11., 06.12.

18.00 – 20.15

SRESA
MENEDŽMENTS

RIIMC,
Kaņiera iela 15
(Ķengarags)

Programma
paredzēta
dziļākas
izpratnes iegūšanai par pozitīvā un
negatīvā stresa ietekmi uz organismu,
par stresa procesu attīstību, par
personības psiholoģiskā tipa saistību ar
stresa
reakcijām.
Programmas
realizācijas gaitā klausītāji apgūs
praktiskas psiholoģiskas taktikas sava
stresa līmeņa samazināšanai un stresa
reakciju vadīšanai, kas palīdzēs uzlabot
psiholoģisko mikroklimatu.

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi

12

EUR 22,08

18

EUR 33,12

Sandra Cīrule,
67105579
Sandra.Cirule@riga.lv

Lektore: Inga Dreimane, psiholoģe
(Mg. psih.)

V. UZŅĒMĒJDARBĪBA
06.12., 07.12.,
08.12., 13.12.,
14.12., 15.12.

17.30 – 20.30
Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas
tehnikums,
Marijas ielā 4
(Centrs)

KALKULĒŠANAS
PAMATI
ĒDINĀŠANAS
UZŅĒMUMOS

Kursu klausītāji apgūs pamatzināšanas
par
cenu
veidošanās
īpatnībām
ēdināšanas uzņēmumos, tehnoloģisko
un kalkulācijas karšu sastādīšanu,
produktu
daudzuma
aprēķiniem,
izejvielu
zudumiem
produktu
pirmapstrādes un termiskās apstrādes
laikā, pārdošanas cenu kalkulēšanā.
Lektore: Ilze Buka, Rīgas Tūrisma
um radošās industrijas tehnikuma
tālākizglītības un mūžizglītības daļas
vadītāja, Amatniecības kameras pavārs - meistars, vairāk kā 20 gadu praktiskā
darba pieredze sabiedriskās ēdināšanas
darba organizācijā un vadībā.
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Sandra Cīrule,
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Sandra.Cirule@riga.lv
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IX. MĀKSLAS UN ROKDARBI
09.11., 16.11.,
23.11. ,30.11.,
07.12., 14.12.

21.11., 23.11.

18.00 - 20.15
Rīgas Ezerkrastu
pamatskolā,
Malienas iela 89
(Jugla)

17.30 - 21.00
Rīgas Mākslas un
mediju tehnikumā,
Jūrmalas gatve 90
(Pārdaugava)

EKSKLUZĪVS
APSVEIKUMS

NELIELU STIKLA
PRIEKŠMETU
IZVEIDE,
PIELIETOJOT
STIKLA
SAKAUSĒŠANAS
METODI

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.
Lektors:
Laura
Graudiņa,
glītrakstīšanas pasniedzēja

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi

Programmas dalībnieki iepazīsies ar
stikla kā materiāla specifiku un tā
apstrādes iespējām. Vienlaicīgi ar
kompozīcijas uzdevumu risinājumiem
pakāpeniski
gūs
iemaņas
stikla
apstrādes tehnikās. Nodarbību laikā
apgūs stikla griešanas tehniku un veidos
nelielus telpiskus priekšmetus (darbus)
no stikla, kas papildinās gan interjeru,
gan var būt kā dāvana draugiem
svētkos.
Nepieciešamie materiāli: Zīmēšanas
papīrs (A4 formāts), zīmulis, šķēres,
dzēšgumija,
plakanknaibles,
stikla
griežamais, PVA līme
Lektore: Ieva Avotiņa, Rīgas
Mākslas
un
mediju
tehnikuma
pasniedzēja, Mg. Art.

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi
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18

EUR 33,12

8

EUR 14,72

Inga Liepniece,
67105544
Inga.liepniece@riga.lv

Sandra Cīrule,
67105579
Sandra.Cirule@riga.lv
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14.11., 16.11.,
21.11., 23.11.,
05.12., 07.12.

02.11.

18:00- 19:30
Rīgas Mākslas un
mediju tehnikumā,
Jūrmalas gatve 90
(Pārdaugava)

18.00 - 20.25
Valda Zālīša
sākumskola,
O. Kalpaka bulvāris 8
(Centrs)

ZĪDA VITRĀŽAS
IZGATAVOŠANA

PATRIOTISKĀS
PIESPRAUDES

Programmas laikā iepazīšanās ar apļa
kompozīcijas
veidošanas
pamatprincipiem. Mandalu veidošanas
māka. Lineāru un koloristikā veiktu
skiču izveide, no kurām labākā tiek
realizēta individualizētas zīda vitrāžas
izveidē. Programmas laikā tiek gūts
ieskats zīda krāsu un tekstila
kontūrkrāsas izmantojumā un ieklāšanā.
Izgatavojamais
izstrādājums
varēs
kalpot kā loga vitrāža un mājokļa
dekorācija
vai
kā
dāvana
Ziemassvētkos.
Nepieciešamie materiāli: Zīmēšanas
papīrs, zīmulis, dzēšgumija, akvareļu
krāsas un smalka otiņa, viena tekstila
kontūrkrāsa*,
viena zīda krāsas
bundžiņa*, zīda audums uz apaļa
karkasa*.
*Preces iegādājamas mākslas preču
veikalā
Lektore: Dace Puga, Rīgas
Mākslas un mediju tehnikuma skolotāja

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi

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.

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi
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EUR 22,08

3

EUR 5,52

Sandra Cīrule,
67105579
Sandra.Cirule@riga.lv

Kitija Čipāne,
67105546
kitija.cipane@riga.lv
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06.11.

18.00 - 21.00
Rīgas 31. vidusskola,
Skuju iela 11
(Vecmīlgrāvis)

07.11., 14.11.,
21.11., 28.11.

18.00 - 20.25
Iļģuciema vidusskola
Dzirciema iela 109
(Iļģuciems)

MEDITATĪVĀ
ABSTRAKCIJA

GLEZNOŠANAS
KURSI
”MANAS EMOCIJAS
KRĀSĀS”

Lektore: Maira Glinka, Valda
Zālīša sākumskolas skolotāja
Gleznosim abstraktu kompozīciju, kurā
nebūs nekā no ikdienas realitātes.
Meditatīvais
jeb
monohromais
abstrakcionisms : vienas vai divu krāsu
izmantojums,
ieklājot
tās
lielos
laukumos. Ir pieņemts uzskatīt, ka šādu
glezniecības stilu ietekmējusi interese
par meditatīvā budisma filozofiju.
Gleznotājs
cenšas
atklāt
krāsai
piemītošo
iekšējo
spēku,
jēgu,
gremdējoties pārdomās par dzīves
izpausmju daudzveidību.
Spilgts šī
virziena pārstāvis ir Marks Rotko.
Lektore: Anda Krūmiņa, vizuālās
mākslas un kulturoloģijas skolotāja
Līdzi jāņem: akrila krāsas, dažādu
izmēru saru vai sintētiskās otas,
lupatiņu, paleti, audeklu uz apakšrāmja,
audeklu uz kartona vai gruntētu kartonu
apmēram A3 vai A2 izmērā, priekšautu.
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.
A3 akvareļu papīrs/audekls 30cm X
42cm(var
lielāku),
otas,
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13.11.

18.00 - 21.00

ĀDAS SOMIŅAS
IZGAVATOŠANA

Rīgas 31. vidusskola,
Skuju iela 11
(Vecmīlgrāvis)

14.11.

18.00 - 21.00
Rīgas Jāņa Poruka
vidusskolā,
Gaujas iela 23
(Čiekurkalns)

PULSA SILDĪTĀJU
(MAUČU) ADĪŠANA
AR PĒRLĪTĒM

guaša/avarelis/akrils.
Lektore: Andra Brice, Iļguciema
vidusskolas skolotāja
Kursos Jūs sagaida ceļš no ādas gabala
līdz
mazai,
paša
izgatavotai
etnogrāfiskās
noskaņās
veidotai
somiņai, kurā varēs ielikt
maciņu,
telefonu, un citas nepieciešamās
sīklietiņas un valkāt pat pie tautastērpa.
Konstruēsim piegrieztni, piegriezīsim
ādu,
vērsim
siksnas,
veidojot
savilkumus. Iepazīsim dažādus somiņu
veidus.
Lektore: Anda Krūmiņa, vizuālās
mākslas un kulturoloģijas skolotāja
Līdzi jāņem: āda (var būt lietota),
šķēres, nazītis, adata ādas šūšanai,
uzpirkstenis, diegs ādas šūšanai.
Kniedes un citas metāla furnitūras
detaļaspēc
vēlēšanās
(veikals
„Abakhan”, „Rīgas ādas”).
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.
Lektore: Dace Sondare,
rokdarbniece
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Inga Liepniece,
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15.11., 22.11.

18.00 - 20.25
Iļģuciema vidusskola
Dzirciema iela 109
(Iļģuciems)

21.11.

17.30 - 20.30

ZIEMASSVĒTKU
APSVEIKUMA
KARTIŅAS

ADVENTES VAINAGI

Ziemeļvalstu
ģimnāzijas
sākumskolas ēka,
Anniņmuižas iela 11
(Zolitūde)

23.11.

18.00 - 20.25
Friča Brīvzemnieka
pamatskola
Zeļļu iela 4
(Āgenskalns)

GLEZNOŠANAS
PAMATI

Kursu dalībniekiem būs iespēja gūt
iedvesmu, smelties idejas un pašiem
izgatavot
apsveikuma
kartiņas
Ziemassvētkiem.
Lektore: Rudīte Putāne, Iļģuciema
vidusskolas skolotāja
Programmas ietvaros interesenti iepazīs
adventes vainagu modes tendences un
gatavošanā izmantojamos materiālus.
Dalībnieki mācīsies, kā savīt vainaga
pamatu no vīnstīgām vai bērnu zariem
un izrotāt to ar dažādiem materiāliem.
Nepieciešamie materiāli: tumša, tieva
floristu stieple vai tumšs, stiprs diegs,
floristu šķēres /vēlamas/, šķēres, līmes
pistole un kodoliņi, šķēres, 4 svečturi un
sveces, materiāli Adventes vainaga
rotāšanai - zīles, kastaņi, čiekuri,
kaltētas
ogas,
pupiņas,
kanēļa
standziņas, apelsīnu miziņas, koku
zariņi, konfektes, dzija, pērlītes,
krāsainas lentītes, jēlvilna un citi
materiāli.
Lektore: Agnese Rudzroga,
Ziemeļvalstu ģimnāzijas vizuālās
mākslas un mākslas pulciņu skolotāja
Kursu nodarbībās iegūsiet priekšstatu
par
gleznošanas
pamatprincipiem,
materiāliem un tehniku. Lektore sniegs
zināšanas, kā to visu pareizi pielietot.
Savukārt kursu dalībniekiem būs iespēja
pilnveidot savas mākslinieciskās spējas
un atklāt sevī jaunas kreatīvās spējas.
Lektore: Inga Vereba, Friča
Brīvzemnieka pamatskolas skolotāja
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Zane Namatēva,
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27.11.

18.00 - 21.00

GALDIŅSPĒLES
IZVEIDE

Rīgas 31. vidusskola,
Skuju iela 11
(Vecmīlgrāvis)

28.11.

18.00 - 21.00
Valda Zālīša
sākumskola,
O. Kalpaka bulvāris 8
(Centrs)

06.12.

18.00-21.00
Rīgas 31. vidusskola,
Skuju iela 11

PULSA SILDĪTĀJU
(MAUČU)
ADĪŠANA AR
PĒRLĪTĒM

SPĒKA ZĪMJU UN
AUGU NOSPIEDUMU
T-KREKLS

Pilnīgi neticami, cik daudz laika
pavadām pie datora vai televizora - vai
tiešām nav kāda alternatīva? Es
piedāvāju galdiņspēles, jo tās ir lielisks
veids, kā cilvēkiem labāk sadraudzēties,
iepazīt vienam otru, pavadīt laiku kopā
ar ģimeni vai stiprināt draudzību, jo tā
tiek
veltīts
laiks
kopīgam
piedzīvojumam. Spēļu ir patiešām
daudz -cita par citu aizraujošāka,un tās
ir ļoti daudzveidīgas. Vislieliskākais ir
tas, ka katrs pats var izgatavot savas
spēles, noteikumus, kādus vien vēlas.
Aicinu visus veltīt vairāk laika
galdiņspēlēm!
Lektore: Anda Krūmiņa, vizuālās
mākslas un kulturoloģijas skolotāja
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.
Lektore: Dace Sondare, RIIMC
rokdarbniece

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi

Zīmes ir enerģijas un informācijas
nesējas, vārtu atslēdzējas saziņai pašam
ar sevi. Ikdienas dzīvē zīmes veicina
pašapziņu, atveseļošanos, personības

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi
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Inga Liepniece,
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(Vecmīlgrāvis)

06.12.

18.00 - 20.25
Friča Brīvzemnieka
pamatskola
Zeļļu iela 4
(Āgenskalns)

05.12., 12.12.

DĀVANU
GATAVOŠANA NO
KONFEKTĒM

18.00 - 20.15
RIIMC,
Kaņiera iela 15
(Ķengarags)

AUŠANA AR
PĒRLĪTĒM –
ROKASSPRĀDZES
IZGATAVOŠANA

izaugsmi.
Interesenti
papildinās
zināšanas arī par raksta kompozīciju un
to, ka kokiem un augiem ir savs ar
noteikta veida enerģijām piesātināts
enerģētiskais lauks.
Lektore: Anda Krūmiņa, vizuālās
mākslas un kulturoloģijas skolotāja
Līdzi jāņem: krāsas T-krekls bez
zīmējuma, celtniecības līmlenta, lineāls,
balinātājs “Ace”, darba lapas, spaiņi,
ūdens, izlietne, avīzes.
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.
Lektore: Natālija Steļmaka,
rokdarbniece
Programmas
dalībnieki
apgūs
pamatprincipus aušanā ar pērlītēm, un
noaudīs rokassprādzi. Programmas
1.nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un
rakstu
daudzveidību,
audīsim
rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2.
nodarbībā iepazīsimies ar aizdares
veidiem un veidosim aizdari noaustajai
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Kitija Čipāne,
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rokassprādzei.
Līdzi jāņem:
1. nodarbībai
-Stingrs pamats velku diegu uzvilkšanai
- tukša metāla konfekšu kaste vismaz
20x20cm vai plastmasas dokumentu
kaste ar dziļumu vismaz 3cm. Der arī
stingrs kurpju kastes vāks.
-Izturīgs diegs velkiem (neilona) (Nr.40
– Nr.50) pamatpērlīšu krāsā;
-Līmlenta, šķēres;
-Vienāda lieluma 2-3 krāsu pērlītes
(Japāņu TOHO vai čehu pērlītes nr. 11)
(Var nopirkt www.perlu-lade.com,
perlotava.lv) (TOHO pērlītes ir
labākas);
-Gara pērļu adata;
-Rūtiņu lapa rakstam (var padomāt,
kādu
motīvu
vēlēsies
aust),
rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi;
2.nodarbībai
-„Bison kit” līme;
-Filca materiāls malējās pērlītes krāsā;
-pērlītes, kuras izmantotas aušanā;
-Zīda vai kaprona lentīte aizdarei
rokassprādzes platumā (var aizstāt ar
citu aizdari);
-pērļu adata, diegs, šķēres.
Lektore: Dace Sondare, RIIMC
rokdarbniece
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XI. MĀJTURĪBA
01.11., 02.11.,
06.11., 07.11.,
13.11., 14.11.

17.30 – 20.30
Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas
tehnikums,
Nīcgales ielā 26
(Purvciems)

GALDA KLĀŠANAS
PAMATI

Kursu klausītāji apgūs galda klāšanas
pamatprincipus, iepazīsies ar galdu un
krēslu izvietojumu dažādos pasākumos,
galda veļu, tās pielietojumu, salvešu
locīšanas veidiem, galda traukiem,
piederumiem, glāzēm, to veidiem un
pielietošanu, ēdienkartes nozīmi galda
klājuma izvēlē, dažādiem galda klājumu
veidiem un galdu rotāšanu atbilstoši
pasākuma tematikai.
Lektore: Lauma Dzintara,
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma mācību restorāna vadītāja,
praktiskā darba pieredze augsta līmeņa
ārvalstu viesu apkalpošanā

http://riimc.lv/lv/pieaugusoizglitiba/kursi
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EUR 33,12

Sandra Cīrule,
67105579
Sandra.Cirule@riga.lv

*Izmantotas fotogrāfijas no kursu lektoru arhīviem, kā arī no internetā publicētām vietnēm.
Kursu noslēgumā tiek izsniegta RIIMC apliecība. Maksājot par kursiem, iespējams izmantot internetbanku, pirms kursu norises rekvizīti
tiks nosūtīti uz dalībnieku e-adresēm.
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