
 

Aktuālais Mūžizglītības programmu piedāvājums  

2023. gada februārī-martā 
 

Nr.p.k. Programmas nosaukums Apjoms 

stundās 

Īstenotājs Kontaktinformācija Piezīmes 

 

PEDAGOĢIJA 

 

1.  Argumentācija 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.  Aktualitātes ģeogrāfijas zinātnē: Ģeogrāfija I un II vidusskolā  

 

36 Ģeogrāfijas un 

Zemes zinātņu 

fakultāte 

(ĢZZF) 

Elīna Apsīte-Beriņa,  
e-pasts: elina.apsite-

berina@lu.lv 

Dalības maksa 

EUR 190,00 

3.  Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs 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 

 

 

4.  Mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" saturs un didaktika 

vispārējā izglītībā  

 

 

160 Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas 

fakultāte 

(PPMF) 

Ginta Ramane, 

PPMF tālākizglītības 

speciāliste 
e-pasts:  

ginta.ramane@lu.lv 

Dalības maksa 

EUR 748,00 

 

5.  Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika 

 

240 Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas 

fakultātes 

Rita Ābele 

 PPMF Pieaugušo 

pedagoģiskās izglītības centra 

vadītāja tālr. Nr.  67034825, 

Dalības maksa 

EUR 750,00 

 

 

mailto:ginta_ieva.bikse@lu.lv
https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/jauni-kursi-pedagogiem/aktualitates-geografijas-zinatne-geografija-i-un-ii-vidusskola-36-stundas/
mailto:elina.apsite-berina@lu.lv
mailto:elina.apsite-berina@lu.lv
https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/jauni-kursi-pedagogiem/macibu-prieksmeta-dizains-un-tehnologijas-saturs-un-didaktika-vispareja-izglitiba-160-stundas/
https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/jauni-kursi-pedagogiem/macibu-prieksmeta-dizains-un-tehnologijas-saturs-un-didaktika-vispareja-izglitiba-160-stundas/
mailto:ginta.ramane@lu.lv


 

(PPMF) 

Pieaugušo 

pedagoģiskās 

izglītības centrs 

e-pasts: rita.abele@lu.lv 

6.  

Mācību priekšmeta "Datorika" saturs un didaktika vispārējā 

izglītībā  
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 672,00 

 

7.  

Pedagoģiskā  procesa  raksturīgākās  iezīmes  darbā  ar  bērniem, 

kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un 

mācīšanās traucējumi   

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 

8.  

Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas 

skolotājs   
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 maksas 

EUR 610,00 

9.  Montesori medicīniskā pedagoģija 264 Medicīnas 

fakultātes 

Sociālās 

pediatrijas centrs 

(MF SPC) 

 

Valdis Folkmanis, profesors 

Tālr. nr. 67033816 

e-pasts:  

sociala.pediatrija@lu.lv 

Dalības maksa 

EUR 790,00 

mailto:sociala.pediatrija@lu.lv


 

10.  Svarīgākais par Latvijas Neatkarības karu 21. gadsimtā: vēstures 

zinātne skolotājiem 

8 Vēstures un 

filozofijas 

fakultāte (VFF) 

Ginta Ieva Bikše, lektore 

e-pasts: 

ginta_ieva.bikse@lu.lv 

Dalības maksa 

EUR 29,00 

 

11.  Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne 

skolotājiem 

8 Vēstures un 

filozofijas 

fakultāte (VFF) 

Ginta Ieva Bikše, lektore 

e-pasts: 

ginta_ieva.bikse@lu.lv 

Dalības maksa 

EUR 25,00 

 

 

BIBLIOTĒKAS 

 

12.  Dizaina domāšana bibliotēkās 

 

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 

13.  Izglītības iestādes bibliotekārs 

 

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 

14.  Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: 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 

15.  Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās 

 

48 Sociālo zinātņu 

fakultāte (SZF) 

Informācijas un 

bibliotēku 

studiju nodaļa 

Sandra Cīrule, Tālākizglītības 

koordinatore, tālr. nr. 

29195579,  

sandra.cirule@lu.lv 

Atbildīgais par īstenošanu 

Dalības maksa 

EUR 150.00 

mailto:sandra.cirule@lu.lv
mailto:sandra.cirule@lu.lv
mailto:sandra.cirule@lu.lv


 

Baiba Holma, tālr. nr. 

26405619, baiba.holma@lu.lv 

16.  Inovāciju attīstīšana bibliotēkās 

 

32 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 80,00 

17.  Praktiskā pētniecība bibliotēkās 

 

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 

18.  Ceturtā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola: ziņu datu 

analīzes pamati (Baltic Summer School of Digital Humanities: 

Essentials News Data Mining)  

32 Sociālo zinātņu 

fakultāte (SZF) 

Informācijas un 

bibliotēku 

studiju nodaļa 

Baiba Holma 

SZF asociētā profesore 

Tālr. nr. 26405619 

e-pasts:  

baiba.holma@lu.l 

Bezmaksas 

Programma tiek 

īstenota 

sadarbībā ar 

Latvijas 

Nacionālo 

bibliotēku 

 

IESTĀDES VADĪBA UN BIZNESS 

 

19.  Adaptīvā līderība 

 

160  Biznesa, vadības 

un ekonomikas 

fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs 

(BVEF VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības un uzņēmējdarbības 

mācību centra vadītāja Irina 

Bausova, tālr. nr. 67034981, 

irina.bausova@lu.lv vai 

profesionais@lu.lv, tālr. nr. 

Dalības maksa 

EUR 1970,00 

mailto:sandra.cirule@lu.lv
mailto:sandra.cirule@lu.lv
mailto:baiba.holma@lu.lv
mailto:irina.bausova@lu.lv
mailto:profesionais@lu.lv


 

29198484 

20.  Biznesa analītika ar Power BI 80 Biznesa, vadības 

un ekonomikas 

fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs 

(BVEF VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības 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 

21.  Vadītāju izcilības pilnveides programma:  

Sirds vadīta līderība 

160 Biznesa, vadības 

un ekonomikas 

fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs 

(BVEF VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības un uzņēmējdarbības 

mācību centra vadītāja Irina 

Bausova, tālr. nr. 67034981, 

irina.bausova@lu.lv vai 

profesionais@lu.lv, tālr. nr. 

29198484 

Dalības maksa 

EUR 1815,00 

22.  Digitālais mārketings DMI sertifikācijai 

 

 Biznesa, vadības 

un ekonomikas 

fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs 

(BVEF VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības 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 

23.  Eiropas Savienības projektu vadīšana 

 

160 Biznesa, vadības 

un ekonomikas 

fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs 

(BVEF VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības un uzņēmējdarbības 

mācību centra vadītāja Irina 

Bausova, tālr. nr. 67034981, 

irina.bausova@lu.lv vai 

profesionais@lu.lv, tālr. nr. 

29198484 

Dalības maksa 

EUR 775,00 

24.  Ievads programmatūras testēšanā QT1 80 Biznesa, vadības Biznesa, vadības un Dalības maksa 

tel:29198484
mailto:irina.bausova@lu.lv
mailto:profesionais@lu.lv
tel:29198484
mailto:irina.bausova@lu.lv
mailto:profesionais@lu.lv
tel:29198484
mailto:irina.bausova@lu.lv
mailto:profesionais@lu.lv
tel:29198484
mailto:irina.bausova@lu.lv
mailto:profesionais@lu.lv
tel:29198484


 

un ekonomikas 

fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs 

(BVEF VUMC) 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības un uzņēmējdarbības 

mācību centra vadītāja Irina 

Bausova, tālr. nr. 67034981, 

irina.bausova@lu.lv vai 

profesionais@lu.lv, tālr. nr. 

29198484 

EUR 637,00 

25.  Ievads Java programmēšanā 80 Biznesa, vadības 

un ekonomikas 

fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs 

(BVEF VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības 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 

26.  Nekustamo īpašumu darījumu starpniecības bizness 162 Biznesa, vadības 

un ekonomikas 

fakultāte, 

Vadības un 

uzņēmējdarbības 

mācību centrs 

(BVEF VUMC) 

Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultāte, 

Vadības un uzņēmējdarbības 

mācību centra vadītāja Irina 

Bausova, tālr. nr. 67034981, 

irina.bausova@lu.lv vai 

profesionais@lu.lv, tālr. nr. 

29198484 

Dalības maksa 

EUR 624,00 

 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

 

27. 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 

mailto:irina.bausova@lu.lv
mailto:profesionais@lu.lv
tel:29198484
mailto:irina.bausova@lu.lv
mailto:profesionais@lu.lv
tel:29198484
mailto:irina.bausova@lu.lv
mailto:profesionais@lu.lv
tel:29198484
mailto:indija@lu.lv
mailto:arnis.silins@lu.lv


 

atkarībā no 

saņemto 

pieteikumu 

skaita 

28. Ajūrvēdas izglītības pamati 160 Starptautiskais 

Indijas studiju 

institūts (SISI) 

Maija Gultniece, tālr. Nr. 

24821433, e-pasts: 

indija@lu.lv 

Maksa 1 

klausītājam tiek 

precizēta 

29. 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 

30. Telpaugu kopšana 12 Botāniskais 

dārzs 

Līna Kriķe 

LU Botāniskā dārza biroja 

administratore 

Tār. nr. 67450852 

e-pasts: lina.krike@lu.lv 

80,00 

(klausītājiem) 

66,12 

(studentiem) 

 

 

mailto:lina.krike@lu.lv

