
 

Aktuālais Mūžizglītības programmu piedāvājums  

2023. gada janvārī-februārī 
 

Nr.p.k. Programmas nosaukums Apjoms 

stundās 

Īstenotājs Kontaktinformācija Piezīmes 

 

PEDAGOĢIJA 

 

1.  Argumentācija I 

https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-

kursi/jauni-kursi-pedagogiem/argumentacija-i/ 

8 Vēstures un 

filozofijas fakultāte 

(VFF) 

Vēstures un filozofijas 

fakultātes lektore Ginta Ieva 

Bikše,  

epasts: ginta_ieva.bikse@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

25,00 

2.  Sākumizglītības skolotājs 

https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-

kursi/jauni-kursi-pedagogiem/sakumizglitibas-

skolotajs/ 

 Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultātes 

(PPMF) Pieaugušo 

pedagoģiskās 

izglītības centrs 

Inga Liepiņa 

PPMF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centra 

tālākizglītības speciāliste 

e-pasts: inga.liepina@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

718,00 

3.  Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar 

bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, 

psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi 

https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/ 

72 Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultātes 

(PPMF) Pieaugušo 

pedagoģiskās 

izglītības centrs 

Rita Ābele 

PPMF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centra 

vadītāja 

tālr. Nr. 67034825, 

e-pasts: rita.abele@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

284,00 

 

Programma var tikt 

īstenota arī LU filiālēs, 

ja ir nokomplektēta 

klausītāju grupa – 

Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 

Jēkabpilī, Kuldīgā, 

Madonā, Tukumā 

4.  Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs 

https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/ 

160 Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultātes 

(PPMF) Pieaugušo 

pedagoģiskās 

izglītības centrs 

Rita Ābele 

 PPMF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centra 

vadītāja tālr. Nr.  67034825, 

e-pasts: rita.abele@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

610,00 

 

Programma var tikt 

īstenota arī LU filiālēs, 

ja ir nokomplektēta 

https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/jauni-kursi-pedagogiem/argumentacija-i/
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klausītāju grupa – 

Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 

Jēkabpilī, Kuldīgā, 

Madonā, Tukumā 

5.  Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs 

un didaktika 

https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/ 

240 Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultātes 

(PPMF) Pieaugušo 

pedagoģiskās 

izglītības centrs 

Rita Ābele 

 PPMF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centra 

vadītāja tālr. Nr.  67034825, 

e-pasts: rita.abele@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

750,00 

 

Programma var tikt 

īstenota arī LU filiālēs, 

ja ir nokomplektēta 

klausītāju grupa – 

Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 

Jēkabpilī, Kuldīgā, 

Madonā, Tukumā 

6.  Pirmsskolas saturs un didaktika 

https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/ 

80 Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultātes 

(PPMF) Pieaugušo 

pedagoģiskās 

izglītības centrs 

Inga Liepiņa 

PPMF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centra 

tālākizglītības speciāliste 

e-pasts: inga.liepina@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

284,00 

 

Programma var tikt 

īstenota arī LU filiālēs, 

ja ir nokomplektēta 

klausītāju grupa – 

Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 

Jēkabpilī, Kuldīgā, 

Madonā, Tukumā 

7.  Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika 

vispārējā izglītībā 

https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/ 

160 Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultātes 

(PPMF) Pieaugušo 

pedagoģiskās 

izglītības centrs 

Inga Liepiņa 

PPMF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centra 

tālākizglītības speciāliste 

e-pasts: inga.liepina@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

672,00 

 

Programma var tikt 

īstenota arī LU filiālēs, 

ja ir nokomplektēta 

klausītāju grupa – 

Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, 

Jēkabpilī, Kuldīgā, 

Madonā, Tukumā 
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BIBLIOTĒKAS 

 

8.  Dizaina domāšana bibliotēkās 

https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-

izglitibas-programmas/dizaina-domasana-biblioteka/ 

16 Sociālo zinātņu 

fakultāte (SZF) 

Informācijas un 

bibliotēku studiju 

nodaļa 

Sandra Cīrule, Tālākizglītības 

koordinatore, tālr. nr. 

29195579,  

sandra.cirule@lu.lv 

Atbildīgais par īstenošanu 

Baiba Holma, tālr. nr. 

26405619, baiba.holma@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

50.00 

9.  Izglītības iestādes bibliotekārs 

https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-

izglitibas-programmas/izglitibas-iestades-bibliotekars/ 

64 Sociālo zinātņu 

fakultāte (SZF) 

Informācijas un 

bibliotēku studiju 

nodaļa 

Sandra Cīrule, Tālākizglītības 

koordinatore, tālr. nr. 

29195579,  

sandra.cirule@lu.lv 

Atbildīgais par īstenošanu 

Daina Pakalna, tālr. nr. 

26790847, 

daina.pakalna@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

170.00 

10.  Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse 

https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-

izglitibas-programmas/dailliteraturas-krajums-

bibliotekas-teorija-un-prakse/ 

32 Sociālo zinātņu 

fakultāte (SZF) 

Informācijas un 

bibliotēku studiju 

nodaļa 

Sandra Cīrule, Tālākizglītības 

koordinatore, tālr. nr. 

29195579,  

sandra.cirule@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

80.00 

11.  Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās 

https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-

izglitibas-programmas/inovacijas-izglitibas-iestazu-

bibliotekas/ 

48 Sociālo zinātņu 

fakultāte (SZF) 

Informācijas un 

bibliotēku studiju 

nodaļa 

Sandra Cīrule, Tālākizglītības 

koordinatore, tālr. nr. 

29195579,  

sandra.cirule@lu.lv 

Atbildīgais par īstenošanu 

Baiba Holma, tālr. nr. 

26405619, baiba.holma@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

150.00 

12.  Inovāciju attīstīšana bibliotēkās 

https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-

izglitibas-programmas/inovaciju-attistisana-biblioteka/ 

32 Sociālo zinātņu 

fakultāte (SZF) 

Informācijas un 

bibliotēku studiju 

Sandra Cīrule, Tālākizglītības 

koordinatore, tālr. nr. 

29195579,  

sandra.cirule@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

80,00 
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nodaļa Atbildīgais par īstenošanu 

Baiba Holma, tālr. nr. 

26405619, baiba.holma@lu.lv 

13.  Praktiskā pētniecība bibliotēkās 

https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-

izglitibas-programmas/praktiska-petnieciba-

bibliotekas/ 

32 Sociālo zinātņu 

fakultāte (SZF) 

Informācijas un 

bibliotēku studiju 

nodaļa 

Sandra Cīrule, Tālākizglītības 

koordinatore, tālr. nr. 

29195579,  

sandra.cirule@lu.lv 

Atbildīgais par īstenošanu 

Daina Pakalna, tālr. nr. 

26790847, 

daina.pakalna@lu.lv 

Dalības maksa EUR 

80,00 

 

IESTĀDES VADĪBA UN BIZNESS 

 

14.  Adaptīvā līderība 

https://www.vumc.lu.lv/jaunas-

programmas/uznemumu-un-strukturvienibu-

vaditajiem/adaptiva-lideriba/ 

160  Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs (BVEF 

VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadībass un uzņēmējdarbības 

mācību centra vadītāja Irina 

Bausova, tālr. nr. 67034981, 

irina.bausova@lu.lv vai 

profesionais@lu.lv, tālr. nr. 

29198484 

Dalības maksa tiek 

precizēta 

15.  Digitālais mārketings DMI sertifikācijai 

https://www.vumc.lu.lv/jaunas-programmas/digitalais-

marketings-un-pardosana-timekli/digitalais-

marketings-dmi-sertifikacijai/ 

 Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs (BVEF 

VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadībass un uzņēmējdarbības 

mācību centra vadītāja Irina 

Bausova, tālr. nr. 67034981, 

irina.bausova@lu.lv vai 

profesionais@lu.lv, tālr. nr. 

29198484 

Dalības maksa EUR 

637,00 

16.  Eiropas Savienības projektu vadīšana 

https://www.vumc.lu.lv/jaunas-programmas/projektu-

vadiba/eiropas-savienibas-projektu-vadisana/ 

160 Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadībass un uzņēmējdarbības 

mācību centra vadītāja Irina 

Dalības maksa EUR 

775,00 
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mācību centrs (BVEF 

VUMC) 

Bausova, tālr. nr. 67034981, 

irina.bausova@lu.lv vai 

profesionais@lu.lv, tālr. nr. 

29198484 

 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 

17.  Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā 

pasaules uztverē 

64  Starptautiskais 

Indijas studiju 

institūts (SISI) 

Maija Gultniece, tālr. Nr. 

24821433, e-pasts: 

indija@lu.lv 

Dalības maksa 320,00 

(klausītājiem) 

246,46 (LU studentiem) 

Grupas tiek 

komplektētas atkarībā 

no saņemto pieteikumu 

skaita 

36. Jogas studiju ievadprogramma 64  Starptautiskais 

Indijas studiju 

institūts (SISI) 

Arnis Siliņš, tālr. Nr. 

24821433, e-pasts: 

37indija@lu.lv vai 

arnis.silins@lu.lv  

Dalības maksa 320,00 

(klausītājiem) 

246,46 (LU studentiem) 

Grupas tiek 

komplektētas atkarībā 

no saņemto pieteikumu 

skaita 

37. Ājūrvēdas izglītības pamati 160 Starptautiskais 

Indijas studiju 

institūts (SISI) 

Maija Gultniece, tālr. Nr. 

24821433, e-pasts: 

indija@lu.lv 

Maksa 1 klausītājam 

tiek precizēta 

38. Sanskrits I  64  Starptautiskais 

Indijas studiju 

institūts (SISI) 

Maija Gultniece, tālr. Nr. 

24821433, e-pasts: 

indija@lu.lv 

Dalības maksa 320,00 

(klausītājiem) 

246,46 (LU studentiem) 

Grupas tiek 

komplektētas atkarībā 

no saņemto pieteikumu 

skaita 
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