
 

 

 

 

Studiju programmas, kuras tiks izsludinātas 2015. gada papilduzņemšanā 
 

 

 

Pamatstudiju programmas (pilna laika, dienas): 

 

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas 

Biznesa un organizāciju vadība – maksas studiju vietas 

Dizains - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas 

Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi) (angļu un krievu valodas un kultūras studijas; angļu un vācu valodas un 

kultūras studijas) - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas 

Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi) (angļu un krievu valodas un kultūras studijas; angļu un vācu valodas un 

kultūras studijas;  angļu un franču valodas un kultūras studijas) - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas 

Fotomāksla - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas 

Informācijas tehnoloģija - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas  

Jauno mediju māksla - maksas studiju vietas 

Komunikācijas vadība – maksas studiju vietas 

Kultūras vadība – maksas studiju vietas 

Logopēdija – maksas studiju vietas 

Mehatronika - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas 

Matemātika, fizika un datorzinātnes (matemātikas un informātikas un programmēšanas skolotājs) - valsts finansētās 

studiju vietas/ maksas studiju vietas 

Skolotājs (Mūzikas skolotājs) - maksas studiju vietas 

Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs) - maksas studiju vietas 

Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs) - maksas studiju vietas 

Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem) - maksas studiju vietas 

Skolotājs (Sporta un deju skolotājs) - maksas studiju vietas 

Skolotājs (Vēstures un sociālo zinību skolotājs) - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas 

Sociālais darbinieks - maksas studiju vietas 

Tūrisma vadība un rekreācija – maksas studiju vietas 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija - valsts finansētās studiju vietas/ maksas studiju vietas 

 

 

 

Pamatstudiju programmas (nepilna laika, neklātienes): 

 

Biznesa un organizāciju vadība – maksas studiju vietas 

Kultūras vadība – maksas studiju vietas 

Skolotājs (Mūzikas skolotājs) – maksas studiju vietas 

Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem) – maksas studiju vietas 

Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs) – maksas studiju vietas 

Sociālais darbinieks – maksas studiju vietas 

 

 

 

 

 

 

Plašāka informācija (no 27.08.2015.): Uzņemšanas komisijas sekretāre Ilze Magazeina, tālr. 63422505, 26190339;  

e-pasts: ilze.magazeina@liepu.lv 


