
Uzņemšana pamatstudijās
2018. / 2019.
akadēmiskajam gadam

Uzņemšana maģistrantūrā
2018. / 2019.
akadēmiskajam gadam

Latvijas simtgades iedvesmoti 

centīsimies vēl enerģiskāk attīstīt 

augstāko izglītību, dodot 

tautsaimniecībai profesionālus 

speciālistus un zinātniekus. Noteikti 

radīsim arī jaunas zināšanas un jaunas 

mākslinieciskas atklāsmes, turpināsim 

iedzīvotāju izglītošanas darbu kursos un 

atklātajās lekcijās, sekmēsim 

starptautisko atpazīstamību, veidosim 

elegantu savu Alma Mater!

Liepājas Universitāte ir daļa no 

Liepājas un daļa no Latvijas valsts. Mēs 

apzināmies savu misiju un aicinām 

jauniešus pievienoties kopīgā mērķu 

īstenošanā!

Akadēmiķe Dace Markus,

Liepājas Universitātes rektore

LIEPĀJAS
UNIVERSITĀTES
REFLEKTANTI!Pieteikšanās studijām

- Reflektantu elektroniskā pieteikšanās studijām,

izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv

no 25. jūnija līdz 10. jūlijam

- Reflektantu pieteikšanās studijām un pieteikumu apstiprināšana

uzņemšanas vietās no 3. jūlija līdz 10. jūlijam plkst. 16.00

(08.07. līdz 09.07. – BRĪVS)

Konsultācijas

- 11. jūlijā

Iestājpārbaudījumi

11., 12. un 13. jūlijā

Rezultātu paziņošana

- Konkursa pirmās kārtas rezultātu paziņošana 13. jūlijā no plkst. 15.00

portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē

- Konkursa otrās kārtas rezultātu paziņošana 17. jūlijā pēc plkst. 17.00

portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē

Reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana

- Pirmās prioritātes vietu ieguvēju studiju līgumu slēgšana

16. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 16.00; 17. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 15.00

- Pārējo reflektantu dalības apstiprināšana konkursa otrajai kārtai

no 13. jūlija plkst. 16.00  līdz 17. jūlija plkst. 16.00 portālā www.latvija.lv;

- Otrās kārtas vietu ieguvēju studiju līgumu slēgšana 18. un 19. jūlijā

no plkst. 9.00 līdz 16.00 un 20. jūlijā plkst. 9.00 līdz 14.00

Pieteikšanās studijām

- Dokumentu pieņemšana LiepU

no 4. jūlija līdz 13. jūlijam

(08.07. līdz 09.07. – BRĪVS)

- Dokumentu pieņemšana Rīgā,

Liepājas pārstāvniecībā (Torņa ielā 4, 2a-201)

6. jūlijā plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Konsultācijas; 

Iestājpārbaudījumi; 

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana:

16.,17. un 18. jūlijā

ATVĒRTO DURVJU DIENA LiepU

2018. gada 22. – 24. marts pl. 11.00 – 17.00

2018. gada 16. jūnijā pl. 11.00 

Esiet laipni gaidīti Liepājas Universitātē!



STUDIJU VIRZIENI LIEPĀJAS UNIVERSITĀTĒ

DABAS UN INŽENIERZINĀTŅU
FAKULTĀTE

HUMANITĀRO UN
MĀKSLAS ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas

-  Fizika

-  Matemātika

Profesionālā bakalaura studiju programma

-  Matemātika, fizika un datorzinātnes

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

-  Datorzinātnes

Profesionālā bakalaura studiju programmas

-  Informācijas tehnoloģija

-  Mehatronika

Profesionālā maģistra studiju programma

-  Informācijas tehnoloģija

Doktora studiju programma

-  E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

Vides aizsardzība

Profesionālā bakalaura studiju programma

- Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Profesionālā maģistra studiju programma

- Ekotehnoloģijas

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un 

valodu programmas

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas

-  Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

-  Eiropas valodu un kultūras studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma

-  Rakstniecības studijas

Doktora studiju programma

-  Valodniecība

Mākslas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

-  Jauno mediju māksla

Profesionālā bakalaura studiju programmas

-  Dizains

Akadēmiskā maģistra studiju programma

-  Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

(sadarbībā ar RISEBA)

Doktora studiju programma

-  Jauno mediju māksla
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Veselības aprūpe

Profesionālā maģistra studiju programma

-  Mūzikas terapija

Sociālā labklājība

Profesionālā bakalaura studiju programma

-  Sociālais darbinieks

Profesionālā maģistra studiju programma

-  Sociālais darbs

Izglītība, pedagoģija un sports

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-  Pirmsskolas skolotājs

Profesionālā bakalaura studiju programmas

-  Logopēdija

-  Skolotājs

- Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs

(Sadarbībā ar LU)

Profesionālā maģistra studiju programmas

-  Karjeras konsultants

-  Vispārējās izglītības skolotājs

Doktora studiju programma

-  Pedagoģija

Vadība, administrēšana un nekustamo 

īpašumu pārvaldība

Profesionālā bakalaura studiju programmas

-  Biznesa un organizācijas vadība

-  Tūrisma un rekreācijas vadība

-  Kultūras vadība

Profesionālā maģistra studiju programma

-  Vadības zinības
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PEDAGOĢIJAS UN SOCIĀLĀ DARBA
FAKULTĀTE

VADĪBAS UN
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE



DABAS UN
INŽENIERZINĀTŅU
FAKULTĀTE



Dabaszinātnes un inženierzinātnes ir 

nozares, pēc kuru speciālistiem vienmēr ir 

bijis un būs liels pieprasījums. Liepājas 

Universitātē ir iespējams iegūtās zināšanas 

izmantot praksē, paralēli studijām strādājot 

uzņēmumā, kā arī bieži vien tādā veidā tikt 

pie savas pirmās pastāvīgās darba vietas.

Mūsu studenti izstrādā lietotnes gan 

datorspēlēm, gan biznesa risinājumiem, 

strādā ar datorvadāmām ierīcēm un iepazīst 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu un  

jaunākās ekotehnoloģijas. Mēs strādājam, 

lai studijas Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte kļūtu par labu startu jebkura 

studenta nākotnei, dodot labus pamatus 

dzīvei un profesijai.

Eksakto zinātņu apguve ļauj precīzi 

definēt domu. Tās ir un būs nākotnes 

profesijas – pievienojies!

Dr.sc.comp. Anita Jansone,

profesore, DIF dekāne

DABAS UN
INŽENIERZINĀTŅU
FAKULTĀTE
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Programmas saturs

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Vadības kultūra un psiholoģija; Cilvēkresursu vadība;

Ilgtspējīga attīstība; Darba tiesības; Matemātiskā analīze; Tehniskā grafika; Datorprojektēšana; 

Elektromagnētisms; Mehānika; Enerģētika; Programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; 

Loģiskas shēmas; Mikrokontrolieri un PLC; Datoru arhitektūra; Elektronika; 

Nozares profesionālās specializācijas kursi: moduļu studiju kursi matemātikā, tehniskajā fizikā, 

tehnikā un mehānikā u. c.

Metālapstrādes mehatronika: Metālapstrādes mehatronika; Materiāli un to pārbaude

Tekstilrūpniecības mehatronika: Tekstilrūpniecības mehatronika;

Kvalitātes kontroles sistēmas tekstilrūpniecībā

Transporta mehatronika: Transporta mehatronika; Sakaru tehnoloģijas; Praktiskā konstruēšana

Studijas norit pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli 

strādājot uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE matemātikā un svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un 

ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai

programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā vai dabaszinībās

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai svešvalodu olimpiādē 2016.–2018. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences

Matemātikas, Informātikas, Fizikas vai Inženierzinātnes sekcijā 2016.–2018. gadā

-  papildu (2 punkti) par profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju mehatronisko sistēmu tehniķis

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs mehatronikā

Kvalifikācija

inženieris mehatronikā

Studiju programmas apakšvirzieni

-  Metālapstrādes mehatronika

-  Tekstilrūpniecības mehatronika

-  Transporta mehatronika

Iespējas pēc bakalaura grāda un 

kvalifikācijas ieguves

-  strādāt uzņēmumā, kurā tiek veikta

elektromehānisku iekārtu vadība ar

integrētu elektronikas un

datortehnikas izmantošanu

-  veikt mehatronikas inženiera amata

pienākumus konkrēta profila iestādē,

uzņēmumā vai tā atsevišķā

struktūrvienībā

-  turpināt studijas LiepU maģistra

studiju programmā Informācijas

tehnoloģija vai citā augstskolā Latvijā

vai ārzemēs

Studiju programmas direktors

Mg.sc.educ. Valdis Priedols, lektors

Kontakti

634 540 46; 261 103 94; 287 959 06

valdis.priedols@liepu.lv

* Studiju programma „Mehatronika”

izstrādāta sadarbībā ar Darmštates

Tehnisko Universitāti (Vācija)

MEHATRONIKA
Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

Vienīgā duālo studiju programma
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Programmas saturs

Ievads datorikā; Programmēšana; Tīmekļa lietotņu programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; 

Datu bāzu tehnoloģijas; IT projektu pārvaldība; Informācijas sistēmu analīze un projektēšana; 

Objektorientētā analīze un modelēšana; Programmatūras testēšana un kvalitāte; Informācijas 

sistēmu drošība; Automatizētās projektēšanas sistēmas; IKT nozares tiesību pamati; Interneta 

tehnoloģijas; Lokālie datoru tīkli; Operētājsistēmas; Augstākā matemātika; Datorgrafika un 

animācija; Nelineārā datorvideomontāža; Multimediju sistēmas

Programmēšanas inženieris: Objektorientētā programmēšana; Programmēšanas valodas; 

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas; Programmatūras spējā izstrāde; Programmatūras 

inženierijas aktualitātes; Datoru arhitektūra; Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija; Diskrētā 

matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika; Elektronikas pamati; Vispārīgā fizika

Elektroniskās komercijas speciālists: Objektorientētā modelēšana; Biroja programmatūra; 

Ekonomikas statistika; Vadības teorija; Mārketings; Sabiedriskās attiecības; Stratēģiskā vadība; 

Inovāciju ekonomika; Grāmatvedība; Finanšu teorija; Ievads socioloģijā; Darba aizsardzība un 

ergonomika; Civiltiesības; Mārketings internetā; Vizuālā komunikācija; Starptautiskā 

komercdarbība; E-komercijas aktualitātes; E-tirdzniecība un nauda

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE matemātikā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un 

ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai

programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā un dabaszinībās

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādē 2016.–2018. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences

Matemātikas, Informātikas vai Fizikas sekcijā 2016.–2018. gadā

-  papildu (2 punkti) par vērtējumu valsts eksāmenā informātikā 

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs informācijas 

tehnoloģijā

Kvalifikācija

-  programmēšanas inženieris

-  elektroniskās komercijas speciālists

Iespējas pēc bakalaura grāda un 

kvalifikācijas ieguves

-  strādāt organizācijā, kurā veic

programmatūras izstrādi, ieviešanu

vai uzturēšanu (programmēšanas

inženierim)

-  strādāt organizācijā, kurā izmanto

vai izstrādā elektroniskās komercijas

tehnoloģiju sistēmas (elektroniskās

komercijas speciālistam)

-  turpināt studijas LiepU maģistra

studiju programmā Informācijas

tehnoloģija, Vadības zinības vai

Vispārējās izglītības skolotājs vai citā

augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors

Mg. sc. comp. Dzintars Tomsons, 

lektors

Kontakti

634 540 46; 261 103 94; 294 714 60;

dzintars.tomsons@liepu.lv

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma
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Programmas saturs

Ģeogrāfija un Zemes zinātnes; Vides ētika; Vides procesa modelēšana; Bioloģija; Ķīmija; 

Matemātika; Fizika; Mērīšanas tehnika un sensori; Informācijas tehnoloģija; Ekonomikas teorija; 

Filozofija; Angļu valoda; Cilvēkresursu vadība; Projektu vadība; Uzņēmējdarbība u.c.

Vides pārvaldības speciālists: Vides pārvaldības pamati; Vadības teorija; Ekosistēmu un pilsētvides 

aizsardzība un pārvalde; Atkritumu apsaimniekošana; Ūdens resursu apsaimniekošana; Valodas un 

runas kultūra; Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības; Finanšu teorija; Vides komunikācija; 

Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Uzņēmumu pārvaldības sistēmas

Vides inženieris: Vides inženierijas pamati; Elektronika un elektrotehnika; Tēlotājģeometrija un 

inženiergrafika; Enerģētika, Hidrodinamika; Praktiskie risinājumi inženierzinātnēs; Biofizika; Vides 

piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas; Klimata tehnoloģijas; Atjaunojamo resursu izmantošana

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

- CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un 

ārvalstu personām:

- gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

- gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite bioloģijā,

dabaszinātnēs vai ķīmijā

Priekšrocības:

- 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē

2016.–2018. gadā

- 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences

Ķīmijas vai Bioloģijas sekcijā 2016.–2018. gadā

- papildu (2 punkti) par vērtējumu CE bioloģijā vai ķīmijā

Budžeta un maksas studiju 

vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs

vides zinībās

Kvalifikācija 

- vides pārvaldības speciālists

- vides inženieris

Iespējas pēc bakalaura grāda 

un kvalifikācijas ieguves

- strādāt valsts pārvaldes

institūcijā, pašvaldībā,

uzņēmumā vai nodarboties

ar uzņēmējdarbību 

- turpināt studijas LiepU

maģistra studiju programmā

Ekotehnoloģijas, Vispārējās

izglītības skolotājs, Vadības

zinības vai citā augstskolā

Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. biol. Māra Zeltiņa, docente

Kontakti

634 540 46; 261 103 94;

634 077 35

mara.zeltina@liepu.lV

VIDES UN ATJAUNOJAMO
ENERGORESURSU
PĀRVALDĪBA UN INŽENIERIJA
Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma
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Programmas saturs

Informācijas tehnoloģijas projektu pārvaldība; Uzņēmējdarbība un komunikācija; Biznesa un vadības 

informācijas sistēmas; Mākoņdatošana;  Digitālā komunikācija

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība: Biznesa inteliģence, Personāla vadība, Finanšu pārvaldība

Programmatūras inženierija: Tīmeklī bāzētu sistēmu programmēšana; Mobilo lietotņu programmēšana; 

Programmatūras izstrādes metodoloģija

Pilna laika studijām 3 gadi, pirmajā studiju gadā apgūst datorzinātnes teorētiskos pamatkursus un 

profesionālās specializācijas kursus 40 KRP apjomā, tostarp sagatavo studiju projektu programmatūras 

izstrādē

Studiju projekti: IT projektu plānošana un izstrāde; Mākoņdatošanas sistēmas izveide;

Digitālās komunikācijas projekts

Prakses: kvalifikācijas prakse, pētnieciskā prakse

Uzņemšanas prasības

Studiju ilgums – 1 gads 6 mēneši:

- profesionālā bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā un programmēšanas

inženiera vai elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija vai 2.līmeņa augstākā profesionālā

izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas

tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā 

Pilna laika studijām– 2 gadi:

- akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai

2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai cita akadēmiskā augstākā izglītība, ja studiju

programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi

vismaz 60 KRP apmērā

Pilna laika studijām – 3 gadi:

- akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds matemātikā vai fizikā  vai 2. līmeņa augstākā

profesionālā izglītība vai cita akadēmiskā augstākā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja

statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 20 KRP apmērā

Iestājpārbaudījumi:

- referāts (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu, 5–10 lp.)

- pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

Priekšrocības:

- personām, kuras pēdējo divu gadu laikā ieguvušas bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas

tehnoloģijas jomā, var pieteikties studijām, izvēloties iesniegt referātu vai bakalaura darba vērtējumu

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 

mēneši (bez kvalifikācijas)

Pilna laika studijas – 2 gadi

Pilna laika studijas – 3 gadi

Studijas notiek piektdienās un 

sestdienās

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs informācijas 

tehnoloģijā

Kvalifikācija 

- informācijas tehnoloģijas

projektu vadītājs

- programmēšanas inženieris

Iespējas pēc maģistra grāda un 

kvalifikācijas ieguves

- strādāt organizācijā, kurā veic

programmatūras izstrādi,

ieviešanu, uzturēšanu vai

nodrošina informācijas

tehnoloģijas konsultācijas un

informācijas sistēmu auditu

- turpināt izglītību LiepU doktora

studiju programmā E-studiju

tehnoloģijas un pārvaldība vai

citā augstskolā Latvijā vai

ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. sc. comp. Anita Jansone, 

profesore

Kontakti

634 540 46; 261 103 94; 264 936 97

anita.jansone@liepu.lv

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma
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Programmas saturs un apakšvirzieni (atbilstoši izvēlētajai apakšvirzienam)

Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība;

Vides tehnoloģiju sistēmas; Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas;

Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums;

Interdisciplinārā vides ekonomika; Vides projektu izstrāde un vadība; 

Inovāciju vadība un ekoinovācija; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; 

Vides dizains un ainavu arhitektūra; Ekotehnoloģijas ekonomiskais 

novērtējums; Veselības psiholoģija un kurortoloģija;

Pētniecības darbs vides zinībās

Uzņemšanas prasības

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

kvalifikācija sociālajās zinātnēs, vides, dabas vai inženierzinātnēs)

-  cita 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba

pieredze vides pārvaldības vai vides inženierijas jomā

Iestājpārbaudījumi:

-  rakstveida pārbaudījums (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko

problēmu, līdz 3 lp.)

-  pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo

pieredzi nozarē

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši

Studijas notiek katru otro piektdienu un sestdienu

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs vides zinībās

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

-  strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā

-  nodarboties ar uzņēmējdarbību vai

konsultācijām uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā

-  turpināt studijas LiepU doktora studiju

programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Mg. sc. env. Lilita Ābele, lektore

Kontakti

634 540 46; 261 103 94; 295 954 93

lilita.abele@liepu.lv

EKOTEHNOLOĢIJAS
Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma



9

w
w

w
.l
ie

p
u

.l
v



Studijas Liepājas Universitātē man ir 

palīdzējušas sasniegt tieši to, ko esmu gribējusi. 

Gan bakalaura, gan maģistra studiju laikā studēju 

grupā, kur studentu nebija daudz. Tas ļāva 

pasniedzējam iepazīt katru individuāli un veltīt 

laiku katram studentam. Pateicoties pasniedzēju 

kompetencei, studiju programmā paredzētais tika 

piemērots studentu grupas individuālajām 

vajadzībām – tas padarīja studiju procesu 

interesantu, jo bieži pārrunājām aktuālas tēmas.

Dabas un inženierzinātņu fakultāte ir kā liela 

un draudzīga ģimene, kurā viens otram neuzgriež 

muguru, bet vienmēr meklē iespēju palīdzēt. Arī 

pēc studiju pabeigšanas varu vērsties pie 

bijušajiem pasniedzējiem un saņemt atbildes uz 

maniem jautājumiem.

Profesionālā studiju programma man deva 

iespēju jau prakses laikā pierādīt savas spējas, kā 

rezultātā saņēmu arī darba piedāvājumu 

uzņēmumā. Izvēloties studiju programmu pēc 

savām interesēm, ne pēc budžeta vietu skaita 

programmā, var nonākt īstajā vietā, iepazīties ar 

īstajiem cilvēkiem, ar kuriem, strādājot plecu pie 

pleca, sasniegt savus profesionālos mērķus.

Arta Šokolaite

Dabas un inženierzinātņu fakultātes absolvente,

          “Giraffe360” Liepājas filiāles vadītāja
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Programmas saturs

Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; 

Ierobežotās izvēles kursi informācijas tehnoloģijā vai izglītības un 

organizācijas zinātnēs;  

Izvēles kursi atbilstoši promocijas darba tēmai; Individuālais pētnieciskais 

darbs; Promocijas darba izstrāde

Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā 

(pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda

Uzņemšanas prasības

-  dabaszinātņu, inženierzinātņu, izglītības zinātņu vai sociālo zinātņu

maģistra grāds vai tam atbilstoša augstākā izglītība

Iestājpārbaudījumi:

-  referāts par izvēlēto pētniecības tematu vai problēmu pedagoģijā vai

zinātniska publikācija izvēlētajā nozarē

-  pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo

nozīmīgumu

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) vai

Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

-  strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu

augstskolā vai citā zinātniskā iestādē

-  darboties tehnoloģiju jomā pie lielu un

sarežģītu projektu izstrādes

-  izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno

tehnoloģiju piemērotību studijām,

rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai

-  piemērot mūsdienu sensoru un skeneru

ierīces inovatīvu mācību, studiju vai

rehabilitācijas kompleksu izveidei,

apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu

izstrādi

Studiju programmas direktore

Dr. sc. comp. Anita Jansone, profesore

Kontakti

634 540 46; 261 103 94; 264 936 97;

anita.jansone@liepu.lv

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN
PĀRVALDĪBA
Akreditēta doktora studiju programma*

* Studiju programma tiek īstenota, Liepājas Universitātei sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti
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Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi, pedagoģijas un psiholoģijas kursi, matemātikas, fizikas 

un datorzinātnes pamatkursi un kvalifikācijai atbilstoši izvēles kursi

Matemātikas, informātikas un programmēšanas skolotājs: matemātikas 

padziļinātie studiju kursi, matemātikas un informātikas didaktikas kursi

Fizikas, informātikas un programmēšanas skolotājs: fizikas padziļinātie studiju 

kursi, fizikas un informātikas didaktikas kursi

Prakses: pedagoģiskā prakse pamatskolā un pedagoģiskā prakse vidusskolā

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE matemātikā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā

vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā un dabaszinībās

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, informātikas vai fizikas olimpiādē

2016.–2018. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās

konferences Matemātikas, Informātikas, Fizikas vai Inženierzinātņu sekcijā

2016.–2018. gadā

-  papildu (2 punkti) par vērtējumu valsts eksāmenā informātikā vai CE fizikā

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds 

Profesionālais bakalaurs matemātikā 

Profesionālais bakalaurs fizikā

Kvalifikācija

-  matemātikas un informātikas un

programmēšanas skolotājs

-  fizikas un informātikas un programmēšanas

skolotājs

Iespējas pēc bakalaura grāda un 

kvalifikācijas ieguves

-  strādāt pamata un vidējā izglītības iestādē

par matemātikas vai fizikas, informātikas un

programmēšanas skolotāju

-  strādāt tautsaimniecības nozarē, kur

nepieciešamas matemātikas vai fizikas

zināšanas

-  turpināt studijas LiepU maģistra studiju

programmā Informācijas tehnoloģija, Vadības

zinības, Vispārējās izglītības skolotājs vai

eksakto zinātņu vai pedagoģijas zinātņu jomā

citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. math. Dace Kūma, docente

Kontakti

261 103 94; 263 058 71

dace.kuma@liepu.lv

MATEMĀTIKA,
FIZIKA UN DATORZINĀTNES
Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma



HUMANITĀRO UN
MĀKSLAS ZINĀTŅU
FAKULTĀTE



Laikā, kad piedzīvojam tik intensīvu jauno tehnoloģiju 

un saziņas līdzekļu attīstību, kad mūsu dzīve kļūst arvien 

dinamiskāka un komfortablāka,  cilvēkam ir svarīgi spēt 

tam visam sekot līdzi un prast izmantot laikmeta sniegtās 

priekšrocības, taču vēl svarīgāk ir atcerēties, ka vienīgais, 

uz ko patiesi varam paļauties, ir mūsu pašu prāts, 

prasmes un radošums.

Kritiskās un radošās domāšanas attīstība ir 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes piedāvāto 

studiju programmu pamatvērtība. Valodas, literatūra, 

māksla, kultūra – gan tradicionālā izpratnē, gan 

mijiedarbē ar laikmetīgajām inovācijām – ir nemainīgas 

un nezūdošas vērtības. To izpratne palīdz mums 

veidoties par brīvām, neatkarīgām personībām, kuras 

spēj atrast īsto ceļu un izpausmes iespējas. Prieks, ka 

daudzi mūsu programmu absolventi kļūst par šo vērtību 

tālāk nesējiem un kopējā kultūras procesa dalībniekiem. 

Pievienojies viņiem, kļūsti par sava laika kultūrvides 

veidotāju!

Dr. philol. Zanda Gūtmane,

Asociētā profesore, HMZF dekāne

HUMANITĀRO UN
MĀKSLAS ZINĀTŅU
FAKULTĀTE
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Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

-  strādāt zinātniskajā pētniecībā,

izdevniecībā, bibliotēkā, izglītības

sistēmā, kultūras iestādē

-  strādāt plašsaziņas jomā un jomās,

kur nepieciešamas latviešu un

lietuviešu valodas zināšanas

(apakšvirziena Baltu valodu studijas

absolventiem)

-  turpināt studijas Liepājas

Universitātes maģistra studiju

programmā Rakstniecības studijas,

Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības

zinības vai Klaipēdas Universitātē,

vai citā augstskolā Latvijā vai

ārzemēs

Studiju programmas direktore

Mg. philol. Sandra Okuņeva, lekt. 

Kontakti

634 837 83; 634 837 79; 261 173 93

sandra.okuneva@liepu.lv

Programmas saturs un apakšvirzieni

Obligātā daļa: valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras studiju, komunikācijas zinātņu un 

vadībzinātņu pamatkursi

Baltu valodu studijas: studiju kursi, kas veido latviešu valodas lietojuma un pētniecības 

prasmes; literārā redaktora un tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu) 

pamatprasmes un attīsta praktiskās iemaņas kultūras komunikācijā

(Lietuviešu valodas un kultūras, kā arī tulkotāja prasmju apguve pēdējā studiju gadā notiek 

Klaipēdas Universitātē)

Literatūras un kultūras komunikācijas studijas: studiju kursi, kas veido pētniecības un 

kritikas prasmes literatūrzinātnē, teātra zinātnē, folkloristikā un ar tām saistītajās kultūras 

studiju jomās; nodrošina zināšanas kultūras komunikācijā un vadībā; attīsta publicistikas, 

īpaši literatūras, teātra un kultūras kritikas, prasmes

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) latviešu literatūrā un kulturoloģijā vai kultūras vēsturē

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu vai vizuālās mākslas

olimpiādē 2015.–2018. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences

Latviešu valodniecības, Latviešu literatūras zinātnes un vēstures, Filozofijas, Vēstures un

kultūrvēsturiskā mantojuma vai Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un

vēstures sekcijā 2015.–2018. gadā

BALTU FILOLOĢIJA,
KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA
Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
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Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

- Pilna laika studijas – 3 gadi (ar priekšzināšanām

franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā)

- Pilna laika studijas – 4 gadi (bez priekšzināšanām

franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu,

vai vācu valodā)

Iegūstamais grāds

(atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

- Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un

franču valodas un kultūras studijās

- Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un

latviešu valodas un kultūras studijās

- Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un

krievu valodas un kultūras studijās

- Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un

spāņu valodas un kultūras studijās

- Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un

vācu valodas un kultūras studijās

Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

-  strādāt jomās, kur nepieciešamas svešvalodu

zināšanas un kompetence angļu un franču vai

latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu kultūrā

-  turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra

studiju programmā Rakstniecības studijas,

Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai

citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Mg. philol. Elita Balčus, lektore

Kontakti

634 837 83; 634 837 79; 261 173 93

elita.balcus@liepu.lv

Programmas saturs un apakšvirzieni

Ievads kultūras studijās; Mūsdienu latviešu valoda; Pasaules literatūra un kultūra; 

Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls; Filozofija; Retorika; Zinātniskā pētniecība

Angļu valodas un kultūras studijas: moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes 

angļu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas

angļu valodā

Franču valodas un kultūras studijas; Latviešu valodas un kultūras studijas; Krievu 

valodas un kultūras studijas; Spāņu valodas un kultūras studijas; Vācu valodas un 

kultūras studijas: izvēles moduļu kursi veido zināšanas un attīsta prasmes franču vai 

latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina 

tulkošanas pamatiemaņas franču vai krievu, vai spāņu, vai vācu  valodā

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Iestājpārbaudījums (pretendentiem uz studiju ilgumu 3 gadi):

-  pārrunas franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu

olimpiādē 2015.–2018. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās

konferences Latviešu valodniecības, Latviešu literatūras zinātnes un

vēstures, Filozofijas, Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma vai

Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures

sekcijā 2015.–2018. gadā

Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma

EIROPAS VALODU UN
KULTŪRAS STUDIJAS
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Programmas saturs un apakšvirzieni

Aktualitātes mākslas un dizaina izglītībā; Dizaindarbības procesa pamati; 

Kreativitātes pamati; Uzņēmējdarbības saimniecisko procesu vadība un 

analīze; Informācijas tehnoloģijas mākslas un dizaina izglītībā; Grafiskās 

apstrādes sistēmas; Gleznošana; Zīmēšana

Datordizains: Datoranimācija; Video montāža; 3D grafika; Programmēšana; 

www tehnoloģijas; Grafika; Reklāmas fotogrāfija; Materializēšana specialitātē

Interjera dizains: Interjera projektēšana; 3D grafika; www tehnoloģijas;  

Būvkonstrukciju pamati; Būvmateriāli un tehnoloģijas; Būvkomunikāciju tīklu 

pamati; Mēbeļu projektēšana

Produktu dizains: Materiāli un tehnoloģijas tekstila, stikla, keramikas, ādas 

dizainā; 2D projektēšana; 3D projektēšana; Grafiskais dizains produktu 

izstrādē; Telplietu dizaina darbnīcas

Fotomāksla: Fototehnoloģijas; Dokumentālā fotogrāfija; Reklāmas fotogrāfija; 

Mākslas fotogrāfija; Alternatīvā fotogrāfija; Attēlu rediģēšana; Kustīgais attēls; 

Vizuālā komunikācija; Fotoplenērs 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar 

īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Iestājpārbaudījums:

-  kompozīcijā (prezentācija)

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu vai

vizuālās mākslas olimpiādē 2015.–2018. gadā

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs mākslā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

-  datordizainers

-  interjera dizainers

-  produktu dizainers

-  mākslas fotogrāfs

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas 

ieguves

- strādāt mākslas un dizaina uzņēmumā vai būt

pašnodarbinātai personai, veicot projektēšanu

un/vai konsultēšanu

-  turpināt studijas LiepU maģistra studiju

programmā Jaunie mediji un audiovizuālā māksla,

Vispārējās izglītības skolotājs vai citā augstskolā

Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. paed. Inta Klāsone, profesore

Kontakti

265 359 78; 291 414 83 

inta.klasone@liepu.lv

DIZAINS
Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma
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Programmas saturs

Vizuālās mākslas valoda; Vizuālās mākslas vēsture un teorija; Tehnoloģijas 

digitālajiem medijiem; 2D interaktīvajiem medijiem; 3D interaktīvajiem medijiem; 

Fotogrāfija; Kultūras teorija un filozofija; Dizains, dizaina metodes un vizualizācija; 

Mediju teorija; Projektu menedžments; Skaņu māksla un skaņa jaunajiem 

medijiem; Jauno mediju valoda; Mākslas un dizaina pētījuma metodoloģija;

Tīkla māksla; Kustīgs attēls: video māksla; Spēle un interaktivitāte mākslā;

Signāli un sistēmas skaņu mākslā; Animācija

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Iestājpārbaudījums:

-  kompozīcijā (portfolio prezentācija)

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu vai vizuālās

mākslas olimpiādē 2015.–2018. gadā

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā

Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

-  strādāt kādā radošās industrijas jomā

-  turpināt izglītību LiepU maģistra studiju

programmā Jaunie mediji un audiovizuālā

māksla, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības

zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktora p. i.

Mg. art. Anna Priedola,

Mākslas pētījumu laboratorijas zinātniskā asistente

Kontakti

291 752 01; 291 414 83

anna.priedola@liepu.lv

Plašāka informācija par programmu un 

studentu darbiem

http://mplab.lv/lv/izglitiba/

JAUNO MEDIJU MĀKSLA
Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
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Programmas saturs

Obligātā daļa: moduļa Rakstniecība, valoda, kultūra studiju kursu apguve nodrošina 

tekstveides prasmes, literatūras un kultūras procesu analīzes un pētniecības 

pamatprasmes, radošās domāšanas pamatiemaņas un zinātniskās pētniecības prasmes

Izvēles daļa:

Moduļu Literatūras teorija un analīze vai Valodniecības teorija un prakse studiju kursu 

apguve veido zināšanas literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē un attīsta pētniecības 

prasmes

Moduļu Radošā un kritiskā rakstīšana vai Daiļliteratūras tulkošana studiju kursu apguve 

attīsta radošās un kritiskās rakstīšanas vai daiļliteratūras tulkošanas pamatiemaņas

Moduļu Latviešu literatūras un kultūras pētniecība vai Latviešu valodas pētniecība, vai 

Literārā rediģēšana un izdevējdarbība, vai Publicistika studiju kursu apguve attīsta 

pētniecības prasmes literatūrzinātnē (latviešu literatūrā) vai valodniecībā (latviešu valodā) 

un veido literārā redaktora vai publicista un redaktora darbam nepieciešamās prasmes

Modulis Dramaturģija sniedz padziļinātas zināšanas visa veida dramaturģisko darbu 

teorētiskajos aspektos un praktiskajā izveidē, kā arī sniedz iespēju apzināt šādu tekstu 

īstenošanas priekšnoteikumus.

Uzņemšanas prasības

-  humanitāro vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā

izglītība humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs

Iestājpārbaudījums:

-  pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecības 

studijās

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

-  strādāt plašsaziņas jomā, redakcijā,

pētniecības iestādē, izglītības sistēmā,

kultūras iestādē un citviet, kur

nepieciešamas iegūtās prasmes un

kompetence

-  veidot radošo karjeru

-  turpināt izglītību LiepU doktora studiju

programmā Valodniecība vai citā

augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. philol. Zanda Gūtmane, asociētā profesore

Kontakti

634 837 83; 634 837 79; 261 173 93

zanda.gutmane@liepu.lv

RAKSTNIECĪBAS STUDIJAS
Akreditēta akadēmiskā maģistra studiju programma
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Programmas saturs un apakšvirzieni

Radošā pētniecība un konceptuālā domāšana; Vizuālā kultūra un 

jauno mediju estētika; Audio kultūra, skaņas teorija un 

producēšana;  Interaktīvie mediji un multimediju performances; 

Radošās industrijas un kultūrā balstīta ekonomika; Mediju teorija 

un pētniecības metodes; Mākslas, zinātnes un digitālo tehnoloģiju 

vēsture, teorija un prakse.

1.  Digitālā māksla pievēršas mākslas darbu radīšanai, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas, mijiedarbojoties ar zinātni un realizējot 

radošus projektus jauno mediju mākslā.

2.  Skaņas māksla un elektroniskās mūzikas virziens īsteno 

kompozicionālas idejas skaņas mākslā, elektroniskajā mūzikā un 

audiovizuālajās performancēs.

Uzņemšanas prasība

– humanitāro vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa

profesionālā augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs vai

izglītības zinātnēs, vai informācijas tehnoloģiju zinātnēs, vai

datorzinātnēs

Iestājpārbaudījumi:

-  jauno mediju vai audiovizuālās mākslas pētījuma pieteikums

maģistra darbam

-  radošās darbības portfolio prezentācija

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi 

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

-  veidot radošo karjeru kā individuālam māksliniekam 

-  strādāt kādā radošās industrijas jomā vai veidot savu

radošo uzņēmumu 

-  turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā

“Jauno mediju māksla” vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju veids

Apakšvirzieniem Digitālā māksla un Skaņas māksla un elektroniskā 

mūzika  studijas notiek angļu valodā.

Programma tiek īstenota gan Rīgā, gan Liepājā,

lekcijas plānotas ceturtdienas un piektdienas vakaros, un 

sestdienās.  

Studiju programmas direktore

Dr. sc. soc. Rasa Šmite, profesore

Kontakti

265 467 76; 291 414 83

rasa@rixc.org

Vairāk informācijas: 

http://mplab.lv/lv/izglitiba/1/

https://www.facebook.com/AVdigitalarts/

Licencēta akadēmiskā maģistra studiju programma

JAUNIE MEDIJI UN
AUDIOVIZUĀLĀ MĀKSLA

Kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu ’’RISEBA’’
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Programmas saturs

Programmas mērķis ir sekmēt jaunu, progresīvu teoriju un kritiskas analīzes 

attīstību jauno mediju un starpdisciplinārās mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas 

formu un mākslas darbu rašanos. Doktora studiju programmā aicinām pieteikt 

disertāciju tēmas, kas bāzējas inovāciju tehnoloģijās, starpdisciplinārajā kultūrā, 

skaņas mākslā, audiovizuālajos medijos, multimediālajā skatuves mākslā, 

interakcijas dizainā un citās mākslas pētniecības praksēs. 

Programmas saturā iekļauta akadēmisko un teorētisko zināšanu bāzes apguve – 

laikmetīgā māksla, mediju teorija, tehnoloģiju vēsture, jauno mediju kultūra, 

pētniecības metodoloģija un ētika, u.c. Līdzās teorijai tiek apgūts arī mākslas 

radīšanas process, kas balstās reflektējošās praksēs un mākslas pētniecībā, kurā 

tiek izmantotas inovāciju tehnoloģijas un zinātne. Šī ir vienīgā doktorantūra 

Latvijā, kura ir adresēta māksliniekiem – pētniekiem.

Uzņemšanas prasības

-  maģistra grāds mākslā vai humanitārajās zinātnēs, vai kādā citā nozarē

(socioloģijā, komunikācijas un informācijas zinātnē, datorzinātnē, fizikā)

Iestājpārbaudījumi:

-  doktorantūras projekta pieteikums

-  profesionālās angļu valodas pārbaude

Priekšrocības:

-  personām, kas profesionāli darbojas jauno mediju mākslas jomā (t. i.,

atzītiem praktiķiem mediju mākslā, performanču mākslā, vizuālajā mākslā,

kino, foto, skulptūras, modes/tekstila dizainā, skaņas dizainā, animācijas vai

interneta dizainā) un kas var apliecināt maģistra programmas rezultātiem

atbilstošu pieredzi

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu doktors mākslā (Dr. art.)

Studiju veids

Programma ir balstīta uz individuālu, patstāvīgu 

pētniecību. Klātienes tikšanās notiek trīs reizes 

gadā kopīgu semināru nedēļas formā, kas notiek 

Liepājā un partneru institūcijās citviet Latvijā – 

RISEBA telpās Rīgā un SERDE rezidenču centrā 

Aizputē.

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

-  turpināt individuālo mākslinieka karjeru vai

akadēmisko pētniecību universitātes vidē

-  strādāt radošā uzņēmumā vai industrijā

-  kļūt par politikas un/vai kultūras inovāciju

veidotāju

-  būt dinamiskam un uzņēmīgam profesionālim,

kas izprot un veido radošu ekonomiku un

zināšanu sabiedrību

Studiju programmas direktore

Dr. sc. soc. Rasa Šmite, profesore

Kontakti

265 467 76; 291 414 83

rasa@rixc.lv

Plašāka informācija par programmu un 

studentu darbiem

http://mplab.lv/lv/izglitiba/5/

JAUNO MEDIJU MĀKSLA
Akreditēta doktora studiju programma*

* Uzņemšana notiek 2019. gada janvārī



Programmas saturs

Doktorantūras studiju pamats ir pētnieciskais darbs: promocijas darba – oriģināla 

zinātniska pētījuma – izstrāde, kā arī pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un zinātniskos izdevumos

Akadēmiskie kursi atbilstoši katra doktoranta specializācijai padziļina zināšanas par 

mūsdienu valodniecības aktuālajiem jautājumiem un izvēlētā apakšvirziena 

problēmām

Doktorantūras studijās (svešvalodu zinātnes valodā, zinātniskajos darbsemināros, 

metodoloģiskajos un lingvistiskajos kolokvijos, starptautiskās jauno lingvistu 

konferences „Via Scientiarum” organizēšanas un rakstu krājuma sagatavošanas 

procesā) tiek pilnveidota zinātniskā, akadēmiskā un organizatoriskā darba kompetence

Uzņemšanas prasības

-  maģistra grāds vai tam atbilstoša augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās

vai izglītības zinātnēs

-  augstākā izglītība filoloģijā vismaz vienā no izglītības līmeņiem

(bakalaura vai maģistra grāds)

Iestājpārbaudījumi:

-  referāts (10–15 lp.) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikācija vai publikāciju

kopa par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē

-  pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu.

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju programmas apakšvirzieni

-  Latviešu diahroniskā valodniecība

-  Latviešu sinhroniskā valodniecība

-  Lietišķā valodniecība

-  Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds

Filoloģijas zinātņu doktors valodniecībā (Dr. philol.)

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

-  strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu

augstskolā vai citā zinātniskā iestādē;

-  veikt amata pienākumus, kam nepieciešama

augsta līmeņa lingvistiskā kompetence, valsts,

pašvaldības organizācijā vai institūcijā

Studiju programmas direktore

Dr. philol. Ieva Ozola, asociētā profesore

Kontakti

634 077 83; 220 260 79

ieva.ozola@liepu.lv

VALODNIECĪBA
Akreditēta doktora studiju programma*
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• Uzņemšana notiek 2019. gada janvārī

• Kopīgā doktora studiju programma ar Ventspils Augstskolu



Studiju laiks Liepājas Universitātē ir viens 

no bagātīgākajiem posmiem manā dzīvē. Ja 

kāds liktu aprakstīt šo posmu vienā vārdā, to 

nebūtu iespējams izdarīt. Analizēt, domāt, 

radīt, meklēt jautājumus un atbildes – tā ir tikai 

viena no studiju programmas “Baltu filoloģija 

un kultūra” daļām.

Pateicoties visām iegūtajām zināšanām, 

varu pilnvērtīgi darboties tulkošanas nozarē, 

veikt kvalitatīvus tulkojumus, atrast nezināmo 

un darbu veikt pēc iespējas labāk.

Ja vēlies apgūt padziļinātāk latviešu valodu 

un iepazīt mūsu kaimiņu valodu un tautu, tad 

šī studiju programma ir tieši tev!

Liene Brikmane

Humanitāro un mākslas zinātņu

fakultātes absolvente,

tulkotāja uzņēmumā MakesYouLocal

 



PEDAGOĢIJAS UN
SOCIĀLĀ DARBA
FAKULTĀTE



Iegūstot izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

izvēlētajā studiju programmā, spēsiet būt par 

vidutāju starp pasauli, kas strauji attīstās, un 

cilvēkiem, kuriem tajā jāiekļaujas. Būsiet partneri 

sabiedrības un sociālās vides sakārtošanā, 

mācīsieties domāt globāli un rīkoties lokāli.

Dr. paed. Ilze Miķelsone,

asociētā profesore, PSDF dekānes v.i.

PEDAGOĢIJAS UN
SOCIĀLĀ DARBA
FAKULTĀTE
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Programmas saturs

Logopēdijas pamatjautājumi; Bērnu logopēdija; Audioloģija un balss traucējumi; 

Skolas logopēdija (rakstu valodas traucējumi); Sazināšanās kompleksu funkciju 

traucējumu gadījumos (alternatīvā un augmentatīvā komunikācija);

Pieaugušo (klīniskā) logopēdija u. c.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) latviešu valodā un bioloģijā vai dabaszinātnēs

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē

2015.–2017. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās

konferences Veselības zinātnes sekcijā 2015.–2017. gadā

-  papildu (2 punkti) par vērtējumu CE bioloģijā

LOGOPĒDIJA
Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs logopēdijā

Kvalifikācija

Skolotājs logopēds

Iespējas pēc bakalaura grāda un 

kvalifikācijas ieguves

-  strādāt vispārējās vai speciālās izglītības

iestādē, privātpraksē, nodrošinot

logopēdisko palīdzību jebkura vecuma

klientiem

-  turpināt studijas LiepU maģistra studiju

programmā Karjeras konsultants, Mūzikas

terapija u. c. vai citā augstskolā Latvijā vai

ārzemēs

Studiju programmas direktore

Mg. sc. educ. Gundega Tomele, lektore

Kontakti

634 077 48; 261 674 20

gundega.tomele@liepu.lv
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Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā

Kvalifikācija

Sociālais darbinieks

Iespējas pēc studijām

-  strādāt sociālā darba jomā

-  turpināt studijas LiepU maģistra studiju

programmā Sociālais darbs, Karjeras

konsultants, Vadības zinības u. c. vai citā

augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Mg. sc. educ. Svetlana Lanka, lektore

Kontakti

220 321 58; 634 544 88; 261 674 20

svetlana.lanka@liepu.lv

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

Moduļi Cilvēka dzīves cikli, Profesionālā attīstība, Cilvēks un sabiedrība 

Pētniecība sociālajā darbā, Prakse 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

-  gada atzīme (atestātā/diplomā) latviešu valodā un svešvalodā

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē

2015.–2018. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences

Veselības zinātnes sekcijā 2015.–2018. gadā

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

SOCIĀLAIS DARBINIEKS
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Programmas saturs

Programmā studenti var iegūt augstāko pedagoģisko izglītību, studējot  tālmācībā (e-vidē). 

Studenti apgūst pamatizglītības pirmā posma (1.-6.kl.) mācību priekšmetu (latviešu valoda un 

literatūra, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, vizuālā māksla, mājturība un 

tehnoloģijas, pasaules un Latvijas vēsture) un pamatizglītības otrā posma (7.-9. kl.) viena 

mācību priekšmeta (matemātika, informātika, fizika, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda 

vai franču valoda) saturu un didaktiku

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

- Sekmīgas atestāta gala atzīmes visos mācību priekšmetos

- CE latviešu valodā

- CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un 

ārvalstu personām:

- Sekmīgas atestāta gala atzīmes visos mācību priekšmetos

- Vērtējumi latviešu valodā un literatūrā (gada vidējā atzīme) vai valsts valodā (GA) un pirmajā

svešvalodā (GA)

Papildu prasības:

-  Izvēlētā mācību priekšmeta latviešu valoda un literatūra vai matemātika, vai informātika, vai

angļu valoda, vai franču valoda, vai fizika gada vērtējums nedrīkst būt zemāks par 7 ballēm.

Ja vērtējums neatbilst šim nosacījumam, ir iespēja kārtot testu izvēlētās specializācijas

mācību priekšmetā. Vērtēšanas kritēriji atbilst 10 ballu sistēmai. Tests ir nokārtots, ja

vērtējums ir vismaz 7 balles.

Maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika neklātienes tālmācības

studijas– 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Kvalifikācija

Pamatizglītības pirmā posma un 

pamatizglītības viena mācību priekšmeta 

(latviešu valoda un literatūra vai matemātika, 

vai informātika, vai angļu valoda valoda vai 

franču valoda, vai fizika) skolotājs

Iespējas pēc bakalaura grāda un 

kvalifikācijas ieguves

-  strādāt pamatizglītības iestādē

-  turpināt studijas LiepU maģistra

studiju programmā Karjeras konsultants,

Vispārējās izglītības skolotājs u. c. vai citā

augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktores

Dr. paed Linda Pavītola, profesore (LiepU)

Dr.paed. Anita Petere, profesore (LU)

Kontakti

634 544 88; 261 813 17; 261 674 20

linda.pavitola@liepu.lv

Akreditēta tālmācības profesionālā bakalaura studiju programma *

SĀKUMSKOLAS UN
PAMATSKOLAS MĀCĪBU
PRIEKŠMETU SKOLOTĀJS

* Studiju programma tiek realizēta kopīgi ar Latvijas Universitāti (LU)
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Programmas saturs un apakšvirzieni

Pirmsskolas izglītības skolotājs (P, N)*: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; 

Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais 

process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss 

pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; 

Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai 

Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c.

Pamatizglītības skolotājs (P, N): Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību 

priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību 

priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets: Mūzika vai 

Sports vai Angļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības

(7.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 2 mācību 

priekšmeti: Latviešu valoda un literatūra vai Matemātika vai Bioloģija vai 

Informātika vai Vēsture vai sociālās zinības vai Mājturība un tehnoloģijas 

vai Vizuālā māksla vai Ģeogrāfija vai Fizika) u.c.

Speciālās izglītības skolotājs (P, N): Speciālā pedagoģija un psiholoģija; 

Speciālā izglītība pirmsskolā; Dzimtās valodas mācīšana speciālajā izglītībā; 

Matemātikas mācīšana speciālajā izglītībā; Izglītība bērniem ar mācīšanās 

grūtībām; Garīgās attīstības traucējumu pedagoģiskā diagnosticēšana un 

korekcija u. c.

Sporta un deju skolotājs (P): Sporta pedagoģija un sporta psiholoģija; 

Sporta un deju vēsture; Sporta fizioloģija; Sporta medicīna; Metodiku kursi 

individuālajos sporta veidos: vingrošana, peldēšana, vieglatlētika u. c.; 

Metodiku kursi sporta spēlēs: basketbols, volejbols, handbols, futbols u. c.; 

Metodiku kursi dejās: klasiskā deja, sporta deja; laikmetīgā deja;

mūsdienu deju improvizācija u. c.

Mūzikas skolotājs (P, N): Mūzikas formas un stili; Aranžēšana; Mūzikas 

metodika; Diriģēšana; Instrumenta spēle (sintezators, ģitāra); Solo 

dziedāšana; Dators mūzikā; Mūzikas psiholoģija; Mūzikas pedagoģija; 

Latviešu mūzika kultūrvēstures aspektā; Mūzikas terapija izglītībā u. c.

Vēstures un sociālo zinību skolotājs (P): Latvijas vēsture; Vēstures 

mācīšanas metodika; Muzeja darba pamati un muzejpedagoģija; Veselības 

izglītības pamati; Ētika; Ekonomikas teorija; Pilsoniskā izglītība; Kultūras 

vēsture; Politoloģija; Tiesību pamati u. c.

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

-  Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā

posma skolotājs

-  Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt

par speciālās izglītības skolotāju un sociālo

pedagogu  pirmsskolā)

-  Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības

viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu/

vācu/ franču valoda) skolotājs

-  Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības

divu mācību priekšmetu (latviešu valoda un

literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/

vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/

vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika)  skolotājs

-  speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās

attīstības traucējumiem

-  sporta un deju skolotājs

-  mūzikas skolotājs

-  vēstures un sociālo zinību skolotājs

Iespējas pēc bakalaura grāda un

kvalifikācijas ieguves

-  strādāt pirmsskolas, vispārējās vai speciālās

izglītības iestādē (atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai)

-  turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā

Karjeras konsultants, Mūzikas terapija,

Vispārējās izglītības skolotājs u. c. vai citā augstskolā

Latvijā vai ārzemēs

SKOLOTĀ JS
Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

* P – pilna laika studijas; N – nepilna laika studijas
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Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

- CE latviešu valodā

- CE svešvalodā vai STIP svešvalodā 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām 

un ārvalstu personām:

- GA vai CE latviešu valodā

- GA svešvalodā  vai CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Iestājpārbaudījums: pārrunas (no iestājpārbaudījuma atbrīvoti tie reflektanti, kuru atestāta 

vidējā gada atzīme visos mācību priekšmetos ir 7 vai augstāka

Iestājpārbaudījums (studiju programmas apakšvirzienā Mūzikas skolotājs) -

individuāls a capella dziedājums

Papildus prasības (visiem reflektantiem)

Sekmīgas vidējā izglītības atestāta gada atzīmes visos mācību priekšmetos, vidējā atzīme  ne 

zemāka par 7 ballēm. Ierodoties uz konsultācijām un pārrunām, līdzi jāņem vispārējo 

izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts, vidējā  atzīme tiek izvērtēta LiepU.

Papildu prasības

Pamatizglītības skolotājs - GA  latviešu valodā; GA svešvalodā

Pirmsskolas izglītības skolotājs - GA latviešu valodā; GA svešvalodā

Sporta un deju skolotājs - GA sportā; GA svešvalodā

Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem -

GA svešvalodā; GA bioloģijā vai dabasinībās

Mūzikas skolotājs - GA kulturoloģijā vai kultūras vēsturē; GA svešvalodā

Vēstures un sociālo zinību skolotājs - GA vēsturē; GA svešvalodā

Priekšrocības

- 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē

2016.–2018. gadā

- 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences

Pedagoģijas sekcijā 2016.–2018. gadā

- Studiju programmas apakšvirzienā Speciālās izglītības skolotājs – papildu (2 punkti)

par vērtējumu CE bioloģijā

- Studiju programmas apakšvirzienā Sporta un deju skolotājs – papildu (2 punkti)

- 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas vai starptautiska mēroga sporta sacensībās

(pēdējo 3 gadu laikā)

Studiju programmas direktore

Dr. hist. Ārija Kolosova, docente

Studiju programmas apakšvirzienu

vadītāji 

-  Pirmsskolas izglītības skolotājs

Mg. paed., Jana Grava, lektore

291 106 74, jana.grava@liepu.lv

-  Pamatizglītības skolotājs

Dr. hist. Ārija Kolosova, docente

634 077 65; 282 396 42,

arija.kolosova@liepu.lv

-  Speciālās izglītības skolotājs

Dr. paed. Dina Bethere,

asociētā profesore

264 762 97, dina.bethere@liepu.lv

-  Sporta un deju skolotājs

Dr. paed. Helēna Vecenāne, docente

293 317 24,  helena.vecenane@liepu.lv

-  Mūzikas skolotājs

Mg. paed. Olga Blauzde, docente,

profesionālā maģistra grāds mūzikā,

profesionālā maģistra grāds

veselības aprūpē

295 570 33, olga.blauzde@liepu.lv

-  Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Dr. hist. Ārija Kolosova, docente

634 077 65; 282 396 42,

arija.kolosova@liepu.lv

Kontakti

634 544 88; 261 813 17; 261 674 20

arija.kolosova@liepu.lv
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Programmas saturs

Pedagoģija un psiholoģija; Izglītības procesa plānošana un vadība; Mācību 

procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati; Pirmsskolas izglītības 

teorētiskie kursi; Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi; Bērna bioloģiskā 

attīstība;  Pedagoģiskais process pirmskolā; Integrēts metodiku kurss 

pirmsskolas didaktikā; Prakse

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar 

īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

- gada atzīme |(atestātā/diplomā) latviešu valodā un literatūrā  vai valsts

valodā un pirmajā svešvalodā. 

Maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika klātienes studijas – 2 gadi

Nepilna laika neklātienes studijas – 2 gadi un 6 mēneši

Kvalifikācija

Pirmsskolas skolotājs.

Iespējas pēc kvalifikācijas ieguves

-  strādāt par pirmsskolas skolotāju

-  turpināt studijas LiepU bakalaura studiju

programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs”

vai citās otrā līmeņa profesionālās

augstākās izglītības studiju programmās.

Studiju programmas direktore

Mg. paed Jana Grava, lektore.

Kontakti

+371 220 321 58; + 371 261 813 17

jana.grava@liepu.lv

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS
Licencēta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
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Programmas saturs, apakšvirzieni un kvalifikācija

Karjera un tās atbalsta sistēma; Sociālā vide un darba tirgus; Profesionālā darba metodika; 

Pētnieciskā darbība

Karjeras konsultants un sociālais pedagogs: Sociālpedagoģiskās darbības principi un metodes; 

Sociālpedagoģiskās pieejas bērnu un jauniešu socializācijas un resocializācijas procesā

Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists: Stratēģiskā vadība jauniešu iniciatīvas atbalstam; 

Karjeras konsultants un skolotājs mentors: Mentordarbības aspekti izglītībā;

Mentora profesionālā kompetence

Uzņemšanas prasības 

(apakšvirzieniem karjeras konsultants un sociālais pedagogs, karjeras konsultants un

jaunatnes lietu speciālists)

-  izglītības zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība 

-  sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija

-  cita akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 2 gadu darba pieredze

konsultēšanā, ko apliecina izziņa no darba vietas 

Iestājpārbaudījums:

-  referāts (patstāvīgi izvēlētas pētnieciskās aktualitātes pamatojums, 5–10 lp.)

Referāta vērtēšanas kritēriji:

-  izvēlētās problēmas aktualitāte

-  darba oriģinalitāte

-  saistība ar reālo praksi

(apakšvirzienam karjeras konsultants un skolotājs mentors)

-  2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja vai psihologa kvalifikācija

-  izglītības zinātņu vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un 2 gadu profesionālā

darba pieredze izvēlētajā jomā, ko apliecina izziņa no darba vietas

Iestājpārbaudījums:

-  referāts (patstāvīgi izvēlētas pētnieciskās aktualitātes pamatojums, 5 -10 lp.)

Referāta vērtēšanas kritēriji:

-  izvēlētās problēmas aktualitāte

-  darba oriģinalitāte

-  saistība ar reālo praksi

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs izglītības 

zinātnē

Iespējas pēc maģistra grāda un 

kvalifikācijas ieguves

-  strādāt izglītības iestādē,

Nodarbinātības valsts aģentūrā,

pašvaldībā, sociālās palīdzības

iestādē vai konsultāciju birojā

-  veikt patstāvīgu zinātnisko

pētniecību karjeras

konsultēšanas jomā

-  turpināt studijas LiepU doktora

studiju programmā Pedagoģija 

vai E-studiju tehnoloģija un

pārvaldība vai citā augstskolā

Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. paed. Ilze Miķelsone, profesore

Kontakti

261 674 20; 634 077 47

ilze.mikelsone@liepu.lv

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

KARJERAS KONSULTANTS
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Programmas saturs

Sociālās drošības sistēmas aktualitātes ES valstīs un Latvijā; Starptautiskās tiesības; 

Modernās menedžmenta teorijas; Stratēģiskā plānošana un sociālā darba 

organizēšana; Metodoloģija sociālā darba pētniecībā; Sociālā darba projektu vadīšana;

Organizāciju komunikācija; Kritiskās domāšanas attīstība; 

Pētnieciskā prakse

Uzņemšanas prasības

-  5. līmeņa sociālā darbinieka profesionālā kvalifikācija un/vai profesionālā

bakalaura grāds sociālajā darbā

Iestājpārbaudījums:

-  referāts (patstāvīgi izvēlētas pētnieciskās aktualitātes pamatojums, 5–10 lp.)

Referāta vērtēšanas kritēriji:

-  izvēlētās problēmas aktualitāte

-  darba oriģinalitāte

-  saistība ar reālo praksi, sociālo darbu

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs sociālajā darbā 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

-  strādāt sociālā darba jomā

-  turpināt izglītību doktora studiju

programmās Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. paed. Anita Līdaka, profesore

Kontakti

220 419 83

anita.lidaka@liepu.lv

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

SOCIĀLAIS DARBS
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Programmas saturs

Speciālā pedagoģija; Speciālā psiholoģija;

Sociālā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija;

Klīniskā psiholoģija; Mūzikas terapijas teorijas;

Mūzikas terapijas vēsture, metodes un tehnikas; 

Medicīna u. c.

Uzņemšanas prasības

-  augstākā izglītība

Iestājpārbaudījumi:

-  klavierspēle un vokālā improvizācija

-  pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju

Maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Nepilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs veselības aprūpē

Kvalifikācija

Mākslas terapeits mūzikas terapijā

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

-  strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā

veselības vai sociālā darba institūcijā, vai izglītības iestādē

-  turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Mirdza Paipare, docente,

profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē

Kontakti

297 999 51; 220 321 58

mirdza.paipare@liepu.lv

MŪZIKAS TERAPIJA
Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma
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Programmas saturs

Atbilstoši izvēlētajam studiju programmas apakšvirzienam un iegūstamajai 

kvalifikācijai, kā arī iepriekš iegūtajai augstākajai izglītībai tiek piedāvāts atšķirīgs 

studiju saturs studentiem ar pedagoģisko izglītību un bez tās, nodrošinot maksimālu 

atbilstību iegūstamajai kvalifikācijai un darba tirgus prasībām

Uzņemšanas prasības 

Pilna laika studijām ar studiju ilgumu 1 gads:

-  5. līmeņa profesionālā kvalifikācija (vispārējās vidējās izglītības skolotājs vai

pirmsskolas izglītības skolotājs, vai speciālās izglītības skolotājs, vai skolotājs

logopēds, vai izglītības psihologs, vai latviešu valodas un literatūras skolotājs

(tostarp mazākumtautību izglītības programmā), vai svešvalodas(-u) skolotājs, vai

vizuālās mākslas skolotājs, vai mūzikas skolotājs, vai sporta skolotājs)

-  iepriekšējā studiju posma gala darba (bakalaura, kvalifikācijas, diplomdarba)

vērtējums. Ja nav gala darba, tad gala eksāmena vērtējums

Pilna laika studijām ar studiju ilgumu 1 gads un 8 mēneši vai 2 gadi:

-  bakalaura grāds vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija izvēlētajā nozarē/

apakšnozarē; vai bakalaura grāds, vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija ar

integrētiem vai apgūtiem nozares studiju kursiem vismaz 10 KRP apjomā. Nozares

studiju kursi (vismaz 10 KRP apjomā) var tikt pielīdzināti divu gadu pieredzei

specializācijas jomā

-  iepriekšējā studiju posma gala darba (bakalaura, kvalifikācijas, diplomdarba)

vērtējums. Ja nav gala darba, tad gala eksāmena vērtējums

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

budžeta un maksas studiju vietas

Studiju programmas apakšvirzieni 

(studiju forma un ilgums)

- Vispārējās izglītības skolotājs

(pilna laika studijas – 1 gads)*

-  Vispārējās izglītības skolotājs

(pilna laika neklātiene (tālmācība)

gan latviešu, gan angļu valodā – 1 gads)*

-  Vispārējās izglītības skolotājs

(pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši)

-  Vispārējās izglītības skolotājs

(pilna laika studijas – 2 gadi)

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs izglītībā

* iegūst tikai profesionālā maģistra grādu izglītībā

(bez kvalifikācijas)

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
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Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē

(pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši)

-  angļu valodas skolotājs 

-  vācu valodas skolotājs

-  franču valodas skolotājs

-  vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu)

-  mājturības un tehnoloģiju skolotājs

-  psiholoģijas skolotājs

-  mūzikas skolotājs

-  pirmsskolas izglītības metodiķis

Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi)

-  latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs

-  krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs

-  angļu un franču valodas skolotājs

-  angļu un vācu valodas skolotājs

-  angļu un krievu valodas skolotājs

-  vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs

-  mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs

-  matemātikas skolotājs

-  informātikas skolotājs

-  fizikas skolotājs

-  bioloģija skolotājs

-  speciālās izglītības skolotājs

-  sporta skolotājs

-  vēstures un sociālo zinību skolotājs

-  speciālās izglītības skolotājs bērniem ar dzirdes traucējumiem

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

-  strādāt pamata vai vidējās (vispārējās) izglītības iestādē

-  turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Pedagoģija, Valodniecība (ja

vismaz vienā izglītības līmenī ir iegūta filoloģiskā izglītība), E-studiju tehnoloģijas un

pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. paed. Linda Pavītola, profesore

Studiju programmas apakšvirzienu vadītāji

-  Pedagoģijas joma

Mg. paed. Jana Grava, lektore

22032158, jana.grava@liepu.lv

-  Speciālās izglītības joma

Dr.paed. Dina Bethere, asociētā profesore

26476297, dina.bethere@liepu.lv

-  Humanitāro zinātņu joma

Dr. paed. Diāna Laiveniece, profesore

29769476, diana.laiveniece@liepu.lv

-  Mākslas zinātņu joma

Dr. paed. Inta Klāsone, profesore

29141483, inta.klasone@liepu.lv

-  Matemātikas, informātikas, fizikas joma

Dr. math. Dace Kūma, docente

26305871, dace.kuma@liepu.lv

-  Dabaszinātņu joma

Dr.biol. Māra Zeltiņa, docente

63407735, 29425050, mara.zeltina@liepu.lv

-  Sporta joma

Dr.paed. Helēna Vecenāne, docente

29331724, helena.vecenane@liepu.lv

Kontakti

261 813 17; 261 674 20; 295 534 61

linda.pavitola@liepu.lv
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Programmas saturs

Teorētisko studiju obligātie kursi: Izglītības filozofija; Subjekta attieksmju sistēma personības 

aktivitātes kontekstā; Ilgtspējīgas attīstības psiholoģija; Personības socializācija: teorija un 

prakse; Holistiska personības attīstība izglītības praksē; Talanta attīstības aspekti mūsdienu 

izglītības kontekstā; Vides un veselības izglītība; Pedagoģiskās kultūras tendences 21.gs.; 

Svešvaloda

Pētnieciskā darba teorētiskie aspekti: Supervīzija doktora studijās; Kvalitatīvās un 

kvantitatīvās pētniecības metodes; Pētījumu datu apstrāde un analīze; Pētniecība iekļaujošā 

izglītībā; Biogrāfiskā pētniecība

Pētnieciskā darba praktiskie aspekti: Publikāciju sagatavošana/Referāti konferencēs; 

Promocijas darba tēmai pakārtotie izvēles kursi (zinātniskie semināri, kursi, apgūtie studiju 

kursi citās augstskolās u.c.). Docētāja prakse (stažēšanās Latvijas un ārzemju augstskolās)

Uzņemšanas prasības

Latvijā noteikts maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā, maģistra grāds humanitārajās, 

sociālajās, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība vai vismaz divu 

gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā

Iestājpārbaudījumi:

-  referāts par izvēlēto pētniecības tematu vai problēmu pedagoģijā vai zinātniska

publikācija izvēlētajā apakšnozarē (līdz 15 lpp.)

-  pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

Iegūstamais grāds

Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

- strādāt zinātniskās pētniecības

institūtā, izglītības vai

kultūras iestādē

Studiju programmas direktore

Dr. paed. Inta Klāsone, profesore

Kontakti

265 359 78

inta.klasone@liepu.lv

PEDAGOĢIJA
Izglītības zinātņu institūts

Akreditēta doktora studiju programma
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Sociālais darbs, tā ir profesionāla 

atbildība par situācijām, kuras sabiedrībā tiek 

uzskatītas par nevēlamām, ētisko dilemmu 

risināšana, izprotot krīzes situācijas. Tā ir 

profesija ar pienākumu pret klientu un 

sabiedrību, spēja būt tolerantam un 

empātiskam.

Liepājas Universitātes studiju programma 

“Sociālais darbinieks” vai “Sociālais darbs” dod 

ieguldījumu profesijas attīstībā, uztur 

darbinieku profesionalitāti un profesionālo 

ētiku, tiek pilnveidota personīgā izaugsme, 

paaugstināta profesionālā pašapziņa, apgūtas 

prasmes, ko izmantot darbā, motivējot 

klientus pārmaiņām.

Gunta Strunga

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes 

absolvente,

NVA projektu vadītāja



VADĪBAS UN
SOCIĀLO ZINĀTŅU
FAKULTĀTE



Vadības un sociālo zinātņu fakultāte ir viena no 

četrām Liepājas Universitātes fakultātēm, kurā ir 

iespējams iegūt mūsdienīgas zināšanas un aktuālas 

vadītāja prasmes, kas ļauj būt kompetentiem dažādu 

biznesa un sabiedrības vadības procesu un sevis 

pārvaldītājiem.

Liepājai kā kultūras pilsētai vienmēr būs vajadzīgi 

aktīvi un radoši kultūras vadītāji, bet kā tūrisma 

pilsētai – prasmīgi un izveicīgi tūrisma nozares vadītāji.

Savukārt biznesa un dažādu organizāciju vadītāja 

iemaņas ļaus būt ne tikai sava biznesa lēmumu 

pieņēmējiem, bet dos iespēju vadīt cilvēkresursus, 

ārējos sakarus, sabiedriskās attiecības un veidot 

komunikāciju ar dažādām institūcijām un kolektīvu.

Studējot Vadības un sociālo zinātņu fakultātē, ir 

iespēja teoriju pārbaudīt praksē un saprast, ka 

dažādus procesus var vadīt dinamiski, radoši un 

interesanti.

Dr. sc. admin. Inta Kulberga,

docente, VSZF dekāne

VADĪBAS UN
SOCIĀLO ZINĀTŅU
FAKULTĀTE
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Programmas saturs

Vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju un nozares teorētiskie kursi: Vadības 

teorija; Ekonomikas teorija; Finanšu teorija; Uzņēmējdarbība; Kultūras studijas; 

Pasaules literatūra un kultūra; Kultūrmārketings; Pasākumu loģistika u.c. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi: Kultūras identitāte; Pasaules un Baltijas 

mūzikas, mākslas, kino un teātra vēsture; Kultūrpolitika; Pasākumu organizēšanas 

metodika, scenārijs, režija un producēšana; Pasākuma audiovizuālais un tehniskais 

nodrošinājums; Dizaina menedžments un videomapings; Publicistika; Radošo 

industriju attīstība u.c. 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

-  GA (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

-  GA (atestātā/diplomā)  kultūras vēsturē vai mākslas vēsturē, vai mūzikas vēsturē

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē

2016., 2017., 2018. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās 

konferences Filozofijas sekcijā 2016., 2017., 2018. gadā

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs kultūras vadībā

Kvalifikācija

Kultūras darba vadītājs

Iespējas pēc bakalaura grāda un

kvalifikācijas ieguves

-  vadīt kultūras darbu valsts vai pašvaldības iestādē

-  izstrādāt radošus kultūras produktus vai

pakalpojumus, veikt uzņēmējdarbību, piedalīties

kultūrpolitikas vadlīniju izstrādē u.c.

-  turpināt studijas LiepU maģistra studiju

programmā Vadības zinības, Rakstniecības studijas

vai citā augstskolā Latvijā vai ārvalstīs

Studiju programmas direktors

Mg.oec. Uldis Drišļuks, lektors 

Kontakti

294 730 34; 634 077 37

uldis.drisluks@liepu.lv

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

KULTŪRAS VADĪBA
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Programmas saturs un apakšvirzieni

Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Uzņēmējdarbība; Mārketings; Finanšu 

grāmatvedība; Finanšu teorija; Biznesa vadības instrumenti; Starptautiskais 

mārketings; Pārmaiņu vadība; Svešvalodas; Korporatīvo pasākumu organizēšana; 

Civiltiesības un komerctiesības; Starpkultūru komunikācija  u.c.

Uzņēmējdarbības procesu vadība: Finanšu vadība; Vadības grāmatvedība; Vides 

ekonomika; Inovāciju ekonomika; Uzņēmējdarbības loģistika; Pakalpojumu 

mārketings; Uzņēmuma pārvaldības sistēmas; Darba tiesiskās attiecības u.c.

Cilvēkresursu vadība: Darba tirgus Latvijā un ES; Personāla lietvedība un darba 

organizācija; Personāla atlase un novērtēšana; Atalgojumu sistēma un algu 

grāmatvedība; Profesiju standarti un tos reglamentējošie dokumenti u.c.

Sabiedrisko attiecību vadība: Sabiedrisko attiecību metodes, vēsture un teorijas; 

Riska un krīžu komunikācija; Lobēšana; Tekstveide un rediģēšana; Angļu valoda 

sabiedriskajās attiecībās u.c.

Ārējo sakaru vadība: Loģistika un transportu menedžments; Tulkošanas teorija un 

metodika; Starptautiskās un salīdzināmās tiesības; Diplomātiskais protokols; Angļu 

valoda ārējo sakaru vadībā; Franču valoda ārējo sakaru vadībā u.c.

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs biznesa 

administrēšanā

Kvalifikācija

(atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

-  uzņēmuma un iestādes vadītājs

-  personāla vadītājs

-  sabiedrisko attiecību struktūrvienības

vadītājs

-  ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

Studiju programmas direktore

Dr.sc.admin. Inta Kulberga, docente

Kontakti

634 077 37

inta.kulberga@liepu.lv

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

BIZNESA UN
ORGANIZĀCIJAS VADĪBA
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Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas 

kopš 2004. gada:

Obligātās prasības:

- CE latviešu valodā

- CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildus prasības:

Uzņēmuma un iestādes vadītājs:

- GA vai VE/I matemātikā 

- GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību

priekšmetos

Personāla vadītājs:

- GA vai VE/I matemātikā 

- GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību

priekšmetos

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības 

vadītājs:

- GA vai VE/I latviešu valodā;

- GA vai VE/I svešvalodā;

- GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību

priekšmetos

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

- GA vai VE/I latviešu valodā;

- GA vai VE/I svešvalodā;

- GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību

priekšmetos

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas 

pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

Obligātās prasības:

- GA vai CE latviešu valodā

- GA vai CE svešvalodā vai STIP

svešvalodā

Papildu prasības:

Uzņēmuma un iestādes vadītājs:

- GA vai VE/I matemātikā ar vērtējumu

- GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību

priekšmetos

Personāla vadītājs:

- GA vai VE/I matemātikā 

- GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību

priekšmetos

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības 

vadītājs:

- GA vai VE/I latviešu valodā;

- GA vai VE/I svešvalodā;

- GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību

priekšmetos.

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

- GA vai VE/I latviešu valodā;

- GA vai VE/I svešvalodā;

- GA vai VE/I ekonomikas jomas mācību

priekšmetos

Priekšrocības:

Uzņēmuma un iestādes vadītājs,

Personāla vadītājs:

-  1. – 3. vietas ieguvējiem matemātikas vai

svešvalodu olimpiādē

2016., 2017., 2018. gadā

-  1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai

reģiona skolēnu zinātniskās konferences

Matemātikas, Informātikas, Ekonomikas vai

Fizikas sekcijā 2016., 2017., 2018. gadā

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs, 

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

-  1. – 3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un

literatūras vai svešvalodu olimpiādē 2016.,

2017., 2018. gadā 

-  1. – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai

reģiona skolēnu  zinātniskās konferences

Psiholoģijas vai Socioloģijas sekcijā 2016.,

2017., 2018. gadā

Iespējas pēc bakalaura grāda un 

kvalifikācijas ieguves

-  veikt iestādes, uzņēmuma vai atsevišķu

struktūrvienību vadītāja amata pienākumus

atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai

-  turpināt  studijas LiepU profesionālā

maģistra studiju programmā Vadības zinības

vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs
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Programmas saturs un apakšvirzieni

Tūrisma mārketings; Tūrisma vadība; Tūrisma loģistika; Kultūras tūrisms; 

Svešvalodas (angļu, vācu, krievu); Tūrisma ģeogrāfija; Tūrisma pamati;

Tūrisma uzņēmējdarbības procesi, Finanšu vadība; Stratēģiskā vadība;

Projektu izstrāde un vadība; Informācijas tehnoloģijas u.c.

Tūrisma vadība: Tūrisma organizācija un vadība; Ceļojumu organizācija un vadība; 

Viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadība; Starptautiskais tūrisms un globalizācija; 

Rezervācijas sistēmas tūrismā; Lauku tūrisma uzņēmumu vadība u.c. 

Rekreācijas vadība: Rekreatīvā ietekme un veselība; Rekreācijas veidi un līdzekļi 

tūrismā; Rekreācijas un atpūtas programmu organizēšana; Kurortoloģija un SPA; 

Rekreācijas tūrisma piedāvājuma vadība; Rekreācijas tūrisma pārvaldība Eiropā; 

Pasaules rekreācijas ģeogrāfija u.c.

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

-  CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām 

vajadzībām un ārvalstu personām:

-  GA (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

-  GA (atestātā/diplomā) ģeogrāfijā vai dabaszinībās un biznesa

ekonomikas pamatos

Priekšrocības:

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras,

svešvalodu olimpiādē 2016., 2017., 2018. gadā

-  1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts / reģiona skolēnu zinātniskās

konferences Ekonomikas sekcijā 2016., 2017., 2018. gadā

-  papildu (2 punkti) par profesionālo vidējo izglītību programmu grupā

Tūrisma un atpūtas organizācija

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi 

Nepilna laika neklātienes studijas –

4 gadi un 6 mēneši 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

-  tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs

-  tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

Iespējas pēc bakalaura grāda un

kvalifikācijas ieguves

-  strādāt ar tūrisma nozari saistītos uzņēmumos

vai iestādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, piemēram,

tūrisma informācijas birojos, tūrisma aģentūrās,

viesnīcās, dabas parkos, rekreācijas un aktīvās

atpūtas uzņēmumos, lidostās, ostās u.c.

-  strādāt valsts un pašvaldības institūcijās

-  vadīt ar tūrismu un rekreāciju saistītus

uzņēmumus

-  turpināt studijas LiepU maģistra studiju

programmā Vadības zinības, kā arī citās

augstskolās Latvijā vai ārvalstīs

Studiju programmas direktore

Mg.env.paed. Ilze Grospiņa, lektore

Kontakti

634 077 37

ilzegrospina@inbox.lv

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

TŪRISMA UN
REKREĀCIJAS VADĪBA
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Programmas saturs un apakšvirzieni

Modernā menedžmenta teorijas; Makroekonomika: analīze un politika; Ilgtspējīgas attīstības 

plānošana; Publiskās attiecības starpkultūru komunikācjā; Procesu efektivitātes metodika;

Inovāciju vadīšana; Finanšu vadība un kontrolings; Publiskās tiesības; Mobings u.c.

Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība;

Konfliktu vadība; Starptautiskais darījumu tirgus

Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; 

Kultūrpolitika; Publiskā pārvalde

Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā;

Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija; Izglītības ekonomika

Prakse uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā

Uzņemšanas prasības

Pilna laika klātienes studijās – 1 gads un 6 mēneši, Nepilna laika neklātienes studijās – 2 gadi

-  2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija

sociālajās zinātnēs, pakalpojumu jomā, izglītībā vai izglītības zinātnēs

-  cita 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Iestājpārbaudījums:

-  referāts (brīvi izvēlētas un aktuālas pētnieciskās problēmas apskats izvēlētajā

studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai

izglītības vadība, 5 –8 lpp.)

Priekšrocības:

-  personām, kuru bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums ir 10 vai 9 balles,

ir tiesības pieteikties studijām bez iestājpārbaudījuma

Pilna laika studijās – 2 gadi un 6 mēneši

-  akadēmiskā augstākā izglītība

Iestājpārbaudījums:

-  referāts (brīvi izvēlētas un aktuālas pētnieciskās problēmas apskats izvēlētajā

studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai

izglītības vadība, 8 -10 lpp.)

Budžeta un maksas studiju vietas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika klātienes studijas –

1 gads un 6 mēneši*

2 gadi un 6 mēneši**

Nepilna laika neklātienes studijas –

2 gadi*

Iegūstamais grāds

(atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam

1 gads un 6 mēneši, 2 gadi)

-  profesionālais maģistrs vadības zinībās

-  uzņēmējdarbības vadībā

-  sabiedrības vadībā

-  izglītības vadībā

(atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam

2 gadi un 6 mēneši)

- profesionālais maģistra grāds vadības zinībās

uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmuma

vadītāja kvalifikācija

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

-  strādāt valsts vai pašvaldības  iestādē

-  nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos

pārvaldības līmeņos

-  turpināt studijas LiepU doktora studiju

programmās vai citā augstskolā Latvijā

vai ārzemēs

Studiju programmas direktore

Dr. sc. administr. Inese Lūsēna-Ezera,

asociētā profesore

Kontakti

265 246 39; 634 077 37

inese.lusena-ezera@liepu.lv

VADĪBAS ZINĪBAS
Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

* Personām ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību. Iegūst tikai profesionālo maģistra grādu

** Personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību.



Neapšaubāmi, studiju videi ir liela nozīme, 

bet vēl lielāka nozīme, manuprāt, ir šīm 

īpašajām attiecībām starp studējošajiem un 

pasniedzējiem ‒ tam, cik studējošais vēlas un 

ir spējīgs paņemt, un tam, cik pasniedzējs 

vēlas un ir spējīgs dot.

Man studiju laikā bija gods un vienreizēja 

iespēja iepazīt un apgūt zināšanas pie 

vairākām pasniedzējām - spilgtām 

personībām, kuras, redzot pieprasījumu un 

mūsu kursa atdevi, vēlējās un spēja sniegt 

daudz vairāk nekā kursu programmās 

ierakstīts. Aizraujot ikvienā lekcijā, viņas deva 

pamatu spēt palūkoties daudz tālāk un 

plašāk, iedrošināja pieņemt jaunus 

izaicinājumus un, pats galvenais, iedvesmoja 

noticēt sev pašiem, liekot saprast, ka tās 

barjeras, kuras mums traucē augt vēl tālāk, ir 

tikai mūsu pašu veidotas.

Uldis Zupa,

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes 

absolvents,

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras

“Liepājas sabiedriskais transports” direktors



ĀRPUSSTUDIJAS
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Maini dzīvi, domā plašāk – ar šādiem vārdiem katru semestri LiepU studenti tiek 

iedrošināti doties Erasmus+ mobilitātē ārvalstīs! Šo iespēju ik gadu izmanto ap 50 LiepU 

studentu.

Erasmus+ mobilitātes programmā Liepājas Universitātes studentiem ir iespēja doties 

studēt no trim līdz divpadsmit mēnešiem uz kādu no astoņdesmit LiepU 

partneraugstkolām divdesmit valstīs. Erasmus+ studijas dod iespēju gūt vērtīgu 

akadēmisko, darba, valodas un kultūras pieredzi. Mobilitāte sekmē kvalificētu, atvērtu un 

starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo  profesionāļu  izglītošanu.

Studentiem ir iespēja veikt mācību praksi no diviem līdz divpadsmit mēnešiem kādā 

ārvalstu organizācijā vai uzņēmumā – šo iespēju izmanto aizvien vairāk studentu. Lai 

praksē pārbaudītu augstskolā iegūtās zināšanas, visu programmu studentiem, iesniedzot 

pieteikumu pēdējā studiju gadā, ir iespēja doties pēcstudiju praksē. Studiju un prakses 

periods tiek atzīts LiepU un tam tiek piešķirta stipendija.

Pieteikšanās studiju un prakšu mobilitātei notiek LiepU Ārzemju sakaru daļā (Lielajā 

ielā 14, 218. kab.) divas reizes gadā, trīs nedēļu laikā pēc Erasmus+ informatīvajiem 

semināriem.

Mg. math. Patriks Morevs,

LiepU galvenais speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos

Kontakti

634 077 62

acentrs@liepu.lv; erasmus@liepu.lv

www.liepu.lv/lv/48/erasmus

facebook: Liepaja University - International Office 

twitter: @LiepU_int

ERASMUS+
studentu mobilitāte
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LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā plašu pakalpojumu klāstu 

interesentiem ar vidējo vai augstāko izglītību gan Liepājā, gan 

ārpus tās.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

-  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A un B

programmas

-  Ārstniecības personāla tālākizglītības programmas

-  Profesionālās pilnveides izglītības programma C

kategorijas sporta speciālistiem

-  Profesionālās pilnveides izglītības programmas augstskolu

mācībspēkiem

-  Biznesa ekonomika un tirgus vadības programma

uzņēmumu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un

mazo uzņēmumu vadītājiem

-  Programmas bērnu tiesību aizsardzībā

Neformālās izglītības programma “Mazā Akadēmija”

-  Svešvalodu kursi (angļu, vācu, franču, spāņu valoda)

-  Digitālo prasmju pilnveides kursi

-  Zīmēšana un gleznošana interesentiem ar un bez

priekšzināšanām

-  Psiholoģijas kursi sevis pilnveidošanai

-  Pašnodarbinātas personas tiesiskie pamati un

grāmatvedības organizācija

Piedāvājam interesentiem ar vidējo vai augstāko izglītību iegūt 

sev noderīgas vai karjerai nepieciešamas zināšanas, prasmes un 

iemaņas,  apmeklējot LiepU bakalaura vai maģistra pilna vai 

nepilna laika studiju kursus klausītāja statusā

Ilma Neimane,

LiepU Mūžizglītības nodaļas vadītāja

Kontakti

634 077 50, ilma.neimane@liepu.lv,

www.liepu.lv/muzizglitiba

MŪŽIZGLĪTĪBAS NODAĻA
Bibliotēka ir vieta, kur lasīt grāmatas un periodiku, izmantot 

elektroniskos resursus, kur gatavoties semināriem, strādājot kopā ar 

studiju biedriem, kur rakstīt referātu vai vienkārši apmesties kādā klusākā 

stūrītī, gaidot lekcijas. Mēs esam, lai sniegtu padomu un atbalstu studijām 

un pētniecībai!

Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, vispārējā brīvpieejas lasītava, 

elektronisko resursu lasītava un nozaru lasītavas Liepājas Universitātes 

(LiepU) pētniecības struktūrvienībās. Bibliotēkai ir elektroniskais katalogs 

(ALISE), kuru ir vienkārši lietot viedtālrunī un citās portatīvajās ierīcēs 

(https://alise.liepu.lv). Elektroniskajā katalogā var atrast ziņas par 

nepieciešamo iespieddarbu, rezervēt to darbam lasītavā vai līdzņemšanai 

abonementā, var apskatīt, cik un kādi iespieddarbi ir paņemti, kad tie 

jāatdod, kā arī pagarināt lietošanas termiņu.

Lai daudzveidīgāk meklētu un izmantotu informācijas resursus, 

bibliotēkā ir abonētās datubāzes Letonika, EBSCO, EBSCO eBooks Collection, 

Cambridge Journals Online, Science Direct, Scopus un Web of Sciences. 

Datubāzes reģistrētiem lietotājiem ir pieejamas arī ārpus LiepU datortīkla.

LiepU bibliotēka piedāvā Starpbibliotēku abonementa (SBA) un 

starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga 

sadarbība ir izveidota ar dokumentu piegādes servisu SUBITO, Latvijas 

Nacionālo bibliotēku un citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. Bibliotēkā ir 

pieejami kopēšanas, skenēšanas, drukāšanas un iesiešanas pakalpojumi.

Bibliotēkas darba laikā lasītāji var saņemt un izsniegt iespieddarbus 

patstāvīgi, izmantojot SelfCheck iekārtu. Ārpus bibliotēkas darba laika atdot 

paņemtos iespieddarbus ir iespējams, izmantojot universitātes vestibilā 

esošo book-drop box. Ja kādu māc šaubas – mest vai nemest izdevumu 

kastē, droši dariet to, jo katrā grāmatā ir unikāls svītrkods, pēc kura 

grāmata un tās lasītājs tiks atpazīti.

Dr. philol. Līga Krūmiņa

LiepU bibliotēkas direktore

Kontakti

26333268 direktore, 20233675 abonements, lib@liepu.lv

BIBLIOTĒKA
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Studentu padome ir organizācija, kas pārstāv studentu intereses gan Liepājas 

Universitātē, gan ārpus tās. Organizācijas galvenais uzdevums ir rūpēties par katra 

studējošā labsajūtu.

Studentu padomē var iesaistīties tie, kuri vēlas pilnveidoties un veidot interesantāku 

studiju laiku sev un citiem. Mēs sniedzam iespējas, no kurām var iegūt jaunus kontaktus 

un praktisku pieredzi, līdz ar to nodrošinot vidi idejām un vietu izaugsmei. Katru nedēļu 

tiek rīkotas sēdes, kurās ikviens studējošais var izteikt savu viedokli un iesaistīties 

universitātes pilnveidē, kā arī gūt pieredzi un iemaņas dažādu pasākumu rīkošanā. 

Ja vēlies savus studiju gadus padarīt aizraujošākus, gūt jaunus draugus un pozitīvas 

emocijas, kā arī pierādīt sevi un savas spējas dažādos pasākumos, tad zini, ka Studentu 

padomes durvis Tev vienmēr ir atvērtas. Droši nāc un piebiedrojies mūsu komandai! 

Gaidām Tevi Liepājas Universitātes galvenās ēkas 125. kabinetā (Lielā iela 14).

Mēs zinām – LiepU ir atslēga tavai izaugsmei. Pārliecinies par to, uzdrošinoties un 

pierādot sevi Studentu padomē!

Brigita Laura Meķe,

LiepU Studentu padomes priekšsēdētāja

Kontakti

634 077 39

studentu.padome@liepu.lv

STUDENTU PADOME
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Liepājas Universitātes sieviešu koris „Atbalss” ir panākumiem un skaistiem notikumiem 

bagāts kolektīvs, kas ar patiesu jaunības dzirksti un studentisku garu jau 59 gadus neatlaidīgi 

kopj latviešu tautas kultūras tradīcijas un vērtības, parādot tās visai pasaulei. 

Koris ir daudzu starptautisku konkursu laureāts - 2017. gadā izcīnīta Zelta medaļa folkloras 

kategorijā “Nāciju Grand Prix 2017” Berlīnē, Vācijā, 2016. gadā iegūta 1. vieta laicīgās mūzikas 

kategorijā XI starptautiskajā studentu koru konkursā „Paparac kvetka 2016” Minskā, 

Baltkrievijā, 2015. gadā izcīnīts Eiropas čempiona tituls un Zelta medaļa 2. Eiropas Koru 

olimpiādē un Zelta medaļa „Nāciju Grand Prix 2015” folkloras kategorijā Magdeburgā, Vācijā, 

2014. gadā iegūta Zelta medaļa 8. Pasaules koru olimpiādē sieviešu kamerkoru čempionu 

kategorijā Rīgā – tie ir notikumi, par kuriem kora „Atbalss” galvenā diriģente Ilze Valce saka: 

„Nevar izmērīt cilvēka sirdi, jo tas, ko mēs pieredzējām, ir sirds kultūra.”

Kopš kora „Atbalss” dibināšanas 1959. gadā tas piedalījies visos Baltijas valstu studentu 

Dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kā arī 

Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumos.

2018. gadā koris “Atbalss” piedalīsies 18. Baltijas valstu Studentu Dziesmu un deju svētkos 

Tartu, Igaunijā un Latvijas simtgades zīmē notiekošajos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu 

svētkos Rīgā, Mežaparka estrādē.

2018./2019. gada sezonā sieviešu koris “Atbalss” atzīmēs 60 gadu jubileju. 

Mg. muz. Ilze Valce,

LiepU sieviešu kora „Atbalss” mākslinieciskā vadītāja,

Mg. paed. Olga Blauzde,

LiepU sieviešu kora „Atbalss” diriģente

Kontakti

265 984 76; 295 570 33

ilze.valce@liepu.lv, olga.blauzde@liepu.lv 

SIEVIEŠU KORIS „ATBALSS”
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Liepājas Universitātes Tautas deju kolektīvs „Banga” dibināts 2009. gada 18. 

martā – Liepājas dzimšanas dienā. Liepājā – pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, 

kura atrodas jūras krastā, pilsētā, kurā jūra uzbango. Tāpēc nosaukums „Banga” 

radies pavisam dabiski, raksturojot vidi, kurā kolektīvs strādā, dzīvo un gūst 

prieku dejojot. Kolektīva ritmu un viļņus veido jaunieši, kuri ir enerģijas pilni, 

kuriem sirdij tuvs dejas solis ar vēlmi izpausties dejā.

Deviņu gadu darbības laikā ir sniegti koncerti Latvijā un ārvalstīs – Lietuvā, 

Zviedrijā, Turcijā. Nozīmīgākie notikumi kolektīva dzīvē ir dalība divos Baltijas 

valstu studentu Dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, Vispārējos latviešu 

Dziesmu un Deju svētkos 2013. gadā, TDK „Banga” 5 gadu jubilejas koncertā, 

dalība deju uzvedumā „Pavasara nakts mistērija” Valkas estrādē, Kurzemes 

novada Deju svētkos Liepājā un deju uzvedumā „Gredzenus mijot” Cēsīs, kā arī 

ļoti daudzos citos kolektīvam svarīgos pasākumos.

Šīs sezonas prioritāte ir gatavošanās XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI  

Deju svētkiem, kā arī  XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem 

„Gaudeamus”, kuri šogad norisināsies Tartu (Igaunija). Kolektīvs ir apņēmības 

pilns, tāpēc devītā sezona būs notikumiem bagāta.

Kristīne Kārkliņa,

LiepU TDK „Banga” un VPDK „Bandzenieki” dibinātāja un vadītāja

Kontakti

296 075 74

banga@liepu.lv

www.banga.liepu.lv

TAUTAS DEJU KOLEKTĪVS
„BANGA”

VIDĒJĀS PAAUDZES
DEJU KOLEKTĪVS

„BANDZENIEKI”
Īpašs brīdis TDK „Banga” bija 2012. gada

19. septembris, kad Liepājas Universitātes dejotāju 

saimei pievienojās „Bandzenieki” – vidējās paaudzes 

dejotāji, izvēloties savus vakarus pavadīt roku rokā,

no sirds izdejoties un skaidri pateikt: „Kas grib, tas var!”

Kolektīvs piedalījies Valsts mēroga notikumos – 

Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos 

„Gaudeamus” Daugavpilī, VIII vidējās paaudzes dejotāju 

svētkos Jelgavā un Kurzemes novada Deju svētkos 

Liepājā, kā arī citos pasākumos, kuros var sniegt dejas 

doto spēku.

Šīs sezonas galvenais uzdevums ir gatavošanās XXVI 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem un 

XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem 

„Gaudeamus” Tartu, taču dejotājiem šī sezona ir īpašāka 

par citām, jo tiks atzīmēta kolektīva piecu gadu jubileja, 

kura tiks svinēta ar skaļu un atmiņā paliekošu koncertu.
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FLORBOLS 

Vadītājs 

Mg. sc. educ. Aivis Tālbergs, lektors

Kontakti

265 204 36, aivis.talbergs@liepu.lv

BASKETBOLS (SIEVIEŠU)

Vadītāja 

Elza Anna Grahoļska,

LiepU SP sporta virziena vadītāja

Kontakti

28790008, elzuks27@gmail.com

FRISBIJS

Vadītājs

Edgars Tīfentāls, LiepU students

Kontakti

271 608 89, edgarstifentals@inbox.lv

FITNESS

Vadītāja

Dr paed. Helēna Vecenāne, docente

Kontakti

634 544 91; 293 317 24

helena.vecenane@liepu.lv

SPORTS
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