
    

  
NOLIKUMS PAR LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES  HIMNU 

 
 
1. LPA himna ir viens no Liepājas Universitātes simboliem. 

2. Liepājas Universitātes himnas autori ir dzejnieks Olafs Gūtmanis (teksts) un 

Andris Kontauts (mūzika). 

3. Liepājas Universitātes himna ir: 

Celt aizvien jaunas gaismas pilis 

 

4. Liepājas Universitātes himna izpildāma latviešu valodā vai arī atskaĦojama 

instrumentālā izpildījumā. 

5. Izpildot Liepājas Universitātes himnu, tās tekstam un mūzikai jāatbilst tekstam un 

mūzikai, kas apstiprināti ar senāta lēmumu. 

6. Liepājas Universitātes himnu var izpildīt: 

6.1. paceĜot Liepājas Universitātes karogu; 

6.2.  atklājot svinīgos pasākumus, kas veltīti Liepājas Universitātes svētku dienām 

(Satversmes apstiprināšanas diena, studiju gada sākums, izlaidums u.c.); 

6.3.  citu sabiedrisku pasākumu laikā ar Liepājas Universitātes pārstāvniecību, 

nodrošinot svinīgus apstākĜus; 

6.4.  atklājot Liepājas Universitātes svinīgas Satversmes sapulces un Senāta sēdes; 

6.5. sagaidot un pavadot citu valstu oficiālas amatpersonas, kas ierodas Liepājas 

Pedagoăijas akadēmijā oficiālā vizītē – pēc reglamentā paredzēto himnu 

atskaĦošanas. 

7. Liepājas Universitātes himnas izpildījuma laikā klātesošie stāv kājās. 

8. Kārtību, kādā tiek tiražētas Liepājas Universitātes himnas notis un skaĦu ieraksti, 

nosaka Liepājas Universitātes rektors. 

 

Senāta lēmums 

1. Apstiprināt Liepājas Universitātes himnu. 

2. Apstiprināt nolikumu par Liepājas Universitātes himnu. 

 

Nolikums apstiprināts LPA senāta sēdē 2003.gada 17.februārī. 

Grozījumi apstiprināti LiepU Senāta sēdē 2008.gada 29.augustā 



 

 

 

 

Olafs Gūtmanis 
 

 

Kā jūra uzbango un dzelmes 

Verd augšup, dzintars krastā nāk, 

Tā mums caur gadsimteĦu kārtām 

Ir jāiesniedzas dziĜumā. 

 

Kā liepa augot ielaiž saknes 

Šeit Liepājā un kuplot sāk, 

Tā mums ar galotnēm un vasām 

Ir jāietiecas augstumā. 

 

Kā dzelmēm uzbangot, kā liepām 

No dzimtas vietas saknes sākt; 

Celt aizvien jaunas gaismas pilis  

Iz mūžu dzīlēm Latvijā. 

 



 

 

 

Olafs Gūtmanis, Andris Kontauts  

 

Kā jūra uzbango un dzelmes verd augšup, 

Dzintars krastā nāk šajā pilsētā;  

Tā mums caur gadsimtiem, caur  gadsimteĦu kārtām 

Ir jāiesniedzas dziĜumā. 

 

Piedz.  Kā dzelmēm uzbangot, kā liepām saknes sākt, 

No dzimtas vietas saknes sākt; 

Celt aizvien jaunas gaismas pilis  

Iz mūžu dzīlēm Liepājā. 

 

Kā liepa augot - tā ielaiž saknes 

Mūsu  Liepājā, kur tā kuplot sāk, 

Tā mums ar galotnēm, ar galotnēm un vasām 

Ir jāietiecas augstumā. 

 

Piedz.  Kā dzelmēm uzbangot, kā liepām saknes sākt, 

No dzimtas vietas saknes sākt; 



Celt aizvien jaunas gaismas pilis  

Iz mūžu dzīlēm Liepājā, 

Iz mūžu dzīlēm Latvijā. 


