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Izdoti saskaņā ar Augtskolu likuma 26. panta 2. daļu 

 

 

I  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā personas tiek uzņemtas Liepājas Universitātes (turpmāk 

tekstā LiepU) realizētajās maģistrantūras programmās. 

2. Tiesības pretendēt uz valsts finansētajām un fizisko/juridisko personu finansētajām studiju 

vietām LiepU konkursa kārtībā ir: 

2.1. Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem; 

2.2. Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem; 

2.3. Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem; 

2.4. Šveices Konfederācijas pilsoņiem; 

2.5. Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja. 

3. Ārvalstnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 2. punktā: 

3.1. nevar pretendēt uz studiju vietām par valsts budžeta līdzekļiem; 

3.2. piedalās kopējā konkursā uz fizisko un juridisko personu finansētajām studiju vietām gan 

studiju programmās, kuras īsteno valsts valodā (saskaņā ar šiem noteikumiem), gan studiju 

programmās, kuras īsteno angļu valodā (saskaņā ar šiem noteikumiem un Kārtību par ārzemnieku 

uzņemšanu studijām Liepājas Universitātē). 

4. Personas, kuras augstāko izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, uzņem LiepU, ievērojot Augstskolu 

likuma 85. panta noteikumus. Ārvalstīs iegūto izglītības dokumentu ekspertīzi pirms dokumentu 

iesniegšanas LiepU veic Akadēmiskais informācijas centrs (AIC). Izglītības dokumentu analīze 

AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants. AIC ekspertīzi nav nepieciešams veikt 

izglītības dokumentiem, kuri izdoti Igaunijā un Lietuvā pēc 2019. gada 7.janvāra, pamatojoties uz 

Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības 

līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu. 

5. Ārvalstīs izdotos dokumentus pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  

6. No ārvalstīm saņemtos dokumentus var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā ar 

Uzņemšanas komisijas lēmumu. 

7. Studēt valsts finansētajās budžeta studiju vietās akadēmiskā/profesionālā grāda un/vai 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai pilna laika studijās persona ir tiesīga izmantot vairākas reizes. 

Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā. 
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8. LiepU Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar Nolikumu par uzņemšanas komisiju un 

8.1. vada uzņemšanas procesu, 

8.2. nodrošina nepieciešamās informācijas pieejamību dokumentu iesniegšanas un reflektantu 

ieskaitīšanas laikā, 

8.3. izskata pretenzijas. 

9. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu 

rektoram divu darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas. Rektora pieņemto lēmumu 

persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

10. Uzņemšanas komisija ir tiesīga izskatīt un pieņemt lēmumus jautājumos, kas nav atrunāti šajos 

Uzņemšanas noteikumos. 

11. Valsts finansēto budžeta vietu skaitu LiepU nosaka ar Studiju padomes lēmumu, ievērojot ar 

Izglītības un zinātnes ministriju noslēgtā līguma un Vienošanās protokola par speciālistu 

sagatavošanu noteikumus.  

12. Fizisko/juridisko personu finansēto vietu skaitu LiepU nosaka ar Studiju padomes lēmumu, 

ievērojot grupas komplektācijai nepieciešamo studējošo skaitu. Gadījumos, kad reflektantu ir 

mazāk par Studiju padomes noteikto studējošo skaitu attiecīgajā grupā, Uzņemšanas komisija ir 

tiesīga lemt par akadēmisko grupu komplektāciju piešķirtā finansējuma robežās. 

13. Studiju programmas īsteno latviešu valodā. Maģistra studiju programmas Informācijas 

tehnoloģija, Ekotehnoloģijas un Izglītības zinātnes tiek īstenotas gan latviešu, gan angļu valodā.  

Akadēmiskā maģistra studiju programma Jaunie mediji un audiovizuālā māksla tiek īstenota tikai 

angļu valodā. 
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II  UZŅEMŠANAS PRASĪBAS UN KONKURSA KRITĒRIJI 

 

14. Obligātās uzņemšanas prasības akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmās ir augstākā izglītība un iestājpārbaudījumi. Studiju 

programmās uzņemšana notiek konkursa kārtībā uz atbilstošas augstākās izglītības bāzes.  

Studiju programma 
Iegūstamais 

grāds vai kvalifikācija 
Uzņemšanas prasības Uzņemšanas/ iestājpārbaudījumu kritēriji 

Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktu akreditācijas termiņš 

pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim)* 

* pēc virziena akreditācijas iespējamas izmaiņas virziena studiju programmu konkursa kritērijos 

Informācijas tehnoloģija  (47482) 

Profesionālā maģistra studiju 

programma 

 

Pilna laika klātiene – 2 gadi (bez 

kvalifikācijas) 

Pilna laika klātiene - 2 gadi (ar 

kvalifikāciju) 

Pilna laika klātiene - 3 gadi (ar 

kvalifikāciju 

 

Studiju programma tiek īstenota gan 

latviešu, gan angļu valodā 

 

Profesionālais maģistra grāds 

informācijas tehnoloģijā 

vai 

Profesionālais maģistra grāds 

informācijas tehnoloģijā 

-informācijas tehnoloģijas projektu 

vadītājs 

-vadošais programmēšanas inženieris 

 

Studiju ilgums 2 gadi (bez kvalifikācijas) 

- profesionālā bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas 

tehnoloģijā  vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ja 

studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti 

datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi 

vismaz 60 KRP apmērā  

- iestājpārbaudījumi: referāts un pārrunas 

- angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī (studijām 

angļu valodā) 

 

Studiju ilgums 2 gadi (ar kvalifikāciju) 

- akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds 

datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai  akadēmiskā 

bakalaura vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ja 

studiju programmā un/ vai klausītāja statusā apgūti 

datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi 

vismaz 60 KRP apmērā  

- iestājpārbaudījumi: referāts un pārrunas 

- angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī (studijām 

angļu valodā) 

 

Studiju ilgums 3 gadi (ar kvalifikāciju) 

- akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds matemātikā 

vai fizikā vai  akadēmiskā bakalaura vai 2.līmeņa augstākā 

profesionālā izglītība, ja studiju programmā un/vai 

klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas 

tehnoloģijas nozares kursi vismaz 20 KRP apmērā 

- iestājpārbaudījumi: referāts un pārrunas 

- angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī (studijām 

angļu valodā) 

Referāts* par brīvi izvēlētu un aktuālu IK jomas pētniecisko 

problēmu (5 līdz 10 lpp.). Vērtēšanas kritēriji: izvēlētās problēmas 

aktualitāte, darba oriģinalitāte, saistība ar praksi un izvēlēto jomu. 

 

Pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti IKT jomā un 

personīgo pieredzi nozarē 

 

*Personas, kuras pēdējo divu gadu laikā ieguvušas bakalaura grādu 

datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijas jomā, var pieteikties 

studijām profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas 

tehnoloģija”, izvēloties iesniegt referātu vai to aizstāt ar bakalaura 

darba vērtējumu 

    



4.lappuse no 10 

 

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (akreditēts līdz 2023. gada 26.augustam)*  

* pēc virziena akreditācijas iespējamas izmaiņas virziena studiju programmu konkursa kritērijos 

Vadības zinības  (47345) 

Profesionālā maģistra studiju 

programma 
 

Pilna laika klātiene - 1 gads  

Pilna laika klātiene - 2 gadi   
 

Studiju programmas apakšvirzieni: 

-uzņēmējdarbības vadība; 

-sabiedrības vadība; 

-izglītības vadība. 

 

Profesionālais maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā vai 

profesionālais maģistra grāds 

sabiedrības vadībā, vai profesionālais 

maģistra grāds izglītības vadībā 

 

-organizācijas vadītājs (kvalifikācija 

tikai studiju ilgumā 2 gadi)  

Studiju ilgums 1 gads 

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un piektā līmeņa 

profesionālā kvalifikācija ekonomikas un uzņēmējdarbības 

apakšnozarēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija citās sociālo 

zinātņu, tai skaitā militārā zinātne, apakšnozarēs un vismaz 2 

gadu profesionālā pieredze vadošā amatā 

- iestājpārbaudījums: referāts 
 

Studiju ilgums 2 gadi 

- bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība)  

- iestājpārbaudījums: referāts 

Referāts* par sava iespējamā maģistra darba aktualitāti izvēlētajā 

studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai 

izglītības vadība (apjoms 5-8 lpp.). Vērtēšanas kritēriji: izvēlētās 

problēmas aktualitāte, darba oriģinalitāte, saistība ar praksi un 

izvēlēto jomu. 

 

*referātu pievieno, iesniedzot pieteikumu studijām. 

Studiju virziens: Vides aizsardzība (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.1 punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2024. gada 24. februārim) 

Ekotehnoloģijas (47431) 

Profesionālā maģistra studiju 

programma 
 

Pilna laika klātiene - 1 gads 6 

mēneši 
 

Studiju programma tiek īstenota gan 

latviešu, gan angļu valodā 

Profesionālais maģistra grāds vides 

zinātnē un vides pārvaldē 

 

- 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5.līmeņa 

profesionālā kvalifikācija (sociālās, vides, dabas vai 

inženierzinātnes) vai cita 2.līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze vides pārvaldības 

vai vides inženierijas jomā  

- iestājpārbaudījumi: referāts un pārrunas 

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (studijām angļu 

valodā) 

Referāts par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu (līdz 3 

lpp.) Referātu pievieno, iesniedzot pieteikumu studijām. 

 

Pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo 

pieredzi nozarē 

 

Vērtēšanas kritēriji: motivēta interese, profesionālā pieredze, vides 

problēmu interpretācijas prasmes, svešvalodu zināšanas   
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Studiju virziens: Izglītība, pedagoģija un sports (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim) 

Izglītības zinātnes (45142)   

maģistra studiju programma 
 

Pilna laika klātiene - 1 gads 3 

mēneši 

Nepilna laika neklātiene - 1 gads 8 

mēneši 
 

Pilna laika klātiene - 2 gadi 

Nepilna laika neklātiene - 2 gadi 6 

mēneši  
 

Specializācijas virzieni: 

-mācīšana un mācīšanās lietpratībai; 

-dažādība un iekļaušanās izglītībā; 

-izglītības vadība; 

-cilvēku uzvedība un izglītība 

 

Modulis: pedagoģija  

Studiju programma tiek īstenota gan 

latviešu, gan angļu valodā 

 

Maģistra grāds izglītības zinātnēs 

 

Specializācijas virzienos “Dažādība un iekļaušanās 

izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai” 

- pedagoģiskā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu 

vismaz 160 KP apjomā 

- iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa (eseja) un mutiskā daļa 

(pārrunas) 

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (studijām angļu 

valodā) 

 

Specializācijas virzienos “Izglītības vadība” un “Cilvēku 

uzvedība un izglītība”  

1. variants: 

- pedagoģiskā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu studiju 

programmu vismaz 160 KRP apjomā 

- iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa (eseja) un mutiskā daļa 

(pārrunas) 

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (studijām angļu 

valodā) 

2. variants: 

- cita augstākā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu 

vismaz 160 KRP apjomā 

- iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa (eseja) un mutiskā daļa - 

pārrunas, novērtējot reflektanta komunikācijas, līderības un 

svešvalodu prasmes un priekšzināšanas, un darba pieredzi/ 

neformālo pieredzi izglītības jomā 

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (studijām angļu 

valodā) 

 

Modulī “Pedagoģija” 

- ar un bez pedagoģiskās augstākās izglītības, kam ir 

bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā 

- iestājpārbaudījums: rakstiskā daļa (eseja) un mutiskā daļa - 

pārrunas, novērtējot reflektanta komunikācijas, līderības un 

svešvalodu prasmes un priekšzināšanas, un darba pieredzi/ 

neformālo pieredzi izglītības jomā 

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (studijām angļu 

valodā) 

Iestājpārbaudījumi: 

1. Rakstiskā daļa. Eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā 

izvēlētajā specializācijā (300-500 vārdi). Eseju pievieno, iesniedzot 

pieteikumu studijām. 

2. Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek pārbaudīta reflektanta 

komunikācijas, līderības un svešvalodu prasme. 
 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula pilna laika studijām: 

rakstiskā daļa, t.i., eseja (1x 700) + mutiskā daļa, t.i., pārrunas (1x 

300) = 1000. 
 

Kritēriji esejai:  

-esejas saturs (konkrēts, pārliecinošs, radošs, saprotams) (1x400); 

-viedoklis (skaidrs, konsekvents) (1x200); 

-esejas izkārtojums (loģisks, saskaņots, piemērots mērķim, virzīts uz 

secinājumiem), stils un leksika (1x100). 
 

Kritēriji pārrunām: 

-prasme komunicēt, atbildot uz jautājumiem, lietot atbilstīgu 

terminoloģiju (1x100); 

-prasme īsi pateikt galveno domu un atbildēt uz jautājumiem angļu 

valodā (1x100); 

-prasme raksturot savas līderības prasmes, apzināti reflektējot par 

savu līdzšinējo pieredzi (1x100). 
 

Tiesības pretendēt uz ārpus konkursa reģistrāciju pilna laika 

studijās: attiecīgā  akadēmiskā gada LiepU noteiktu programmu 

absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums 

nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās 

studijās nav zemāka par 9 (teicami), paredzot, ka šādi studenti tiek 

uzņemti ne vairāk kā 50% no visiem, kas tiek uzņemti par valsts 

budžeta līdzekļiem. 
 

Ja reflektants pretendē programmā studēt angļu valodā, tad: 

1) ārvalstniekam angļu valodas prasmi apliecina starptautisku angļu 

valodas testu rezultāti, kas atbilst vismaz B2 līmenim, izņemot 

gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. 

2) pārējiem reflektantiem angļu valodas prasmi apliecina 

starptautisku angļu valodas testu rezultāti, kas atbilst vismaz B2 

līmenim vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības 

dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 baļļu skalā) vai 

vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā 

izglītība iegūta angļu valodā. 
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Otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programma “Skolotājs” (46141) 
 

Pilna laika klātiene - 1 gads 
 

Piedāvātie studiju moduļi: 

-matemātika; 

-tehnoloģiju joma; 

-valodu joma; 

-veselības un fiziskās aktivitātes; 

-dabas zinātņu joma; 

-kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslas joma; 

-sociālā un pilsoniskā joma.  
 

Studiju programma tiek īstenota 

sadarbībā ar skolotāju izglītības 

projektu „Mācītspēks” 

 

-skolotājs 1. variants - bakalaura un/vai maģistra grāds vai 2. līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā 

izglītība izvēlētās mācību jomas atbilstošā zinātnes nozarē; 

2. variants - bakalaura un/vai maģistra grāds vai 2. līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas 

ietvaros apgūti mācību jomai atbilstoši studiju kursi 12 KP 

apjomā; 

3. variants - bakalaura un/vai maģistra grāds vai 2. līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība nesaistīta ar  zinātnes nozari 

un iestājpārbaudījums. 

 

 

 

Dalībnieku atlase* norit divās kārtās: 

1. atlases anketas izvērtēšana, 

2. individuāla intervija un lomu spēle. 
 

1. kārtā izvērtē kandidāta atbilstību uzņemšanas prasībām un vērtē 

divas kompetences: orientāciju uz risinājumu un orientāciju uz 

pašattīstību. 

2. kārta ir intervija ar lomu spēli. Intervija ir kandidāta iespēja 

pārliecināties par savām iespējām pilnvērtīgi piedalīties projektā, 

izvērtējot savu līdzšinējo pieredzi, pārrunājot šaubas un noskaidrojot 

neskaidrības. Intervijā vērtē orientāciju uz risinājumu, orientāciju uz 

attīstību un orientāciju uz cilvēku. Interviju veido divas daļas – 

saruna par kandidāta pieredzi darba vai studiju situācijās un ar skolas 

ikdienu saistīta lomu spēle, kuras laikā kandidātam ir iespēja iejusties 

skolotāja lomā. 
 

Kandidātiem, kam nepieciešams apliecināt mācību priekšmeta satura 

zināšanu līmeni, pēc izturētas atlases nepieciešams nokārtot 

atbilstošās mācību jomas iestājpārbaudījumu. 
 

Iestājpārbaudījums mācību jomās sastāv no divām daļām:  

1. Iepriekš iegūtās pieredzes mācību jomā portfolio (materiāli, kas 

pierāda reflektanta darba pieredzi konkrētajā jomā, sasniegumus ) 

2. Zināšanu un prasmju pārbaudījums izvēlētajā jomā. 
 

Iestājpārbaudījums tiek uzskatīts par nokārtotu, ja reflektants 

kopvērtējumā ir ieguvis vismaz 8 balles. 
 

*Vairāk par projektu un dalībnieku atlasi lasīt projekta mājaslapā 

https://macitspeks.lv/.  

Studiju virziens: Sociālā labklājība (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim)* 

* pēc virziena akreditācijas iespējamas izmaiņas virziena studiju programmu konkursa kritērijos 

Sociālā darba vadība (47762) 

Profesionālā maģistra studiju 

programma 

 

Pilna laika klātiene – 1 gads 5 

mēneši 

Pilna laika klātiene - 2 gadi 

Profesionālais maģistra grāds 

sociālajā darbā 

- vadošais sociālais darbinieks 

Studiju ilgums 1 gads 5 mēneši 

- 5. līmeņa sociālā darbinieka profesionālā kvalifikācija vai 

profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā 

- iestājpārbaudījums: iestājreferāts un intervija 

 

Studiju ilgums 2 gadi 

- bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība sekojošās tematiskajās jomās: mākslas, 

humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, 

veselības aprūpe, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un 

izglītības zinātnes 

- iestājpārbaudījums: iestājreferāts un intervija 

Iestājreferāts* (5 līdz 10 lpp.) par aktualitātēm un problemātiku 

sociālajā darbā. Vērtēšanas kritēriji: izvēlētās problēmas aktualitāte, 

darba oriģinalitāte, saistība ar reālo praksi, sociālo darbu. 
 

Intervija** par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi sociālajā 

labklājībā vai sociālā darba vadībā, plānoto profesionālo darbību pēc 

studiju noslēguma, pētnieciskajām interesēm, resursiem un 

profesionālā darbības izaicinājumiem. Vērtēšanas kritēriji: prasme 

raksturot savas līderības prasmes, apzināti reflektējot par savu 

pieredzi un profesionālās darbības izaicinājumus; prasme komunicēt, 

atbildot uz jautājumiem, lietot atbilstīgu terminoloģiju. 
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Studiju virziens: Veselības aprūpe akreditēts līdz 2024. gada 28.aprīlim 

Mākslas terapija (47722) 

Profesionālā maģistra (otrā cikla 

profesionālā augstākā izglītība) 

studiju programma 

 

Nepilna laika neklātiene - 3 gadi 

 

Profesionālais maģistra grāds 

veselības aprūpē 

 

-mākslas terapeita profesionālā 

kvalifikācija 

- Bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība sekojošās tematiskajā jomās: mākslas, 

humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, 

sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes 

(uzrādot dokumentu, kas apliecina sekojošu studiju kursu 

apguvi: Anatomija (vismaz 1 KP apjomā, Normālā 

fizioloģija un neirofizioloģija (vismaz 1 KP apjomā), 

Bioloģija un ģenētika (vismaz 1 KP apjomā)  

- iestājpārbaudījumi: profesionālo iemaņu pārbaudījums un 

intervija par motivāciju studijām 

 

VAI 

  

- augstākā izglītība veselības aprūpē vai veselības zinātnē 

- iestājpārbaudījum: profesionālo iemaņu pārbaudījums un 

intervija par motivāciju studijām 

Profesionālo iemaņu pārbaudījums*: 

mūzikas terapijas specializācijas pretendentiem jādemonstrē klavieru 

un vokālā improvizācija un refleksija par pieredzi. 

 

Intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas 

terapijā, plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma, 

pētnieciskajām interesēm studiju laikā izstrādājamā maģistra darba 

ietvaros, kā arī resursiem un iespējamajām grūtībām studiju procesā. 

Intervijas laikā komisijas ieskatā var tikt uzdoti arī citi jautājumi. 

 

Dzīves gājuma apraksts (CV) 

 

*Iepriekšējā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību t.sk.: 

individuālā pieredze mākslas terapijā (mūzikas specializācijā) un/ vai 

terapeitiskās grupas pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, 

drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta 

mākslas terapeita;  individuālā pieredze psihoterapijā un/ vai 

terapeitiskās grupas pieredze psihoterapijā pie speciālista, kas 

iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības vai Latvijas Ārstu 

psihoterapeitu asociācijas reģistrā; dalība ar mākslas terapiju saistītā 

meistarklasē, seminārā, konferencē; apmeklēti sagatavošanas kursi 

programmas satura pilnvērtīgai apguvei. 

  

Profesionālais pārbaudījums specializācijā mūzikas terapija: 

Uzdevums – instrumentālā un vokālā improvizācija, dialoga 

veidošana (klavieres-bungas) 

Vērtēšanas kritēriji: prasme muzicēt ar instrumentu un ar balsi, 

brīvas, empātiskas improvizācijas veidošana, spēja lietot mūzikas 

valodu un tās elementus, spēja atklāt  pašrefleksiju par dialoga 

veidošanu. 

 

Kopvērtējuma kritēriji: 

Studiju programmas “Mākslas terapija” reflektantus imatrikulē 

saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa: 

- intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas 

terapijā izvēlētajā specializācijā, plānoto profesionālo darbību pēc 

studiju noslēguma un pētnieciskajām interesēm studiju laikā 

izstrādājamā maģistra darba ietvaros, kā arī resursiem un 

iespējamajām grūtībām studiju procesā. Intervijas laikā komisijas 

ieskatā var tikt uzdoti arī citi jautājumi; maksimālais vērtējums – 

10 punkti; 

- profesionālo iemaņu pārbaudījums; maksimālais vērtējums – 10 

punkti. 
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Studiju virziens: Mākslas (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim)*  

* pēc virziena akreditācijas iespējamas izmaiņas virziena studiju programmu konkursa kritērijos 

Jaunie mediji un audiovizuālā 

māksla (45213)  

 

Pilna laika klātiene - 2 gadi 

 

Studiju programma tiek īstenota 

angļu valodā 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds 

mākslā 

- Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās, 

mākslas, izglītības vai citās zinātnēs 

- iestājpārbaudījumi: maģistra darba pieteikums un radošās 

darbības portfolio 

Maģistra darba pieteikums: radošs pētniecības projekts kādā no 

programmas piedāvātajām specializācijām: audiovizuālie mediji, 

multimediju performances, digitālā māksla, skaņas māksla/ 

elektroniskā mūzika. Projekts ir izstrādāts saistībā ar paredzēto 

maģistra darbu. Reflektantiem pieteikums ir jāizstrādā atbilstoši 

vienā no izvēlētajiem  specializācijas virzieniem.* 

 

Radošās darbības portfolio: jānodemonstrē pēc izvēles 3 - 5 līdz 

šim realizētie jauno mediju mākslas, audiovizuālās mākslas, skaņas 

mākslas darbi, projekti, prototipi, pasūtījuma darbi vai pētījumi. 

 

Konkursa gadījumā, ja uzņemšanas prasību vērtējuma summa ir 

vienāda, tiek ņemta vērā augstākās izglītības dokumenta pielikuma 

(sekmju izraksta) vidējā atzīme visos priekšmetos. 

 

*Specializācijas virzieni audiovizuālie mediji un multimediju 

skatuves māksla notiek Rīgā un virzienus administrē RISEBA, bet 

specializācijas virzieni Digitālā māksla un  Skaņu māksla un 

Elektroniskā mūzika notiek Liepājā un tos administrē LiepU. 

Studiju virziens: Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2024. gada 31. 

decembrim) 

Rakstniecības studijas (45222) 

Akadēmiskā maģistra studiju 

programma 

 

Pilna laika klātiene - 2 gadi 

Humanitāro zinātņu akadēmiskais 

maģistra grāds rakstniecības studijās  

- Humanitāro zinātņu bakalaura grāds; sociālo zinātņu 

bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs 

- iestājpārbaudījums: pārrunas 

Pārrunas par studiju virziena izvēles motivāciju. 
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15. Personas piedalās konkursā uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata. 

16. Iestājpārbaudījumu vērtēšana notiek punktos no 1 līdz 10. 

17. Atzīmes izglītības dokumentos, ja vērtēšanā izmantota 5 ballu sistēma, 10 ballu sistēmu 

atzīmēm pielīdzina šādi:  

Pielīdzināmā atzīme 5 

ballu skalā 

Pielīdzinājums 10 ballu 

skalā 
Vērtējuma atšifrējums 

5 9 teicami 

4 7 labi 

3 5 apmierinoši  

18. Konkursa gadījumā, ja uzņemšanas prasību vērtējuma summa ir vienāda, tiek ņemta vērā 

augstākās izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksta) vidējā atzīme visos priekšmetos. 

 

III  PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 

 

19. Pieteikšanās studijām LiepU tiek organizēta saskaņā ar apstiprinātu un publiskotu grafiku 

par uzņemšanas termiņiem. 

20. Maģistrantūras studijām var pieteikties: 

20.1. aizpildot noteikta parauga iesnieguma veidlapu personīgi LiepU un uzrādot šādu 

dokumentu oriģinālus: pasi vai personas apliecību (eID);  vidējās izglītības apliecinošu 

dokumentu; augstākās izglītības apliecinošu dokumentu; sekmju izrakstu (pielikums augstākās 

izglītības dokumentam); ja vidējā un/vai augstākā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā 

Informācijas centra izziņu par tās atzīšanu Latvijā; ja nepieciešams, vārda/ uzvārda maiņu 

apliecinošu dokumentu (laulības apliecība, izziņa par vārda/uzvārda maiņu). Iesniegumam 

pievieno atbilstošu dokumentu kopijas, papildus pievieno vienu fotogrāfiju 3x4 cm. 

20.2. elektroniski e.liepu.lv/magistrantura, aizpildot noteikta parauga iesnieguma veidlapu, 

pievienojot šādus dokumentus: pasi vai personas apliecību (eID);  vidējās izglītības apliecinošu 

dokumentu; augstākās izglītības apliecinošu dokumentu; sekmju izrakstu (pielikums augstākās 

izglītības dokumentam); ja vidējā un/vai augstākā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā 

Informācijas centra izziņu par tās atzīšanu Latvijā; ja nepieciešams, vārda/ uzvārda maiņu 

apliecinošu dokumentu (laulības apliecība, izziņa par vārda/uzvārda maiņu). Slēdzot līgumu, 

personai ir pienākums uzrādīt dokumentu oriģinālus, papildus pievienojot vienu fotogrāfiju 3x4 

cm. 

20.3. ne vairāk kā uz divām studiju programmām katrā studiju formā (pilna/nepilna laika), 

norādot studiju formu un studiju programmu izvēles secību; 

20.4. uz vienas studiju programmas valsts finansēto budžeta vietu un fizisko/juridisko 

personu finansēto vietu. Konkursa kārtībā personai ir iespēja iekļūt valsts finansētā budžeta 

vietā, neizturot konkursu uz valsts finansēto budžeta vietu – vietā, kas tiek finansēta par 

fizisko/juridisko personu līdzekļiem, ievērojot personas izvēlēto studiju programmu secību. 

21. Persona, iesniedzot dokumentus maģistrantūras studijām, vienlaicīgi iesniedz referātu (vai 

citu darbu saskaņā ar Uzņemšanas prasībām). Referāta izstrādē jāievēro LiepU metodisko 

norādījumu „Studiju darbu rakstīšana un noformēšana” 3.pielikums „Studiju darba noformējuma 

prasības” (pieejams www.liepu.lv/studentiem). 

22. Ja persona nevar ierasties personīgi vai nav pieejami nepieciešamie elektroniskie 

identifikācijas līdzekļi, dokumentu kopijas iesniedz un oriģinālus uzrāda pilnvarotā persona, 

uzrādot pasi, pilnvaru un pretendenta pases kopiju. 

23. Piesakoties studijām, jāiemaksā neatmaksājama reģistrācijas maksa saskaņā ar LiepU 

Senātā apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem. No reģistrācijas maksas, uzrādot atbilstošus 

dokumentus, atbrīvoti 1. grupas invalīdi. 
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IV  STUDIJU LĪGUMU NOSLĒGŠANA UN IMATRIKULĀCIJA 

 

24. Konkursu izturējušajiem pretendentiem ar LiepU jāslēdz līgumi par studijām attālināti ar 

drošu elektronisko parakstu vai klātienē Uzņemšanas komisijas norādītajos termiņos. Ja personai 

nav drošs elektroniskais paraksts vai persona noteiktajā termiņā nevar ierasties personīgi, līgumu 

par studijām ir tiesīga slēgt pilnvarotā persona, uzrādot pasi, notariāli apstiprinātu pilnvaru un 

pretendenta pases kopiju. 

25. Ja pretendents studiju līgumu vēlas parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, pēc konkursa 

rezultātu paziņošanas par to ir jāinformē Uzņemšanas komisijas sekretāre. Slēdzot līgumu ar 

drošu elektronisko parakstu, pretendents pirms studiju līguma slēgšanas Uzņemšanas komisijas 

sekretārei nosūta 30. punktā minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 

pievienojot vienu portreta foto. 

26. Pretendents līgumu par studijām valsts finansētajā budžeta vietā slēdz tikai vienā studiju 

programmā. 

27. Pretendentiem uz fizisko/juridisko personu finansētajām studiju vietām līdz līguma 

noslēgšanai kredītiestādē LiepU kontā jāveic pirmā iemaksa par studijām ne mazāk kā 25% 

apmērā no pirmā studiju gada maksas. 

28. Ārvalsts personas, kas nav minētas 2.2. punktā, iemaksā pirmā studiju gada maksu pilnā 

apmērā. 

29. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri Uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā nenoslēdz 

līgumu par studijām.  

30. Uz noslēgtā līguma par studijām pamata, pretendents ar rektora rīkojumu tiek imatrikulēts 

LiepU studentu sarakstos. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs    (paraksts)    U. Žaimis

            

 
 

 


