
Liepājas Universitātes
vadības pārskats par 

2014./2015.studiju gadu



Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā 
iespējams studēt 34 studiju programmās un apgūt sociālās 

zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, 
dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, 
inženierzinātnes, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, 

veselības aprūpi un sociālo labklājību



Liepājas Universitāte ir viena no Latvijas Republikas universitātēm, 
Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes un kultūras simbols, kas 
nodrošina konkurētspējīgas, starptautiski atzītas daudzveidīgas 

studijas, attīsta inovatīvu pētniecību, garantē sabiedrības ilgtspējīgu 
attīstību, zināšanu ekonomikas veidošanos Latvijā kā pilntiesīgā 

partnerē Eiropas valstu saimē.

Liepājas Universitātes misija:



Liepājas Universitātes uzdevumi

• Nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt pētījumus Liepājas
Universitātes atbilstošajās zinātņu nozarēs.

• Iesaistīt sociālos partnerus studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai.
• Rūpēties par jauno speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, nodrošinot kvalitatīvu un pieejamu

studiju vidi.
• Rūpēties par jauno zinātnieku sagatavošanu, nodrošinot viņiem iespēju iekļauties Latvijas, Eiropas un

pasaules akadēmiskajos un pētnieciskajos procesos.
• Attīstīt studentu un mācībspēku mobilitāti dažādos līmeņos, integrējoties Eiropas izglītības telpā;

sadarboties ar citām Latvijas augstskolām.
• Atbalstīt studentu, studentu pašpārvaldes, biedrību un citu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu

pilnveidot studiju, pētniecības, sociālo un kultūrvidi.
• Izmantot kultūras un sporta potenciālu Liepājas Universitātes studentu un darbinieku personības

izaugsmei.
• Informēt un izglītot sabiedrību par jaunākajiem sasniegumiem pētniecībā, studiju procesā, notikumiem

ekonomikā, politikā Latvijā un pasaulē.
• Darboties, lai nodrošinātu Latvijas tautas zināšanu pārmantošanu nākamajās paaudzēs, saglabājot

nacionālo valodu, kultūru, tradīcijas.



LiepU studiju darbu organizē
• Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
• Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
• Dabas un inženierzinātņu fakultāte
• Vadības un sociālo zinātņu fakultāte



LiepU īsteno studiju programmas 10 akreditētos studiju virzienos 
Virziens                                                                                              Līmenis Bc Mg Dr

Izglītība, pedagoģija un sports x x x

Mākslas x x x

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu 
programmas

x x x

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība x x

Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika x

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne

x x x

Veselības aprūpe x x

Sociālā labklājība x x

Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija x

Vides aizsardzība x x



UZŅEMŠANAS STATISTIKA

Saņemto pieteikumu un noslēgto līgumu skaita 
dinamika pamatstudijās (2011.-2015.)
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Saņemto pieteikumu un noslēgto līgumu skaita 
dinamika maģistrantūrā (2011.-2015.)
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LiepU studentu skaita dinamika (t.sk., doktoranti)
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LiepU doktorantu skaits



Dr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Dr.biol. 1 1 1 1 2 2

2. Dr.sc.comp. 2 2 3 3 3 2

3. Dr.oec. 2 3 4 4 3 2

4. Dr.philol. 12 14 15 14 14 15

5. Dr.phil. 2 2 2 2 2 2

6. Dr.phys. 1 1 2 2 2 2

7. Dr.sc.ing. 1 2 3 3 3 2

8. Dr.chem. 0 0 0 0 1 1

9. Dr.math. 2 2 2 3 3 3

10. Dr.med 0 0 0 1 1 1

11. Dr.art. 2 2 2 3 2 1

12. Dr.paed. 20 20 18 20 19 19

13. Dr.psych. 3 3 2 2 1 1

14. Dr.hist. 1 1 1 1 1 1

15. Dr.sc.administr. 0 2 2 1 2 2

16. Dr.sc.soc. 0 1 1 1 2 2

KOPĀ 49 56 58 61 61 58

Ievēlētais akadēmiskais personāls ar doktora grādu



Ievēlētā akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas

2012 2013 2014

Web of Science + SCOPUS 10 36 22

Zinātniskas monogrāfijas 7 7 6

Raksti citās datu bāzēs 22 37 32



Pētniecības struktūrvienības

• Izglītības zinātņu institūts
• Kurzemes Humanitārais institūts
• Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts
• Vadībzinātņu institūts
• Mākslas pētījumu laboratorija
• Socioloģisko pētījumu centrs
• Vides pētījumu centrs
• Mūzikas terapijas centrs
• Logopēdijas centrs un Runas un balss izpētes laboratorija
• Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centrs



2014./2015.studiju gadā notikušas gadskārtējās konferences: 
� 7. zinātniski praktiskā konference Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo procesu spogulī

(16.10.2014.)
� 6. starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa iWeek 2014 (17.–23.11.2014.)
� 19. starptautiskā zinātniskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti (27.–28.11.2014.)
� 9. sociālā darba konference Sociālā darba aktualitātes (13.02.2015.)
� 21. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas problēmas literatūras un kultūras 

pētniecībā (19.–20.03.2015.) 
� 7. zinātniskā konference Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā (17.04.2015.)
� 18. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra (14.–15.05.2015.)
� 12. starptautiskā zinātniskā konference Valodu apguve: problēmas un perspektīva

(5.05.2015.)
� Starptautisks vizuālās mākslas simpozijs Konkrētais un abstraktais dzejas ilustrācijā (19.–

26.07.2015.)



Universitāte izdod zinātniskus periodiskus izdevumus.

ISSN indeksa izdevumi
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē ISNN 1407-4729 (reizi gadā)

Vārds un tā pētīšanas aspekti ISSN 1407-4737 (reizi gadā 2 daļās)

Sabiedrība un kultūra ISSN 1407-6918 (reizi gadā)

Pedagoģija: teorija un prakse ISNN 1407-9143 (reizi 2 gados)

Valodu apguve: problēmas un perspektīva ISSN 1407-9739 (reizi gadā) 

Scriptus Manet ISSN 2256-0564 (2 numuri gadā)



Gadskārtējās Liepājas Universitātes Zinātnes un radošuma dienas, 
moto: Liepājai – 390

No 2015. gada 16. līdz 27. martam Liepājas Universitātē notika Zinātnes un radošuma dienas:
semināri, lasījumi, konferences, izstādes un dažādi radošie pasākumi:
• Liepājas Universitātes bibliotēkā izveidota Liepājas 390. dzimšanas dienai veltītā grāmatu

izstāde „Jūras Meita, Zemes Māsa, Mana Liepāja, ko mīlu..”. Logopēdijas centrā – izstāde
„Runas un valodas traucējumu korekcijas materiāli”.

• Semināri „Mācību un metodiskā literatūra vācu valodas mācīšanai”, „Izaicinājumi un iespējas
jaunajiem uzņēmējiem”, „DA:BA Biznesā”, „Pētījuma dizaina izstrāde: problēmas un
risinājumi”, „Vizuālais vēstījums”, „Karjeras izaicinājumi” un „Lietišķā etiķete”.

• Notika visu fakultāšu studentu zinātniskās konferences, Ērika Vilsona izrāde „Nezāle”,
radošais vakars „Kūrmājas lasījumi”, E-prasmju nedēļas aktivitātes.



Starptautiskā Zinātnieku nakts par tēmu „Kristāli”

2014. gada 26. septembrī Eiropas Zinātnieku nakts ar tematisko ievirzi Kristāli notika DIF
ēkā, piedaloties visu fakultāšu studentiem, mācībspēkiem un Zinātnes un inovāciju parkam,
koordinatori – Mg.sc.comp. Dz. Tomsons, Dr.sc.comp. A. Jansone.

Vairāk nekā 10 darbnīcās pētniecība atklājās praktiskā un aizraujošā veidā. Skolēni kopā
ar vecākiem strādāja Kristālu ģeometrijā, kur Dr.paed. V. Kārkliņas vadībā varēja izveidot kādu
no 32 kristālu formām. Notika ķīmijas un fizikas eksperimenti, radošajā darbnīcā Roboti un
izglītojošo spēļu programmēšanā jaunākie spēlētāji piedalījās datorspēlēs, bet zinošākie –
veidoja to algoritmu. Spēlē Zeme – mūsu dārgakmens, ko organizēja IZI, bērni zīmēja Zemi,
kādā gribētu dzīvot, un uz lapiņām rakstīja, ko labu tai var izdarīt. Zinātnieku naktī organiski
iekļāvās arī humanitāro zinātņu pārstāvji, kuri pētīja, kā vārds kristāls funkcionē dzejā latviešu,
franču, angļu, krievu valodā, bet Eiropas valodu un kultūras programmas studenti bija veidojuši
videoversiju par dzejas lasījumiem dažādās valodās.



6. Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 2015. gada 27. 
martā tika organizēts 21 sekcijā, kurās skolēni prezentēja savus izstrādātos zinātniski 
pētnieciskos darbus un atbildēja uz ekspertu jautājumiem. Visplašāk tika pārstāvētas 
pedagoģijas, vēstures, kā arī vairākas dabas zinātņu sekcijas: veselības zinātne, vides 
zinātne, fizika, ķīmija. Vērtēšanai bija iesniegti 110 zinātniski pētnieciskie darbi, kurus 
izstrādājuši 127 skolēni no Kurzemes reģiona – ir pārstāvēts Kuldīgas, Grobiņas, 
Saldus, Brocēnu, Rojas, Dundagas, Talsu, Vaiņodes, Aizputes, Pāvilostas, Skrundas 
novads, Ventspils un Liepāja. Kurzemes reģiona zinātniski pētnieciskās konferences 
62 labākie darbi izvirzīti Latvijas 39. skolēnu zinātniskajai konferencei.

Sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi organizēti 6. Kurzemes 
reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa lasījumi



LiepU pamatbudžeta naudas līdzekļu 
dinamika (2011.-2015. gadam), EUR

LiepU naudas līdzekļu ieņēmumu struktūra 
2015. gadā



• Eiropas Komisijas projektu programma Creative Europe projekts: Renewable Futures, Nr. 559516-CREA-1-
2015-1-LV-CULT-COOP1. Kopējais budžets 24000 EUR, LiepU līdzfinansējums 9600 EUR.

• Starptautiskie partnerības projekti ERASMUS+,  NORDPLUS programmās:
� ERASMUS+ Partnerības INFINITUS - knowledge sharing in dyslexia teaching Nr.KA200-2014-005,

Kopējais budžets 133810 EUR, uz LiepU attiecas 12905 EUR.
� Enhancing quality in early childhood education and care through participation (EQUAP) Nr. 2014-1-

IT02-KA201-004091, Kopējais budžets 292230 EUR, uz LiepU attiecas 19020 EUR, LiepU līdzfinansējums
9000 EUR

� Music performing and creative arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and
mutual recognition of profiles. Nr. 539899-LLP-1-2013-1-IT- LEONARDO-LMP Finansētājs: NORDPLUS.
Projekta ietvaros Liepājā norisinājās vasaras skola 2015.gada augustā. Projekts tika īstenots sadarbībā ar
RSU. LiepU līdzfinansējums 1000 EUR.

• Izglītības moduļa "Klimata pārmaiņas" izveide Liepājas Universitātē, Nr. 2/EEZLV02/14/GS/044 Finansētājs EEZ
finansu instruments. Kopējais 112143,26 EUR, pieprasītais 95321,77 EUR, LiepU līdzfinansējums 16821,49 EUR

• Dalība COST akcijas TU1201 “Allotment Gardens in European Cities – Future, Challanges and Lessons learned”
darba grupas sēdē. Atbalsts 533.00 EUR, īstenots 2015.gada 03.-05. septembrī. Finansētājs VIAA.

Projekti un piesaistītais finansējums [1]:



Projekti un piesaistītais finansējums [2]:

• Projektu partnera statusā LiepU piedalījās triju valsts pētījumu programmu (2014.–2017.) četros 
apakšprojektos: 
� Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības (Letonika) - 3. projekts Latviešu valodas

pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā. 4. projekts Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un
mūsdienu prakse.

� Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā
(INOSOCTEREHI)

� Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un
sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai
(EKOSOC_LV), Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu
nodrošinājumu. Nr. VPP 5_2_9.

� Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma
(NexIT), Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas.



Projekti un piesaistītais finansējums [3]:

• LiepU piesaistījusi finansējumu vietēja mēroga projektos Kurzemes plānošanas reģiona, 
VKKF un Liepājas Kultūras pārvaldes.
� Ceļā uz Latvijas simtgadi. Valdim Vikmanim-100, finansētājs - Kurzemes plānošanas reģions, 

Finansējums no KPR 2000.00 Tika organizēta konference 2015.gada decembrī.
� Humanitāro un mākslas zinātņu žurnāla “Scriptus Manet” izdošana, Kurzemes plānošanas reģions. 

Kopējais projekta budžets 5790.00 EUR, Finansējums no KPR – 2000.00 EUR.
� Liepājas Kultūras pārvaldes līdzfinansējums LiepU sieviešu kora “Atbalss” dalībai 2.Eiropas koru 

spēlēs, Magdeburgā Čempionu līgā folkloras kategorijā, kur izcīnīts Eiropas čempiona tituls. Liepājas 
Kultūras pārvaldes finansējums 3000.00 EUR, Projekta kopējais budžets 14 325,00 EUR

� Sieviešu kora “Atbalss” dalība 2. Eiropas koru spēlēs Magdeburgā, Vācijā” Finansētājs VKKF, summa 
1500,00 EUR transporta pakalpojumu apmaksai.

• Izmantojot Latvijas Akadēmisko tīklu projekta (ERAF projekts “Vienota nacionālās nozīmes Latvijas
akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanas izveide” Nr.
201/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001) finansējumu, ir iegādāti 3 (trīs) serveri un papildus 1 (viens) par
LiepU līdzekļiem. Ar optisko kabeli izveidots savienojums starp studiju korpusiem Lielā ielā 14 un
Kr.Valdemāra ielā 4. Izveidots LiepU datu centrs.



INFRASTRUKTŪRA

• Īstenotas ERAF projekta 10.-11.kārtas: Liepājas Universitātes
infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro
virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu
iespēju principu un universālu vides pieejamību.

• Pārvietotas mākslas studiju jomas darbnīcas no Kuršu ielas
studiju korpusa uz ēku Lielā ielā 14.



ERASMUS+

Finansējums un tā izlietojums
• Studiju mobilitāte 119 373,00 EUR (realizētas 38 mobilitātes - Portugālē, Lietuvā, Grieķijā, Slovākijā,

Vācijā, Somijā, Beļģijā, Dānijā, Čehijā, Francijā, Turcijā)

• Prakšu mobilitāte 23 152,00 EUR (realizētas 15 mobilitātes – Lielbritānijā, Slovēnijā, Lietuvā, Dānijā,
Turcijā, Vācijā)

• Docētāju/darbinieku mobilitāte 38 483,67 EUR (realizētas 70 mobilitātes – Turcijā, Vācijā, Portugālē,
Čehijā, Slovākijā, Lietuvā, Grieķijā, Nīderlandē, Horvātijā, Spānijā, Ungārijā)



ERASMUS+ (DOCĒTĀJU/DARBINIEKU MOBILITĀTES)



MŪŽIZGLĪTĪBA

• Izstrādātas18 pedagogu profesionālās pilnveides programmas un izglītoti 629
pedagogi.

• Notikušas 12 populārzinātniskās lekcijas ciklā «Mazā akadēmija»
• Noorganizēta viena „C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides

izglītības programmas grupa.



RADOŠĀ DARBĪBA KORIS «ATBALSS»

• Dalība un izcīnīts Eiropas čempiona tituls un Zelta medaļa 2. Eiropas koru 
Olimpiādē Magdeburgā, Vācijā 2015. gada 6.-12. jūlij ā.

• Saņemts uzaicinājums piedalīties un izcīnīta Zelta medaļa 1. Nāciju Grand Prix 
izcīņā Magdeburgā, Vācijā 2015. gada 10. jūlij ā.

• Dalība Kurzemes Dziesmu svētkos Dobelē 2015. gada 20. jūnijā. Prof. I. Valce –
Kurzemes Dziesmu svētku virsdiriģente. 

• Dalība Liepājas koru apriņķa koru skatē – izcīnīts Augstākās pakāpes diploms



RADOŠĀ DARBĪBA UN SPORTS
TJK «BANGA»

Dalība:
• Baltu vienības dienā Rucavā; Olimpiskā diena 2014” Liepājas Universitātē; Latvijas Republikas proklamēšanas

dienas koncertā Liepājas Universitātē’; latvijas Republikas proklamēšanas danču vakarā Liepājas Bērnu un
jauniešu centrā „Jauniešu māja”; Deju kolektīvu koncertā „Labi dejot savējiem 6” Ogres novada Meņģeles
Tautas namā; Jauniešu deju kolektīvu konkursā „Ziemassvētku kauss 2014” Liepājas Universitātes
Ziemassvētku koncertā Liepājas Universitātē; Tautisko deju kolektīvu koncerts „Pulkā nāc un dejot sāc”
Durbes kultūras namā; Koncertā „Mīlestība nedalāma” Skrundas kultūras namā; Sadancošanās koncertā
Valmieras Kultūras centrā; Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skatē Nīcas kultūras namā; Pasākumā „Dejas
ziedonī ar Blēdīgo Āzi” Slampes Kultūras namā; Muzeju nakts deju kolektīvu koncertā „Mums jau nevajag
daudz..” Liepājas Universitātes skvērā Deju uzvedumā „Pavasara nakts mistērija” Valkas estrādē; deju
kolektīvu koncertā „Saulgriezis” Valmiermuižā; deju kolektīvu koncertā „Deja. Sajūtas. Liepāja.” Liepājas
J.Čakstes laukumā.



Dalība:
• Liepājas Universitātes Latvijas Republikas proklamēšanas dienas koncertā; Deju kolektīvu koncertā „Labi

dejot savējiem 6” Ogres novada Meņģeles Tautas namā: Tautisko deju kolektīvu koncerts „Pulkā nāc un
dejot sāc” Durbes kultūras namā; koncertā „Mīlestība nedalāma” Skrundas kultūras namā; sadancošanās
koncertā Valmieras Kultūras centrā; Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skatē Nīcas kultūras namā;
Muzeju nakts deju kolektīvu koncertā „Mums jau nevajag daudz..” Liepājas Universitātes skvērā; VII
Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Vidējās paaudzes dejotāju svētkos; Deju kolektīvu koncertā „Deja.
Sajūtas. Liepāja.” Liepājas J.Čakstes laukumā.

RADOŠĀ DARBĪBA 
VPDK „Bandzenieki



SPORTS

LiepU florbola komanda – izcīnīta 3.vieta Latvijas čempionāta florbolā sievietēm 1.līgā, 
kas nodrošina dalību 2015./2016. Latvijas čempionāta virslīgā. 

LiepU kopā ar pilsētas Sporta spēļu skolu atbalstīja volejbola komandu, kura piedalījās 
Latvija čempionāta sievietēm pirmajā līgā. 
LiepU futbola komanda piedalījās pilsētas čempionātā zāles laukuma futbolā.
LiepU basketbola komanda piedalījās pilsētas čempionātā.
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1.septembris – 2014./2015.st.g. sākums Ārvalstu studenti atzīmē pirmo septembri
DIF lekcijas lasa Ženēvas Universitātes

profesors Žans Luks Dorjē

Godināja darbiniekus, kuri LiepU
ir nostrādājuši 30 un vairāk gadus

Radošo ideju darbnīca reālām 
biznesa problēmām „Mini-Demola”

LiepU viesojas LR
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
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LiepU atzīmēja 6o. gadadienu

Liepājas Jūrmalas parkā tika iestādītas 60 gadu jubilejā dāvinātās liepiņas
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Zinātnieku nakts Liepājas Universitātē 

Pasniedzēju nedēļas „Labie darbiņi” ietvaros 
studenti sagatavojuši pārsteigumu - uzspodrina 

pasniedzēju spēkratus 

LiepU studiju programmas "Dizains" studentu darbu izstādes "Sports 
un Telpa" atklāšana Šauļos



2014./2015.STUDIJU GADA NOTIKUMI FOTOMIRKĻOS - OKTOBRIS

Pirmkursnieku iesvētības jeb Fukši 

Uldis Sesks studentiem stāsta 
par pilsētas attīstības plāniem 

Konference „Baltijas vēsture – latvieši un
vācieši”

Jauno mediju 
mākslas izstāde "Septiņi gadi"

Latvijas kultūras vakars
ES Programmēšanas nedēļas ietvaros 
notiek pasākums „Greeks on Wheels” 
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Latvijas tehnoloģiskā centra direktora, 
habilitētā doktora Jāņa Stabulnieka vieslekcijas

Tikšanās ar veselības tūrisma 
speciālistu Laslo Pucko no Ungārijas 

Svinīgā sanāksme par godu LR 
proklamēšanas 96. gadadienai 

Seminārs-diskusija par veselīgu un drošu 
pārtiku - Eiropas Globālās izglītības nedēļas 

ietvaros

Prozas meistardarbnīca
„Stāsts un Virtuves piezīmes”

Saruna ar franču domātāju Bernāru Sordē
un tulkotāju Kristīni Našenieci



Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa 
„iWeek”

Lekciju cikls „Baltijas ceļš un tā atbalsis” 
Kurzemes plānošanas reģiona 

pārstāvji prezentēja sadarbības iespējas

Mācību seminārs „Mūsdienīgas 
testēšanas un mācību metodes bērniem 

ar īpašām vajadzībām” 
19. starptautiskā zinātniskā konference

„Vārds un tā pētīšanas aspekti" 
Meistarklase „Līgavas pūrs senatnē 

un mūsdienas”
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Liepājas pilsētas Gada balva zinātnē

Kultūras vadības studentiem vieslekcijas
Skatuves runas kultūrā vada aktieris

Andris Bulis un producents Juris Millers

Liepājas Universitāte saņem elektromobili

Īsākās dienas un garākās nakts svinības 
Liepājas Universitātē 

Liepājas Universitātes Ziemassvētku balle

LiepU viesojas Latvijas Bankas 
Starptautisko attiecību un komunikācijas 

pārvaldes vadītājs Juris Kravalis



ZIEMAS IZLAIDUMS

2014./2015.STUDIJU GADA NOTIKUMI FOTOMIRKĻOS - JANVĀRIS
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LiepU dienesta viesnīcā
atklāj skapi „#EKO_shelfy” Ēnu diena

LiepU Donoru diena

Apmaiņas studentu ekskursija

21. starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2015”
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"Matemātika" un "Pamatizglītības 
skolotājs" studentu sagatavotā 

matemātikas metodisko mācību materiālu 
izstāde par Lielumu mēriem 

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu 
izstāde „Izspēlē Liepāju zem liepas” LiepU

Liepājas 21. starptautiskā zinātniskā 
konference „Aktuālas problēmas literatūras 

un kultūras pētniecībā”
LiepU Zinātnes un radošuma dienas

Ezerkrasta sākumskolas jaunāko klašu skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes 
„Kāpēcītis” ķipari piedalās PSDF piedāvātajās citādās mācību stundās 



2014./2015.STUDIJU GADA NOTIKUMI FOTOMIRKĻOS - APRĪLIS

Atvērto durvju diena
Gatavošanās Dejas dienām - LiepU viesojas 
modernās dejas horeogrāfe Olga Žitluhina

Internacionālais vakars - Korejas, Lietuvas, Turcijas un 
Vācijas kultūru iepazīšana 

Dabas un inženierzinātņu fakultāte
piedalās Lielajā Talkā



2014./2015.STUDIJU GADA NOTIKUMI FOTOMIRK ĻOS - MAIJS

Anita Helviga aizstāvēja promocijas darbu 
„Latviešu literatūrzinātnes terminoloģija: 

vēsturiskais, lingvistiskais un 
terminogrāfiskais raksturojums”

Bibliotēkas nakts 

18. starptautiskā zinātniskā konference
„Sabiedrība un kultūra: saknes un 

izaugsme” Muzeju nakts

Pavasara ballīte "Latviešu pīrāgs" 
Robotikas pasākums

Dabas un inženierzinātņu fakultātē



VASARAS IZLAIDUMI



Liepājas Universitāte
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