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I Daļa. Informācija par augstskolu/ koledžu 

1.1. Pamatinformācija par augstskolu/ koledžu un tās stratēģiskajiem attīstības virzieniem, 
ietverot šādus punktus (īss augstskolas/ koledžas raksturojums; misija un vīzija; īstenotie 
studiju virzieni un studiju programmu skaits tajos; vispārīga informācija par augstskolas/ 
koledžas filiālēm; studējošo skaita augstskolā/ koledžā dinamika novērtēšanas periodā; 
augstskolas/ koledžas attīstības stratēģija - norādīt galvenos attīstības mērķus un darbības 
virzienus) 

1.2. Augstskolas/ koledžas pārvaldības struktūras, galveno lēmumu pieņemšanā iesaistīto 
institūciju, to sastāva (procentuāli pēc piederības, piemēram, akadēmiskais personāls, 
administrācijas pārstāvji, studējošie) un šo institūciju pilnvaru raksturojums. 

1.3. Kvalitātes politikas īstenošanas mehānisma raksturojums un procedūras augstākās 
izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādē un 
pilnveidē iesaistīto pušu un to lomas raksturojums. 

1.4. Aizpildīt tabulu par augstskolas/ koledžas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
atbilstību Augstskolu likuma 5. punkta 2.1.daļā norādītajam. Sniedzot pamatojumu 
norādītajai atbildei, t.sk. iespējams norādīt uz atbilstošo pašnovērtējuma ziņojuma nodaļu, 
kurā iekļautā informācija liecina par konstatēto atbilstību, neatbilstību vai daļējo atbilstību. 
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II Daļa. Studiju virziena raksturojums 

1. Studiju virziena pārvaldība 

1.1. Studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmu izveides ekonomiskais un/ vai sociālais 
pamatojums, studiju programmu savstarpējās sasaistes novērtējums, kā arī analīze par 
studiju programmu nozīmi (unikalitāti) salīdzinājumā ar citām līdzīgām studiju 
programmām Latvijā un ārvalstīs. 

Sākot ar 2013. gada 02. septembri LiepU Vadības un sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk 
– VSZF) līdz 2016. gadam īstenoja studiju programmas divos studiju virzienos „Vadība, 
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un "Viesnīcu un restorānu serviss, 
tūrisma un atpūtas organizācija". 

Iepriekšējā studiju virziena pašnovērtējuma periodā, studiju virzienā "Vadība, 
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" tika realizētas sekojošas studiju 
programmas:  

 profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa un organizāciju vadība" ar 
specializācijas apakšvirzieniem: uzņēmējdarbības procesu vadība; cilvēkresursu 
vadība; loģistikas vadība; organizāciju socioloģija,  

 profesionālā bakalaura studiju programma "Komunikāciju vadība" ar 
specializācijas apakšvirzieniem: sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs; 
ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs; masu mediju uzņēmumu un iestāžu vadītājs,  

 profesionālā bakalaura studiju programma "Kultūras vadība", 

 profesionālā maģistra studiju programma "Vadības zinības" ar specializācijas 
apakšvirzieniem: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība, izglītības vadība.  

 
Savukārt, studiju virzienā "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas 

organizācija" tika realizēta  

 profesionālā bakalaura studiju programma "Tūrisma vadība un rekreācija" ar 
specializācijas apakšvirzieniem: tūrisma vadība; veselības tūrisms; radošās 
industrijas tūrismā.  

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) norādījumam par valsts budžeta 
finansēto studiju vietu piešķiršanas principiem 2016. gadā (un arī turpmākajiem 3 – 4 
gadiem), kā arī izvērtējot studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība” attīstības plāna 2014. – 2018. gadam izvirzītās prioritārās darbības, studiju 
virzienu pašnovērtējuma pārskata periodā (2013. - 2016.) tika novērtēta profesionālo 
bakalaura studiju programmu atbilstība darba tirgus prasībām, t.sk., programmās piedāvāto 
profesionālo specializāciju nepieciešamība un īstenošana.  

Tāpēc, kopš 2016./2017. studiju gada, atbilstoši Uzņēmuma vadītāja/vadītāja vietnieka, 
Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja un Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja 
profesiju standartiem, studiju programma “Komunikācijas vadība” tiek īstenota kā 
profesionālās specializācijas virziens/studiju programmas apakšvirziens studiju 
programmā “Biznesa un organizācijas vadība”, kurā arī tiek veiktas būtiskās izmaiņas. 
Rezultātā, sākot ar 2016./2017. studiju gadu profesionālā bakalaura studiju programmā 
"Biznesa un organizāciju vadība" tiek realizētas sekojošas specialaizācijas/apakšvirzieni: 
uzņēmējdarbības procesu vadība; cilvēkresursu vadība; sabiedrisko attiecību 
struktūrvienības vadība; ārējo sakaru struktūrvienības vadība.  
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Savukārt, studiju programma "Tūrisma vadība un rekreācija", kas iepriekš tika realizēta 
studiju virzienā "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija", sākot ar 
2017./2018. studiju gadu, tiek īstenota studiju virzienā “Vadība, administrēšana un 
nekustamo īpašumu pārvaldība” kā profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma 
un rekreācijas vadība” ar specializācijām/apakšvirzieniem: tūrisma vadība; rekreācijas 
vadība, saskaņā ar Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) Studiju akreditācijas 
komisijas lēmumu no 26.09.2017. Lai turpmāk īstenotu darba tirgum un reģiona interesēm 
pilnveidotu profesionālā bakalaura studiju programmu “Tūrisma un rekreācijas vadība”, 
izmaiņu veikšana tika cieši saistīta ar Uzņēmuma vadītāja profesiju standartu, kas ņemts 
par pamatu un izvērtēts diskusijā ar nozares speciālistiem un pašvaldības pārstāvjiem, 
vērtējot standartā paredzētās kompetences uzņēmumu praktiskās darbības ietvaros un 
veidojot mijiedarbību starp vadībzinātnes, tūrisma un rekreācijas jomas teorētiskiem un 
profesionālās specializācijas kursiem. 

Izmaiņas tika veiktas atbilstoši arī Liepājas Universitātes studiju un mūžizglītības 
mērķim: īstenot reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā 
konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības pilna 
cikla un reģionālajai specializācijai atbilstošajos studiju virzienos un prioritārām rīcībām 
to sasniegšanā, kas vērstas arī uz studiju programmu un studiju virzienu skaita 
samazināšanas iespējām līdz 2020.gadam (saskaņā ar Liepājas Universitātes attīstības 
stratēģiju 2016. – 2020. gadam - 2016. gadā tika īstenoti 10 studiju virzieni, bet 
rezultatīvais rādītājs 2020. gadā – ne vairāk 8 studiju virzieni. 

Liepājas Universitātes (LiepU) attīstības stratēģijā 2016.–2020. gadam (pieejams: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf) ir 
akcentēti trīs prioritārie attīstības virzieni: 

 studijas un mūžizglītība, 

 zinātniskā darbība un 

 inovācijas un pārvaldības attīstība (cilvēkresursu, projektu, finanšu, 
infrastruktūras, informācijas pārvaldība). 

Pašreiz LiepU Vadības un sociālo zinātņu fakultātē tiek īstenots viens studiju virziens: 
“Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, kurā tiek īstenotas šādas 
studiju programmas: 

 profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un organizācijas vadība”,  

 profesionālā bakalaura studiju programma “Kultūras vadība”,  

 profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un rekreācijas vadība”,  

 profesionālā maģistra studiju programma “Vadības zinības”. 
Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” īstenotās 

studiju programmas ar specializāciju kombinācijām programmu ietvaros dod iespēju 
elastīgi reaģēt uz pieprasījumu darba tirgū, realizējot arī Kurzemes reģiona prioritātes. 

Piemēram, 13.03.2018., Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, studiju prorektore 
Māra Zeltiņa, Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Kulberga un fakultātes 
mācībspēki tikās ar Liepājas domes priekšsēdētāja vietniekiem Ati Deksni un Ģirtu 
Kronbergu, lai pārrunātu kādi speciālisti pilsētai ir nepieciešami, ar ko vajadzētu diskutēt, 
lai saprastu, ģeogrāfiski, kurā virzienā attīstās Liepājas tūrisms un kultūras tūrisms, un kur 
iederētos universitātes sagatavotie speciālisti. Lai novēstu nepilnības, LiepU ir organizējusi 
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dažādas apspriedes un tikšanās ar praktizējošiem nozares ekspertiem, piemēram, 
03.04.2019., Liepājas Universitātes rektore Dace Markus un studiju programmas ”Kultūras 
vadība” programmas direktors Uldis Drišļuks tikās ar Ventspils Augstskolas rektoru Kārli 
Krēsliņu un koncertzāles ”Lielais dzintars” valdes priekšsēdētāju Timuru Tomsonu, lai 
kopīgi diskutētu par sakaru stiprināšanu pētniecībā. 

10.12.2019. Vadības un sociālo zinātņu fakultātes vadība un mācībspēki tikās ar nozares 
speciālistiem, lai saprastu, kā nākotnē jāattīstās uzņēmējdarbības studiju programmām, 
kuras nodrošina fakultāte. Diskusijā iesaistītie runāja par to, vai ir nepieciešama 
uzņēmējspēju attīstība kultūrā, vai tūrisma virzienā ir nepieciešams saglabāt esošos divus 
specializācijas virzienus, kā vērtēt absolventu nodarbinātību pilsētā un viņu kompetenci, 
kādi vadītāji ir nepieciešami – ar vispusīgām vai specifiskām zināšanām. 

12.12.2019., Liepājas Universitātē uz tikšanos tika aicināta Eiropas Parlamenta deputāte 
– Kultūras un izglītības komitejas viceprezidente, bijusī kultūras ministre Dace Melbārde, 
vizītē piedalījās rektore Dace Markus, Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta 
Kulberga un studiju programmas “Kultūras vadība” direktors Uldis Drišļuks. Tikšanās 
reizē tika pārrunāta kultūras speciālistu, ko māca Liepājas Universitāte, sagatavotība un 
studiju programmu izstrādes nianses. 

Savukārt, 2020./2021. studiju gadā klātienes tikšanās ar sadarbības partneriem un 
uzņēmējiem tika ierobežotas Covid-19 pandēmijas dēļ, un studiju process norisinājās 
vairāk attālinātā režīmā, kā klātienē. 

Studiju programmas tiek īstenotas Liepājas pilsētas, Kurzemes un Latvijas valsts 
attīstībai svarīgo nozaru kontekstā, t.sk. radošo industriju attīstības tendencēm Latvijā, 
Kurzemes reģionā un Liepājā, ciešā mērā saistot to ar darba tirgū nepieciešamajām 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm uzņēmējdarbībā, kultūras un komunikācijas vadībā, 
tūrisma un rekreatīvo pasākumu piedāvājumu izstrādāšanai un to organizēšanai. 

Studiju virzienā iekļauto studiju programmu salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju 
programmām Latvijā un ārvalstīs regulāri tiek veikts ar LiepU partneraugstskolām, ar 
kurām jau ilgstoši ir notikusi sadarbība programmu ilggadējā attīstības ceļā (piemēram, BA 
Turība, Vidzemes augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Tehniskā 
universitāte, Ventspils augstskola, Klaipēdas universitāte u.c.) vai augstskolām ar kurām ir 
attīstītas Erasmus+ programmas iespējas. 

Salīdzinot virzienā īstenotās studiju programmas ar citām līdzīgām studiju programmām 
Latvijā un pasaulē, secināms, ka programmas piedāvā līdzīgu vispārizglītojošo studiju 
kursu saturu un nozares specifikai atbilstošos kursus, kas ir likumsakarīgi, ievērojot 
profesiju standartu prasības, tomēr katra programma rod arī savus unikālos risinājumus un 
piedāvājumus. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Biznesa un organizāciju vadība” 
piedāvātie studiju apakšvirzieni jau sākotnēji vienmēr ir atšķīrusies ar specializēšanos 
noteiktos uzņēmējdarbībai aktuālos funkcionālos procesos (personāls, komunikācija, 
finanses, loģistika u.tml.), kas šobrīd likumsakarīgi ir iestrādāts arī aktualizētajos profesiju 
standartos (piemēram, izveidojot atsevišķu standartu funkcionālam vadītājam ar profesijas 
kartēm, kā to paredz Latvijas normatīvie akti).  

Kā uzņēmējdarbībai aktuāla, papildus tradicionālajām personāla un uzņēmuma vadītāja 
kvalifikācijām, līdz 2022./2023. studiju gadam, tiks realizēta arī sabiedrisko attiecību 
struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas ieguve, kas līdz šim brīdim LiepU sniedz 
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priekšrocības kvalitātes ziņā tieši no piesaistīto mācībspēku puses, programmas realizācijā, 
iesaistot vienu no pirmajām doktora grāda ieguvējām sabiedrisko attiecību jomā Latvijā - 
docenti I.Sprici, attīstot sadarbību ar profesori S.Veinbergu un zinātniskā grāda 
pretendentu komunikāciju zinātnē U.Zupu.  

Programmas saturu laika gaitā papildinājuši studiju kursi gan komandas darba prasmju 
attīstībai (prof. I.Lūsēna Ezera – promocijas darbs ticis izstrādāts par komandas darba 
principiem), gan talantu vadībai un karjeras izaugsmei, komunikācijas teoriju un 
dokumentu pārvaldības, digitalizācijas un e-komunikācijas jomā. Spēcīgi tiek īstenota 
kvantitatīvo metožu apguve vadībā un loģistikas jautājumu apguvē (ietverot ne tikai 
vietējo, bet arī starptautisko praksi). Programmā pēctecīgi un pārdomāti tiek veikta studiju 
darbu un prakšu organizācija, uzdevumu ziņā, ievērojot apgūto studiju saturu. Studiju 
darbu izstrāde tiek organizēta kā problēmpētījumi sadarbībā ar reģiona uzņēmumiem 
(piemēram, AS Liepājas Papīrs, LSEZ uzņēmumi, AS TIAMO, u.tml.).  

Līdzīga rakstura iestrādnes tiek īstenotas arī studiju programmā “Kultūras vadība”, kur 
programmas īstenošana notiek roku rokā ar jomas profesionāļiem (Lielais Dzintars, 
Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas Teātris, u.tml.), kuru vadošie speciālisti ir iesaistīti 
virknē studiju kursu docēšanā. Tādējādi programmā ienesot zināšanas par aktuālākiem 
kultūras jomas procesiem, notikumiem un tendencēm. Parādot kultūras jomas 
daudzveidību, programmā ietverti tādi visnotaļ atšķirīgi studiju kursi kā “Pasaules 
literatūra un kultūra”, “Latvijas un pasaules kino vēsture”, “Dejas māksla un horeogrāfija”, 
“Pasaules un Latvijas mūzikas vēsture”, mūzikas un dizaina menedžments.  

Uzņēmība un vadības prasmes tiek attīstītas tādos no citām augstskolām salīdzinoši 
atšķirīgos studiju kursos, kā: “Pasākumu loģistika”, “Kvantitatīvās metodes vadībā”, 
“Biznesa plāna izstrāde”, “Kultūras institūciju pārvaldība”. Kultūras institūciju pasūtījumu 
pētījumi lielākoties atspoguļojas studiju programmas noslēguma darbos. Līdzšinēji 
pētījumi veikti kā sadarbībā ar LOC, tā koncertzāli Lielais Dzintars, LBN un pilsētas 
Kultūras pārvaldi. Sev aktuālos pētījumos studentus ir iesaistījuši kā reģionā strādājošās 
bibliotēkas, tā muzeji. 

Sadarbības ziņā, īstenojot programmas kursu saturu ar vietējo reģiona uzņēmumu 
atbalstu, neatpaliek arī virzienā pārstāvētā studiju programma “Tūrisma un rekreācijas 
vadība”. Nozares praktiķi ir iesaistījušies tādu studiju kursu docēšanā, kā: “Tūrisma 
pamati” un “Lauku tūrisma uzņēmumu vadība” (SIA Lavander villa īpašniece Z.Gusta), 
“Rekreācijas un atpūtas programmu organizēšana” (SIA Ūdens putni īpašnieks J.Gulbis), 
“Inovācijas starptautiskā tūrismā” (koncertzāles Lielais dzintars Mārketinga un pārdošanas 
daļas vadītāja, bijusī Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja, vēlāk zinātkāres centra 
“Zinoo” vadītāja I.Hmieļevska) u.c.  

Par galvenajām unikālajām pazīmēm salīdzinot studiju programmas saturu ar citām 
augstskolām, izdalāma tādu studiju kursu īstenošana, kā “Radošo industriju tūrisma 
produkta attīstība”, modulis "Rekreācijas piedāvājums tūrismā" (Pasaules rekreācijas 
ģeogrāfija, Kurortoloģija un SPA, Rekreācijas tūrisma piedāvājuma vadība) un modulis 
“Rekreācijas tūrisma pārvaldība” (Rekreatīvā ietekme un veselība, Rekreācijas tūrisma 
pārvaldība Eiropā, Sadarbības un attīstības modeļi rekreācijas tūrismā), kas par unikālu 
zināmā mērā padara arī pašu rekreācijas vadības studiju apakšvirzienu. 

Savu piedāvāto studiju virzienu un iegūstamo vadībzinātņu grādu ziņā unikāla ir arī 
profesionālā maģistra studiju programma “Vadības zinības”, piedāvājot ne tikai maģistra 
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grāda ieguvi uzņēmējdarbības vadības, bet arī sabiedrības vadības vai izglītības vadības 
jomās. Šis apstāklis tiem interesentiem, kuri ieguvuši iepriekšēju izglītību īstenotajās 
programmās, dod iespēju vai nu turpināt izvēlēto virzienu vai mērķtiecīgāk to mainīt 
(visbiezāk šādi tiek izmantota iespēja studēt tālāk uzņēmējdarbības, vai sabiedrības vadības 
virzienā), papildinot savu jau iegūto profesionālo kompetenci.  

Kvalitatīvu studiju programmas piedāvājuma īstenošanu nodrošina tieši attiecīgās 
jomas profesūras un doktoru piesaiste studiju kursu docēšanā (piemēram, prof. I.Lūsēna-
Ezera, prof. S.Jēgere, prof. S.Veinberga, asoc. prof. D.Vasiļevska, asoc. prof. U.Libkovska 
u.c.). Studiju programmas satura ziņā no citiem salīdzinātajiem izglītības piedāvājumiem, 
atšķirīgākie un unikālākie ir studiju kursi: “Makroekonomika: analīze un politika”, 
“Modernās menedžmenta teorijas”, “Publiskās attiecības starpkultūru komunikācija”, 
“Procesu efektivitātes metodika”, “Publiskā pārvalde”, “Izglītības vadības teorija un 
prakse”.   

Salīdzinot studiju programmu realizāciju, līdzšinēji LiepU VSZ fakultātes 
administrētajā virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 
ietvertajās programmās studiju ilgums ir bijis salīdzinoši lielāks kā partneraugstskolām.  

Izdiskutējot šo jautājumu gan mācībspēku, gan studējošo starpā, ir rasti risinājumi 
studiju laika optimizēšanai studiju ilguma samazināšanas ziņā, un 2020./2021. studiju gada 
ietvaros notikušajā virziena akreditācijas procesā ir iegūts AIKA atzinums par studiju 
programmu realizācijas laika saīsināšanu: 

 profesionālā bakalaura studiju programmās “Biznesa un organizāciju vadība”, 
“Kultūras vadība”, “Tūrisma un rekreācijas vadība” nepilna laika studiju formā 
kopējais studiju ilgums ir saīsināts no 4 gadi un 6 mēneši uz 4 gadi un 4 mēneši, 

 profesionālā maģistra studiju programmā “Vadības zinības” pilna laika studiju formā 
studiju ilgums ir saīsināts no 1 gads un 6 mēneši uz 1 gads (studējošajiem, kuri 
iepriekš ir ieguvuši 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai 5. līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju sociālajās zinātnēs, pakalpojumu jomā, izglītībā vai 
izglītības zinātnēs vai arī cita 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība) un no 2 gadi 
un 6 mēneši uz 2 gadi (studējošajiem ar iepriekš iegūtu augstāko akadēmisko 
izglītību). 

 
Noteikti ir jāuzsver, ka ievērojot fakultātes noteiktās stratēģiskās attīstības prioritātes: 

sagatavot augsti kvalificētus jomas speciālistus reģiona vajadzībām un interesēs, 
programmu absolventiem vienmēr tiek nodrošināta tieši profesionālās izglītības, un, 
atbilstoši – kvalifikācijas ieguve, augstākās izglītības līmenī. 

1.2. Studiju virziena mērķi un to atbilstība augstskolas/ koledžas darbības jomai, stratēģiskās 
attīstības virzieniem, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības vajadzībām un attīstības 
tendencēm.  

Studiju virziena kopīgais mērķis ir sniegt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu 
profesionālo izglītību sociālajās zinātnēs, sagatavojot augsti kvalificētus vadībzinātnes 
nozares speciālistus, īpašu uzmanību pievēršot Kurzemes reģiona vajadzībām un tā tālākai 
attīstībai. 

Studiju programmu nepieciešamību var pamatot arī ar sekojošiem Liepājas pilsētas 
attīstības plāniem: 
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 Liepājas pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 
(https://www.liepaja.lv/attistibas-strategija-2030/); Liepāja ir izglītības, zinātnes un 
pētniecības centrs. Liepājā izglītību ieguvušie jaunieši ir kompetenti un radoši, darba tirgū 
pieprasīti speciālisti un aktīvi darba devēji. Liepāja ir Kurzemes vadošais veselības aprūpes 
centrs un atpazīstams rehabilitācijas centrs. Liepāja ir kultūras un radošuma centrs. Liepājai 
ir būtiska vieta Latvijas kultūrvidē! Liepājas bagātīgais kultūras mantojums un kultūras 
izglītība, radošums veicina spožu, savdabību un daudzveidīgu talantu veidošanos, kuri 
veicina Liepājas un visas Latvijas starptautisku atpazīstamību. Kā perspektīvie 
uzņēmējdarbības virzieni Liepājā tiek minēti: kurortoloģija, rehabilitācija un veselības 
tūrisms; kultūra, sports un radošās industrijas; enerģētika un energoresursi; informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju nozare. 

 Liepājas kūrorta attīstības koncepcija 2015. – 2020. gadam 
(https://www.liepaja.lv/dokumenti/kurorta-attistibas-plans/): ir izstrādāta, lai veicinātu 
kūrorta dabas dziedniecisko resursu apzināšanu un plašāku izmantošanu, ar kūrorta 
pakalpojumiem saistītas uzņēmējdarbības attīstību un Liepājas pilsētas kā kūrorta vispārējo 
attīstību. 

 Liepājas mārketinga komunikācijas stratēģija 2017. – 2021. gadam 
(https://www.liepaja.lv/dokumenti/marketinga-komunikacijas-plans/), tās virsmērķis: 
stiprināt Liepājas lomu un atpazīstamību starptautiskā mērogā, piesaistot pilsētai zinošus 
un radošus cilvēkus, investīcijas, tūristus. 

Savukārt, saskaņā ar LiepU darbības pamatnostādnēm - par pamatu studiju virziena 
attīstības stratēģijai ir izmantota Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.– 
2020.gadam (pieejams: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf), un tādi 
dokumenti,  kā: 

 Zinātniskās darbības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, 

 Cilvēkresursu attīstības plānu 2018. – 2023. gadam, 

 Akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānu 2018. - 2022. gadam, 
paplašinās iespējas pilnveidot VSZF visatbilstošākos studiju programmu modeļus: 

 veicinot sadarbību ar Liepājas pašvaldību; 

 pilnveidot studiju kursu/studiju programmu saturu, akcentējot teorētisko 
zināšanu pielietošanu praksē; 

 nodrošinot studiju programmu/ studiju kursu satura atbilstība sabiedrības 
pieprasījumam, 

 sekmējot konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanu. 
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” studiju 

procesā tiek aktualizētas daudzveidīgas kultūras norises mūsdienu sabiedrībā, medijos, 
mākslā, kritikā u.c., kā arī kompetences par radošuma ekonomikas attīstību un reģionālās 
ekonomikas plānošanu, īstenojot ilgtspējīgas attīstības principus un izvēloties atbilstošas 
ilgtspējīgas attīstības pārvaldības metodes profesionālajā darbībā. 

Studiju virzienā īstenotās programmas paredz tādu uzņēmējdarbības vadības pamatu 
apguvi, kas nodrošina pilnvērtīgu teorētisko zināšanu apguvi, papildinot ar praktiskām 
iemaņām gan Liepājas pilsētas uzņēmumos un iestādēs, gan Kurzemes reģiona un Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas teritorijā strādājošos uzņēmumus, nodrošinot ar kvalitatīviem 
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speciālistiem. Šāda sadarbība ir svarīgs priekšnoteikums visa reģiona ilgtspējīgai 
ekonomiskai attīstībai un stratēģiski nepieciešama Liepājas kā industriālas un starptautiska 
loģistikas centra attīstībai, un var veicināt vadības kompetenču apguvi, gan ārējo sakaru, 
gan sabiedrisko attiecību, gan personāla un uzņēmējdarbības procesu vadības jomā. 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība“ pamatā ir 
akcentējami četri studiju virziena stratēģiskās attīstības virzieni: 

 studiju virzienā īstenojamo programmu un jaunas profesionālā maģistra studiju 
programmas “Starptautiskā kultūras tūrisma vadība” izstrādes kvalitāte un realizācija; 

 akadēmiskā personāla zinātniskā un profesionālā kvalifikācija, tās celšana; 

 studiju vides kvalitātes nodrošināšana un paaugstināšana, materiāli tehniskais un 
informatīvais nodrošinājums, finanšu resursu pietiekamība; 

 studiju virziena ilgtspēja (atbilstība darba tirgus prasībām, sadarbība ar darba 
devējiem un citiem sadarbības partneriem, studējošo apmierinātība ar studiju kvalitāti. 

1.3. Studiju virziena SVID analīze attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem, ietverot skaidrojumus, kā 
augstskola/ koledža plāno novērst/ uzlabot vājās puses, izvairīties no draudiem, izmantot 
iespējas u.c. Vērtējums par studiju virziena attīstības plānu nākamajiem sešiem gadiem un 
attīstības plāna izstrādes procesu. Ja attīstības plāns nav izstrādāts vai mērķi/ uzdevumi 
noteikti īsākam laika periodam, sniegt informāciju par studiju virziena attīstības plāna 
izstrādi nākamajam periodam. 

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk – VSZF) īsteno studiju programmas 
studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. 

Pamatojoties uz studiju virziena attīstības saistošo dokumentu izpildes izvērtējumu, kā 
arī ņemot vērā ES attīstības politikas dokumentu pamatnostādnes (Eiropas Pamatprasmju 
paraugkritēriju sistēmu; Eiropa 2020) un Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikācijas 
ietvarstruktūru, Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju „Latvija 2030”, Liepājas pilsētas 
attīstības stratēģiskos mērķus, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas mērķus 
un LiepU stratēģiskās attīstības dokumentus, studiju virziena „Vadība, administrēšana un 
nekustamo īpašumu pārvaldīšana” stratēģiskās attīstības pamatā ir šādas prioritātes: 

 Izglītības piedāvājuma pievilcības veidošana, aktualizējot daudznozaru studiju 
apakšvirzienus un sekmējot studiju pieejamību dažādām mērķgrupām. 

 Tuvināt studiju programmu praktisko īstenošanu, saistot tās ar biznesa vidi, 
vienlaikus attīstot radošumu un daudzveidīgas studiju/mācību formas un piedāvājot 
attālinātās studijas. 

 Sekmēt materiālo nodrošinājumu studiju vides pilnveidošanai studiju virziena 
darbību atbalstam. 

Minētās prioritātes regulāri tiek pārskatītas. Tās tiek argumentētas un iekļautas kopējā 
LiepU attīstības stratēģijā. Noris ikdienas darbs ar programmu direktoriem, kuri savu 
studiju programmu ietvaros izvērtē, to vai virzieni ir ievēroti un īstenojami. Tiek 
organizētas tikšanās ar jomu pārstāvjiem reģionā, diskusijas ar studentiem un 
absolventiem. Studiju programmu un apakšvirzienu saturiskai un praktiskai īstenošanai 
biežākās sarunas notiek pēc kvalifikācijas pārbaudījumiem un semestru sesiju noslēgumos, 
kā arī prakšu noslēgumu konferencēs. Saskaņā ar prioritātēm ikgadēji tiek izvērtēts 
attīstības plāns nākamam periodam. Sekmējot materiālo nodrošinājumu studiju vides 
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pilnveidošanai studiju virziena darbību atbalstam, tiek realizēti ES projekti un finansējuma 
apguve. Studiju virziena SVID analīzes galvenās atziņas ir sekojošas: 

 Studiju virziena galvenās stiprās puses ir saistāmas ar: 

 arvien vairāk saņemto darba devēju un dažādu pašvaldību pārstāvju pozitīvajām 
atsauksmēm par studentu spēju praktiskā darba vidē rīkoties sarežģītās, nestandarta 
situācijās, pietiekamām praktiskām iemaņām un izpratni par uzņēmumā/organizācijā 
notiekošajiem procesiem, lai veiktu plānotos prakses uzdevumus; 

 veiksmīga sadarbība starp Kurzemes reģiona organizācijām un uzņēmējiem 
(piemēram, Lielais Dzintars, Liepājas Teātris, Tūrisma Informācijas Centrs, Liepājas 
Speciālā Ekonomiskā zona, Kurzemes plānošanas reģions, SIA KBI, Coworking Liepaja, 
SIA KK Original, u.tml.) un augstākās izglītības u.c. institūcijām (piemēram, Ventspils 
augstskola, Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks, u.tml.) gan praktiskas pieredzes un 
zināšanu pārnesē (mācību ekskursijas, prakses, pētījumi studiju programmu ietvaros, u.c.), 
gan sadarbojoties kopīgu projektu realizācijā (piemēram, projekts KInGS, kura ietvaros 
norisinās studējošo mobilitātes pasākumi uz uzņēmumiem, dalīšanās ar praktiskiem 
uzņēmēju pieredzes stāstiem, dažādu inovatīvu un radošuma pasākumu apmeklēšana, 
mentoringa pasākumu saņemšana, u.tml.); 

 pasniedzēji kopīgi ar studējošajiem veic pētniecisko darbību, piedalās projektos, 
izstrādā studiju un bakalaura darbu pētījumus vadoties pēc uzņēmēju pasūtījuma u.tml.; 

 pārskata periodā ir nodrošinātas vieslekcijas, iesaistot gan ārvalstu pasniedzējus 
(piemēram, Frans de Jong, Remigijus Kinderis, Martin van Rijs, u.c.), gan Latvijas dažādu 
jomu profesionāļus (piemēram, Juris Millers, Valdis Lūriņš, Aivars Hermanis, Dace 
Melbārde, Renāte Cāne, u.c.)., kā arī LiepU Vadībzinātņu institūta pētnieki iesaistās arī 
lekciju nodrošināšanā (piemēram, Veronika Bikse, Sandra Veinberga, u.c.); 

 ir palielinājusies studējošo dalība ERASMUS+ mobilitātes pasākumos gan 
studiju, gan prakses ietvaros, utt. 

 studējošie labprāt iesaistās dažādās radošajās aktivitātēs, forumos, diskusijās, 
pašu organizētajos pasākumos un uzņēmējdarbības aktivitātēs, piemēram, Forums 
LV2020, diskusiju pasākums “Nākamās paaudzes inovācijas jaunu darba vietu radīšanā 
pilsētās” Ventspilī, ikgadējās LiepU Zinātnes un radošuma dienas, u.c. 

Minētās stiprās puses ir par pamatu tam, ka studiju virzienā piedāvātās programmas, 
reģionā dzīvojošo ģimeņu un darbojošos uzņēmumu pārstāvji, izvēlas atkārtoti un 
rekomendē viens otram - vairāku gadu garumā piedāvātajās programmās “atgriežoties” kā 
darba kolēģiem, tā ģimeņu locekļiem. Vērojama arī spēcīga studiju pēctecība, kad 
pamatstudiju absolventi, turpina studijas augstākā līmenī studiju virziena piedāvātajā 
maģistrantūras studiju programmā un LiepU piedāvātajās doktora studijās. 
Studiju virziena realizācijā ir arī vājās puses: 

 daļēji pārklājas atsevišķu studiju kursu saturs; 

 uzņēmēji – praktiķi ir gatavi iesaistīties tikai atsevišķu vieslekciju 
nodrošināšanā, kā arī ārzemju vieslektoru skaits, kuri regulāri tiktu iesaistīti studiju 
nodrošināšanas procesā ir neliels, jo to iesaistīšanai ir nepieciešami papildu finanšu 
līdzekļi, jo viņi vēlas lielāku samaksu nekā paredz LR MK noteikumi un LiepU iespējas; 

 studējošie ne labprāt iesaistās papildu pētnieciskā darba veikšanā, aizbildinoties 
ar pārāk lielu noslogotību studiju kursu mājas darbu sagatavošanā, laika trūkumu citu 
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aktivitāšu dēļ, neesošu motivāciju, u.tml., tomēr, kopējo pētījumu starp mācībspēkiem un 
studējošajiem rezultātu publiskošana starptautiskā līmenī (starptautiskās konferencēs un 
kongresos, starptautiski citējamos izdevumos) kaut arī lēni, bet ir augoša; 

 ne visi pasniedzēji, studenti un darbinieki ir ieinteresēti un motivēti dalībai 
ERASMUS+ piedāvātajās programmās, kā galvenos kavējošos iemeslus minot – papildu 
aizņemtība un nodarbinātība, ģimene, u.tml.; 

 absolventu iesaiste studiju virziena realizācijas norisē notiek tikai individuālu 
absolventu līmenī, piemēram, prakšu nodrošināšanā un periodiskā dalībā noslēguma darbu 
aizstāvēšanas pasākumos. 

Regulāra vājo pušu apzināšana un diskusijas par tām (ar studentiem, piemēram, studiju 
kursā “Stratēģiskā vadīšana” gatavojot SVID analīzi un pēcāk to apspriežot fakultātes 
domē), devusi iespēju pakāpeniski rast risinājumus arī to novēršanai. Pārskata periodā 
veidojas virkne labās prakses piemēru, kas mazina vājās puses virziena attīstībā, piemēram, 
ievērojot periodisku darbu pie virziena studiju programmu būtiskām izmaiņām un arī 
pārrakreditācijas periodā (2015., 2017., 2019. gads), tiek veidotas tematiskas mācībspēku 
grupas diskusijai gan par studiju kursu saturu, gan arī  studiju kursu aprakstu ikgadēja 
papildināšana, kā arī ir izveidota Studiju virziena padome, kuras funkcijās ietilpst kā studiju 
kursu satura tā arī piesaistāmā docētāja pieredzes un profesionalitātes pārskatīšana un 
rekomendāciju sniegšana.  

Līdzšinēji (līdz 2018. gadam, kad mainījās Liepājas pilsētas vadības prioritārais 
skatījums par aktuālajām izglītības jomām), tika gūts arī Liepājas pilsētas pašvaldības 
finansiāls atbalsts vieslektoru piesaistei katras virzienā realizējamās studiju programmas 
saturiskās kvalitātes papildināšanai. Piešķirtie finanšu līdzekļi mērķtiecīgi tika izmantoti 
studiju kursu izveidei (t.sk., svešvalodā) katrā no programmām (piemēram, “Pasākumu 
loģistika” Kultūras vadībā, “Loģistika un transporta menedžments” Biznesa un 
organizāciju vadībā, “Tūrisma loģistika” Tūrisma un rekreācijas vadībā, u.c.). Šobrīd, 
prioritāšu maiņas rezultātā tiek meklēti jauni – vietēji risinājumi atsevišķu studiju kursu 
tālākai realizācijai. 

Daļējs atbalsts šajā jautājumā ir ES projekta īstenošanas ceļā piesaistītie doktoranti, kuri 
tiek iesaistīti studiju programmu realizācijā. Sekmīgi ir uzsākta sadarbība ar radio SWH, 
kas arī ir papildinājis studiju kursu saturu ar nepieciešamajām kompetencēm. 

Studentu pētniecības attīstībai ievērojamu ieguldījumu gada laikā devis uzsāktais 
“KInGS” projekts (ERAF projekts Nr.1.1.1.3/18/A/004 "Kurzemes inovāciju granti 
studentiem"), kura ietvaros katra studiju gada studenti (jau studiju procesa gaitā, 
nepalielinot ārpusstudiju laika patēriņu) tiek iesaistīti praktiskā pētniecībā, saistībā ar 
reālām uzņēmējdarbības jomu problēmām, prasmīgu ārējo mentoru un fakultātes 
mācībspēku uzraudzībā, publiskojot gūtos rezultātus. 

Lai motivētu dalībai ERASMUS+, notiek ikgadēji informatīvi pasākumi gan LiepU 
mērogā, gan LiepU Starptautisko sakaru daļas specialistiem iesaistoties studiju programmu 
studentu un mācībspēku atsevišķā uzrunāšanā, piemēram, studiju kursā “Ievads studijās”, 
kā arī prakšu ievadinstruktāžās (piemēram, Uzņēmējdarbības analīzes prakse, Vadības 
prakses tūrisma un atpūtas organizācijās u.c.). Tādējādi tiek panākta aktīvāka studējošo 
iesaiste ERASMUS+ prakšu izmantošanā. Lai sekmētu studējošo iesaisti mācībās, noris 
darbs pie sistēmas vienkāršošanas, lai studentu mobilitātē atvieglotu atgriešanās procesu. 
Daļēju darbinieku ieinteresētību dalībai ERASMUS+ veicinājusi starptautiskā sadarbība ar 
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studiju programmās iestrādātajiem partneriem un studiju procesa saturisko uzlabojumu 
veikšana, salīdzinot studiju programmas ar ārvalstu augstskolām.  

Atvieglojums mobilitātes aktīvākai izmantošanai būs arī ES projekta ietvaros 
mācībspēkiem nodrošinātā svešvalodas padziļināta apguve un prasme realizēt studijas 
digitāli, neiekavējot atsevišķus vietējos apmācības  procesus, nepieciešamības gadījumā, 
sadarbojoties ar LiepU attālināti. 

Kā ārējās vides galvenos draudus studiju virziena turpmākai sekmīgai realizēšanai var 
minēt sekojošus: 

 neskaidrība Latvijas augstākās izglītības telpā par augstskolu tipoloģiju, 
augstākās izglītības kā sistēmas nodrošināšanas nestabilitāte, neparedzētas iespējamās 
izmaiņas, t.sk. studiju virzienu vai studiju programmu nodrošināšanā un pieprasījumā. 

 profesiju standartu neesamība vai nozaru organizāciju nevēlēšanās izstrādāt 
nepieciešamos profesiju standartus var liegt veidot konkrētas profesionālās izglītības 
augstākā līmeņa studiju programmas, tas var veicināt atsevišķu studiju programmu 
profesionālās specializācijas pieprasījuma un studiju procesa nodrošinājuma kvalitātes 
mazināšanos. 

 darba devējiem pastiprināti iesaistoties studiju procesa realizācijā, studējošie var 
saņemt patstāvīga darba piedāvājumu, kā rezultātā var mazināties studējošo interese, 
motivācija un vēlēšanās turpināt un pabeigt iesāktās studijas. 

 papildu piesaistot viespasniedzējus ar vieslekcijām, var palielināties esošo 
studiju kursu saspringtības grafiks un iespējamo lekciju, to tematu, pārklāšanās. 

 attīstot Moodle vidi un piedāvājot tajā iekļautos materiālus kā brīvas piekļuves 
materiālus, var mazināties pasniedzēju izstrādāto studiju kursu kā autoru personalizētā 
pieeja, kā arī var samazināties studējošo klātienes nodarbību regulāra apmeklētība. 

 ja studentu pētījumi un to rezultāti nav atbilstoši gaidām un konkrētas nozares 
situācijas attīstības tendencēm, var mazināties uzņēmēju ieinteresētība par kopīgu pētījumu 
veikšanu, kā arī iesaistītajiem pasniedzējiem var veidoties viņu izvēlēto pētījumu satura 
neatbilstība docējamo studiju kursu un/vai studiju virziena saturam. 

 darba devēju un absolventu aizņemtība un neieinteresētība, kā arī motivācijas 
trūkums kavē iespējamo studiju procesa izvērtēšanu un priekšlikumu izstrādi, lai 
pilnveidotu realizējamās studiju programmas. 

Vadot studiju virzienu un studiju programmas vienmēr pastāvējuši zināmi ārējās vides 
draudi. Tas licis, administrējot procesus fakultātē, sekot līdz nozares izmaiņām un iespēju 
robežās līdzdarboties dažādos forumos un pasākumos, gan valsts, gan pašvaldību līmenī, 
kur notikusi kā augstākās izglītības virzības un prioritāšu apspriešana, tā nozaru tendenču 
diskusijas. Kā piemēru var minēt gan tematiskas konferences, gan tikšanos ar pašvaldību 
pārstāvjiem un jaunu līgumattiecību izveide LiepU mērogā, gan sadarbību ar LSEZ, LTRK, 
KBI un LIAA BI fakultātes mērogā. Arī studējošo noslēgumu darbos tikusi pētīta LiepU 
programmu saistība ar pašvaldības prioritātēm un LiepU realizēto studiju virzienu nozīmes 
uztvere sabiedrībā, LiepU tēls pilsētas sabiedrībā utml. (piemēram, M.Šuktere, Z.Jansone, 
u.c.).  

Regulāri tiek izzināta arī situācija profesijas standartu veidošanas jomā un saistībā ar 
profesionālo darba vides pieprasījumu. Papildu tam, fakultātes un virziena vadība ir 
piedalījusies atsevišķās, fakultātei aktuālās standartu izstrādes darba grupās un tikšanās 
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reizēs, ir notikusi aktīva saziņa ar partneraugstskolām – BA “Turība”, ”Vidzemes 
augstskola”, “Ventspils augstskola” u.c. 

Sarežģītu esošo situāciju padara iepriekš Liepājas Universitātei rekomendētā 
programmu konsolidācija, kas gan ir samazinājusi programmu skaitu, bet vienlīdz 
palielinot vienas programmas ietvaros realizējamos specializācijas virzienus, kam šobrīd ir 
nepieciešama papildu administrēšana, argumentēšana un saskaņošana, ievērojot šobrīd 
aktuālo profesiju standartu veidolu un nozaru (profesiju) kartēšanu. 

Ievērojot reģionālās universitātes raksturu, studējošie izvēlas studijas tuvāk mājām, 
vienlaicīgi rodot arī darba iespējas, kas veicina risku pārtraukt studijas vai izmantot studiju 
pārtraukumus. Šis apstāklis  gan apliecina, ka studiju virzienā piedāvātās studiju 
programmas izraisa reģiona uzņēmumu interesi par universitātē sagatavoto potenciālo 
darba spēku (liela daļa studenti darba vidē iesaistās lielākoties tūlīt pēc sekmīgi veiktas 
prakses), bet vienlīdz var ietekmēt arī interesi par tālāku studiju procesu. Zināms risinājums 
tam ir programmu piedāvātās dažāda laika realizācijas formas – studijas pilnā laikā var tikt 
aizstātas ar nepilna laika studijām. 

Izvērtējot nepilnā laikā studējošo interesi un skaita pieaugumu - šobrīd tiek mainīts 
īstenošanas laiks - no vairākām sesijām studiju gada ietvaros, kas norisinājās darba nedēļu 
ietvaros (no studijām nedēļas darba dienās), studijas tiek pārceltas uz studijām nedēļas 
nogalēs.  Pārskata periodā ir mēģināts arī piedāvāt studēt darba dienu vakaros (piemēram, 
studiju programmā “Tūrisma un rekreācijas vadība”). 

Zināmu atbalstu studentu nodarbinātībai sniedz Moodle vides izmantošana, papildu 
informācijas sniegšanai, pārbaudījumu veikšanai un studijām attālināti, nepieciešamības 
gadījumā. Jau šobrīd norisinās atbalsta pasākumi gan studentiem, gan mācībspēkiem šīs 
sistēmas priekšrocību apzināšanai un mērķtiecīgai izmantošanai. Nākotnē varētu tikt 
pārdomāts studiju programmu piedāvāto studiju kursu nodarbību plānojums kopumā, 
nosakot šī rīka piemērotāko izmantošanas intensitātes apjomu studiju programmās. 

Lai optimizētu vieslektoru darbību programmu īstenošanā jau šobrīd virzienu 
pārstāvošajās studiju programmās ir iestrādāta viena kursa docēšana vairākiem 
pasniedzējiem, tādējādi vieslekcijas vairs nav kā papildus apmeklējams pasākums, bet 
studiju kursu sastāvdaļa gan satura, gan laika plānojuma ziņā.  

Ērts risinājums vieslekciju organizēšanai noteiktā laikā ir par tradīciju jau kļuvusī 
LiepU Zinātnes un radošuma nedēļa, kuras ietvaros lielākā daļa studiju kursos plānotās 
lekcijas tiek tematiski aizstātas ar vietējo un ārvalstu vieslektoru klātbūtni, tādejādi 
procesam kļūstot mērķtiecīgi organizētam. Tas ir atbalsts arī studentu zinātniskās 
pētniecības mērķtiecīgai organizēšanai. Galvenais drauds šajā ziņā ir tas, ka praktisko 
pētījumu īstenošanai regulāri ir gatavi iesaistīties vieni un tie paši reģionā uzņēmumi, kas 
ierobežo pētījumu daudzveidību iespējas. Šeit būtu aktuāls Liepājas pilsētas un reģiona 
pašvaldību regulārs atbalsts tieši sarunās ar uzņēmējiem par motivācijas celšanu un 
ieinteresētību augstākās izglītības attīstībā. 

Tomēr, studiju virzienā iekļauto studiju programmu satura un rezultātu sasniegšanu var 
veicināt arī, izmantojot dažādas ārējā vidē esošās iespējas:  

 ikgadēja studiju kursu satura, studentu patstāvīgo darbu, vērtēšanas kritēriju 
objektivitātes izvērtēšana, precizēšana, un regulāra pilnveidošana, saskaņojot tos ar reģiona 
attīstības interesēm var veicināt Kurzemes reģionam nepieciešamo un atbilstošo topošo 
vadītāju sagatavošanu. 
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 Veidojot starptautiskas studiju programmas, sadarbojoties ar citām ārvalstu 
augstskolām, aktivizējot sadarbību ar ERASMUS+ programmā iesaistītajām ārvalstu 
augstskolām var veicināt apmaiņas studentu skaita palielināšanu un vieslektoru piesaisti. 

 stiprinot sadarbību ar reģiona uzņēmumiem, nozares speciālistiem un 
profesionāļiem, regulāri organizējot tikšanās ar jomas speciālistiem un studiju programmu 
absolventiem, ir iespējams veicināt aktuālu zināšanu un prasmju iekļaušanu studiju 
programmās un specializācijas virzienos, lai tos pilnveidotu un tuvinātu mūsdienu darba 
tirgus prasībām, var nodrošināt studiju programmas rezultātu sasaisti ar reālo darba vidi, 
gūt refleksiju par prakšu realizēšanu un studiju procesa pilnveidošanu, kas veicinātu 
sekmīgu inovāciju un jauninājumu ieviešanu tautsaimniecībā un to komercializēšanu. 

 motivējot un ieinteresējot studentus kopā ar pasniedzējiem un dažādu jomu 
profesionāļiem aktīvāk darboties reģiona un Latvijas mēroga pētnieciskajos pasākumos 
(atbilstoši studiju virziena tematikai), ir iespējams veicināt pētījumu par aktuālu 
problemātiku rezultātu publiskošanu, publicēt iegūtos rezultātus zinātniski citējamos 
izdevumos, un ar iegūtajiem pētījumu rezultātiem plašāk informēt sabiedrību, citus 
uzņēmējus. 
 

1.4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu vadības (pārvaldības) struktūra, tās 
efektivitātes analīze un novērtējums, tajā skaitā studiju virziena vadītāja un studiju 
programmu vadītāju loma, atbildības un sadarbības ar citiem studiju programmu 
vadītājiem, augstskolas/ koledžas administratīvā un tehniskā personāla studiju virziena 
ietvaros sniegtā atbalsta novērtējums. 

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" tiek 
īstenota Vadības un sociālo zinātņu fakultātē (bakalaura un maģistra studiju līmenī). 

Studiju virziena attīstību koordinē un vada studiju virziena padome. Fakultātē virziena 
administrēšanā atbildīgās personas ir fakultātes dekāns, studiju virziena vadītājs un 
fakultātes dome. Nolikums par studiju virzienu vadītājiem un studiju programmu 
direktoriem nosaka studiju virzienu vadītāju un studiju programmu direktoru pienākumus, 
tiesības un kompetences. 

Visu studiju programmu īstenošanas procesā nozīmīgi ir studiju programmu direktori 
un specializācijas virzienu vadītāji. 

Būtiska loma ir VSZF domei, jo visas studiju programmas tiek realizētas sadarbībā ar 
citām LiepU fakultātēm, kurās tiek pārstāvētas dažādas specializācijas jomas, ko 
nenodrošina VSZF mācībspēki sava profila dēļ. VSZF dome apstiprina visus ar studiju 
programmu īstenošanu saistītos nepieciešamos dokumentus, piemēram, studiju plānus un 
izmaiņas tajos, prakšu uzdevumus, studiju kursu aprakstus u.tml. 

Studiju virziena pārvaldības efektivitāte tiek nepārtraukti pilnveidota. 
Studiju virziena pārvaldība notiek saskaņā ar LiepU Senātā apstiprinātiem  

dokumentiem, kuri reglamentē administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo 
savstarpējās attiecības, balstīti uz demokrātijas principiem, piemēram: 

 Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām. 

 Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem. 
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 Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un 
tiesībām. 

 Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem. 

 LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem. 

 Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem. 

 Liepājas Universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi. 
KVS ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesu, kurās skaidri noteiktas 
administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības: 

 Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas 
process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 
darbība); 

 Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no 
citas augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot pretendentu un 
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

 Personas ierakstīšana studējošo sarakstā, ja studējošais maina studiju 
programmu vai studiju formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā 
personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

 Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, 
nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 
darbības); 

 Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana un atgriešanās pēc akadēmiskā 
atvaļinājuma (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla 
savstarpējos pienākumus un darbības); 

 Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts 
process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus 
un darbības); 

 Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ, 
finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā 
personāla savstarpējos pienākumus un darbības). 

 

1.5. Studējošo uzņemšanas prasību un sistēmas raksturojums un novērtējums, citastarp 
norādot, kas nosaka studējošo uzņemšanas kārtību un prasības. Novērtēt studiju perioda, 
profesionālās pieredzes, iepriekš iegūtās formālās un neformālās izglītības atzīšanas 
iespējas studiju virziena ietvaros, sniegt konkrētus procedūru piemērošanas piemērus. 
LiepU Uzņemšanas noteikumus katram akadēmiskajam gadam apstiprina Senāts: 

 Uzņemšanas noteikumi pamatstudijām 2020./2021. studiju gadam 
(https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/studentiem/Uznemsanas%20noteikumi%20pam
atstudijas_2020_2021_st.gadam-1.pdf) 

 Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrai 2020./2021. studiju gadam 
(https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/studentiem/Uznemsanas%20noteikumi%20mag
istrantura_2020_2021_st.gadam.pdf) 

Uzņemšanas noteikumos ir aprakstītas studiju programmās noteiktās obligātās un 
papildus prasības reflektanta iepriekš iegūtajai izglītībai - CE (centralizētais eksāmens) vai 
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STIP (starptautiskas institūcijas pārbaudījums svešvalodā), GA (gala atzīme), VE/I (valsts 
eksāmens vai ieskaite) noteiktā mācību priekšmetā, kā arī iestājpārbaudījumi. 
LiepU KVS ir izstrādātas procedūras, kas reglamentē uzņemšanas tehnisko procesu: 

 Vienotā pieteikšanās pamatstudijām, kas reglamentē uzņemšanas procesu 
pamatstudiju studentiem, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv/studijas. 

 Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1.kursā, kas reglamentē uzņemšanas 
procesu maģistrantūrā un papilduzņemšanā. 

Liepājas Universitātes ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē 
iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijas 
nolikums elektroniskā formātā ir pieejams: https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

Pārskata periodā studiju virzienam “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība”, atbilstošo studiju programmu ietvaros, ārpus formālās izglītības apgūto vai 
profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējās izglītībā sasniegto studiju 
rezultātu atzīšanas gadījumu nav bijuši. 

 

1.6. Studējošo sasniegumu vērtēšanā izmantoto metožu un procedūru novērtējums, principi, kā 
tās tiek izvēlētas, kā tiek analizēta novērtēšanas metožu un procedūru atbilstība studiju 
programmu mērķu sasniegšanai un studējošo vajadzībām. 

Studējošie katra studiju kursa sākumā tiek iepazīstināti ar prasībām kredītpunktu 
ieguvei un praktiski veicamo darbu sarakstu, kas veicami studiju kursa apguves laikā, lai 
iegūtu vērtējumu. Studiju kursa apraksti ar prasībām ir publicēti arī e-studiju vidē Moodle 
un personīgajos profilos LAIS datu bāzē. 

Katram veicamajam praktiskajam darbam ir noteikts īpatsvars gala vērtējuma 
iegūšanā. Studiju darbības kontroli un novērtējumu docētāji veic, izmantojot dažādas 
formas un metodes, kā, piemēram, seminārus, patstāvīgos darbus, kontroldarbus, 
problēmsituāciju risināšanu, testus, portfolio, lietišķās spēles, pētniecības un prakses 
projektu aizstāvēšanu u.c. Katra kursa apguves beigās tiek organizēts pārbaudījums 
eksāmena/ieskaites ar atzīmi formā. 

Vērtēšanas metodes ir daudzveidīgas, atkarīgas no studiju kursa specifikas un 
izvirzītajām prasībām, kas atspoguļotas studiju kursa aprakstos sasniedzamo rezultātu un 
starppārbaudījumu un pārbaudījumu sistēmā. 

Starppārbaudījumu sistēma nodrošina nepārtrauktu summatīvu vērtēšanu studiju kursa 
apguves laikā, kas veicina atgriezeniskās saites veidošanos un nodrošināšanu. 

Studiju sasniegumu vērtēšanai tiek izmatota arī koleģiāla novērtēšana (pasniedzējs - 
students, students - students, students - studentu grupa, u.tml.). Daudzveidīga studiju 
rezultātu vērtēšana veidota tā, lai studējošie aprobētu daudzveidīgus vērtēšanas 
paņēmienus un gūtu pieredzi nepieciešamības gadījumā tos lietot arī savā profesionālajā 
darbībā. 

Studentcentrētā pieeja tiek ievērota, aktualizējot studiju programmas un to studiju 
kursus, īpašu vērību veltot studiju rezultātu jēgpilnai formulēšanai, lai tādējādi veicinātu 
docētāju un studējošo dialogu par studiju saturu, organizācijas formām un metodēm. 
Savukārt, korekti formulēti studiju rezultāti veicina studējošā izpratni un līdzatbildību par 
savu mācīšanos, pašvērtēšanu un izpratni par saņemto novērtējumu. 

Studiju procesā docētāji izmanto studiju mērķim un plānotajiem studiju rezultātiem 
atbilstīgas metodes, pārbaudes formas un vērtēšanas kritērijus. Studējošie studiju procesā 
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saņem atbalstu un atgriezenisko saiti no docētājiem. Vērtēšanas kritēriji ir iepriekš 
publiskoti. Vērtēšana sniedz studējošajiem iespēju parādīt, kādā mērā tie ir sasnieguši 
sagaidāmos mācīšanās rezultātus. 

Noteikumos par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) ir noteikta pārbaudījumu organizēšanas un norises 
kārtībā, kurā ir atrunāts arī rezultātu sasniegšanas un novērtēšanas princips. 

 

1.7. Akadēmiskā godīguma principu un to ievērošanas mehānismu, kā arī iesaistīto pušu 
informēšanas veidu raksturojums un novērtējums. Norādīt izmantotos pretplaģiāta rīkus, 
sniedzot rīku un mehānismu piemērošanas piemērus. 

Pašreizējā momentā LiepU realizējamā projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana 
Liepājas Universitātē” (SAM Nr. 8.2.3.0/18/A/017) ietvaros tiek izstrādāti noteikumi un 
procedūras par studiju procesā iekļaujamo akadēmisko godīgumu un ētikas principiem 
augstākajā izglītībā. 

Liepājas Universitāte ir uzsākusi sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), 
Latvijas Universitāti (LU), Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU) un Rīgas Tehnisko 
Universitāti (RTU) par kopīgas akadēmiskā godīguma sadarbības platformas izveidi. 

Ir aktualizēti akadēmiskās integritātes veicināšanas pasākumi Latvijā, kā arī 
sadarbības vīzija ētikas normu stiprināšanai studentu un mācībspēku vidū, tiek vērtēta citu 
augstskolu pārstāvju pieredze un redzējums par labās prakses piemēriem akadēmiskā 
godīguma izpratnes un ievērošanas pilnveidē. 

Jau ir gūta pieredze par LU vienotās datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmas 
darbību, kura tiek izmantota arī LiepU studējošo studiju noslēguma darbu pārbaudes 
veikšanai, lai sekmīgi cīnītos pret plaģiātismu. Šo sistēmu izmanto arī Liepājas 
Universitāte. 

LiepU pārstāvji jau ir piedalījušies dažādos pasākumos (semināros), kur darba grupās 
tiek apsprieda institucionālā un nacionālā līmenī paveiktie risinājumi un tiek izvirzītas 
prioritātes, pie kurām jāstrādā, lai veicinātu izpratni par akadēmisko godīgumu augstākajās 
izglītības iestādēs. 

Ir secināts, ka Latvijas augstskolām ir jāsadarbojas akadēmiskā godīguma jomā – 
jāizmanto vienota sistēma plaģiātisma pārbaudei, skaidri jānosaka plaģiātisma definīcija, 
kā arī vienotas soda sankcijas tā konstatēšanas gadījumā. Tāpēc ir nepieciešama pilnveide 
augstskolu preventīvajā darbā, šajā jomā izglītojot studentus, mācībspēkus, kā arī 
zinātniekus. 

Tā kā akadēmiskā godīguma principu ieviešana ikdienas darbā vēl ir izstrādes procesā, 
LiepU Senāts jau ir apstiprinājis Nolikumu par Ētikas komisiju (pieejams: 
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi). 

Ir plānots, ka 2020. gada ietvaros akadēmiskā godīguma pamatprincipi tiks iestrādāti 
studiju kursu aprakstos, tiks veikta mācībspēku un studējošo informēšana, par šo principu 
ievērošanas kārtību. 

Savukārt, pašreizējā momentā LiepU jau tagad visi studiju noslēguma darbi pēc 
oficiālās iesniegšanas fakultātē tiek pārbaudīti starpaugstskolu vienotajā datorizētajā 
plaģiāta kontroles sistēmā (skatīt https://www.liepu.lv/lv/296/izlaidumi-valstsgala-
parbaudijumi). 
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Lai būtu iespējams veikt pārbaudi vienotā plaģiātisma kontroles sistēmā, studentiem 
gala pārbaudījuma darba vai valsts pārbaudījuma darba elektroniskā kopija, kas ietver arī 
anotācijas latviešu un kādā no svešvalodām, ir jākonvertē PDF (Portable document format) 
formātā un jāaugšupielādē Liepājas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LAIS), 
izmantojot LANET piešķirto lietotājvārdu un paroli (jaunajā versijā). Darba ielādēšana 
studentam jāveic saskaņā ar Gala/ Valsts pārbaudījumu grafiku. Darba drukātās versijas 
iesniegšanas laikā dekāna pilnvarota persona pārbauda, vai darba elektroniskā versija ir 
augšupielādēta LAIS. Iesniegtajai darba versijai jāsakrīt ar ielādēto elektronisko darba 
versiju. 

Pārskata periodā, studiju virzienam “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība”, atbilstošo studiju programmu ietvaros, vienotā datorizētā plaģiāta kontroles 
sistēmā detektējot visus valsts noslēguma darbus, teksta sakritība vairāk kā 30% apmērā 
tika konstatēta 2 studentiem, kā rezultātā studējošie netika pielaisti pie valsts noslēguma 
darba aizstāvēšanas un eksmatrikulēti no LiepU studējošā saraksta sakarā ar iekšējās 
kārtības noteikumu neievērošanu. Savukārt 8 studentu noslēguma darbos tika konstatētas 
nelielas teksta sakritības un pēc darba vadītāja atzinumiem un studējošo paskaidrojuma 
saņemšanas, tika pielaisti pie valsts noslēguma darba aizstāvēšanas. 

 

1.8. Norādīt tīmekļa vietnes (piemēram, mājaslapa), kurās tiek publicēta informācija par 
studiju virzienu un atbilstošajām studiju programmām (visās valodās, kādās studiju 
programmas tiek īstenotas), norādīt atbildīgos par tīmekļvietnē pieejamās informācijas 
atbilstību oficiālajos reģistros pieejamajai informācijai. 

LiepU atbildīgais darbinieks par publicēto informāciju par studiju virzienu un 
atbilstošajām studiju programmām ir LiepU Uzņemšanas komisijas sekretāre Jana Jansone 
(informācija pieejama tikai latviešu valodā): https://www.liepu.lv/lv/kontakti/123/jana-
jansone  

Informācija par studiju virzienā iekļautajām atbilstošajām pamatstudiju programmām 
skatāma LiepU mājas lapā: https://www.liepu.lv/lv/1133/studiju-programmas  

Informācija par studiju virzienā iekļauto maģistrantūras studiju programmu skatāma 
LiepU mājas lapā: https://www.liepu.lv/lv/604/nepilna-laika-studijas  

Uzņemšanas noteikumi par studiju virzienu un tajā iekļautajām studiju programmām 
skatāmi LiepU mājas lapā: https://www.liepu.lv/lv/1254/uznemsanas-noteikumi-2020-
2021 
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2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte  

2.1. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes novērtējums studiju virziena 
ietvaros, sniegt piemērus konkrētām darbībām, kas nodrošina studiju programmu mērķu 
un rezultātu sasniegšanu, nepārtrauktu studiju virziena un tam atbilstošo studiju 
programmu pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti. 

2016.gada Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 
2016.–2020. gadam. Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis – “nodrošināt pētniecībā 
balstītas, reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un 
kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves 
iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās kompetencēs balstītu tautsaimniecības 
attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos”, un noteikti studiju un 
mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās darbības, pētniecības un inovāciju attīstības 
mērķi, cilvēkresursu pārvaldības mērķi, finanšu pārvaldības mērķi un projektu pārvaldības 
mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem. 

Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības 
kvalitātes nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis. Lai realizētu 
virsmērķi un mērķus, LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo 
kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – KVS). LiepU KVS sistēmā ir iekšējo normatīvo 
dokumentu datu bāzes un procedūras. 

LiepU KVS sistēmā ir procedūras, kas reglamentē studiju procesu - uzņemšanu, 
studiju gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts pārbaudījumus. 
Ir procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās apmierinātības aptauju, 
absolventu un darba devēju viedokļu noskaidrošanu. 

Sistēmā ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa 
nodrošināšanai – personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu 
vadība, dokumentu vadība, projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības 
informēšanas vadība, kā zinātnes un pētniecības vadības procesi. 

Visi LiepU darbinieki ir atbildīgi par Kvalitātes politikas, procedūru un vadības 
sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, uzņemas atbildību par kvalitāti un 
iesaistās kvalitātes nodrošināšanā. 

Darbinieku atbildību, tiesību un pienākumu formulējumi ir norādīti amatu aprakstos 
un procedūrās visām darba funkcijām, kas ietekmē darba kvalitāti. 

Kvalitātes nodrošināšana studiju programmās noris saskaņā ar augstskolas kvalitātes 
vadības sistēmu, kas balstīta Eiropas līmeņa kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijās un 
standartos. Nodrošinot katras studiju programmas kvalitāti un tās pārraudzību, regulāri tiek 
organizētas studiju programmu padomes, kurās studiju programmas direktori, 
sadarbojoties ar programmu mācībspēkiem, studējošajiem, absolventiem un darba 
devējiem, veic programmu izvērtējumu. Tiek ņemts vērā visu iesaistīto pušu viedoklis un 
līdz ar to veicināta studiju programmu attīstība, atbilstoši nozares speciālistu un darba 
tirgus prasībām, kā arī studējošo ieskatiem un absolventu pieredzei, uzsākot vai turpinot 
profesionālo attīstību. 

LiepU normatīvie dokumenti un KVS procedūras nosaka studiju virziena nepārtrauktu 
pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti. Sagatavojot studiju virzienu pašnovērtējumu 
ziņojumus tajos obligāti ir jābūt studiju virziena attīstības plānam un tā izpildes analīzei. 
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2.2. Studiju programmu izstrādes un pārskatīšanas sistēmas un procesu analīze un 
novērtējums, sniedzot piemērus jaunu studiju programmu izveides procesam studiju 
virzienā (t.sk. studiju programmu apstiprināšanai), studiju programmu pārskatīšanas 
procesam, mērķiem, regularitātei un iesaistītajām pusēm, to atbildībai. Norādīt 
atgriezeniskās saites iegūšanas un sniegšanas mehānismu, tajā skaitā darbā ar 
studējošajiem, absolventiem un darba devējiem. 

Lai nodrošinātu un realizētu Liepājas Universitātes attīstības stratēģijā 2016.–2020. 
gadam minēto LiepU virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU izmanto attīstības un plānošanas 
dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības sistēmu (KVS). 

2019. gadā LiepU tika izveidotas Studiju virzienu padomes, kas organizē un veic 
noteiktu studiju virzienu studiju programmu izstrādi un īstenošanas pārraudzību. Studiju 
programmu padomes sastāvā ir sastāvā ietilpst atbilstošās fakultātes dekāns, studiju 
virziena vadītājs, studiju programmu direktori, akadēmiskā personāla pārstāvji, studējošie 
(vismaz pa vienam studējošajam no katras studiju virziena programmas) un darba devēju 
pārstāvji.  

Studiju padomes viens no galvenajiem uzdevumiem ir pārraudzīt studiju virziena 
studiju programmu īstenošanu un izskatīt un akceptēt studiju virziena ikgadējo 
pašnovērtējuma ziņojumu, iesniegt to Fakultātes domē. Studiju virzienu pašnovērtējuma 
ziņojumā, tiek iekļauts studiju programmu raksturojums, kurā tiek analizētas katras studiju 
programmas studentu, absolventu un darba devēju aptaujas rezultāti.   

Katru studiju gadu 2. semestra sākumā teikt veikta Studējošo vispārējās apmierinātības 
aptauja. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti, izmantojot LAIS. Aptaujas rezultāti 
pieejami LiepU KVS, rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad studiju virziena vadītājs iekļauj studiju virziena 
pašnovērtējuma ziņojumā un studiju programmas raksturojumā. Darba devēju 
apmierinātību LiepU tiek analizēta, veicot gala/valsts pārbaudījumu komisiju 
priekšsēdētāju anketēšanu, kā arī iekļauj prakses izvērtējuma veidlapā  jautājumus par 
studentu teorētiskajām zināšanām, praktiskajām iemaņām un ieteikumiem turpmākām 
studijām un darbam. Katru studiju gadu tiek teikta arī elektroniska absolventu aptauja, 
pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem. Aptaujas rezultāti tiek sagatavoti gan 
fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad studiju 
virziena vadītājs iekļauj studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā un studiju programmas 
raksturojumā. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu 
veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ 
virzienu akreditācijā, ir izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas 
palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka 
gan studiju kursu, gan studiju plānu sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir 
izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to 
izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - 
uzņemšanu, studiju gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts 
pārbaudījumus. Ir izveidotas procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās 
apmierinātības aptauju, absolventu un darba devēju viedokļu noskaidrošanu. 
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Lai nodrošinātu esošo doktora studiju programmu pilnveides iespējas atbilstoši 
izglītības zinātņu aktualitātēm, sabiedrības pieprasījumam, balstoties uz EFQM modeli, ir 
izmantota augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode. Šī metode palīdz konstatēt 
stāvokli izglītības organizācijas dažādos līmeņos. 

Modelī ir 9 kritēriji (līdervadība, politika un stratēģija, cilvēkvadība, resursi, procesu 
vadība, klientu apmierinātība, cilvēku apmierinātība, ietekme uz sabiedrību, rezultāti) ir 
izstrādāti 5 attīstības stadijās. Studiju programmas kvalitātes izvērtēšana atklāj, ka studiju 
programma atrodas 4. stadijā – ķēdē orientētā. Programmas satura un organizācijas 
pilnveide tiek vērsta uz 5.stadijas – visaptverošā kvalitāte – īstenošanu. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē 
aktīva ir LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās 
LiepU institūcijās: LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju 
padomē, Zinātnes padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU 
Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju 
programmu Padomēs. 

2.3. Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas procedūras un/ vai sistēmas (izņemot 
studējošo aptauju veikšanu) raksturojums. Norādīt, vai un kādā veidā studējošajiem ir 
pieejama informācija par iespējām iesniegt sūdzības un priekšlikumus, kādā veidā tiek 
paziņots par sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas rezultātiem un veiktajiem uzlabojumiem 
studiju virzienā vai atbilstošajās studiju programmās, sniegt piemērus. 

LiepU studentiem, uzsākot studijas pirmajā kursā, ir studiju kurss “Ievads studijās”, 
kura ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar studiju programmas specifiku, mērķiem, 
uzdevumiem, saturu, studiju procesa organizāciju. LiepU iekšējās kārtības noteikumos 
LiepU studējošajiem (https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) ir norādītas studējošo 
tiesības “iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus administrācijai visos jautājumos, kuri 
skar studējošo darbību LiepU, kā arī mācībspēku un citu darbinieku darbu; noteiktajā 
termiņā saņemt atbildi, kā arī tiesības saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti 
ar  studijām un iespējamo karjeru”. 

Savukārt, LiepU administrācijai ir noteikts pienākums “uzklausīt studējošo 
priekšlikumus, ierosinājumus un kritiskās piezīmes, veikt pasākumus darba uzlabošanai”. 
Atbildes uz studējošo priekšlikumiem tiek sniegtas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
kā arī iekļautas studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumos, norādot studiju programmās 
veiktās izmaiņas. 

Piemēram, studiju programmas “Biznesa un organizāciju vadība” studentu iesniegums 
par studiju kursu "Valodas un runas kultūra", kā rezultātā tas tika aizstāts ar studiju kursu 
“Publiskā runa un mūsdienu tehnoloģijas”. 

 

2.4. Informācija par augstskolas/ koledžas izveidoto statistikas datu apkopošanas mehānismu, 
norādīt, kādi dati un cik regulāri tiek apkopoti, kā iegūtā informācija tiek izmantota studiju 
virziena pilnveidei. 

Katru gadu uz 1.oktobrī tiek apkopoti statistikas dati par studējošo skaitu, imatrikulēto 
skaitu, absolventu skaitu, akadēmiskā personāla skaitu - tie tiek iekļauti un analizēti studiju 
virziena pašnovērtējuma ziņojumā. 

LiepU ir izstrādātas procedūras, kuras nosaka kārtību, kādā veidā notiek ikgadējā 
studējošo apmierinātības aptaujas un absolventu aptaujas. Studiju virzienu pašnovērtējumu 
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ziņojumos tiek analizēta studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 
pieprasījumam, ikgadējie darba devēju aptaujas rezultāti.  

Studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumos tiek analizēta informācija par finanšu 
resursiem studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā 
arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai. 

Katru gadu Senātā tiek analizēti Uzņemšanas rezultāti, veikts Zinātniskās darbības 
izvērtējums un Finansiālās un saimnieciskās darbības analīze. 

2.5. ESG 1. daļā iekļauto standartu integrēšanas raksturojums un novērtējums. Norādīt, kurš/-
i no ESG 1. daļas standartiem tiek uzskatīti kā izaicinājums un, kuriem tiek pievērsta 
pastiprināta vērība. 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta prasībām, to var 
skatīt tabulā pielikumā, kurā katram ESG kritērijam ir norādīti atbilstošie LiepU Senāta 
apstiprinātie dokumenti vai rektora rīkojumi, kā arī atbilstošā KVS procedūra, kas apliecina 
universitātes darbības atbilstību standartam. 

LiepU par izaicinājumu uzskata ESG 1.daļas standartu 1.6. “Mācību resursi un atbalsts 
studentiem”, kas nosaka, ka “augstskolām /koledžām jābūt atbilstošam finansējumam, lai 
nodrošinātu mācīšanās un mācīšanas darbības un garantētu atbilstošu un viegli pieejamu 
mācīšanās resursu klāstu un studentu atbalsta nodrošināšanu. Lielākais izaicinājums ir 
nodrošināt vadlīnijās noteikto "daudzveidīgo/ dažādo studentu (piemēram, vecums, nepilna 
laika, nodarbinātie un starptautiskie studenti, kā arī studenti ar īpašām vajadzībām) 
vajadzības, pāreja uz sudentcentrētu izglītību un elastīgie mācīšanas un mācīšanās veidi 
tiek ņemta vērā nosakot, plānojot un nodrošinot mācību līdzekļus un studentu atbalstu 
sasniegšanā". 

Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta ESG 1.daļas standartam 1.7. “Informācijas 
vadība”, kas nosaka, ka augstskolām / koledžām jāvāc, jāanalizē un jāizmanto 
nepieciešamā informācija efektīvai programmu pārvaldei un citām aktivitātēm. 
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3. Studiju virziena resursi un nodrošinājums 

3.1. Sniegt informāciju par augstskolas/ koledžas sistēmu studiju virziena un atbilstošo studiju 
programmu īstenošanai nepieciešamā finanšu nodrošinājuma noteikšanai. Norādīt datus 
par pieejamo finansējumu atbilstošajām studiju programmām, kā arī pētniecības un/ vai 
mākslinieciskās jaunrades finansēšanas avotiem un to izmantošanu studiju virziena 
attīstībai. Sniegt informāciju par izmaksām uz vienu studējošo (katrai no studiju virziena 
studiju programmām), norādot izmaksu aprēķinā iekļautās pozīcijas un finansējuma 
procentuālo sadalījumu starp noteiktajām pozīcijām. 

3.1.1.  Studiju virziena finanšu resursu nodrošinājuma izvirzīto mērķu sasniegšanai un 
finanšu plānošanas mehānisma novērtējums 

Lai kvalitatīvi nodrošināt studiju virziena realizāciju, Liepājas Universitātei (LiepU) 
ir svarīgi veikt finanšu plūsmas plānošanu un budžeta sastādīšanu katram gadam. 

Studiju virziena finanšu resursus veido valsts budžeta dotācija (budžeta ienākumu 
lielākā daļa) un pašu ieņēmumi (studiju maksa). Studiju programmas tiek finansētas, 
ievērojot LR Ministra kabineta noteikto izglītības programmas izmaksu. Studiju maksa tiek 
segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem, tas ir, studējošā personīgie līdzekļi, 
studējošā vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi, studējošā darba devēja līdzekļi, 
studiju kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Studiju maksas apmēru un samaksas 
kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina Senāts. Studējošajiem ir iespējams 
izvēlēties individuālu maksāšanas grafiku, atbilstoši savām finansiālajām iespējām. 

Lai veicinātu studējošo skaita pieaugumu, izmantojot mārketinga un pārdošanas 
stratēģiju, Liepājas Universitāte piedāvā studiju maksas atlaides un īsteno dažādas akcijas. 
Studiju maksas atlaides un pārējos maksājumus, kas saistīti ar studiju procesu, katram 
studiju gadam apstiprina Senāts. Finanšu resursu nodrošinājums ir stabils. 

3.1.2. Studiju vietas izmaksas uz vienu studējošo un to novērtējums 
Studiju finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir katru kalendāro gadu saskaņā 

ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 994. “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un vienošanās starp Izglītības un zinātnes 
ministriju un Liepājas Universitāti par noteikta skaita speciālistu sagatavošanu. 

Studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība” un „Kultūras vadība” plānoto 
izmaksu pilna laika studijās 2019.–2020. gadam aprēķinos izmantotas 2019. gadā noteiktās 
bāzes izmaksas (EUR 1518,98 uz vienu studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās 
jomas koeficientu „Uzņēmējdarbība un administrēšana” jomā: 1,0, kā arī izmaksu 
koeficientu profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju 
vietas izmaksas 2019. gadā ir EUR 1 518,98. 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa pilna laika studijām 2019./2020. studiju gada 
1.kursam ir EUR 1 520, un tā ir nemainīga visam studiju periodam, kopējā studiju 
programmas apguves maksa 4 gadiem ir EUR 6 080; nepilna laika studijām 2019./2020. 
studiju gada 1.kursam ir EUR 1 140, un tā ir nemainīga visam studiju periodam, kopējā 
studiju programmas apguves maksa 4,4 gadiem ir EUR 5 130. 

Studiju programmas „Tūrisma un rekreācijas vadība” plānoto izmaksu pilna laika 
studijās 2019.–2020. gadam aprēķinos izmantotas 2019. gadā noteiktās bāzes izmaksas 
(EUR 1518,98 uz vienu studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas 
koeficientu „Individuālie pakalpojumi” jomā: 1,1, kā arī izmaksu koeficientu 
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profesionālajās bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 
2019. gadā ir EUR 1 670,88. 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa pilna laika studijām 2019./2020. studiju gada 
1.kursam ir EUR 1 590, un tā ir nemainīga visam studiju periodam, kopējā studiju 
programmas apguves maksa 4 gadiem ir EUR 6 360; nepilna laika studijām 2019./2020. 
studiju gada 1.kursam ir EUR 1 190, un tā ir nemainīga visam studiju periodam, kopējā 
studiju programmas apguves maksa 4,6 gadiem ir EUR 5 360. 

Studiju programmas „Vadības zinības” plānoto izmaksu pilna laika studijās 2019.–
2020. gadam aprēķinos izmantotas 2019. gadā noteiktās bāzes izmaksas (EUR 1518,98 uz 
vienu studiju vietu) un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas koeficientu 
„Uzņēmējdarbība un administrēšana” jomā: 1,0, kā arī izmaksu koeficientu maģistra 
līmeņa studiju programmās: 1,5. Vienas studiju vietas izmaksas 2019. gadā ir EUR 2 
278,47. 

LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa pilna laika studijām 2019./2020. studiju gada 
1.kursam ir EUR 1 710, un tā ir nemainīga visam studiju periodam: kopējā studiju 
programmas apguves maksa 1,6 gadiem ir EUR 2 570 un 2,6 gadiem EUR 4 280; nepilna 
laika studijām 2019./2020. studiju gada 1.kursam ir EUR 1 280, un tā ir nemainīga visam 
studiju periodam: kopējā studiju programmas apguves maksa 2 gadiem ir EUR 2 600. 

3.1.3. Izmaksu procentuālā sadalījuma studiju virziena ietvaros novērtējums 
Kopējais finansējums 2018./2019.st.g. studiju virzienam EUR 306 077, kurā ir 

redzams izmaksu procentuālais sadalījums starp studiju programmām: 43 % izmaksu veido 
studiju programma “Biznesa un organizācijas vadība”, kas ir skaidrojams ar to, ka studiju 
programma ir populāra kā skolu absolventu vidū, tā arī pieredzējušu darbinieku vidū no 
visdažādākajām dzīves darbības jomām, un studentu skaits tajā ir vislielākais salīdzinājumā 
ar pārējām studiju programmām. Uz 01.10.2019. šajā pilna laika studiju programmā bija 
61 studējošo un nepilna laika 46 studējošo. 2019.gada septembrī tika uzņemti 33 
reflektanti, kas ir lielākais studējošo skaits īstenoto studiju programmu vidū šajā studiju 
virzienā. Pārējo studiju programmu izmaksas ir mazākas, jo tajās ir mazāks studējošo 
kopskaits. 

Studiju virziena izdevumu plānošana notiek kopēji ar pārējiem realizētajiem studiju 
virzieniem. Veicot pamatbudžeta izmaksu pozīciju analīzi, ir redzams, ka lielāko izdevumu 
pozīciju veido atalgojums, no tā salīdzinoši lielu daļu aizņem mācībspēku atalgojums un 
autorhonorāri, kas tiek maksāts par studiju kursu pasniegšanu un satura uzturēšanu.  

Otro lielāko izdevumu pozīciju kopumu veido ēku un telpu uzturēšana, kā arī 
izdevumi, kas ir tieši saistīti ar studentu atbalsta un servisa nodrošināšanu, mārketinga 
izmaksas un citi tehniskie uzturēšanas izdevumi, kas regulāri tiek pārskatīti un optimizēti, 
par prioritāti izvirzot studentiem ērti pieejamu un patīkamu studiju vidi klātienē. Izdevumi 
literatūras iegādei, periodikas un elektronisko datubāzu abonēšanai iekļauti LiepU kopējā 
pamatbudžetā. Visām studija virziena programmām ir nodrošināti studiju un pētniecības 
resursi LiepU bibliotēkā. 
Kopumā izmaksu struktūra tiek vērtēta kā optimāla, un atbilstoša attīstības stratēģijai. 

3.1.4. Zinātniskā pētniecība un/vai mākslinieciskās jaunrades finanšu nodrošinājums 
Zinātniskās pētniecības finansējumu veido vairāki finanšu avoti: LR Izglītības 

ministrijas piešķirtais Zinātniskās darbības bāzes finansējums (atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”: 
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ievēlētā zinātniskā personāla, zinātniskās infrastruktūras uzturēšanai, kā arī pētnieciskā 
darba daļējai nodrošināšanai akadēmiskajam personālam: profesoriem, asociētajiem 
profesoriem un docentiem, kas veic zinātnisko darbu), Snieguma finansējums, konkursa 
kārtībā piesaistītie līdzekļi (iekšējie granti, projektu līdzfinansējums, projekti), kā arī 
Liepājas Universitātes zinātniskās darbības attīstības fonds. 

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.994 “Kārtība, kādā augstskolas un 
koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” veiktajiem grozījumiem, kuros ir 
paredzēts snieguma finansējums par rezultātiem pētniecībā un mākslinieciskajā jaunradē, 
pēdējo trīs gadu laikā finansējums ir palielinājies. Piešķirto finansējumu par iepriekšēja 
gada rezultātiem pētniecībā un mākslinieciskajā jaunradē Liepājas Universitāte izlieto 
saskaņā ar apstiprināto budžetu. Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla 
zinātniskās darbības atbalstam tiek piešķirts finansējums no LiepU Vadības un sociālo 
zinātņu fakultātes attīstības budžeta un LiepU zinātniskās darbības attīstības fonda 
finansējuma. Šī finansējuma saņemšanai ir noteiktas prioritātes: pilnīgam vai daļējam 
finansiālam atbalstam publikācijām Web of Science un Scopus datubāzēs, humanitārajās 
zinātnēs – arī ERIH+; pilnīgam vai daļējam finansiālam atbalstam publikācijām citās 
nozares datubāzēs (piem., EBSCO u. tml.); recenzētu zinātnisko monogrāfiju izstrādei un 
izdošanai; LiepU zinātnisko žurnālu un datu bāzēs iekļauto turpinājumizdevumu 
sagatavošanai un izdošanai. Fakultātes attīstības budžets tiek izmantots arī 
komandējumiem uz zinātniskām konferencēm, to dalības maksām, studējošo pētniecības 
atbalstam. 

Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un konferenču pieteikumi tiek izskatīti 
un akceptēti fakultātes domē. Saskaņā ar Liepājas Universitātes Studentu pētniecības 
projektu konkursa nolikumu (apstiprināts 15.12.2014. LiepU Senāta sēdē, pr.Nr.4) 
studentiem ir pieejams finansējums zinātnisko un radošo darbību veicināšanai. 

3.1.5. Finansēšanas avoti un augstskolas/ koledžas rīki to pārvaldībai  
LiepU ikgadējais kopējais budžets sastāv no naudas plūsmas budžeta, ko veido 

augstskolas ienākošie un izejošie naudas līdzekļi plānotajam kalendārajam gadam. Finanšu 
resursi studiju procesa nodrošināšanai Liepājas Universitātes pamatā veido: 
- valsts pamatbudžeta transferti augstākajai izglītībai; 
- saņemtie naudas līdzekļi no sniegtiem maksas pakalpojumiem, t. sk. studiju maksas 
ieņēmumi; 
- atskaitījumi no projektiem centralizēto izdevumu segšanai; 
- ziedojumi un dāvinājumi; 
- īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi; 
- citi pašu naudas līdzekļu ieņēmumi; 
- Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums; 
- naudas līdzekļu atlikums pamatbudžeta bankas kontā no iepriekšējā kalendārā gada. 

Kopējos naudas līdzekļu ieņēmumus plāno finanšu analītiķis, kā arī, iepriekš 
saskaņojot ar Budžeta komisiju, nosaka struktūrvienībām kopējo pamatbudžeta izdevumu 
apjoma limitus. Katrs vidējā līmeņa vadītājs kopīgi ar savā pakļautībā esošajiem 
darbiniekiem, ņemot vērā struktūrvienībai noteikto kopējo izdevumu apjoma limitu, plāno 
detalizēto izdevumu plānu savai struktūrvienībai, kuru iesniedz akceptēšanai Budžeta 
komisijai. Lai nerastos situācija, ka, nosakot izdevumu apjomam limitus, struktūrvienība 
nevar realizēt savus darbības mērķus, kā arī, lai novērstu situāciju, ka netiek apspriestas un 
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atbalstītas jaunas idejas, kas ir saistītas ar organizācijas vai struktūrvienību darbību, 
struktūrvienības vadītājam ir iespēja argumentēt savu viedokli Budžeta komisijai budžeta 
izskatīšanas procesā. Budžeta komisijas pienākums ir uzklausīt struktūrvienības vadītāju 
viedokli un pieņemt galīgo lēmumu. Universitātes kopējo pamatbudžetu sagatavo finanšu 
analītiķis. Kopējo pamatbudžetu izskata, izvērtē un gala variantu akceptē Budžeta 
komisija, un to apstiprina Senāts. 

Pēc kopējā pamatbudžeta apstiprināšanas Senātā iepirkumu komisijas atbildīgais 
darbinieks sagatavo kopējo iepirkumu plānu esošajam kalendārajam gadam un organizē 
Publiskos iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un KVS procedūru. 

Finanšu analītiķis seko līdzi, lai budžeta sastādītāji budžeta plānošanas un izpildes 
procesā rīkojas atbilstoši instrukcijai “LiepU pamatbudžeta plānošana, izpilde un 
kontrole”. Budžeta plānošana notiek saskaņā ar KVS procedūru A-2-1 „Pamatbudžeta 
plānošana”, savukārt izpilde un kontrole saskaņā ar procedūru A-2-2 “Pamatbudžeta 
izpilde un kontrole”. Ienākošie un izejošie naudas līdzekļi budžetā sadalīti pa galvenajiem 
izmaksu veidiem. Finansējuma nodrošinājuma analīze notiek katru gadu, to apstiprina 
Senāts. 

Katru kalendāro gadu Liepājas Universitāte un Liepājas Universitātes Studentu 
padome, lai atbalstītu un sekmētu studējošo pašpārvaldes darbību, atjauno sadarbības 
līgumu un nosaka piešķirto finansējumu no LiepU pamatbudžeta, kas nav mazāks par vienu 
divsimto daļu no gada budžeta, atbilstoši Augstskolas likumam 53.pantam. 

Saimnieciskās darbības rezultāti tiek regulāri atspoguļoti gada pārskatā un revidentu 
atzinumā. Liepājas Universitātes finansiālie rādītāji liecina par stabilu finanšu situāciju. 
 

3.2. Sniegt informāciju par studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 
nepieciešamo infrastruktūras un materiāltehnisko nodrošinājumu, norādīt, vai 
nepieciešamais nodrošinājums ir augstskolas/ koledžas rīcībā, tā pieejamību studējošajiem 
un mācībspēkiem (specifisku aprīkojumu, kas paredzēts konkrētai studiju programmai, 
norādīt III. daļas 3. nodaļā pie atbilstošās studiju programmas). 

Lai kvalitatīvi nodrošināt studiju virziena realizāciju, studiju procesā tiek izmantots 
LiepU infrastruktūras un materiāli tehniskais nodrošinājums: lai realizētu studiju 
programmas, universitātē ir sekojošs materiāli tehniskais nodrošinājums: 

 Datori – 320, (no tiem 80 datori ne vecāki par 3 gadiem); 

 Video projektori – 23; 

 Interaktīvās tāfeles – 7; 

 Kopētāji – 6; 

 Foto, videokameras – 18 (11 fotokameras, 7 videokameras); 

 Studentiem katrā no studiju korpusiem ir pieejams brīvpieejas bezvadu tīkls 
(kopumā ir uzstādīti 36 bezvadu tīkla pieejas punkti); 

 Ir ieviests darba staciju virtualizācijas risinājums un trīs datoru klases ir 
aprīkotas ar darba staciju klientiem (kopā 63 darba vietas). Studentiem tiek izveidots 
katram savs virtuālais dators, kurš nav piesaistīts darba vietai. Šis risinājums nodrošina 
studiju procesa mobilitāti un drošību. 

 Ir uzstādīta moderna tīkla aparatūra, kas nodrošina datortīkla virtualizāciju un 
izveidots CAMPUS datortīkla savienojums starp visiem studiju korpusiem; 
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 Studentiem pieejams vairākas zinātnisko publikāciju datubāzes – EBSCO, 
Letonika, ScienceDirect, SCOPUS, Web of Science, Cambridge Journals Online un Sage 
Knowledge. 

 Ir noslēgts sadarbības līgums ar uzņēmumu Microsoft par MS Office un MS 
Windows programmatūras licenču nomu, kuras pasniedzēji var izmantot gan mācību 
procesa realizācijā, gan mācību materiālu izgatavošanā. Šā sadarbības līguma ietvaros gan 
LiepU pasniedzējiem, gan studentiem ir pieejams MS Office 365, 1Tb datņu arhīvs mākonī 
u. c. bez papildus maksas. 

 Universitāte studiju procesa nodrošināšanai izmanto informatīvās sistēmas: 

 Bibliotēkas informatīvās sistēma “Alise”, 

 E-studiju vide “Moodle”; 

 Latvijas augstskolu informatīvā sistēma - LAIS. 

 Liepājas Universitātes studentiem studiju uzņemšanas procesā tiek izsniegtas 
pieejas studiju procesa uzskaites Latvijas augstskolu informatīvā sistēmai (turpmāk tekstā 
LAIS). Informatīvā sistēma pieejama globālā tīmekļa interneta adresē www.lais.lv. 

 

3.3. Sniegt informāciju par sistēmu un procedūrām, kuras tiek piemērotas metodiskā un 
informatīvā nodrošinājuma pilnveidei un iegādei. Raksturojums un novērtējums par 
bibliotēkas un datubāžu pieejamību studējošajiem (t.sk. digitālajā vidē) un atbilstību 
studiju virziena vajadzībām, ietverot informāciju par bibliotēkas darba laika piemērotību 
studējošo vajadzībām, telpu skaitu/platību, piemērotību pastāvīgam studiju un pētniecības 
darbam, bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, pieejamo literatūru studiju virziena 
īstenošanai, studējošajiem pieejamajām datu bāzēm atbilstošajā jomā, to lietošanas 
statistiku, bibliotēkas krājumu papildināšanas procedūru un datu bāzu abonēšanas 
procedūru un iespējām. 

Metodiskā un informatīvā nodrošinājuma pilnveides un iegādes sistēma un 
procedūras: 

E-studiju vide LiepU 
Liepājas Universitātes (LiepU) akadēmiskajam un administratīvajam personālam ir 

iespēja lietot LiepU e-studiju vidi, lai administrētu studiju kursus, studiju programmu kursa 
vietnes, saņemt konsultāciju par studijām, kā arī saņemt palīdzību ar e-studiju vidi saistītu 
problēmu risināšanā. 

E-studiju vide balstīta uz Moodle (atvērtā koda kursu pārvaldības sistēma) bāzes. 
Katrai studiju programmai Moodle ir izveidotas programmas studiju kursu vietnes, 

kuras ir paredzētas sadarbībai (programmas direktors – students, pasniedzējs – students, 
students - students) un informācijas apritei, saistībā ar studiju programmu. Šajā vietnē 
studentiem tiek nodrošināta gan pašreģistrēšanās iespēja, gan automātiska reģistrācija 
konkrētajā studiju semestrī plānotajiem studiju kursiem. Vietnē ir informācija par studiju 
kursu prasību izpildi, prakses materiāli u.c. informācija, kuru tur izvieto programmas 
direktors un atbilstošo studiju kursu docētāji. Vietne arī nodrošina komunikāciju un 
informācijas apmaiņu starp LiepU datu vietnēm LAIS un Moodle. 

Studenti e-studiju vietnei tiek reģistrēti pēc imatrikulācijas. Visiem studentiem tiek 
izveidoti lietotājvārdi un pirmreizējas piekļuves parole.  



 
 

29 
 

Docētājiem tiek nodrošināta pieeja LiepU e-studiju videi, piešķirot lietotājvārdu un 
paroli. LiepU e-studiju vidē docētājiem ir iespēja izvietot mācību materiālus (teksts, video, 
audio), saites uz ārējiem resursiem, kā arī nodrošināt studentiem patstāvīgos un pārbaudes 
darbus. Ar 2020. gadu tiks nodrošināta iespēja vērtējumus no Moodle integrēt LAIS 
(studiju procesa pārvaldības sistēma). 

Docētājiem un studentiem ir pieejama tehniskā un metodiskā palīdzība darbā ar 
Moodle. LiepU ir Moodle metodiķis darbam ar studentiem (lietotājvārdu un paroļu izveide, 
atjaunošana, pievienošana kursiem, tehnisko problēmu risināšana) un darbam ar 
docētājiem (lietotājvārdu un paroļu izveide, atjaunošana, kursu vides izveide, tehnisko un 
metodisko problēmu risināšana, prasmju pilnveide darbā ar Moodle u.c.). 

Bibliotēkas un datubāžu resursi 
Atbalsts LiepU studentiem un mācībspēkiem studiju un pētījumu veikšanas procesā ir 

LiepU Bibliotēka (elektroniski informācija par LiepU Bibliotēku ir pieejama: 
https://www.liepu.lv/lv/202/kontaktinformacija-un-darba-laiki). 

Bibliotēkas darbības mērķis ir nodrošināt studijas un zinātnisko darbību ar 
iespieddarbiem, elektroniskajiem un citiem dokumentiem, kā arī būt par kultūras centru, 
kurš popularizē nacionālās un reģionālās kultūras vērtības. Īstenojot darbības mērķi, 
Bibliotēkā tiek veidots krājums un nodrošināti pakalpojumi. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek atbilstoši studiju programmas vajadzībām, 
sadarbībā ar mācībspēkiem, saskaņā ar Komplektēšanas politiku un KVS procedūru A-10-
2 Bibliotēkas fondu komplektēšana. 

Bibliotēkā ir aptuveni 67 000 informācijas resursu (92% grāmatu, 8% seriālizdevumu 
un citu krājuma vienību). 72% visa krājuma ir brīvpieejas plauktos, kas nodrošina iespēju 
mācībspēkiem un studentiem pašiem izvēlēties atbilstošākos izdevumus. 
Ja Bibliotēkas rīcībā nav nepieciešamo informācijas resursu, tajā tiek piedāvāti 
Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) 
pakalpojumi. Veiksmīga sadarbība ir izveidota ar dokumentu piegādes dienestu SUBITO, 
Latvijas Nacionālo bibliotēku u. c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. 

Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonentu (SBA) literatūras pieprasījumu skaits, 
piemēram, 2016./2017. gadā bija 45, 2017./2018. studiju gadā – 7, bet 2018./2019. gadā 
bija 6 pieprasījumi. Pieprasījumu skaita samazinājums ir skaidrojams ar aktīvāku 
elektronisko resursu izmantošanu abonētajās un brīvpieejas datubāzēs. 

Bibliotēka ir atvērta lietotājiem 55 stundas nedēļā (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00 vai 19.00, sestdienās līdz 16.00). 

Bibliotēkas klātienes apmeklējums – vidēji 150 lietotāju dienā. Lietotāju rīcībā ir 
Abonements (informācijas resursu izsniegšana un saņemšana), Kopētava (kopēšana, 
drukāšana, skenēšana un darbu iesiešana), Grupu diskusiju telpa (pēc lietotāju 
pieprasījuma), kā arī 96 patstāvīgā darba vietas Lasītavā un Bibliotēkas vestibilā, 16 
datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu Elektronisko resursu lasītavā. Bibliotēkas 
darba laikā grāmatu saņemšanai vai nodošanai lietotāji var izmantot pašapkalpošanās (Self-
Check) iekārtu. Ārpus bibliotēkas darba laika grāmatas var nodot grāmatu kastē (Book-
drop box), kas atrodas LiepU vestibilā. Visā Bibliotēkā ir pieejams bezmaksas bezvadu 
internets. Bibliotēkas informācijas resursu identificēšanai un aizsardzībai tiek izmantota 
RFID drošības sistēma. 
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Kopš 1992. gada Bibliotēkas darbība ir automatizēta. Bibliotēku informācijas sistēmā 
ALISE ir automatizēti tādi bibliotekārie procesi kā bibliogrāfisko datu apstrāde, 
komplektēšana, lasītāju reģistrācija, informācijas vienību izsniegšana/saņemšana, 
pasūtīšana/rezervēšana, attālinātā piekļuve WebPack, mobilais WebPAC u. c. 

LiepU Bibliotēkas elektroniskais katalogs (http://alise.liepu.lv) un Augstskolu un 
speciālo bibliotēku kopkatalogs http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx) ir 
pieejami attālināti – gan datoros, gan mobilajās ierīcēs. 

Bibliotēkas elektroniskais katalogs nodrošina vienotu bibliogrāfiskās informācijas 
meklēšanu gan par krājumu, gan pašu veidotajās lokālajās datubāzēs. Attālinātā piekļuve 
ļauj lietotājam no jebkuras vietas pieslēgties sadaļai “Mana bibliotēka” un sekot līdzi 
grāmatu izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu, kā arī 
rezervēt nepieciešamo literatūru vai iestāties rindā pēc tās. 

Gan studentu, gan mācībspēku vajadzībām Bibliotēkā tiek piedāvāta bezmaksas datu 
bāzu izmantošana, organizējot piekļuvi abonētajām, izmēģinājuma un brīvpieejas datu 
bāzēm LiepU datortīklā un ārpus tā. Studentu un mācībspēku rīcībā ir tādas LiepU abonētās 
tiešsaistes datu bāzes kā „Letonika”, „EBSCO eBooks Academic Collection”, „EBSCO 
Academic Complete”, „ScienceDirect”, “Cambridge Journals Online”, „Scopus” un “Web 
of Science”. Ikvienam ir iespēja izmantot arī Bibliotēkas veidotās brīvpieejas datu bāzes: 
Akadēmiskā personāla publikāciju datu bāze, Promocijas darbu datu bāze un Noslēguma 
darbu datu bāze. Bibliotēka nodrošina apmācību, uzziņas un konsultācijas informācijas 
resursu lietošanas un pakalpojumu izmantošanas jautājumos. 

Par informācijas resursu jaunumiem ir iespējams uzzināt Bibliotēkas sadaļā LiepU 
tīmekļa vietnē (https://www.liepu.lv/lv/202/kontaktinformacija-un-darba-laiki) un LiepU 
bibliotēkas ikmēneša informatīvajā biļetenā „Lasonis” 
(http://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi). 

Ar aktualitātēm LiepU bibliotēka iepazīstina arī savos sociālo tīklu profilos (Facebook, 
Twitter). 

Piemēram, 2017./2018. studiju gadā atbilstoši studiju virziena „Vadība, 
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” tematiskiem studiju kursiem (dabas, 
vides, ekonomikas, menedžmenta, ētikas u.c. jomās) tika iegādāti 27 izdevumi par kopējo 
summu 598.59 EUR: vispārējo zināšanu nodrošināšanai visu virzienā pārstāvēto studiju 
programmu īstenošanai, ekonomikas, komunikāciju, psiholoģijas, sabiedrisko zinātņu, 
socioloģijas, statistikas, tiesību un politikas jomās tika iegādāti 5 izdevumi, bet, ievērojot 
specializāciju programmu virzienos, menedžmenta un mārketinga jomā vēl 9, kultūras, 
mākslas un mūzikas jomā - 11 un sabiedrisko attiecību (publicitātes) jomā - 2 izdevumi. 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” mācību 
procesa nodrošināšanai tiek piedāvāta literatūra atbilstoši docējamo kursu tematiem, 
piemēram, vadība, menedžments, tūrisms, projektu vadība, mediji, sabiedriskās attiecības, 
komunikācija, informācijas tehnoloģijas, pētniecība u.c. No visiem bibliotēkas rīcībā 
esošiem informācijas resursiem minētajos tematos ir aptuveni 9% krājuma vienību. 

3.4. Sniegt informāciju par mācībspēku piesaistes un/ vai nodarbinātības procesiem (t.sk. 
vakanču izsludināšana, darbā pieņemšana, ievēlēšanas procedūra u.c.), novērtēt to 
atklātību. 

Elektroniskā saite mācībspēku piesaistes un/vai nodarbinātības procesa 
reglamentēšanai: https://www.liepu.lv/lv/181/darba-iespejas  
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Lai nodrošinātu kvalitatīvu un inovatīvu studiju programmas īstenošanu, programmās 
iesaistāmo mācībspēku atlasei tiek izmantoti vairāki kritēriji, lai studiju kursus vadītu 
kvalificēti, zinātniski un metodiski sagatavoti docētāji, noteiktās studiju jomas speciālisti, 
kuri savā darbā izmanto mūsdienīgas pieejas un tehnoloģijas.  

Kā obligātie mācībspēku atlases kritēriji ir: 

 mācībspēku kvalifikācijas atbilstības normatīvo aktu noteiktajām prasībām; 

 zinātniskās pētniecības virziens/intereses atbilst studiju programmas/kursa 
saturam; 

 atbilstošas valsts valodas un svešvalodu zināšanas. 

 Mācībspēku izvēle studiju programmu īstenošanā tiek veikta, pamatojoties uz 
Kritērijiem izvērtējumam par akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas atbilstību 
docējamiem kursiem (Apstiprināti LiepU Studiju padomē 13.06.2005.). 

 Akadēmiskā personāla profesionālo kvalifikāciju novērtē Fakultātes dome. 
 
Izvērtēšanas kritēriji ir sekojoši: 

 Akadēmiskās (bakalaura, maģistra) programmās: 
- Doktora, maģistra grāds atbilstoši docējamam kursam vai tam radniecīgā jomā; 
- Publikācijas apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades nozarē. 

 Profesionālās un profesionālās bakalaura, maģistra programmās 
- Doktora, maģistra grāds atbilstoši docējamam kursam vai tam radniecīgā jomā; 
- Publikācijas apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades nozarē; 
- Profesionālā darbība atbilstoši docējamam kursam vismaz 5 gadi; 
- Atbilstīga augstākā profesionālā izglītība. 

Mācībspēkam - pretendentam izvirzītās prasības ir noteiktas saskaņā ar LiepU 
nolikumu “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos” un personai ir doktora vai 
maģistra grāds atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē, ir pētnieciskā / radošā darba 
pieredze, ir publikācijas / radošie darbi atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē, personai ir 
pieredze mācību materiālu izstrādē vai pilnveidē, persona pielieto inovatīvas mācību 
metodes studiju procesā, personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz B1, B2, C1 
līmenī saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju 
un metodiskajā darbā, personai ir labas digitālās prasmes saskaņā ar Europass 
pašnovērtējuma tabulu, kā arī zināšanas par jaunajām tehnoloģijām. 

Prasības ārvalstu mācībspēku atlasei un dalībai studiju programmas īstenošanā ir 
noteiktas LiepU Akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānā 2018.-2022. gadam. 

Saskaņā ar Augstskolu likumu (https://likumi.lv/doc.php?id=37967) un LiepU 
2011.gada 20.jūnija nolikumu “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos” 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) akadēmiskajos amatos var ievēlēt gan Latvijas 
Republikas, gan ārvalstu iedzīvotājus, kā arī to ievēlēšanu akadēmiskajos amatos 
reglamentē minētie normatīvie akti. 

Ārvalstu akadēmiskā personāla pieteikšanās, atlases kārtība un kritēriji (saskaņā 
ar “Akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāns”, 39.lpp.) 

 Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlasei tiek organizēts atklāts 
konkurss, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Eiropas 
Komisijas portālā "Euraxess" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē izm.gov.lv. 
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 Pretendentiem izvirzītās prasības noteiktas saskaņā ar LiepU nolikumu 
“Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos” (https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 
un papildus virzieniem „Mākslas”, „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība”, „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne”, „Vides aizsardzība” un „Izglītība, pedagoģija un sports” 
vienotām, specifiskām prasībām: 

- persona, kas iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi nodarbināta akadēmiskā amatā 
kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām, 

- personai ir doktora grāds atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē (mākslas jomā 
vismaz maģistra grāds), 

- personai ir pētnieciskā / radošā darba pieredze, 
- personai ir publikācijas / radošie darbi atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē, 
- personai ir pieredze mācību materiālu izstrādē vai pilnveidē, 
- persona pielieto inovatīvas mācību metodes studiju procesā, 
- personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī saskaņā ar Europass 
pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā 
darbā, 

- personai ir labas digitālās prasmes saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu, 
kā arī zināšanas par jaunajām tehnoloģijām. 

 Atlases ietvaros vērtēti iesniegtie dokumenti: 
- pieteikums, adresēts rektoram, 
- CV Europass parauga formātā, 
- diploma par zinātnisko grādu kopija / maģistra diploma kopija, 
- publikāciju (radošo darbu) saraksts par pēdējiem pieciem gadiem. 

 SAM projektu ietvaros, pretendentu atlasē papildus tiks vērtēta pretendenta 
motivācija iesaistīties projektā un vēlme turpināt sadarbību ar LiepU pēc konkrētā SAM 
projekta pabeigšanas. 

 Pretendentus vērtē ar rektora rīkojumu izveidota pretendentu vērtēšanas 
komisija. 

 Pretendenti tiek ievēlēti LiepU akadēmiskā personāla sastāvā saskaņā ar LiepU 
nolikumu “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos”. 
Saskaņā ar Augstskolu likumu (https://likumi.lv/doc.php?id=37967) un LiepU 2011.gada 
20.jūnija nolikumu “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos” 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) LiepU akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā 
konkursā. 
 

Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskas iemaņas un zināšanas, profesionālo studiju 
programmu profila priekšmetos docenta, lektora un asistenta amatu var ieņemt persona ar 
augstāko izglītību bez zinātniskā doktora grāda vai bez profesionālā doktora grāda mākslās, 
ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs pietiekams praktiskā darba stāžs. Lai 
ievēlētu docenta amatā personu, kurai nav zinātniskā doktora grāda vai profesionālā 
doktora grāda mākslās, šai personai ir nepieciešams vismaz septiņu gadu praktiskā darba 
stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šāda docenta amata pretendentiem, augstskolā un koledžā 
apstiprina attiecīgi senāts vai padome. Lektoriem un asistentiem, kuriem nav zinātniskā un 
akadēmiskā grāda, ir nepieciešams pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs piecu gadu 
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praktiskā darba stāžs (saskaņā ar Augstskolu likuma 39. pantu un LiepU Nolikumu par 
vēlēšanām akadēmiskajos amatos). 

 

3.5. Norādīt, vai ir izveidota vienota kārtība akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba 
kvalitātes nodrošināšanai un sniegt tās novērtējumu. Norādīt kvalifikācijas 
paaugstināšanas piedāvātās iespējas visiem mācībspēkiem (tajā skaitā informāciju par 
mācībspēku iesaisti aktivitātēs, mācībspēku iesaistes motivāciju, u.c.), sniegt piemērus un 
norādīt, kā tiek novērtēta izmantoto iespēju pievienotā vērtība studiju procesa īstenošanai 
un studiju kvalitātei. 

Kārtība akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba kvalitātes 
nodrošināšanai: 

Studiju virzienā strādājošo docētāju kvalitatīvais sastāvs atbilst LR Augstskolu 
likumam un Ministru kabineta noteikumu Nr. 512. prasībām. 

Studiju virziena realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša 
studiju programmas specifikai un īstenošanas nosacījumiem. Mācībspēki ir profesionāļi 
savās zinātnes nozarēs, kas apliecinājuši savu kompetenci nozares pētniecībā un e-vides 
izmantošanā studiju procesā, ir piedalījušies dažādos starptautiskos projektos, izstrādājuši 
studiju kursu un mācību līdzekļu materiālus.  

Studiju virziena programmas aptver plašu specializāciju piedāvājumu, tāpēc tās 
īstenošanā ir piesaistīti uzņēmējdarbības, kultūras un tūrisma jomas profesionāļi, ar 
praktiskā darba stāžu attiecīgajā jomā. 

Kvalifikācijas paaugstināšanas piedāvātās iespējas: 
Mācībspēku profesionālās kvalifikācijas pilnveide ir atbilstoša LiepU kvalitātes 

vadības sistēmas normatīviem un kritērijiem, kurus pārrauga un sniedz atgriezenisko saiti 
studiju virziena vadītājs, programmas direktors un studiju virziena padome. 

Docētāju darba kvalitātes monitoringam izmantotie kritēriji ir sekojoši: 

 studentu vērtējums (LiepU KVS anketa); 

 mācībspēku pašvērtējums (LiepU KVS anketa); 

 studiju prakšu izvērtējuma rādītāji (KVS prakses izvērtējuma anketa); 

 rezultatīva iesaistīšanās didaktiskās kompetences pilnveides pasākumos t.sk. 
didaktisko semināru sagatavošana, studiju nodarbību hospitācijas, piedalīšanās 
mūžizglītībā u.c. 

Mācībspēku zinātniskās un pedagoģiskās darbības kvalitātes pilnveidei 2018.gadā tika 
izstrādāti trīs vidēja termiņa plānošanas dokumenti, kas vērsti uz LiepU cilvēkresursu 
attīstību. 

LiepU cilvēkresursu attīstības plāns 2018.–2023. gadam (skatīt sadaļā Citi pielikumi) – 
kurā tiek izvērtēta esošā situācija, noteikti cilvēkresursu vadības procesu mērķi, veicamie 
uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. 

LiepU cilvēkresursu attīstības plāna mērķis ir nodrošināt LiepU ar nepieciešamajiem 
cilvēkresursiem, sekmēt esošo cilvēkresursu (akadēmiskā un vispārējā personāla) attīstību, 
profesionālo izaugsmi un pilnveidi, jauno mācībspēku un zinātniskā personāla iekļaušanos 
universitātes izglītības un pētniecības procesā, lai nodrošinātu mūsdienīgas, uz attīstību 
orientētas studijas, pētniecību, mūžizglītību saskaņā ar LiepU attīstības stratēģiju. 

LiepU cilvēkresursu attīstības plāns 2018.–2023. gadam izstrādāts saskaņā ar: 
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 Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo / tiesību aktu regulējumu; 

 LiepU Satversmi (pieejams: https://www.liepu.lv/lv/172/satversme); 

 LiepU attīstības stratēģiju 2016.–2020. gadam (pieejams: 
www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf); 

 LiepU pedagogu izglītības attīstības plānu 2018.–2023. gadam; 

 Pasaules Bankas ziņojumā “Starptautiskās tendences un laba prakse augstākās 
izglītības iekšējā finansēšanā un pārvaldībā” ietvertajām apzinātajām prasībām (pieejams: 
http://www.izm.gov.lv/lv/images/izglitiba_augst/Pasaules_Banka/Starptautisk%C4%81s_
tendences_un_laba_prakse_augst%C4%81k%C4%81s_izgl%C4%ABt%C4%ABbas_iek
%C5%A1%C4%93j%C4%81_finans%C4%93%C5%A1an%C4%81_un_p%C4%81rvald
%C4%ABb%C4%81.pdf); 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektiem: 

- specifiskā atbalsta mērķis „Samazināt studiju programmu fragmentāciju un 
stiprināt resursu koplietošanu”, 

- specifiskā atbalsta mērķis „Stiprināt augstākās izglītības iestāžu akadēmisko 
personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, 

- specifiskā atbalsta mērķis „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 
iestādēs”, 

- specifiskā atbalsta mērķis „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko 
un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot 
cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums “Pēcdoktorantūras 
pētniecības atbalsts”, 

- specifiskā atbalsta mērķis „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko 
un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot 
cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākums „Atbalsts starptautiskās 
sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” u.c. 

LiepU akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāns 2018.– 2022. gadam ir 
personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāns - kurā noteikti un aprakstīti plānotie 
akadēmiskā personāla kompetences pilnveides, attīstības un piesaistes pasākumi. 

LiepU akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāna 2018. – 2022. gadam mērķis ir 
nodrošināt LiepU akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu, sekmēt 
personāla un LiepU darbības attīstību, atbilstoši kvalitātes prasībām. 

LiepU akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāns 2018.– 2022. gadam izstrādāts 
saskaņā ar: 

 LiepU Satversmi (pieejams: https://www.liepu.lv/lv/172/satversme); 

 LiepU attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam (pieejams: 
www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf ; 

 LiepU cilvēkresursu attīstības plānu 2018.-2023.gadam; 

 LiepU pedagogu izglītības attīstības plānu 2018.-2023.gadam; 

 Zinātniskās institūcijas “Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģiju 
2015.–2020. gadam (pieejams: 



 
 

35 
 

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_201
5_2020.pdf); 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda un Eiropas reģionālā attīstības fonda Darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektiem: 

- specifiskā atbalsta mērķis „Samazināt studiju programmu fragmentāciju un 
stiprināt resursu koplietošanu”, 

- specifiskā atbalsta mērķis „Stiprināt augstākās izglītības iestāžu akadēmisko 
personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, 

- specifiskā atbalsta mērķis „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 
iestādēs” u.c. 

LiepU vadības personāla mācību plāns 2018.– 2021. gadam - kurā noteikti un 
aprakstīti plānotie vadības personāla kompetences pilnveides pasākumi. 

LiepU vadības personāla mācību plāna mērķi: LiepU vadības personāla kompetenču un 
prasmju paaugstināšana prasmīgai vadības, procesu pārvaldībai, vadības komanda ar 
redzējumu par modernu, konkurētspējīgu starptautisku universitāti, kas izprot globālās 
tendences, vadības komanda, kas spēj iedvesmot studentus un darbiniekus straujai un 
ambiciozai attīstībai. 

LiepU vadības personāla mācību plāns izstrādāts saskaņā ar: 

 LiepU Satversmi (pieejams: https://www.liepu.lv/lv/172/satversme); 

 LiepU attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam (pieejams: 
www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf); 

 LiepU cilvēkresursu attīstības plānu 2018.-2023.gadam; 

 Pasaules Bankas ziņojumā “Starptautiskās tendences un laba prakse augstākās 
izglītības iekšējā finansēšanā un pārvaldībā” ietvertām apzinātajām prasībām (pieejams: 
http://www.izm.gov.lv/lv/images/izglitiba_augst/Pasaules_Banka/Starptautisk%C4%81s_
tendences_un_laba_prakse_augst%C4%81k%C4%81s_izgl%C4%ABt%C4%ABbas_iek
%C5%A1%C4%93j%C4%81_finans%C4%93%C5%A1an%C4%81_un_p%C4%81rvald
%C4%ABb%C4%81.pdf); 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020.gada 
plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda un Eiropas reģionālā attīstības fonda Darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektiem: 

- specifiskā atbalsta mērķis „Samazināt studiju programmu fragmentāciju un 
stiprināt resursu koplietošanu”, 

- specifiskā atbalsta mērķis „Stiprināt augstākās izglītības iestāžu akadēmisko 
personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, 

- specifiskā atbalsta mērķis „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 
iestādēs”. 

LiepU vadības personāls šī mācību plāna kontekstā ir rektors, prorektori, dekāni, 
zinātnisko institūtu direktori, struktūrvienības vadītāji/direktori/speciālisti, studiju virzienu 
vadītāji, studiju programmu direktori un personāla vietnieki, kā arī LiepU lēmējinstitūciju 
dalībnieki. 

Papildus esošajos LiepU cilvēkresursu attīstības plānos noteiktajam, darbinieku 
profesionālo kompetenču pilnveides vajadzības tiek/var tikt apzinātas, baltoties uz 
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darbinieku darba un kompetenču novērtēšanas rezultātiem un/vai neatkarīgām 
individuālām pārrunām, kā rezultātā LiepU akadēmiskā un vispārējā personāla esošā 
izglītība un kompetences tiek /var tikt papildinātas praksē darbā, kā arī iespēju robežās 
apgūstot jaunas zinības ceļot savu izglītības līmeni, apmeklējot kursus, seminārus, 
konferences, kongresus, forumus, iesaistoties Erasmus+ mobilitātes pasākumos u.c. 
pieredzes apmaiņas pasākumos. 

Izmantoto iespēju pievienotā vērtība studiju procesa īstenošanai un studiju 
kvalitātei: 

Profesionālajās studiju programmās viens no nozīmīgākajiem kvalitātes nodrošināšanas 
faktoriem ir mācībspēki, kuri ir augsti kvalificēti speciālisti attiecīgo zinātņu nozaru, 
tostarp arī kultūras, tūrisma un vadības zinātņu teorētisko nostādņu jautājumos, kā arī 
praktiķi, kuri ir līdz šim darbojušies, realizējot profesionālās bakalaura un profesionālo 
maģistra studiju programmu studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo 
īpašumu pārvaldība”. 

Mācībspēkiem ir sekmīgi jāspēj sabalansēt teorētiskos un praktiskos jautājumus, 
akcentējot zināšanas, kas nepieciešamas biznesa, kultūras un tūrisma vadītāja 
profesionālajā darbībā. 

Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 
profesionālajās studiju programmās studējošajiem praktisko kompetenču attīstībai tiek 
piedāvātas arī prakses konkrētā darba vidē, kuru sekmīgai veikšanai ir nepieciešami ne tikai 
zinoši mācībspēki, kas seko līdzi jaunākajām aktualitātēm teorētiskajās nostādnēs, bet arī  
praktiķi, kas orientējas aktuālajos jautājumos gan vietējā, gan valsts un starptautiskā 
mērogā. 

SAM 8.2.2. projekta ietvaros (specifiskā atbalsta mērķis „Stiprināt augstākās izglītības 
iestāžu akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”) vairāki VSZF 
mācībspēki piedalās kvalifikācijas celšanas pasākumos stažējoties dažādos uzņēmumos 
Latvijā, piemēram, I.Grospiņa - SIA "Zoovilla", A.Medveckis - Liepājas muzejs, u.tml. 

 

3.6. Sniegt informāciju par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanā 
iesaistīto mācībspēku skaitu, mācībspēku akadēmiskās un pētnieciskās slodzes analīzi un 
novērtējumu. Ienākošās un izejošās mācībspēku mobilitātes novērtējums pārskata periodā, 
mobilitātes dinamika, grūtības, ar kurām augstskola/ koledža saskaras mācībspēku 
mobilitātē. 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti visu četru LiepU fakultāšu mācībspēki – 
kopā 60 docētāji, no kuriem 23 (38%) ir ar doktora grādu, bet 37 (62%) ar maģistra grādu. 
Vairāk kā puse mācībspēku – 36 (55%) ir ievēlēti akadēmiskajos amatos LiepU. No 36 
ievēlētajiem mācībspēkiem 20 (55%) docētājiem ir doktora zinātniskais grāds kādā no 
studiju programmas piedāvātajām specializācijas jomām, savukārt, no 24 neievēlētajiem 
mācībspēkiem 3 (13%) ir doktora grāds. Jāpiebilst, ka no 24 neievēlētajiem mācībspēkiem 
vismaz 4 pasniedzēji pašreizējā momentā studē doktorantūrā un pēc zinātniskā grāda 
iegūšanas tiks ievēlēti LiepU saskaņā ar SAM projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/021 "Liepājas 
Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas 
zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, 
komerczinības un tiesības” nosacījumiem. 
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Tā kā studiju programmas  realizācijā ir iesaistītas visas LiepU fakultātes, tad arī 
zinātniskās pētījuma jomas ir plaša spektra, piemēram, vadībzinātne, māksla, humanitārās 
zinātnes, matemātika, informātika, dabaszinātnes, kā arī citas sociālās zinātnes. Zinātniskos 
pētījumus augsti vērtētās datu bāzēs Web of Science un SCOPUS ir publicējuši gan LiepU 
pētnieki, gan akadēmiskā personāla pārstāvji, piemēram, I.Lūsēna - Ezera, D.Līduma, 
V.Bikse, S.Jēgere, I.Klāsone, L.Latsone, D.Laiveniece u.c. Savukārt radošās darbības jomā 
izcili sasniegumi ir I.Klāsonei, O.Blauzdei. 

Studiju virzienam piesaistītajiem jomas profesionāļiem visiem ir darba stāžs atbilstošās 
profesionālās darbības jomā. Daļa jomas profesionāļu ir aktīvi iesaistījušies gan 
starptautisku projektu aktivitātēs, gan arī reflektē savu profesionālo pieredzi starptautiskās 
publikācijās, piemēram, D.Vasiļevska, U.Libkovska, I.Pērkone-Redoviča u.c., savukārt 
Ģ.Vagotiņš-Vagulis, Z.Gusta, K.Vārpiņš u.c. ir iesaistījušies projektu aktivitātēs un 
skolēnu zinātniskās darbības atbalstīšanā. 

Daļa mācībspēku izmanto iespēju doties dažādos mobilitātes pasākumos uz sadarbības 
partneraugstskolām ārvalstīs, kā arī katra studiju gada ietvaros no ārvalstu sadarbības 
augstskolām pie studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība" studentiem viesojas atbilstošas jomas pasniedzēji (skat. II.3.6.C.pielikumā). 

Gan ienākošā, gan izejošā pasniedzēju mobilitāte pēdējo gadu laikā pieaug, kā galvenos 
iemeslus, kāpēc LiepU pasniedzēji nedodas, piemēram, ERASMUS+ apmaiņas mobilitātes 
pasākumos - pasniedzēji min lielu noslogotību dažādu SAM projektu ietvaros. 

 

3.7. Studējošajiem pieejamā atbalsta, tajā skaitā atbalsta studiju procesā, karjeras un 
psiholoģiskā atbalsta, īpaši norādot atbalstu, kas paredzēts konkrētām studējošo grupām 
(piemēram, studējošajiem no ārvalstīm, nepilna laika studējošajiem, tālmācības studiju 
formā studējošajiem, studējošajiem ar īpašām vajadzībām u.c.) novērtējums. 

Studējošajiem studiju laikā kā atbalsta personāls ir pieejams LiepU fakultātēs esošais 
vispārējais personāls, kurš sniedz informāciju gan pilna, gan nepilna laika studējošajiem 
saistībā ar studiju procesa nodrošināšanu, kā arī dažādu neskaidrību gadījumā, iepazīstina 
un informē par dažādām ar studiju procesa nodrošināšanu saistītām aktivitātēm vai arī 
uzlabojumiem, kas nepārtraukti notiek LiepU, piemēram, automātisko reģistrēšanās 
sistēmu studijām, stipendiju elektronisko pieteikšanos, u.tml. 

Studējošajiem ir iespēja pretendēt uz dažāda veida stipendijām, piemēram, Senāta 
stipendija vai arī vienreizēja stipendija semestra ietvaros. 

LiepU studējošajiem ir pieejams juriskonsults, ja rodas neskaidrības, piemēram, 
individuāla studiju grafika sastādīšanas gadījumā, vai ārvalstu studentiem, lai precizētu ar 
studiju līgumiem saistītus jautājumus. 

LiepU darbojas Psiholoģiskā atbalsta centrs, kas var konsultēt psiholoģiska rakstura 
jautājumu gadījumā, kā arī LiepU ir nodrošināta iespēja pārvietoties cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, t.sk., ratiņkrēslā, jo ir ierīkotas speciālas uzbrauktuves un LiepU ēkā starp 
stāviem ir iespējams pārvietoties ar liftu. 

Studentu atbalstam un integrācijai LiepU darbojas Studentu padome, kā arī ārvalstu 
studentiem kā mentori visā studiju periodā darbojas Starptautisko sakaru daļas darbinieki.  

Studiju procesa nepārtrauktai nodrošināšanai studentiem ir iespēja izmantot Moodle 
studiju vidi, Bibliotēkas piedāvājumu gan literatūras nodrošinājuma ziņā, gan arī grupu 
darbu telpu un datortelpas ziņā. 
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LiepU mācībspēki sniedz konsultācijas studentiem par zinātnisko darbu izstrādi un 
prezentāciju sagatavošanu regulāri gan lekciju laikā, gan konsultāciju ar pasniedzējiem 
laikā. Arī gatavojoties zinātniskajām konferencēm gan LiepU, gan citās augstskolās, 
konkursiem, kas regulāri tiek izsludināti dažādās nozarēs (piemēram, ekonomikas, 
uzņēmējdarbības jomās), studējošiem ir iespēja saņemt papildu konsultācijas no 
mācībspēkiem. 

Studējošo pieaugošās iespējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes ārpus studiju 
programmas ir saistītas ar 

 studentu pētnieciskā darba aktivizēšanos, ko apliecina dalībnieku skaita pieaugums 
ikgadējā studentu konferencē (sekcijas sociālo zinātņu un pakalpojumu, 
uzņēmējdarbības jomās) un citos zinātnes un radošuma nedēļas pasākumos 
(piemēram, Zinātnes un radošuma nedēļas organizētajos pasākumos, u.tml.). 

 pasākumiem sadarbībā ar darba devējiem un partnerinstitūcijām (piemēram, mācību 
ekskursijas programmas „Biznesa un organizācijas vadība” studentiem, programmas 
„Kultūras vadība” studentu aktivitātes starptautiskos festivālos, brīvprātīgajā darbā, 
piedaloties kultūras projektu realizācijā, u.tml.). 

Viens no lielākajiem atbalsta personāliem visā laika periodā ir studiju programmu 
direktori, kas palīdz studējošajiem iekļauties augstskolas dzīvē, konsultē prakšu uzņēmumu 
izvēlē, organizē mācību ekskursijas uz dažādām organizācijām un uzņēmumiem studiju 
procesa laikā, u.tml. 
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4. Zinātniskā pētniecība un mākslinieciskā jaunrade  

4.1. Studiju virziena zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades virzienu 
raksturojums un novērtējums, atbilstība augstskolas/ koledžas un studiju virziena mērķiem 
un zinātnes un mākslinieciskās jaunrades attīstības līmenim (atsevišķi raksturot doktora 
studiju programmu nozīmi, ja piemērojams). 

LiepU Zinātniskās darbības stratēģijā 2015. - 2020.gadam ir definēti šādi vidējā termiņa 
stratēģiskie mērķi 
(https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_201
5_2020.pdf) : 

 pētniecības tematika atbilst valsts prioritātēm (valsts pētījumu programmas), 
starptautiski aktuāliem pētniecības virzieniem, kā arī reģiona attīstības vajadzībām 
(pašvaldību, reģiona uzņēmēju u. c. pasūtījumi); 

 LiepU zinātniskie institūti un pētnieku grupas fakultātēs – radoši, nacionālajai 
un starptautiskajai sadarbībai atvērti zinātnieku kolektīvi, kas veido nacionālo un 
starptautisko sadarbības tīklu aktuālo pētniecības tēmu un pētniecības projektu īstenošanai; 

 LiepU darbojas starpnozaru pētnieku grupas aktuālu zinātnisku problēmu 
kompleksai risināšanai sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu universitātēm un uzņēmējiem, kas 
rezultātu sasniegšanai spēj piesaistīt uzņēmēju, valsts un starptautisko projektu līdzekļus; 

 pētniecības un uzņēmējdarbības sadarbību balsta Tehnoloģiju pārneses centrs, 
Prototipēšanas centrs. Sadarbība ar Kurzemes Biznesa inkubatoru un Liepājas 
Universitātes Zinātnes un inovāciju parku tiek izmantota studentu un jauno zinātnieku 
pētījumu ieviešanai tautsaimniecībā un komercializēšanai; 

 pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskā līmenī (starptautiskās konferencēs 
un kongresos, starptautiski citējamos izdevumos) ir augoša; 

 LiepU zinātniskie turpinājumizdevumi un žurnāli atrodas nozares atzītās 
starptautiski citējamo izdevumu datu bāzēs; 

 zinātnes un pētniecības popularizēšana notiek sadarbībā ar visiem sociālajiem 
partneriem, visām vecuma un sociālajām grupām, īpaši attīstot sadarbību ar skolām, 
radošajām un profesionālajām organizācijām, veicinot jaunatnes ieinteresētību zinātnē un 
izpratni par zinātnisko darbību un radošumu kā veiksmīgas karjeras pamatu jebkurā 
darbības jomā. 

2016. gadā notika izmaiņas LiepU pētniecības struktūrvienībā – Vadības un sociālo 
zinātņu fakultātes pakļautībā esošais Socioloģisko pētījumu centrs tika pievienots Izglītības 
zinātņu institūtam (31.10.2016. LiepU Senāta lēmums). 

Savukārt, visā atskaites periodā, studiju virziena īstenošanā būtiska nozīme ir LiepU 
Vadībzinātņu institūtam (VZI) - studiju procesā, kā mācībspēkus, iesaistot arī institūta 
zinātnisko personālu, tādējādi veicinot pētniecībā balstītu studiju īstenošanu. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītie mācībspēki katru gadu darbojas LiepU  
organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra” gan kā 
zinātniskās un redakcijas kolēģijas dalībnieki, gan arī kā sekciju vadītāji, piemēram: 
zinātniskās komitejas priekšsēdētājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis, doc. 
Dr.paed., locekļi: Veronika Bikse, prof. Dr.oec., Zaigonis Graumanis, doc. Dr.phil., Ārija 
Kolosova, doc. Dr.hist., Inga Sprice, doc. Dr.sc.soc., Irina Strazdiņa, doc. Dr.psych., 
Sandra Veinberga, vadošā pētniece Dr.philol., Inta Kulberga, doc. Dr.sc.administr., u.c. 
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Akadēmiskā personāla dalība konferencēs, zinātnisko semināros, publikāciju profils un 
tematika atspoguļota ikgadējos LiepU Zinātniskās darbības pārskatos, kas pieejami šeit: 
https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati un NZDIS sistēmā: 
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278  

 
4.2. Zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar studiju procesu, tajā 

skaitā rezultātu izmantošanas studiju procesā raksturojums un novērtējums. 
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā pētniecība ir saistīta 

ar  docējamo studiju kursu tematiku un saturu. Par to liecina referātu tēmas un atbalsts 
publicēt arī studentu noslēgumu darbu ietvaros veikto pētījumu rezultātus. 

Pētniecības tematika atbilst valsts prioritātēm (valsts pētījumu programmas), 
starptautiski aktuāliem pētniecības virzieniem, kā arī reģiona attīstības vajadzībām 
(pašvaldību, reģiona uzņēmēju u. c. pasūtījumi). Sadarbība ar Kurzemes Biznesa 
inkubatoru tiek izmantota studentu un jauno zinātnieku pētījumu ieviešanai 
tautsaimniecībā un komercializēšanai. 

Pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskā līmenī (starptautiskās konferencēs un 
kongresos, starptautiski citējamos izdevumos) ir lēna, bet augoša. 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā pētniecība ir vērsta 
docējamo studiju kursu tematikas virzienā, saistot to ar studiju procesu. Par to liecina 
referātu tēmas un atbalsts publicēt arī studentu noslēgumu darbu ietvaros veikto pētījumu 
rezultātus. Piemēram, profesionālā maģistra studiju programmas “Vadības zinības” 
studentes Līgas Spingas maģistra darba pētījuma rezultāti publicēti LiepU starptautiskās 
konferences “Sabiedrība un kultūra” 2016.gada rakstu krājumā (Bikse V., Lūsēna – Ezera 
I., Spinga L. Kurzemes Biznesa Inkubatora lomas izvērtējums inovatīvas uzņēmējdarības 
attīstībā Heliksa Modeļa ietvaros. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XVIII, Liepāja 
2016, 240.- 248. Lpp), savukārt profesionālā bakalaura studiju programmas “Biznesa un 
organizācijas vadība” absolventes Montas Šimkus bakalaura darba ietvaros iegūtie rezultāti 
ir publicēti starptautiski recenzējamā žurnālā Problems of Management in the 21st 
Century (Lietuva): Līduma D.,  Kairēna A., Lūsēna-Ezera I., Šimkus M. Development Of 
Public Transport: Future Challenges Of Liepaja' s tram (Latvia).// Problems of 
Management in the 21st Century. 2016, Vol. 11 Issue 1, p16-28. 13p., Database: EBSCO 
Business Source Ultimate. 

Arī šī publikācija: Vasiļevska D., Līduma D., Melberga K. Factors affecting 
Innovations in Service Sector Enterprises: The Case Of Liepaja.// Problems of 
Management in the 21st Century. 2017, Vol. 12-1 Issue 1, p69-81. 12p., Database: EBSCO 
Business Source Ultimate 
Pieejams: http://www.scientiasocialis.lt/pmc/view/biblio/year/2017/volume/12/issue/1, ir 
tapusi iesaistot K.Melbergas maģistra darba rezultātus. 

Akadēmiskā personāla radošās aktivitātes ir saistītas arī ar nodarbību vadīšanu 
skolēniem LiepU piedāvājumā Latvijas skolām aktivitātes “Liepājas Universitāte iet uz 
skolu” ietvaros. 

Piemēram, VSZF akadēmiskā personāla radošās aktivitātes LiepU piedāvājumā Latvijas 
skolām “Liepājas Universitāte iet uz skolu” ietvaros 2016./2017. studiju gadā norisinājās 
šekojošās skolās: 
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 2017.gada februārī Dr.paed. A. Medveckis un Mg.oec. L.Romaņuka Liepājas 
Valsts 1. ģimnāzijā vadīja lekciju un sniedza zinātniskās darbības veicināšanas atbalstu 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem, darbu vadītājiem un skolas administrācijas 
pārstāvjiem, īpaši akcentējot socioloģijas nozīmību. 

 2017.gada martā Mg.psych. Ē.Gintere Aizputes vidusskolā vadīja semināru - 
Slinkums kā mūsdienu sabiedrības fenomens. 

 2017.gada maijā Mg.psych. Ē.Gintere Kandavas pamatskolā un oktobrī 
Aizputes novada Lažas pamatskolā vadīja semināru - Konflikti, to risināšana. 

Vairāki VSZF pārstāvji regulāri piedalās dažādās radošuma izpausmes aktivitātēs gan 
izstādē "Skola", gan LiepU "Zinātnes un radošuma dienās", kā arī dažādās Liepājas 
vidusskolās, piemēram, Liepājas 6.vidusskolā, VSZF pasniedzēji regulāri kopā ar 
studentiem iepazīstina vidusskolēnus ar studiju un pētniecības iespējām LiepU. 

 

4.3. Starptautiskās sadarbības zinātniskajā pētniecībā un/ vai mākslinieciskajā jaunradē 
raksturojums un novērtējums, norādot arī kopīgos projektus, pētījumus u.c. Norādīt studiju 
programmas, kuras iegūst no šīs sadarbības. Norādīt turpmākos plānus starptautiskās 
sadarbības zinātniskajā pētniecībā un/ vai mākslinieciskajā jaunradē attīstībai 

LiepU Vadības un sociālo zinātņu fakultātes un Vadībzinātņu institūta darbinieki 
iesaistās dažādās starptautiskās aktivitātēs, veidojot sadarbību gan zinātniskajā pētniecībā, 
gan dažādu projektu realizācijā. 

Piemēram, 2017. gadā tika uzsākts The Nordic Council of Ministers, Nordplus Adult 
sadarbības projekts Informal Adults’ Education for Cultural Tourism Promotion between 
the Baltic and Nordic Countries (NPAD - 2017/10048), kura realizācijā tika iesaistīti 
sadarbības partneri no vairākām Baltijas Ziemeļvalstīm:  Latvija, Zviedrija un Lietuva. 
Projektā piedalījās I.Lūsēna - Ezera, I.Grospiņa un D.Līduma. 

Rezultātā tika sagatavots pārskats “Kultūras tūrisma situācija Latvijā”, veiks pētījums 
“Lietuvas pēdas Kurzemē”, veikts pētījums “Zviedrijas pēdas Kurzemē”, projekta 
dalībnieki piedalījās Latvijas Universitātes 76.starptautiski zinātniskajā konferencē ar 
referātu “Competences necessary for professional activities for the cultural tourism 
specialists in Kurzeme region”, 02.02.2018., Rīgā, tika sagatavots un publicēts raksts: 
Kinderis R., Soovali-Sepping H., Lūsēna – Ezera I. (2018) Identification of the Asymmetry 
of Competences of Specialists Working in the Field of Cultural Tourisms: Study 
Report. Science and Processes of Education, Nr. 1 (26), pp.5 – 13; ISSN 2345-0681, kā arī 
izstrādāts studiju materiāls “STUDY GUIDE ON THE BALTIC – NORDIC COMMON 
IDENTITIES AND THE CULTURAL FOOTPRINTS”, un noorganizētas 5 dienu 
apmācības par kultūras tūrisma maršruta plānošanu. Izstrādāts tūrisma maršruts “Lietuvas 
pēdas Liepājā”. 

Projekta rezultāti tiek izmantoti studiju programmas "Tūrisma un rekreācijas vadība" 
procesā. 

Savukārt, piedaloties Baltic University Programme Upsala University projektā EduBalt: 
„Ilgspējīgas izglītības kapacitātes attīstība Baltijas jūras reģionā” (Project EduBalt: 
Developing Capacity for Teaching Sustainable Development in the Baltic Sea region), kur 
projekta organizators bija Baltijas Universitāte Upsalā, projekta mērķis bija koordinēt 
ilgtspējīgās attīstības aktivitātes Baltijas jūras reģionā. 
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Baltijas Universitāte sadarbojas ar apmēram 225 universitātēm un citām izglītības 
iestādēm. Šajā projektā Baltijas universitāte sadarbojās ar Tartu un Tallinas universitātēm 
Igaunijā, Kauņas Tehnoloģiju Universitāti Lietuvā, Latvijas Universitāti, Daugavpils 
Universitāti, Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju Latvijā, kā arī 
piedalījās skolotāji no Igaunijas un Lietuvas. 

Projekts EduBalt „Ilgspējīgas izglītības kapacitātes attīstība Baltijas jūras reģionā” tika 
izstrādāts, lai veicinātu topošo skolotāju ilgtspējīgu izglītību Igaunijā, Latvijā, Lietuvā. 
Projekts veicināja tādu kompetenču apguvi, kas ir kopsakarā ar lokālām un reģionālām 
ilgtspējīgas attīstības pārmaiņām un iekļāvās pārmaiņu pieredzes procesā. Projekta 
dalībnieki piedalījās praktiski orientētos semināros, kas saturiski iekļāva 21.gs. 
nepieciešamo kompetenču analītisku apskatu. Sadarbības procesā, izmantojot 
daudzveidīgu metodoloģiju, tika vērtēta un līmeņota pieredze, lai veicinātu ilgtspējīgas 
izglītības attīstību. 

LiepU docētājas I.Klāsone (HMZF), Ā.Kolosova (VSZF), B.Vikmane (PSDF) darbojās 
darba grupā kopā ar mācībspēkiem no Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju 
Akadēmijas. Atbilstoši projekta mērķiem, tika iegūta jauna pieredze teorijā un praksē, 
iepazītas gan lokālās un reģionālās, gan globālās tendences ilgtspējīgas izglītības 
veicināšanai 21.gs., kuras tiek izmantotas dažādās LiepU realizējamās studiju programmās, 
piemēram, Biznesa un organizācijas vadība” un “Tūrisma un rekreācijas vadība”. 

2018. gadā I.Lūsēna - Ezera, V.Bikse un D.Vasiļevska piedalījās ESF projektā 
(EKOSOC-LV) - Valsts Pētījumu programmas 5.2. „Tautsaimniecības transformācija, 
gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai 
– jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” apakšprogrammā 5.2.3.  

Projekta ietvaros tika veikti pētījumi par Inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanas pasākumiem, Eko-inovāciju tendencēm un to  attīstības iespējas Latvijā un 
Latvijas un Lielbritānijas jauniešu profesionālās pašnoteikšanās veicinošo faktoru 
salīdzinošo analīzi. Pētījuma rezultāti ir apkopoti, sagatavoti zinātniskie raksti, kuri 
publicēti SCOPUS indeksētā žurnālā un Web of Science izdevumā, u.tml. 

Projekta rezultāti tiek izmantoti studiju programmu "Biznesa un organizācijas vadība" 
un “Vadības zinības” procesā. 

Savukārt, 2020. gada sākumā jau ir parakstīts nodomu protokols starp Liepājas 
Universitātes un Lietuvas Biznesa lietišķo zinātņu universitāti, lai kopīgi realizētu projektu 
Eiropean Youth Capital 2021 ietvaros, kura rezultātus varēs izmantot visās studiju virziena 
realizētajās studiju programmās.   

 

4.4. Norādīt, kā tiek veicināta mācībspēku iesaiste zinātniskajā pētniecībā un/vai 
mākslinieciskajā jaunradē. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības un/vai 
mākslinieciskās jaunrades studiju virzienam atbilstošajā nozarē raksturojums un 
novērtējums, sniedzot piemērus un kvantitatīvo datu apkopojumu par studiju virzienam 
atbilstošām zinātniskās pētniecības un/vai mākslinieciskās jaunrades aktivitātēm pārskata 
periodā –akadēmiskā personāla publikācijām, dalību konferencēs, mākslinieciskās 
jaunrades aktivitātēm, dalību projektos u.c., sakārtojot pēc nozīmīguma. 

Akadēmiskā personāla motivēšanas pasākumi zinātniskās darbības īstenošanai saistāmi 
ar pieredzējušu pētnieku piesaisti un Vadībzinātņu institūta (VZI) izveidi. Tas ir veicinājis 
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zinātniski atzītu pētījumu skaita pieaugumu. Daļēju, bet vēl nepietiekamu atbalstu devusi 
iestrādātā finansējuma sadalījuma sistēma, ievērojot sasniegtos zinātniskos rezultātus 
struktūrvienību ietvaros. Galveno atbalstu sniedz: pasūtījumu pētījumi no reģiona iestādēm 
un uzņēmumiem studentu noslēguma darbos pamata un augstākā līmeņa studijās 
(piemēram, Liepājas tramvajs, Lielais Dzintars, LOC, pašvaldību kapitālsabiedrības u.c.); 
ikgadēju uz problēmanalīzi balstītu pētījumu ieviešana studiju programmās (piemēram, 
programmās noteikto studiju darbu ietvaros) pamatstudijās; LiepU Zinātnes un radošuma 
nedēļas norišu kvalitātes un kvantitātes pieaugums studējošo zinātniskās darbības 
atbalstam. 

Zinātniskā un radošuma potenciāla spēcināšana studējošo un mācībspēku vidū panākta, 
īstenojot sadarbību ar KBI, LSEZ, ZVTK, TIC u.tml. publiskā sektora pārstāvjiem. 
Notikusi arī dažāda līmeņa sadarbības modeļu attīstība pētniecības nodrošināšanai studiju 
procesā (t.sk., uzņēmēju dienas un konkursi, piemēram, kopā ar Zviedru augstskolu; 
ikgadēja ZPD Ekonomikas sekcija Kurzemes reģionu skolēnu zinātniskajos lasījumos – 
iesaistoties VZI, VSZ fakultātes mācībspēkiem un studentiem).  

Kā atbalsta mehānisms darbojas arī mācībspēku savstarpējā sadarbība praktisku 
pētījumu īstenošanai un studentu iesaistīšanai pētījumos (ir vērojams publicēto studentu 
pētījumu rezultātu skaita pieaugums). LiepU VSZ fakultāte ir izmantojusi arī savu studiju 
programmu absolventu iesaisti turpmākā zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā (piemēram, 
A.Egliņš - Eglītis, Z.Gusta, U.Zupa, K.Vārpiņš, u.c.).  

Ir vērojams arī doktorantu skaita pieaugums (pašreiz VSZF ir 5 jaunie doktoranti), kas 
kāpina pētniecības kapacitāti studiju virzienā. Daži fakultātes mācībspēki, nākotnē ir 
pieņēmuši jaunus izaicinājumus, kas ir saistīti ar citām iestādēm Latvijā, un no 
mācībspēkiem kļūst par pētniekiem VZI vai citā LiepU institūtā (piemēram, A.Egliņš - 
Eglītis, I.Lūsēna-Ezera, V.Bikse, P.Jurs, A.Samuseviča), savukārt, viņu docētie studiju 
kursi tiek saglabāti un pētījumu rezultāti regulāri tiek iestrādāti studiju virziena realizējamo 
studiju programmu saturā. 

Studiju virziena īstenošanā būtiska nozīme ir LiepU Vadībzinātņu institūtam (VZI), 
studiju procesā kā mācībspēkus iesaistot arī institūta zinātnisko personālu, tādējādi veicinot 
pētniecībā balstītu studiju īstenošanu. Piemēram, studiju programmā “Kultūras vadība” 
VZI zin.asistenta A.Egliņa – Eglīša iepriekš docētais studiju kurss “Radošo industriju 
attīstība” saistāms ar vienu no VZI pētniecības virzieniem radošo industriju vadība un 
uzņēmējspēju attīstības veicināšana, kā rezultātā pārskata periodā šajā pētniecības virzienā 
arī izstrādāti un aizstāvēti bakalaura darbi: A.Roga, Radošā kvartāla izveides iespējas 
Aizputes pilsētā; L.Cera, Radošo industriju attīstības tendences Kuldīgas 
novadā. Pētniecībā balstītu studiju īstenošana saistāma arī ar Socioloģisko pētījumu centra 
darbību, veicot ikgadējās studiju kvalitātes novērtēšanas aptaujas un datu apstrādi un 
konsultējot studentus datu apstrādes un analīzes jautājumos. 

Studentu iesaiste gan pētnieciskos projektos, gan radošās aktivitātēs saistāma ar 
pārskata periodā organizēto LiepU zinātnes un radošuma dienu (2016.g.7. līdz 18.marts) 
aktivitātēm: studentu studiju darbu aizstāvēšanu, studiju programmas “Biznesa un 
organizācijas vadība” studentu konferenci “Uzņēmuma „Ievlejas” produkta noieta tirgus 
pētījumu rezultāti”; studiju programmas “Komunikācijas vadība” 2.un 3.kursa studentu 
Sabiedrisko attiecību praktikuma ietvaros organizēts pasākums “Sieviešu diena LiepU”; kā 
arī studiju programmas “Komunikācijas vadība” studentu līdzdalība LiepU 19. 
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starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība un kultūra: Lokālais un globālais” 
organizēšanā (2016.gada 19.un 20.maijs). 

Informācija par LiepU pasniedzēju 
publikācijām: https://www.liepu.lv/lv/publik%C4%81cijas  

 
4.5. Norādīt, kā tiek veicināta studējošo iesaiste zinātniskajā pētniecībā un/ vai 

mākslinieciskajā jaunradē. Novērtēt un raksturot katra studiju programmas līmeņa, kurš 
tiek īstenots studiju virzienā, studējošo iesaisti zinātniskajā pētniecībā un/vai 
mākslinieciskajā jaunradē, sniedzot piemērus studējošajiem piedāvātajām un 
izmantotajām iespējām. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības integrācija studiju procesā izpaužas kā 
viņu zinātniski metodiskajās publikācijās atspoguļoto pētnieciskās darbības metožu un 
secinājumu ieviešana praksē, atbilstošu bakalaura un maģistra darbu tēmu piedāvāšanā 
studentiem un studējošo iepazīstināšanā ar pētniecības metožu izmantojumu šo darbu 
izstrādē. 

Studiju virziena studentu pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj 
valsts un reģiona aktuālās problēmas mūsdienu biznesa vidē saistībā ar izvēlēto 
specializāciju. Pētījumi gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānoti atbilstoši studiju 
programmu specifikai un atspoguļo konkrētus uzņēmējdarbības un citu jomu vadības 
aspektus saistībā ar studiju programmas izvirzītajiem mērķiem. 

Katra studiju gada sākumā studējošie kopā ar programmu direktoriem apmeklē dažādas 
ar studiju virzienu saistītu sadarbības partneru organizācijas un iestādes, t.sk., LIAA 
Liepājas Biznesa inkubators, SIA Kurzemes Biznesa inkubators, koncertzāle Lielais 
Dzintars, u.tml. Pēc organizācijas vai iestādes apmeklējuma studējošie grupās izstrādā 
sadzirdētas problemātikas ideju piedāvājumu, kura tēzes ir iespējams vēlākos posmos 
attīstīt kā studiju darbus vai kādus citus ar pētniecību saistītus materiālus.  

Sadarbībā ar reģiona uzņēmēju pārstāvjiem (piemēram, SIA Moduls, SIA KK 
Origional, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris, u.c.) katra studiju gada 1.kursa studentiem 
tiek piedāvāts "Biznesa gadatirgus", kur uzņēmēji iepazīstina ar savu uzņēmējdarbību un 
savām vēlmēm attīstīt vai pilnveidot kādu no sava biznesa idejām. 

Savukārt, šo ideju izstrādātos priekšlikumus, kā realizēt redzētās - dzirdētās idejas, 
studējošie prezentē uzņēmējiem LiepU Zinātnes un radošuma dienu ietvaros katra studiju 
gada marta mēneša pēdējās nedēļās. 

Studējošie piedalās arī konferencēs – gan kā referenti, gan organizētāji. Tā, piemēram, 
L.Petre (2016. gada absolvente) piedalījās 13.starptautiskā zinātniskā konferencē „Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva” ar referātu (kopautorībā ar Dr. paed. M.Noviku): 
Выбор текста для чтения на русском как иностранном языке в средней школе 
(Lasāmā teksta izvēle krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā), savukārt 
L.Lazdupa (2016. gada absolvente) ir Erasmus+ projekta Numeracy@English koordinatore 
Kalētu skolā. 

Daļēji tiek īstenota studentu zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku zinātnisko darbību. 
Inovatīvu tēmu un praktiski izmantojamu rezultātu aktualizēšana saistībā ar mācībspēku 
zinātnisko darbību vairāk tiek īstenota maģistra darbos. 

Aktuālākie maģistrantu pētījumi tiek publicēti studentu zinātnisko rakstu krājumos. 
Taču šos sasniegumus nevar uzskatīt par pietiekošiem, tāpēc būtu jāpalielina gan docētāju 
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un studentu kopīgie pētījumi, gan maģistra darbu pētniecisko rezultātu publicitāte. 
Tikai daži piemēri, kas raksturo veiksmīgu studējošo un docētāju sadarbību pētniecības 
veicināšanā: Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studentu un VSZF mācībspēku un VZI 
pētnieku veikto pētījumu publicēšana, izstrādājot zinātniskos rakstus, kas 
pieejami  starptautiski citējamos izdevumos un datubāzēs: 

 profesionālās maģistra studiju programmas “Vadības zinības” studentes 
D.Demiteres – Krūmkalnes un VZI direktores, profesores, pētnieces I.Lūsēnas –  Ezeras 
zinātniskā publikācija pieejama: http://ac.els- cdn.com/S1877042815041622/1-s2.0-
S1877042815041622-main.pdf?_tid=98499f70-54c3-11e5-
8229- 00000aacb360&acdnat=1441563655_43766aaa696ec962d80867812c731ede 

 profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa un organizācijas vadība” 
studenta M.Priedena un VSZF lektorēs D.Līdumas un lektores A.Kairēnas zinātniskā 
publikācija 
pieejama: http://www.journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1162068  

 Nozares studentu zinātniskie pasākumi LiepU: Liepājas Universitātes studentu 
Zinātnes un radošuma dienas, katra studiju gada marta mēneša pēdējās divas nedēļas, 
LiepU. 

 Studentu dalība citu augstskolu konferencēs: Z.Gusta „Jauna kompleksa 
rekreācijas tūrisma produkta “LavenderVilla” izveide”, Vidzemes augstskolas studentu 
zinātniskā konference, zin.vad., VSZF lektore I.Grospiņa. 

 Piedalīšanās studentu zinātnisko darbu konkursos un to rezultāti: B.Lauris, 
bakalaura darbs “Programmas izstrāde pūļa finansējuma ar atlīdzību piesaistīšanai 
biedrības "KBI Biznesa HUB" inkubējamo MVU interesēm”, rīko: Latvijas Ekonomikas 
Attīstības Forums (LEAF) sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi (AIP) "LEAF balva 
2018" par zinātniskajiem darbiem ekonomikā, 2018. gada jūlijs – novembris, LEAF, 2. 
vieta. 

Bakalaura un maģistrantūras studentu publikācijas: 

 L.Indruškēviča, „Ventspils tūrisma informācijas centra mārketinga kanālu 
izvēles pamatojums”, Liepājas Universitāte, zin.vad., VSZF lektore I.Grospiņa; 

 S.Andersone, „Ielu māksla Liepājā kā tūristu piesaistes instruments”, Liepājas 
Universitāte, zin.vad., VSZF lektore I.Grospiņa, u.c. 

 
4.6. Augstskolas/ koledžas darbībā, galvenokārt novērtējamā studiju virzienā, piemēroto 

inovāciju formu (piemēram, produktu inovācijas, procesa inovācijas, mārketinga 
inovācijas, organizatoriskās inovācijas) īss raksturojums un novērtējums, sniedzot 
piemērus un novērtējot to ietekmi uz studiju procesu. 

Inovatīvi risinājumi tiek piedāvāti gan studiju, gan bakalaura, gan maģistra līmeņa 
darbos – piemērus. 

2016.gadā izdots Liepājas Universitātes studentu zinātnisko rakstu krājums (12), kurā 
publicēti Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studentu zinātniskie raksti: 

 Anete Ķēde, Madara Circene, Romāns Voitovs, Parofesionālā bakalaura studiju 
programma “Biznesa un organizācijas vadība”. - Mājražotāju produktu noieta tirgus 
pētījums. - Zinātniskā vadītāja – lektore, Mg.oec. Diāna Līduma. 
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 Bruno Lauris, Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un 
organizācijas vadība”. - Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas pētījums.- Zinātniskā 
vadītāja – docente, Dr.psych. Irina Strazdiņa. 

Studentu iesaiste gan pētnieciskos projektos, gan radošās aktivitātēs saistāma ar 
pārskata periodā organizēto LiepU zinātnes un radošuma nedēļu (2017.gada marts) 
aktivitātēm: studiju programmas “Biznesa un organizācijas vadība” 1. kursa studentu 
studiju darbu aizstāvēšana 22.martā kopā ar uzņēmumu SIA VIA-S Furniture. Pētījuma 
tēma – “Motivācijas sistēmas izstrāde/ Darbinieku piesaistes pasākumu plāns”, kā arī Blue 
Shock Race, pētījuma tēma – “Sabiedrisko attiecību problēmas”. 

Katra studiju gada sākumā studējošie kopā ar programmu direktoriem apmeklē dažādas 
ar studiju virzienu saistītu sadarbības partneru organizācijas un iestādes, t.sk., LIAA 
Liepājas Biznesa inkubators, SIA Kurzemes Biznesa inkubators, koncertzāle Lielais 
Dzintars, u.tml. Pēc organizācijas vai iestādes apmeklējuma studējošie grupās izstrādā 
sadzirdētas problemātikas ideju piedāvājumu, kura tēzes ir iespējams vēlākos posmos 
attīstīt kā studiju darbus vai kādus citus ar pētniecību saistītus materiālus.  

Sadarbībā ar reģiona uzņēmēju pārstāvjiem (piemēram, SIA Moduls, SIA KK 
Origional, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris, u.c.) katra studiju gada 1.kursa studentiem 
tiek piedāvāts "Biznesa gadatirgus", kur uzņēmēji iepazīstina ar savu uzņēmējdarbību un 
savām vēlmēm attīstīt vai pilnveidot kādu no sava biznesa idejām. 

Savukārt, šo ideju izstrādātos priekšlikumus, kā realizēt redzētās - dzirdētās idejas, 
studējošie prezentē uzņēmējiem LiepU Zinātnes un radošuma dienu ietvaros katra studiju 
gada marta mēneša pēdējās nedēļās. 

Sākot ar 2019. gada septembra mēnesi studentiem ir iespēja iesaistīties LiepU, VeA, 
KBI un VATP kopīgi realizējamā projekta "KInGS" aktivitātēs, gan kā klausītāji 
vieslekcijās, kur reģiona uzņēmēji un atpazīstami biznesa pārstāvji no visas Latvijas dalās 
savos pieredzes stāstos, gan arī kā projekta dalībnieki, iesaistoties uzņēmēju piedāvāto 
ideju izstrādē. 

Tie studējošie, kuri piedalās kā klausītāji vieslekcijās, katras lekcijas beigās var uzrakstīt 
eseju par dzirdēto stāstījumu un studiju kursa "Uzņēmējdarbība" ietvaros var saņemt 
papildu bonusus vērtējuma saņemšanai. 

Cita inovatīva iespēja arī sākot ar 2019. gada septembra mēnesi tiek piedāvāta tiem 
studējošajiem, kuriem interesē sabiedriskās attiecības un darbs masu mēdijos, jo LiepU un 
radio SWH ir izveidojuši LiepU telpās studentu radio SWH Spin, kurā darbojas paši 
studenti, kā arī sadarbībā ar radio SWH LiepU piedāvā kā izvēles kursu (C daļa) apgūt tādu 
studiju kursu, kā "Radio loma mūsdienu sabiedrībā". Kā pasniedzēji šajā kursā darbojas 
tikai un vienīgi Radio SWH darbinieki - atpazīstami dīdžeji, moderatoti, mārketinga 
speciālisti, u.tml.  
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5. Sadarbība un internacionalizācija 

5.1. Novērtēt, kā studiju virziena ietvaros īstenotā sadarbība ar dažādām Latvijas un ārvalstu 
institūcijām (augstskolām/ koledžām, darba devējiem, darba devēju organizācijām, 
pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, zinātnes institūtiem u.c.) nodrošina virziena 
mērķu un studiju rezultātu sasniegšanu. Norādīt, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēti studiju 
virzienam un studiju programmām atbilstošie sadarbības partneri un kā sadarbība tiek 
organizēta, raksturojot sadarbību ar darba devējiem, papildus norādīt mehānismu darba 
devēju piesaistei. 

Studiju virzienam un studiju programmām atbilstošo sadarbības partneru izvēli 
lielākoties nosaka studiju programmas saturs un īstenotie apakšvirzieni, kā arī apstāklis, ka 
LiepU VSZF pārstāvētās programmas nodrošina profesionālās augstākās izglītības ieguvi. 
Lielākoties sadarbība ar uzņēmējiem programmas ietvaros ir Studiju programmu direktoru 
aktīvas darbības, t.sk., personisko kontaktu un absolventu sniegtās informācijas 
izmantošanas rezultāts. 

Galvenie kritēriji sadarbības partneru izvēlē uzņēmēju vidū galvenokārt ir: 

 pārstāvētā darbības nozare; 

 organizatoriskā struktūra, kas paredz nodarbināt darba spēku; 

 darbības ilgums; 

 iepriekšēja sadarbības pieredze, absolventu esamība uzņēmumā/organizācijā, 
risināmo jautājumu aktualitāte studentam. 

Tiek ņemta vērā arī pašu uzņēmumu ieinteresētība un vienmēr tiek novērtēts LiepU 
studentu iespējamais devums un risinājums uzņēmumu labā. 

Sadarbības veicināšanu stiprina ne tikai neformālas saites ar studiju programmām 
ieinteresētajiem un lojāliem uzņēmumu vadītājiem, bet arī gūtās rakstiskās atsauksmes par 
programmu aktualitāti (uzsverot un pamatojot speciālistu sagatavošanas nozīmi, 
nepieciešamību) un īstenošanu (t.sk, studentu prakšu novērtējumi, kopsavilkumi pēc 
kvalifikācijas noslēguma pārbaudījumiem u.tml., ko ir ieviesusi Liepu KV sistēma 
pārvaldībā). Formālu atbalstu sniedz savstarpēji noslēgtie sadarbības līgumi katrā studiju 
programmā. 

Arī internacionalizācija ir nozīmīga LiepU darbā: tā nodrošina studiju programmu un 
procesu attīstīšanu atbilstoši starptautiskajā praksē pieņemtajiem kvalitātes kritērijiem, dod 
iespēju pasniedzējiem paplašināt starptautisko sadarbību, iesaistoties starptautiskos studiju 
un zinātnes projektos vai programmās, un piesaistīt ārvalstu pasniedzējus. 

LiepU internacionalizācijas plāna mērķis: noteikt uzdevumus universitātes 
internacionalizācijai, kas ietver starptautisku studiju programmu realizēšanu, ārvalstu 
studentu piesaisti un atlasi, starptautiskās mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības 
veidošanu, kā arī starptautiskas studiju vides nodrošināšanu. 

LiepU internacionalizācijas plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz LiepU stratēģiju 2016.-
2020. gadam. 

Pārskata periodā studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība” ir attīstīta sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām: 

 Rostokas Universitāte (Vācija); 

 Jādes Lietišķo zinātņu Universitāte (Vācija); 

 Centrāl-Maķedonijas Tehniskās izglītības Institūts Sjerrā; 
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 Ziemeļdānijas Universitāte – Koledža (UCN) (Dānija); 

 Karabuk Universitāte(Turcija); 

 Klaipēdas Valsts koledža (Lietuva); 

 NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāte (Nīderlande). 

 Tehnoloģiskās izglītības institūts Sjerrā (Grieķija) 

 Offenburgas lietišķo zinātņu universitāte (Vācija). 

 Viļņas Universitāte (Lietuva), 

 Mateja Bela Universitāte (Slovākija), 

 Volda Universitāti -Koledžu (Norvēģija), 

 Johannes Gutenberg University Mainz (Vācija), 

 Šmalkaldenas lietišķo zinātņu Universitāte (Vācija) 

 Epirus Tehnoloģiskās izglītības institūts (Grieķija), 

 Valsts Politisko zinātņu un sabiedriskās administrācijas skola (Rumānija) 

 Heilbronnas Universitāte (Vācija) 

 Viļņas Lietišķo zinātņu Universitāte (Lietuva). 
Pateicoties dažādām ERASMUS+ apmaiņas programmu aktivitātēm, studējošajiem ir 

iespēja apmeklēt uzņēmumus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Sadarbību ar darba devējiem 
un profesionālajām organizācijām nodrošina arī darba devēju iesaistīšanās: 

 valsts pārbaudījumu komisiju darbā (piemēram, bakalaura darbu aizstāvēšana, 
prakses darbu aizstāvēšana, u.tml.); 

 zinātniskajās un lietišķajās konferencēs, t.sk., piedaloties ikgadējās LiepU 
Radošuma un zinātnes dienās; 

 studiju virziena studentu profesionālo darbību analizējošās un vērtējošās 
aptaujās; 

 studiju virziena studiju programmu studentu prakses vietu nodrošināšanā; 

 mācību ekskursiju atbalstīšanā un iespēju nodrošināšanā, lai iepazīstinātu ar 
uzņēmumu darbību; 

 savu zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšanā LiepU konferencēs un zinātnisko 
rakstu krājumos. 

 
Sadarbība ar darba devējiem ir īpaši svarīga nozīme studiju kvalitātes nodrošināšanā, 

savukārt, absolventu nodarbinātība ir viens no galvenajiem apliecinājumiem no darba 
devēju puses LiepU studiju programmu kvalitātei un studentu apgūtās izglītības atzīšanai. 

Studiju un prakses apvienošana studiju virziena ietvaros nodrošina saikni ar darba 
devējiem ne tikai Liepājā, bet arī tuvākajos novados un mazpilsētās, veidojot ciešāku 
sadarbību un kontaktus ar darba devējiem. Sadarbība notiek arī dažādu projektu izstrādē, 
iesaistoties nevalstiskās aktivitātēs un novadu/mazpilsētu organizētajos ar 
uzņēmējdarbības attīstību saistītajos pasākumos, tāpēc var apgalvot, ka arī neoficiālā 
atgriezeniskā saikne pastāv, tiek ņemts vērā darba devēju viedoklis, plānojot studiju 
virziena ietvaros esošo studiju programmu attīstību un pilnveidošanu. 

Analizējamajā periodā ir turpinājusies sadarbība ar Liepājas pilsētā un tuvējos 
novados/mazpilsētās esošajiem uzņēmumiem un iestādēm (piemēram, SIA “Kurzemes 
Biznesa inkubators”, Coworking Liepaja, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, LIAA 
Liepājas Biznesa inkubators, jaunuzņēmums SPATTI, SIA “InPass”, SIA “Boards 
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Unlimited”, AS "Latvijas Finieris" Liepājas mežrūpniecības saimniecība, u.c.), studenti 
studiju procesa ietvaros iepazīstas ar uzņēmumu darbību, diskutē ar uzņēmumu vadītājiem 
par problēmām un iespējamiem risinājumiem, t.sk., veicot arī praktiskas izpētes darbus par 
aktuālām ar uzņēmējdarbības dažādiem procesiem saistītām tēmām, piemēram, 
2017./2018. studiju gadā sadarbībā ar Rucavas pašvaldību tika veikti pētījumi par 
turpmākas attīstības un nodarbinātības iespējām Rucavas novada pašvaldībā, kā arī pētītas 
turpmākas darbības attīstības iespējas kūdras pārstrādes un ražošanas uzņēmumā SIA 
“COMPAQPEAT”, kurš ir viens no Latvijas eksporta spējīgākajiem uzņēmumiem, 
savukārt, sadarbībā ar Grobiņas novada aktīvā tūrisma centru “Kuršu Vikingu apmetne” 
(sabiedriskā organizācija "Tūrisma klubs "OGA"") tika veikts pētījums studiju procesa 
ietvaros, par papildu tūrisma pakalpojumu ieviešanas iespējām Grobiņas novadā, sadarbībā 
ar AS "Latvijas Finieris" Liepājas mežrūpniecības saimniecības vadību tika pētīti 
loģistikas pasākumi un mūsdienu ražošanas tehnoloģijas. 

Kā galvenais sadarbības rezultāts uzskatāma studiju virziena un studiju programmu 
definēto mērķu sasniegšana, starp kuriem nozīmīgākie ir: nodrošināt reālā uzņēmējdarbības 
vidē balstītas studijas, kuru rezultātā uzņēmējdarbības un sabiedrības interesēs, tiek 
sagatavoti dažādu jomu uzņēmumu vadītāji, kas mūsdienu mainīgajos 
sociālekonomiskajos apstākļos spēj demonstrēt atbilstošas vadības prasmes un 
kompetences uzņēmumu/ organizāciju vadīšanā, nodrošinot gan esošo piedāvājumu 
attīstību, gan jaunu un inovatīvus produktu izstrādi, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti ne 
tikai Kurzemes reģionā, bet arī Latvijā. 

 
5.2. Norādīt, kāda sistēma vai mehānismi tiek izmantoti ārvalstu studējošo un mācībspēku 

piesaistei, raksturot piesaistīto ārvalstu studējošo un mācībspēku skaita dinamiku. 
2013.gada nogalē Liepājas Universitāte saņēma Erasmus+ programmas hartu uz 

maksimālo periodu - 7 gadiem, tādējādi iegūstot apliecinājumu, ka LiepU starptautiskā 
stratēģija atbilst Eiropas Savienības prasībām. 

 
Mācību mobilitātes mērķi ir: 

 dot iespēju LiepU personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no 
ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas 
nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā; 

 iedrošināt paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu; 

 ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu 
no zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais 
personāls un ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem; 

 veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu 
augstākās izglītības iestādēm; 

 radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem; 

 palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem; 

 motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties 
mobilitātes periodam. 

Atbilstoši Eiropas Padomes Konvencijai par augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu 
Eiropas reģionā (1997), LiepU ir izstrādāta un ar rektora 20.10.2014. rīkojumu Nr.65-v 
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apstiprināta Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem STUDIJU MOBILITĀTEI 
ERASMUS+ apmaiņas programmā (https://www.liepu.lv/lv/49/studiju-mobilitate) un 
Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU studentiem PRAKSES MOBILITĀTEI ERASMUS+ 
apmaiņas programmā (https://www.liepu.lv/lv/50/praksu-mobilitate), Application and 
selection procedure for TRAINEESHIP MOBILITY through Erasmus+ exchange 
programme in LiepU (https://www.liepu.lv/en/61/documents-and-regulations). 

Pieteikšanās Erasmus+ mobilitātei tiek izsludināta LiepU interneta mājas lapā saskaņā 
ar LiepU kārtību “Pieteikšanās un atlases kārtība docētāja vai darbinieka mobilitātei 
Erasmus+ apmaiņas programmā”. (LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMSIKĀ 
PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. – 2022. gadam, 27.lpp.). 

Augstākās izglītības padome jau 2011.gadā “Ekspertu vērtējumā pa studiju virzieniem 
Latvijā norādījusi, ka dažos gadījumos personāls lielāku uzmanību velta studiju priekšmeta 
teorētiskajam saturam nekā studentu zināšanu un prasmju attīstībai tām prasībām, kas 
studentam tiks izvirzītas potenciālās darba vietās. Nepietiekami tiek strādāts ar zinātnisko 
pētījumu datu bāzēm, nereti iespējas izmantot dažādas datu bāzes ierobežo vājās angļu 
valodas zināšanas. Akadēmiskā personāla nepietiekamas svešvalodu zināšanas apdraud 
studiju programmu kvalitāti. Reģionos AII vērojama akadēmiskā personāla nepietiekama 
atjaunošanās. Pašreizējā situācijā AII personāls ir tendēts akadēmiski ar mazāku praktisko 
pieredzi (http://www.aip.lv/ESF_projekts_publ_32_1.htm)  

Pasaules bankas konsultāciju pakalpojumā (31.01.2018.) par faktisko stāvokli 
akadēmiskā karjerā Latvijā ir akcentēts, ka acīmredzams internacionalizācijas trūkums 
ietekmē dažādus akadēmiskās vides aspektus. 

Iekšējo mobilitāti kavē ne tikai atalgojuma līmenis, bet arī valodas prasības un šobrīd 
pastāvošais koordinētu centienu un instrumentu iztrūkums ārvalstu akadēmiskā personāla 
piesaistei. Tas ir būtiski, jo internacionalizācija ir viens no nozīmīgākajiem „jaunas 
domāšanas” un potenciālas kvalitātes nostiprināšanas avotiem augstākajā izglītībā. Turklāt 
internacionalizācija ir īpaši svarīga nelielās augstākās izglītības sistēmās, tādēļ tās 
veicināšana Latvijas gadījumā varētu sekmēt pozitīvu dinamiku. 

LiepU internacionalizācijas plāna mērķis: noteikt uzdevumus universitātes 
internacionalizācijai, kas ietver starptautisku studiju programmu realizēšanu, ārvalstu 
studentu piesaisti un atlasi, starptautiskās mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības 
veidošanu, kā arī starptautiskas studiju vides nodrošināšanu. Internacionalizācija ir 
nozīmīga LiepU darbā: tā nodrošina studiju programmu un procesu attīstīšanu atbilstoši 
starptautiskajā praksē pieņemtajiem kvalitātes kritērijiem, dod iespēju pasniedzējiem 
paplašināt starptautisko sadarbību, iesaistoties starptautiskos studiju un zinātnes projektos 
vai programmās, un piesaistīt ārvalstu pasniedzējus (Liepājas Universitātes 
internacionalizācijas plāns 2016. - 2020. gadam 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%202016-
2020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf)   

Ārvalstu pasniedzēju piesaiste ilgtermiņā rada iespēju veidot, paplašināt un nostiprināt 
ilgtermiņā starptautiskos kontaktus ar partneraugstskolām, veikt kopīgus zinātniskos 
pētījumus, piedalīties starptautiskos zinātniski pētnieciskajos projektos. Tas iniciētu LiepU 
akadēmiskajam interesi un motivāciju personālam vismaz vienu semestri docēt vai veikt 
zinātniski pētniecisko darbu ārvalstu AII. 
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Tas arī palielinātu akadēmiskā personāla skaitu, kuri aktīvi piedalās Erasmus+ 
programmas aktivitātēs, tas veicinātu arī kontaktu veidošanu vai tīklošanu, kas lielā mērā 
ir saistīta ar starptautiski attiecību dibināšanu un uzturēšanu. Tīklošanās dod iespēju veidot 
jaunus kontaktus ar nozares profesionāļiem un apmainīties ar pieredzi, kā arī veicināt 
pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu ekspertiem AII, 
izmantojot strukturētu konsultāciju un mijiedarbības procesu, izveidot labās prakses 
piemērus, kā arī to praktiskās ieviešanas pieredzes apkopojumu, ko adaptēt Latvijas 
situācijai, konkrēti Liepājas Universitātei. 

LiepU studējošo Erasmus+ mobilitātes apmaiņas programmā (outgoing) laika periodā 
no 2014. gada līdz 2019. ir piedalījušies 55 VSZF studenti. 

Informācija liecina, ka Erasmus+ mobilitātes apmaiņas programmā pārskata periodā ir 
piedalījušies: 

 - 2013./2014. studiju gadā 8; 

 - 2014./2015. studiju gadā 12; 

 - 2015./2016. studiju gadā 5; 

 - 2016./2017. studiju gadā 5; 

 - 2017./2018. studiju gadā 6; 

 - 2018./2019. studiju gadā 12; 

 - 2019./2020. studiju gada rudens semestrī 7 studējošie. 
Analizējot iemeslus salīdzinoši nelielajai studējošo dalībai apmaiņas programmā, var 

minēt to, ka: 

 studenti paralēli studijām ir uzsākuši darbu. Bieži tas jau ir darbs profesijā, 
tādējādi studenti izvēlās saglabāt šīs darba attiecības, ko ne vienmēr būs iespējams izdarīt 
aizbraucot apmaiņas programmā; 

 ir zināma nedrošība un nevēlēšanās pieņemt jaunus izaicinājumus; 

 ir gan nepietiekošas valodas prasmes, gan neticība savām valodas prasmēm. 
Konstruktīvākā sadarbība ir izveidojusies ar Centrāl-Maķedonijas Tehniskās izglītības 

institūtu Sjerrā (Grieķijā). 
Ienākošie (incoming) Erasmus+ mobilitātes studenti savu studiju plānu veido gan no 

savas izvēlētās pamatprogrammas studiju kursiem, gan no citu virzienu piedāvātājiem 
studiju kursiem. 

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” piedāvā 
šādus studiju kursus: „Cilvēkresursu vadība”; „Stratēģiskā vadība”; „Sabiedriskās 
attiecības”, u.tml. 

 
Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ir 

uzņemti: 

 - 2014./2015. studiju gadā 5 studējošie un 1 viespasniedzējs; 

 - 2015./2016. studiju gadā 6 studējošie un 4; 

 - 2016./2017. studiju gadā 5 studējošie un 1; 

 - 2017./2018. studiju gadā 3 studējošie un 4; 

 - 2018./2019. studiju gadā 5 studējošie un 5; 

 - 2019./2020. studiju gada rudens semestrī 5 viespasniedzēji. 
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Analizējot ienākošo akadēmiskā personāla mobilitāti, līdzīgi kā studējošie, viņi strādā 
ar vairāku studiju virzienu studentiem. Apmaiņas programmas pasniedzēji piedāvā atvērta 
tipa lekcijas, kurās var piedalīties visi interesenti.  

Studiju virzienā ienākošās darbinieku mobilitātes ir saistītas ar studiju programmu 
salīdzināšanu, prakses vietu iepazīšanu. 

5.3. Ja studiju programmā ir paredzēta prakse, raksturot studējošajiem piedāvātās prakses 
iespējas, nodrošinājumu un darba organizāciju. Norādīt, vai augstskola/ koledža palīdz 
studējošajiem atrast prakses vietu. 

Prakses ievadseminārā prakses vadītājs (no LiepU puses) iepazīstina studējošos ar 
prakses organizācijas vispārīgajiem noteikumiem, prakses organizācijas kārtību, prakses 
dokumentāciju, prakses saturu. Prakses seminārus vada prakses vadītājs. Studējošie 
sagatavo pārskata dokumentus par praksē veiktajiem uzdevumiem, studējošie gatavojas 
semināram un dalās pieredzē. Tiek analizētas problēmsituācijas un meklēti risinājumi 
problēmsituācijas pilnveidei. 

Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu, kurā ir noteikts prakses mērķis, uzdevumi, 
prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī pušu pienākumi un atbildība. Prakses mērķi 
studējošais sasniedz, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un 
iepriekšējās darbības pieredzi. 

Konkrētie prakses uzdevumi ir norādīti studiju kursu aprakstos. Tie paredz studējošo 
piedalīšanos prakses semināros, izmantojot teorētiskās zināšanas. Pirmsdiploma prakses 
laikā nozīmīgs uzdevums ir arī plānot un organizēt pētījumu bakalaura/maģistra darba 
materiāla izstrādei. 

Prakse tiek realizēta, studējošajam atrodoties savā izvēlētajā uzņēmumā, iestādē vai 
organizācijā, kurā studējošajam tiek nozīmēts mentors (prakses vadītājs no uzņēmuma 
puses), lai nodrošinātu profesionālu atbalstu prakses laikā. 

Prakse nodrošina studējošā zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību atbilstoši studiju 
programmas mērķim un reālajām darba vides vajadzībām. 

Prakses laikā studējošie izstrādā individuālu pētījuma projektu, diskutē par to, tādējādi 
apliecinot iegūto zināšanu lietošanas prasmes zinātniskās izpētes darbā un spēju patstāvīgi 
iegūt, atlasīt, analizēt un kritiski vērtēt informāciju no dažādiem avotiem un to izmantot. 

Izstrādājot pētījuma projektu, studējošie izmanto analītisko un kritisko domāšanu, kā 
arī zinātnisku pieeju problēmu risināšanā un projekta diskusiju laikā demonstrē efektīvas 
komunikācijas prasmes. Prakses laikā, ievācot sev atbilstošās darbības nozares pētījumu 
datus un piedaloties pētījumos kā dalībnieki, studējošie apliecina izpratni par pētījumu 
ētiku. 

Lai veicinātu tālāko profesionālo pilnveidi, prakses laikā notiek semināri, kuros dažādu 
profesionālo uzņēmumu/iestāžu pārstāvji diskutē ar studējošajiem par savu profesionālo 
pieredzi, turklāt studējošie iepazīstas ar šo profesionāļu darbu viņu darbavietās. 

LiepU ir izstrādāti prakses noteikumi. Studējošais praksi īsteno visa studiju cikla laikā, 
kas garantē vadības procesa pamatzināšanu, prasmju un kompetenču attīstību, nodrošinot 
efektīvu teorijas un prakses integrāciju. 

Lai pilnveidotu savas teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetences, studējošais 
prakses laikā saņem individuālu atbalstu no mentora prakses organizācijā, kā arī no LiepU 
prakses vadītāja, kas veicina jaunā speciālista profesionālo izaugsmi. Papildu 
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individuālajam atbalstam tiek realizēts arī atbalsts grupās (savstarpējā mācīšanās) - 
metodikas mācīšanās grupās. 

Prakses noslēguma seminārā studējošais iepazīstina ar prakses uzdevumu rezultātiem, 
to izvērtēšanu veic prakses vadītājs. Prakses kopējo vērtējumu veido gan prakses vadītāja 
- mentora vērtējums par ikdienas praktisko darbošanos, gan LiepU prakses vadītāja 
vērtējums par dalību semināros, kā arī studenta pašanalīzes un prezentācijas vērtējums 
noslēguma seminārā. 

Īpaša vērība prakses norisē tiek pievērsta sadarbībai starp prakses organizāciju un 
augstskolu, studējošo un prakses vadītāju, kā arī starp studējošajiem, nodrošinot 
profesionālo prasmju attīstību. LiepU un prakses organizācijas sadarbība studējošā prakses 
laikā ir potenciāls atbalsts mentoru un prakses vadītāju profesionālajai pilnveidei un 
karjerai. 

Pārsvarā gadījumos studējošie paši meklē un izvēlas savas prakses vietas organizācijas. 
 
5.4. Ja studiju virzienā tiek īstenotas kopīgās studiju programmas, kopīgo studiju programmu 

izveides pamatojums un partneraugstskolu izvēles raksturojums un novērtējums, iekļaujot 
informāciju par kopīgo studiju programmu veidošanas un īstenošanas principiem un 
procesu. Ja studiju virzienā netiek īstenotas kopīgās studiju programmas, raksturot un 
novērtēt augstskolas/ koledžas plānus šādu studiju programmu izveidei studiju virziena 
ietvaros. 

Saskaņā ar LiepU VSZF studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo 
īpašumu pārvaldība" attīstības plānu, 2020. gada ietvaros ir plānots izstrādāt akadēmiskā 
maģistra studiju programmu "Starptautiskais kultūras tūrisms", sadarbībā ar kādu no mūsu 
ārvalstu sadarbības augstskolu partneriem. 

Pašreizējā momentā sarunas ir uzsāktas ar Klaipēdas Universitātes kolēģiem (Lietuva), 
diemžēl sadarbība veicas gausi, iespējams, ka to kavē Lietuvā pašreiz notiekošās augstākās 
izglītības sistēmas un pārvaldības sakārtošanas principu ieviešana. 

Ir uzsāktas sarunas vēl ar dažās ārvalstu augstskolām, bet pašreizējā momentā atbildes 
par sadarbības iespējamo veidošanu vēl nav akceptētas. 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Starptautiskais kultūras tūrisms" būtu loģisks 
turpinājums studiju virzienā "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" 
realizējamo profesionālā bakalaura studiju programmu "Kultūras vadība" un "Tūrisma un 
rekreācijas vadība" absolventu tālākizglītība. 
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6. Iepriekšējās novērtēšanas procedūrās saņemto rekomendāciju ieviešana  

6.1. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna 
izpildes un sniegto rekomendāciju ietekmes uz studiju kvalitāti vai procesu pilnveidi studiju 
virzienā un tam atbilstošajās studiju programmās novērtējums. 

Iepriekšējās studiju virziena akreditācijas ekspertu sniegtās rekomendācijas ir ieviestas, 
kā rezultātā 2016./2017. studiju gadā tika izstrādātas un akreditētas būtiskas izmaiņas 
studiju programmās "Biznesa un organizācijas vadība" un "Kultūras vadība", savukārt 
2017./2018. studiju gadā studiju programmā "Tūrisma un rekreācijas vadība" un "Vadības 
zinības" ir izstrādātas un akreditētas būtiskas izmaiņas.  

Rezultātā tika slēgtas vairākas iepriekš studiju virzienā realizētās studiju programmas, 
kā piemēram, "Sabiedrisko attiecību speciālists" un "Biroja administrēšana", bet studiju 
programma "Komunikāciju vadība" tika integrēta studiju programmā "Biznesa un 
organizācijas vadība". 

 
6.2. Pārskata periodā licencēto studiju programmu vai studiju virzienam atbilstošu studiju 

programmu izmaiņu novērtēšanas, vai procedūras par studiju programmas iekļaušanu 
studiju virziena akreditācijas lapā, ietvaros ekspertu sniegto rekomendāciju izpilde (ja 
piemērojams). 

 
27.04.2016. SAK sēdē tika apstiprinātas sekojošas izmaiņas: 

 studiju programmā "Biznesa un organizācijas vadība" - mainītas 2 iegūstamās 
kvalifikācijas no "sociologs" uz "sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs" un no 
"loģistikas struktūrvienības vadītājs" uz "ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs" 
(https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fprogram%2Fview&id=1608). 
Studējošajiem līdz 2018. studiju gada beigām ir atļauts izsniegt diplomus ar iepriekšējām 
2 kvalifikācijām. 

 studiju programmas "Kultūras vadība" saturā 
(https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fprogram%2Fview&id=1744). 

29.05.2017. Studiju programmā "Vadības zinības" papildināta ar studiju ilgumu 2,5 
gadi un apjomu 100 KP personām ar akadēmisko augstāko izglītību, pievienota iegūstamā 
kvalifikācija - uzņēmuma vadītājs 
(https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fprogram%2Fview&id=1930). 

04.10.2017. Tika mainīts programmas nosaukums no "Tūrisma vadība un rekreācija" 
uz "Tūrisma un rekreācijas vadība". Mainīts studiju virziens no "Viesnīcu un restorānu 
serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" uz "Vadība, administrēšana un nekustamo 
īpašumu pārvaldība". Tika mainīts iegūstamais grāds un iegūstamās kvalifikācijas 
(https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fprogram%2Fview&id=1024). 


