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I. Informācija par augstskolu/koledžu 

1.1.Pamatinformācija par augstskolu/ koledžu un tās stratēģiskajiem attīstības virzieniem: 

Liepājas Universitāte (turpmāk - LiepU) ir Kurzemes reģiona augstākās izglītības, zinātnes un 
kultūras centrs, kas sniedz ieguldījumu reģiona attīstībā Latvijas un starptautiskā kontekstā. 

Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam 
(https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/LiepU_attistibas%20strategija%202016-
2020_pagarinata%20lidz%202023.gadam_25.01.2021.pdf) 

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr. 4-10e/21/99 (11.01.2021.) “Par 
institūciju attīstības stratēģijām” ar LiepU Senāta lēmumu (25.01.2021.) attīstības stratēģiju ir 
pagarināta līdz 2023. gada 31. decembrim. 

LiepU misija: būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības 
veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un 
starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu 
pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 

LiepU vērtības: cilvēks, sadarbība, izaugsme, Latvija. 

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. 

LiepU prioritārie attīstības virzieni: studijas un mūžizglītība, zinātniskā darbība un inovācijas 
un pārvaldības attīstība (cilvēkresursu, projektu, finanšu, infrastruktūras, informācijas pārvaldība). 

LiepU Kvalitātes politika: nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas, Latvijas un 
starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās 
izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās kompetencē 
balstītu Latvijas tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības 
nostiprināšanos, ņemot vērā Eiropas Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas 
augstākās izglītības telpā (ESG-2015). 

2018. gadā tika izstrādāti trīs vidēja termiņa plānošanas dokumenti, kas vērsti uz LiepU 
cilvēkresursu attīstību: 
1. LiepU cilvēkresursu attīstības plāns 2018.–2023. gadam; 
2. LiepU akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāns 2018.– 2022. gadam; 
3. LiepU vadības personāla mācību plāns 2018.– 2021. gadam. 

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.  

Liepājas Universitātes galvenās lēmējinstitūcijas ir: 
 Satversmes sapulce 
 Senāts 
 Rektors 
 Akadēmiskā šķīrējtiesa 



 
 

Satversmes sapulce ir Universitātes pilnvarota augstākā pārstāvības un vadības un 
lēmējinstitūcija. Satversmes sapulce: 

 pieņem un groza Universitātes Satversmi; 
 lemj par augstskolas statusa un nosaukuma maiņu; 
 apstiprina rektora ievēlēšanas nolikumu, ievēlē un atsauc rektoru; 
 uzklausa un izvērtē rektora ikgadēju atskaiti par Universitātes darbību; 
 apstiprina Senāta nolikumu, ievēlē un atsauc Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārējā 

personāla; 
 apstiprina akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu, ievēlē un atsauc no akadēmiskās šķīrējtiesas 

akadēmiskā personāla locekļus; 
 organizē jaunas Satversmes sapulces vēlēšanas; 
 ja nepieciešams, izskata citus Universitātes darbībai svarīgus jautājumus. 

Universitātes Satversmes sapulci veido 65 Universitātes personāla locekļi, kas, aizklāti balsojot, 
tiek ievēlēti uz trīs gadiem šādā sastāvā: 

 40 pārstāvji no akadēmiskā personāla; 
 13 pārstāvji no studējošajiem; 
 12 pārstāvji no vispārējā Universitātes personāla. 

Senāts ir koleģiāla augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par 
augstskolas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski 
atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē augstskolas akadēmiskās, radošās un zinātniskās 
darbības jomas. Senāts darbojas saskaņā ar Liepājas Universitātes Satversmē noteikto kārtību un 
Senāta apstiprināto nolikumu. 
 
Senātu 25 locekļu sastāvā ievēl uz trim gadiem:  

 Senāta sastāvā ir 19 akadēmiskā personāla pārstāvji, t.i., ne mazāk kā 75 procenti no visiem 
Senāta locekļiem. Akadēmiskā personāla pārstāvjus ievēlē Liepājas Universitātes 
Satversmes sapulce tās noteiktajā kārtībā. Akadēmiskā personāla pārstāvjus ievēlēšanai 
Senātā izvirza Liepājas Universitātes akadēmiskās struktūrvienības- fakultāšu domes un 
institūtu zinātniskās padomes.  

 Senāta sastāvā ir 5 studējošo pārstāvji, t.i., ne mazāk kā 20 procenti no visiem Senāta 
locekļiem. Studējošo pārstāvjus ievēlē Liepājas Universitātes Studentu padome tās 
noteiktajā kārtībā, nodrošinot visu fakultāšu studējošo pārstāvniecību Senātā. Studentu 
padomes ievēlētos Senāta locekļus apstiprina Liepājas Universitātes Senāts. 

 Liepājas Universitātes rektors ir Senāta loceklis saskaņā ar ieņemamo amatu. 
 
Rektors ir Universitātes augstākā amatpersona, kas īsteno Universitātes vispārējo administratīvo 
vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Universitāti. Rektoru ievēlē Satversmes sapulce uz 
pieciem gadiem ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Rektoram jābūt profesoram. Rektora 
vēlēšanas reglamentē nolikums, kuru apstiprina Satversmes sapulce. Ievēlēto rektoru apstiprina 
Ministru kabinets. 
Rektors: 

 atbild par Universitātes darbības atbilstību Augstskolu likumam un citiem Latvijas 
Republikas tiesību aktiem, kā arī Liepājas Universitātes Satversmei, Satversmes sapulces 
un Senāta lēmumiem; 

 atbild par Universitātē iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās 
mākslinieciskās jaunrades kvalitāti; 

 nodrošina Universitātei piešķirto valsts budžeta līdzekļu un pašieņēmumu, kā arī 
Universitātes mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu; 

 personiski atbild par Universitātes finansiālo darbību; 



 
 

 veicina un atbild par Universitātes personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla 
un studējošo akadēmisko brīvību; 

 atbild par Universitātes stratēģijas īstenošanu un sagatavo Universitātes budžetu; 
 pārzina, vada un atbild par visu Augstskolu likumā un Universitātes Satversmē noteikto 

uzdevumu izpildi. 

Akadēmisko šķīrējtiesu veido 7 locekļi, kuri tiek ievēlēti uz trīs gadiem. Satversmes sapulce no 
akadēmiskā personāla, aizklāti balsojot, ievēlē 5 pārstāvjus. Tie nedrīkst būt administratīvā 
personāla pārstāvji. Studējošo pašpārvalde ievēlē 2 pārstāvjus akadēmiskajā šķīrējtiesā; izskatot 
studējošo iesniegumus, šo pārstāvju klātbūtne obligāta. 
Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata: 

 studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Universitātes Satversmē noteikto 
akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem; 

 strīdus starp Universitātes amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas 
atrodas pakļautības attiecībās; 

 Satversmē noteiktajos gadījumos izskata iesniegumus par administratīvā akta vai faktiskās 
rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem. 

Fakultāte ir struktūrvienība, kas nodrošina studiju saturu un norisi, kā arī zinātniski pētniecisko 
darbu vienā vai vairākos zinātnes vai profesijas virzienos. To vada dekāns, ko ievēlē fakultātes 
dome uz 5 gadiem atbilstoši nolikumam par fakultāti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 
Fakultātes uzdevumi ir: 

 izstrādāt un īstenot fakultātes attīstības stratēģiju; 
 piedalīties Universitātes budžeta izstrādē; organizēt fakultātei piešķirtā budžeta 

finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu; 
 izstrādāt un īstenot efektīvas, stratēģiski un ekonomiski pamatotas studiju programmas; 
 nodrošināt un atbildēt par studiju programmu kvalitāti; 
 koordinēt un pārraudzīt studiju programmu direktoru darbību; 
 piedalīties reflektantu piesaistē (gan Latvijā, gan ārzemēs); 
 piesaistīt un pārraudzīt mācībspēkus, kas nepieciešami studiju programmu īstenošanai, 

sadarbojoties arī ar citām fakultātēm; 
 plānot un organizēt studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbu, t.sk. studējošo 

zinātniski pētniecisko darbību; 
 pārraudzīt un atbildēt par studiju reglamentējošo dokumentu ievērošanu fakultātē; 

nepieciešamības gadījumā rosināt/piedalīties to izstrādāšanā; 
 izvērtēt un analizēt studentu studiju sasniegumus, kontrolēt studējošo akadēmisko un 

finansiālo saistību izpildi; 
 organizēt fakultātes studiju palīgpersonāla un vispārējā personāla darbu; 
 pārraudzīt fakultātes struktūrvienību organizatorisko un inovatīvo darbu; rosināt projektu 

izstrādi un piesaisti; 
 attīstīt sadarbību ar citām augstskolām un institūcijām; 
 nodrošināt komunikāciju ar absolventiem un darba devējiem. 

Fakultātes augstākā lēmējinstitūcija ir fakultātes Dome, kas izskata un lemj par fakultātes 
studiju organizācijas, akadēmiskā un zinātniskā darba, kā arī saimnieciskajiem, finansiālajiem u.c. 
jautājumiem. 
Fakultātes Dome ievēl: 

 Domes priekšsēdētāju un tā vietnieku; 
 dekānu; 
 lektorus un asistentus (saskaņā ar Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos). 

Fakultātes dome rekomendē: 



 
 

 Senātam/Profesoru padomēm pretendentus ievēlēšanai docenta, asociētā profesora, 
profesora amatā; 

 Senātam apstiprināšanai studiju programmu direktorus. 

Fakultātes Dome nosaka: 
 fakultātes akadēmiskās un zinātniskās darbības pamatvirzienus, tās attīstības stratēģiju un 

perspektīvas atbilstoši Universitātes kopējai stratēģijai un mērķiem; 
 fakultātes nosaukuma un simbolikas izmantošanu atbilstoši Universitātē noteiktajai 

kārtībai. 

Fakultātes Dome lemj: 
 par fakultātes pārvaldes procesa organizatoriskajiem jautājumiem; 
 par studiju procesa un zinātniskā darba organizatoriskajiem jautājumiem; 
 par studiju programmu/virzienu izstrādes nodrošinājumu un organizatoriskajiem 

jautājumiem. 
 par mācībspēku atbilstību studiju programmu/virzienu prasībām saskaņā ar 

licencēšanas/akreditācijas noteikumiem; 
 par studiju programmu popularizēšanas jautājumiem; 
 par studiju programmu budžeta un materiālās bāzes jautājumiem; 
 par fakultātei iedalīto/ iegūto finansu līdzekļu izlietošanas kārtību; 
 apstiprina tipveida un ikgadējos studiju plānus. 

Fakultātes Dome izskata 
  studiju  virzienu un fakultātes ikgadējos pašnovērtējumu ziņojumus; 
 priekšlikumus, saistītus ar studiju nodrošinājumu; 
 citus studējošo akadēmisko grupu vai mācībspēku grupu iesniegtos priekšlikumus. 

Fakultātes Dome analizē 
 mācībspēku akadēmisko, zinātnisko un profesionālo darbību atbilstoši akreditācijas 

noteikumiem; 
 studējošo sekmību; 
 studējošo, darba devēju un absolventu viedokļus par studiju programmām. 

Fakultātes Domi veido 9 cilvēki - dekāns;  6 akadēmiskā personāla pārstāvji, t.sk. vismaz 3 vēlētie 
mācībspēki ar doktora grādu; mācībspēkus Domē ievēlē fakultātes akadēmiskā personāla 
pilnsapulce; 2 fakultātē studējošo pārstāvji, kurus deleģē fakultātes studentu grupu vecākie. 

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.  

Lai realizētu virsmērķi un mērķus, Liepājas Universitāte izmanto attīstības un plānošanas 
dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – KVS). LiepU KVS sistēmā ir iekšējo 
normatīvo dokumentu datu bāzes un procedūras. 
  
Atbildība 

 LiepU vadība ir uzņēmusies saistības nodrošināt vajadzīgos resursus, kas nepieciešami 
Kvalitātes vadības sistēmas efektīgai darbībai un tās uzlabošanai. 

 LiepU atbalsta akadēmisko godīgumu un brīvību, iestājas pret akadēmisko krāpšanu; veic 
jebkuras neiecietības un studentu vai personāla diskriminācijas uzraudzību. 



 
 

 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. 

KVS plānošana 

 LiepU KVS rokasgrāmatā, procedūrās un citos dokumentos ir definējusi, kā tiek sasniegtas 
KVS prasības un kā notiek kvalitātes kultūras attīstība. 

 KVS prasību ievērošana tiek panākta, strādājot atbilstoši ESG-2015 un KVS 
dokumentācijā noteiktajām prasībām. 

 Kārtība, kādā tiek ieviestas izmaiņas procesos un dokumentācijā, ir noteikta Lietvedības 
instrukcijā. Mehānismi efektīvas KVS nodrošināšanas īstenošanai:  

o studentu un absolventu regulāro aptauju rezultātu analīze; 
o darba devēju un citu sociālo partneru viedokļu un priekšlikumu apkopošana un 

analīze, 
o Satversmes sapulcē apspriestais Vadības ziņojums, 
o problēmu analīze struktūrvienībās. 

KVS procedūru, 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, LiepU Senāta attīstības un 
budžeta  un LiepU Senāta akadēmiskā komisijā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes 
padomē, Saimniecības padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU 
Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Studiju virzienu padomēs. 

1.4. Aizpildīt tabulu par augstskolas/ koledžas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
atbilstību Augstskolu likuma 5. punkta 2.1daļā 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.  

1.4.1.Iedibināta politika un procedūras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai. 
LiepU Kvalitātes politika: 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 Latvijas tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības 
nostiprināšanos, ņemot vērā Eiropas Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas 
augstākās izglītības telpā (ESG-2015).  

Kvalitātes politika balstās uz LiepU stratēģiju un tajā noteiktajām vērtībām: cilvēks, 
sabiedrība, izaugsme, Latvija. Kvalitātes politiku īsteno visas LiepU struktūrvienības un 
darbinieki, atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem. Kvalitātes nodrošināšana ir aprakstīta LiepU 
Kvalitātes rokasgrāmatā. 

1.4.2. Izstrādāts mehānisms augstskolas/ koledžas studiju programmu veidošanai, iekšējai 
apstiprināšanai, to darbības uzraudzīšanai un periodiskai pārbaudei. 

LiepU KVS ir procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu, licencēšanu un 
akreditāciju. 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. 

1.4.3.Izveidoti un publiskoti tādi studējošo sekmju vērtēšanas kritēriji, nosacījumi un 
procedūras, kas ļauj pārliecināties par paredzēto studiju rezultātu sasniegšanu . 

Studiju kursa programmās ir jānorāda studiju kursa mērķi un uzdevumi, prasības KRP 
ieguvei, patstāvīgie darbi un sagaidāmie rezultāti / iegūstamās kompetences. Noteikumos par 
studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem noteikta pārbaudījumu organizēšanas un norises kārtību, 
kā arī rezultātu atspoguļojums. 
(https://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbaud
ijumiem.pdf) 

1.4.4. Izveidota iekšējā kārtība un mehānismi akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba 
kvalitātes nodrošināšanai 

2018. gadā tika izstrādāti trīs vidēja termiņa plānošanas dokumenti, kas vērsti uz LiepU 
cilvēkresursu attīstību. 

 LiepU cilvēkresursu attīstības plāns 2018.–2023. gadam, 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 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 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 KVS ir procedūras par Darbinieku apmācību plānošanu, organizēšanu un efektivitātes 
novērtēšanu un Akadēmiskā personāla atlasi un novērtēšanu. 
 
1.4.5. Nodrošināts, ka tiek vākta un analizēta informācija par studējošo sekmēm, absolventu 
nodarbinātību, studējošo apmierinātību ar studiju programmu, par akadēmiskā personāla 
darba efektivitāti, pieejamiem studiju līdzekļiem un to izmaksām, augstskolas darbības 
būtiskiem rādītājiem. 

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 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. 

 
1.4.6. Augstskolas vai koledžas, īstenojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, garantē studiju 
virziena nepārtrauktu pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti 

LiepU normatīvie dokumenti un KVS procedūras nosaka studiju virziena nepārtrauktu 
pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti. Sagatavot studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumus 
tajos obligāti ir jābūt studiju virziena attīstības plānam un tā izpildes analīzei. 
 
  



 
 

II . 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. 
 

LiepU studiju virziens “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu 
programmas (izņemot tulkošanu)” (turpmāk saīsin. – “Valodu un kultūras studijas”) un studiju 
virzienam atbilstošās programmas akreditētas ar Studiju akreditācijas komisijas sēdes lēmumu 
(Nr. 135) 2013. gada 12. jūnijā.  

Izmaiņas studiju programmās apstiprinātas: 
- 2014. gada 26. februārī (Nr. 288); 
- 2015. gada 23. janvārī ( Nr. 339); 
- 2015. gada 6. februārī (Nr. 343); 
- 2016. gada 26. jūlijā (Nr. 15A). 

Saskaņā ar Grozījumiem Augstskolu likumā (01.01.2019.) studiju virziena “Valodu un 
kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” akreditācijas termiņš pagarināts 
līdz 2024. gada 31. decembrim.  

 
Studiju virziena attīstībā un realizācijā tiek respektēti šādi dokumenti: Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030), Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–
2027. gadam (NAP 2027), Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam “Radošā Latvija”, 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, Latvijas nacionālo reformu programma 
“ES 2020” stratēģijas īstenošanai (NRP), Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam 
(projekts), Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam, kā arī Liepājas pilsētas 
un LiepU stratēģiskie un vidēja termiņa plānošanas dokumenti.  

 Studiju virzienā tiek sekmēta daudzpusīga izglītības pieredze, kas nodrošina zināšanu un 
prasmju veidošanos, kompetenču attīstību personīgajai un profesionālajai pašizpausmei mainīgos 
apstākļos. Lai tas īstenotos, tiek respektēta sadarbības atvērtība un brīvprātīga partnerība gan ar 
valsts iestādēm, gan pašvaldības, gan nevalstiskajām organizācijām. Būtisks ir arī mūsdienu 
sabiedrības tīklojums, kas veicina studējošo un docētāju mobilitāti nacionālā un starptautiskā 
mērogā. 

Virzienā “Valodu un kultūras studijas” īstenotās studiju programmas (sk. 1. tabulu). 
 



 
 

1. tabula 

Virziena “Valodu un kultūras studijas” programmas un to raksturojums 
 

Studiju programmas nosaukums Apjoms 
kredītpunktos 

Studiju veids Iegūstamais grāds 2020./2021. st. gada 
aktualitātes  

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija 
(43222) 

160 KRP Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 
filoloģijā akadēmiskais grāds 

Notikusi uzņemšana  

Eiropas valodu un kultūras studijas (43222) 120 KRP Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 
grāds angļu un franču valodu un 
kultūras studijās vai angļu un 
krievu valodu un kultūras 
studijās, vai angļu un latviešu 
valodu un kultūras studijās, vai 
angļu un spāņu valodu un 
kultūras studijās, vai angļu un 
vācu valodu un kultūras studijās 

Notikusi uzņemšana  

Eiropas valodu un kultūras studijas (43222) 160 KRP  Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 
grāds angļu un franču valodu un 
kultūras studijās vai angļu un 
krievu valodu un kultūras 
studijās, vai angļu un latviešu 
valodu un kultūras studijās, vai 
angļu un spāņu valodu un 
kultūras studijās, vai angļu un 
vācu valodu un kultūras studijās 

Notikusi uzņemšana  
 



 
 

Rakstniecības studijas (45222) 80 KRP Pilna laika 
klātienes 
studijas  

Humanitāro zinātņu 
akadēmiskais maģistra grāds 
rakstniecības studijās 

Notikusi uzņemšana  

Valodniecība  120 KRP Pilna laika 
klātienes 
studijas 

Filoloģijas doktora grāds Notikusi uzņemšana 

 
  



 
 

 
Virziena “Valodu un kultūras studijas” programmas ir veidotas, reaģējot uz dinamiskajām 

pārmaiņām ekonomiskajā situācijā un darba tirgū, izvērtējot šī virziena programmu 
piedāvājumu Latvijas augstākajā izglītībā. Izvērtējuma rezultātā LiepU realizētās “Valodu un 
kultūras studija” programmas nedublē citu Latvijas augstskolu studiju piedāvājumu, 
mērķtiecīgi  piedāvājot atšķirīgas un unikālas šim virzienam atbilstošas programmu šķautnes. 
Salīdzinājums ar atbilstošām Latvijas un ārzemju augstskolām veikts, sagatavojot virzienu 
akreditācijai (pieejams 2012./ 2013. st.g. pašnovērtējuma ziņojumā), atkārtots salīdzinājums 
tiks veikts, sagatavojot nākamās akreditācijas dokumentus. 
 

Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2020./2021. st. g.  
Laikā no pēdējās virziena izvērtēšanas 2013. gadā HMZF ir nostiprināta fakultātes studiju 

virzienu attīstības vīzija un veikti regulāri uzlabojumi. To mērķis – turpināt paplašināt HMZF 
programmu specializācijas spektru atbilstoši darba tirgus prasībām un jaunākajām tendencēm 
Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpā, uzlabot programmu kvalitāti un palielināt 
studentu skaitu. Izdarītās izmaiņas fiksētas pašnovērtējumos kopš 2012./ 2013. st.g.  

 
2020./ 2021. st. g. ir turpināta virziena studiju programmu “Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” studiju kursu un satura salāgošana ar jauno integrētā bakalaura programmu 
“Skolotājs”, kuru īsteno Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte. Tiek nodrošināta jau divu 
pirmo studiju gadu pamatkursu īstenošana kopā ar programmu “Skolotājs”.  

Uzņemšanai sagatavots studiju programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” 
apakšvirziens: angļu un latviešu valodas un kultūras studijas (ārzemju studentiem). 
 
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 “Valodu un kultūras studijas” kopīgais mērķis ir nodrošināt 
studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko izglītību humanitārajās zinātnēs, valodu un 
kultūras studiju virziena programmās, t.sk., starpdisciplinārās studiju programmās, radot 
iespēju sagatavoties patstāvīgai, radošai, starpdisciplināra rakstura pētnieciskajai  un 
profesionālajai darbībai.  

Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” programmas īsteno LiepU Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultāte (HMZF). Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar HMZF 
un LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam, 
- Zinātniskās institūcijas „Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģija 

2015.–2020. gadam1.   
Studiju virziens “Valodu un kultūras studijas” atbilst humanitāro zinātņu jomai, kas ir 

viens no 2020./2021. st. g. izkristalizētajiem LiepU stratēģiskās attīstības virzieniem. 
 

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. 
 
 

 
1 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf 



 
 

2.tabula 
HMZF studiju virziena „Valodu un kultūras studijas”  

SVID analīze  
 

 
STUDIJAS 

 
Stiprās puses Vājās puses 

- pilna cikla studijas 
- pārdomāti izstrādātas un sabalansētas studiju programmas  

- spēja un prasmes programmu veidošanā iepludināt Eiropas izglītības aktuālās 
tendences, spēja izstrādāt programmas („Baltu filoloģija, kultūra un 
komunikācija”, „Eiropas valodu un kultūras studijas”, „Rakstniecības studijas”), 
kurām nav tiešu analogu valstī 
- spēja operatīvi izvērtēt un pārveidot valodu un kultūras studiju programmas, ātri 
pieņemt lēmumus, kas uzlabo  programmu kvalitāti 
- sekmīga doktorantūras programmas „Valodniecība”  darbība (kopā ar Ventspils 
Augstskolu), labi rezultāti 
- stabila un regulāri pieaugoša interese par programmu „Rakstniecības studijas”, 
reflektantu konkurss, teicami un izcili rezultātu lielais īpatsvars, rezultātu 
izplatīšana un rezonanse sabiedrībā, programmas sadarbība ar Literāro akadēmiju 
un radošo vidi, studentu un absolventu iesaistīšanās Latvijas kultūras norisēs 
- iespēja studēt svešvalodas ar un bez priekšzināšanām („Eiropas valodu un 
kultūras studijas”), daudzveidīgas svešvalodu studiju izvēles kombinācijas  

- iespēja studēt ārvalstu augstskolās (ERASMUS+, Klaipēdas Universitāte) 

- mazs studentu skaits (individuāla pieeja) 

- iespēja studēt lietuviešu valodu  

- mazs studentu skaits bakalaura programmās, nepietiekama bakalaura 
studentu motivācija, kam seko studiju pārtraukšana  

- nepietiekami izstrādāta bakalaura programmu popularizēšanas sistēma 

- jaunu, novatorisku pieeju nepietiekamība visos valodu apguves studiju 
virzienos 

- nav profesionālo programmu humanitārajā jomā (saistītās profesionālās 
programmas ir citās fakultātēs), potenciālo studentu nespēja saskatīt 
bakalaura programmu priekšrocības 

- neatbilstošs stundu skaits studentu darbu vadīšanai 

- nevienāda studiju kvalitāte latviešu valodā un angļu valodā docētajos kursos 

- joprojām nepietiekami izmantotas Moodle iespējas 

 

 

 

 

 



 
 

-spēja pārorientēties Covid-19 pandēmijas apstākļos, nodrošinot studiju procesa 
nepārtrauktību un paaugstinot attālināto studiju kvalitāti 

 

Iespējas Draudi 

- pamatstudiju programmu unikalitātes stiprināšana 

- programmu popularizēšana, mārketinga aktivitātes 

- ārzemju (Eiropas) studentu piesaiste  

- ārzemju vieslektoru piesaiste 

- studiju programmu/kursu piedāvājums mūžizglītībā 

- akadēmiskās sadarbības tīkla izmatošana valstī un ārvalstīs 

- sadarbības pilnveide ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs (kopīgas 
programmas) 

- mācībspēku profesionālā pilnveide, kvalifikācijas celšana 

 

- programmu pastāvēšanas apdraudējums augstskolu likuma grozījumu 
ierosinātās augstākās izglītības reformas un nelielā pamatstudiju programmu 
studentu skaita dēļ 

- IZM nekontrolēta konkurence (unikālo programmu neaizsargātība) 

- humanitāro zinātņu pamatstudiju programmu nozīmes nenovērtējums, 
zemais prestižs sabiedrībā 

- darbavietu trūkums, konkurētspējīga atalgojuma neiespējamība Liepājā, 
ierobežotas iespējas darba tirgū pēc bakalaura programmas beigšanas 

- materiāli tehnisko resursu nepietiekamība 

- novecojošs personāls (svešvalodu apguvē) 

 

 

PĒTNIECĪBA, RADOŠĀ UN POPULĀRZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 

Stiprās puses Vājās puses 

- tradīcijas 
- pietiekami augsts mācībspēku zinātniskais potenciāls, pietiekams doktoru skaits 
filoloģijā, jauni filoloģijas doktori 
- sasniegumi pētniecībā, to starptautiskais novērtējums  
-uzlabojusies papildfinansējuma piesaiste ar projektu palīdzību 

- vāja komunikācija starp pētnieku jomām, individuālās darbības dominante, 
vienojošu pētniecisku tēmu trūkums 

- Eiropas projektu trūkums 



 
 

- palielinājies starptautiski citējamu publikāciju apjoms 
- atsevišķas spēcīgas personības 
- valodas un literatūras jomas prestižs  
- plašākā izdevējdarbības intensitāte LiepU, rakstu krājumu izdošanas tradīcijas, 
zinātniskā žurnāla izdošana  
- ikgadējas zinātniskās konferences un semināri 
- LiepU zinātniskās darbības atbalsta fonda finansējums pētniecībai 
-  labs populārzinātniskās darbības tīkls 
- humanitārās jomas spēja rezonēt pilsētā un apkaimē atsevišķu literatūras un 
kultūras pasākumu organizēšanā 

- laba sadarbība ar LVI un LFMI 

- starptautiski citējamu zinātnisko publikāciju nepietiekamība, rakstu krājumu 
neiekļaušanās datu bāzēs 

-  nespēja vienlīdz kvalitatīvi vadīt kursus latviski un svešvalodā 

- nepietiekama sadarbība ar skolām 

 

Iespējas Draudi 

- projekti, finanšu piesaiste 

- pētniecības sasaiste ar reģiona vajadzībām 

 

- motivācijas zudums, pazemināts prasīgums pret sevi 

- docētāju un pētnieku pārslogotība, izdegšana 

 



 
 

Ikgadējā studiju procesa organizācija un programmās izdarītās izmaiņas ir 
vērstas uz to, lai samazinātu negatīvos faktorus un produktīvāk izmantotu iespējas.  
Piemēram – 2020./ 2021. st.g. ir veiktas darbības Vājo pušu novēršanai: 
 
Mazs bakalaura studentu skaits, studiju 
pārtraukšana 

Mazskaitlīgo programmu uzlabošana, studiju 
satura integrācija (pamatkursu kopīga īstenošana 
ar programmu “Skolotājs” 

Nepietiekami izstrādāta programmu 
popularizēšanas sistēma 
 
 
 
nevienāda studiju kvalitāte latviešu 
valodā un angļu valodā docētajos kursos 
 
 
Starptautiski citējamu zinātnisko 
publikāciju nepietiekamība 
 
 
Nav Eiropas līmeņa projektu  

Arvien lielāka iesaistīšanās pilsētas un reģiona 
kultūras dzīvē, organizējot lasījumus, piedaloties 
kultūras pasākumu organizēšanā, pastiprināti 
izmantojot sociālos tīklus programmu 
popularizācijai 
Svešvalodu apguvei   mācībspēki izmantojuši 
iespēju apgūt svešvalodu/pilnveidot svešvalodu 
prasmes SAM projektu ietvaros.  
 

Izveidots finansiālā atbalsta mehānisms 
(zinātniskās darbības atbalsta fonda, snieguma 
finansējuma līdzekļiem, kā rezultātā vērojami 
uzlabojumi 
Palielināts Valsts pētījumu projektu konkursu 
pieteikumu skaits 

Rakstu krājumu neiekļaušanās datu bāzēs 

 

2020./2021. st. g. veikti intensīvi priekšdarbi, lai 
LiepU turpinājumizdevumi tiktu iekļauti 
SCOPUS, Web of Science datu bāzēs 



 

II.1.3.A.pielikumā ir pievienots studiju virziena attīstības plāns. 
 

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 virziena “Valodu un kultūras studijas” īstenošanā ir iesaistītas Liepājas Universitātes 
struktūrvienības: Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Studiju daļa, bibliotēka, Informācijas 
tehnoloģiju centrs, Starptautisko attiecību daļa, Sabiedrisko attiecību daļa u.c. Sadarbībā ar LiepU 
Kurzemes Humanitāro institūtu notiek studentu pētnieciskās darbības organizēšana un pētniecības 
integrēšana studiju procesā. 

Studiju virziena īstenošanu pamatā nodrošina HMZF dekāne un studiju virziena vadītāja, 
vecākā sekretāre, lietvede, referente, programmu direktori. Kopš 2017./2018. st. g. LiepU notikusi 
atteikšanās no zinātnes nozaru vadītājiem, bet ir ieviesti studiju virziena vadītāji, kuru uzdevums 
– pārraudzīt un koordinēt studiju virzienu darbību. Zinātniskās darbības pārraudzīšanas funkcijas 
veic fakultātes dekāne, iesaistoties virziena vadītājam, nepastarpināti sadarbojoties ar fakultātes 
mācībspēkiem. Fakultātes darbinieku darba attiecības nosaka LiepU normatīvie dokumenti par 
studijām, Nolikums par fakultāti, fakultātes darbinieku amatu apraksti un savstarpējā vienošanās 
par atsevišķu funkciju veikšanu. 

Fakultāte organizē studiju programmu direktoru darbu, tā kontrolē un vērtēšanā lielā mērā 
iesaistīta arī fakultātes dome. Fakultātes domes pārziņā ir plašs izskatāmo studiju jautājumu loks: 
domē tiek apstiprināti licencēšanas un akreditācijas dokumenti, ikgadējie studiju plāni, studiju 
programmu pašnovērtējuma ziņojumi, studiju noslēguma darbu temati, vadītāji, recenzenti u.tml. 
jautājumi. Vairāki no šiem jautājumiem sagatavošanas stadijā tiek apspriesti dažādās mācībspēku 
grupās (studiju virziena docētāju, atsevišķā studiju programmā iesaistīto docētāju, zinātnes 
nozaru/apakšnozaru grupās). Fakultātes domes un mācībspēku sanāksmes tiek protokolētas, tajās 
izteiktās rekomendācijas ir pamats fakultātes domē pieņemtajiem lēmumiem. Fakultātes vadības 
pārziņā ir studiju procesa norises kontrole. Informācija par nenotikušajām nodarbībām un to 
atstrādāšanas plāni ir pieejami pie sekretāres. 

Fakultātes domē tiek izskatīti zinātniskās darbības pārskati un turpmākie plāni, mācībspēku 
radošo atvaļinājumu plāni un atskaites, izdevējdarbības un konferenču plāni.  2018./2019. st. g. 
uzsākta Studiju virzienu padomju darbība: izstrādāts Studiju virzienu padomju nolikums 
(http://kvs.liepu.lv/d.php?f=dc0e3278091799dbd04dfee58b6187fa50c30713), apstiprināta 
padome. 

Studiju virziena pārvaldības efektivitāte tiek nepārtraukti pilnveidota, studiju virziena 
pārvaldības shēma ir pievienota II.1.4. A. pielikumā. 

Studiju virziena pārvaldība notiek saskaņā ar LiepU Senātā apstiprinātiem  dokumentiem, 
kuri reglamentē administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās attiecības, balstīti 
uz demokrātijas principiem, piemēram: 

1. Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām. 
2. LiepU Akadēmiskā godīguma kodekss. 
3. Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma 

pārbaudījumiem. 
4. Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām. 
5. Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem. 
6. LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem. 
7. Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem. 
8. Liepājas Universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi. 



 

LiepU Kvalitātes vadības sistēmā (turpmāk – KVS) ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar 
studiju procesu, kurās skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo 
savstarpējās attiecības: 

a. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas process, nosakot 
pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbība); 
b. 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); 
c. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā, ja studējošais maina studiju programmu vai studiju 
formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbības); 
d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, nosakot 
studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 
e. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana un atgriešanās pēc akadēmiskā atvaļinājuma 
(aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbības); 
f. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts process, nosakot 
studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 
g. 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, cita starp 
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. 

Uzņemšanas noteikumos ir aprakstītas studiju programmās noteiktās obligātās un papildu 
prasības reflektanta iepriekš iegūtajai izglītībai, kā arī iestājpārbaudījumi. LiepU Uzņemšanas 
noteikumus katram akadēmiskajam gadam apstiprina Senāts: 

- Uzņemšanas noteikumi pamatstudijām 2020./2021. studiju gadam 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Vispaareeji%2
0Senaata%20leemumi/2019._2020.studiju%20gads/27.01.2020/&checksum=2a53dac152221fdf
77890db741d55227b247ddaf 

- Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrai 2020./2021. studiju gadam 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Vispaareeji%2
0Senaata%20leemumi/2019._2020.studiju%20gads/27.01.2020/&checksum=52cc1b23cc8c57dd
0066c6e2b38e926ed0dca5f3 

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 “Valodu un kultūras studijas” 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 
uzdevumu izpildi 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. 

Studiju darbības kontroli un novērtējumu docētāji veic, izmantojot dažādas formas un 
metodes, kā, piemēram, seminārus, patstāvīgos darbus, kontroldarbus, problēmsituāciju 
risināšanu, testus,  pētniecības darbu 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 formatīvā novērtēšana ne tikai “pasniedzējs 
– students” attieksmju līmenī, bet arī “students – students”, “students - studentu grupa”). 
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 kritēriju un 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 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. 

 
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 
Universitātes Akadēmiskā godīguma kodekss 
(https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/studentiem/LiepU%20Akademiska%20godiguma%20ko
dekss.pdf ) 

  LiepU 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. Ir iegūta 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 LiepU. LiepU pārstāvji jau ir piedalījušies pasākumos (semināros), kur darba 
grupās apspriesti institucionālā un nacionālā līmenī paveiktie risinājumi un tiek noteiktas 
prioritātes akadēmiskā godīguma augstākajās izglītības iestādēs veicināšanai. 

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. 

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 2021. gada ietvaros akadēmiskā godīguma pamatprincipi tiks iestrādāti studiju 
kursu aprakstos, veikta mācībspēku un studējošo informēšana, par šo principu ievērošanas kārtību.
  

Saskaņā ar Nolikumu par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts noslēguma 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/uznemsana/Nolikums%20par%20gala_valsts%20un%2
0valsts%20nosleguma%20parbaudijumiem.pdf),  visi LiepU studiju noslēguma darbi pēc oficiālās 
iesniegšanas (augšuplādes) fakultātē tiek pārbaudīti starpaugstskolu vienotajā datorizētajā plaģiāta 
kontroles sistēmā. 

Pārskata periodā, studiju virziena “Valodu un kultūras studijas” programmās 
problēmgadījumu nav bijis.   

 
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. 

 
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-
2021-2022 Informācija angļu valodā.: https://www.liepu.lv/en# 

Studiju virzienu un atbilstošo studiju programmu publicitāte ir LiepU Uzņemšanas komisijas 
sekretāres pārziņā: https://www.liepu.lv/lv/kontakti/123/jana-jansone  
 

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.gadā Senātā 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. Ar 25.01.2021. 
Senāta lēmumu stratēģija pagarināta līdz 2023.gadam 
(https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/LiepU_attistibas%20strategija%202016-
2020_pagarinata%20lidz%202023.gadam_25.01.2021.pdf) 

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. 
 
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. 

 
2019. gadā LiepU tika izveidotas Studiju virzienu padomes, kas organizē un veic noteiktu 

studiju virzienu studiju programmu izstrādi un īstenošanas pārraudzību. Studiju virzienu 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 virziena 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 tiek 



 

sagatavoti katrai studiju programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad studiju virziena vadītājs iekļauj 
studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā un studiju programmas raksturojumā. Darba devēju 
apmierinātība LiepU tiek analizēta, veicot gala/valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāju 
anketēšanu, kā prakses izvērtējuma veidlapā tiek iekļauti jautājumi par studentu teorētiskajām 
zināšanām, praktiskajām iemaņām un ieteikumiem studiju darba pilnveidei. Katru studiju gadu 
tiek teikta arī elektroniska absolventu aptauja, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem. 
Aptaujas rezultāti tiek apkopoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, 
ko attiecīgi 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 ir atbalsts gan jaunu studiju 
virzienu, gan programmas izveidē. 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 procedūras, kas reglamentē studiju procesu - uzņemšanas procesu, 
studiju gaitu, prakšu norisi, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts pārbaudījumus. Ir 
izveidotas procedūras mācībspēku novērtēšanai, studentu vispārējās apmierinātības aptaujai, 
absolventu un darba devēju viedokļu noskaidrošanai. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva 
ir LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojas šādās LiepU institūcijās: 
LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, 
Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas 
komisijā, Studiju virzienu 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. 
 
Uzsākot studijas pirmajā kursā, dekāne un programmas direktori iepazīstina 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. 

Komunikācijā ar studiju programmu direktoriem regulāri tiek izvērtēts studiju process un 
risināti problēmjautājumi. To risināšanā iesaistās arī dekāne/virziena vadītāja. 
 
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. 
 



 

Katra gada 1.oktobrī tiek fiksēti un 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 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. 

LiepU studiju vidi raksturojošo parametru izvērtējuma (īpaši studējošo aptauju analīzes) 
rezultāti tiek izmantoti studiju virziena pilnveidei, piem., pārskata periodā ietverot atsevišķu 
studiju kursu satura daļējas pārklāšanās novēršanu, kursu apjoma un struktūras izmaiņas (t. sk. 
atspoguļojot studentu priekšlikumus), nozares profesionāļu un viespasniedzēju plašāku iesaisti 
kursu docēšanā, dažu docējošo mācībspēku nomaiņu, mācībspēku iesaisti profesionālās pilnveides 
8.2.2. SAM projektā (t.sk. angļu valodas prasmju attīstība), studentu piedalīšanos  LiepU 
organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (Covid pandēmijas laikā notiek attālināti). 

 
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". 

 

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. 

 Lai kvalitatīvi nodrošinātu studiju virziena realizāciju, 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 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. Studiju vietas bāzes izmaksas uz vienu valsts budžeta finansēto vietu 
2021.gadā ir noteiktās EUR 1 630,11. 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. 

Informācija par pārskata perioda studiju maksām virziena “Valodu un kultūras studijas” 
studentiem pieejama:  
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Vispaareeji%2
0Senaata%20leemumi/2019._2020.studiju%20gads/24.02.2020/&checksum=f9ec07d3f5fd289ee
52a5e4e2866fdf5f1510667 
 

Studiju programmu izmaksu sadalījums 2020./2021.studiju gadā. 
 

“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
  Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2020./2021. studiju gada visam studiju periodam – 3 

gadiem.  Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2020./2021. studiju gadā 
bija EUR 39 477,90.  Studiju programmas finansējumu veidoja finansējums no valsts budžeta 
līdzekļiem EUR 39 477,90 (t.sk. sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 3 615,48). 

  Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2020. – 2021. gadam aprēķinos 
izmantotas 2021. gadā noteiktās bāzes izmaksas un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas 
koeficientu  “Humanitārās zinātnes” jomā: 1,00, kā arī izmaksu koeficientu profesionālajās 
bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2021. gadā ir EUR 1 
630,11 un sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 164,34. 

 
4. tabula  

 
   
LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2020./2021. studiju gada 1. kursam ir EUR 1 520 

un tā ir nemainīga visam studiju periodam. 
 
“Eiropas valodu un kultūras studijas” 
 Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2020./2021. studiju gada visam studiju periodam – 3 

gadiem.  Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2020./2021. studiju gadā 
bija EUR 101 128,05.  Studiju programmas finansējumu veidoja finansējums no valsts budžeta 
līdzekļiem EUR 87 928,05 (t.sk. sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 8 052,66) un ieņēmumi no 
studiju maksas EUR 13 200. 

  Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2020. – 2021. gadam aprēķinos 
izmantotas 2021. gadā noteiktās bāzes izmaksas un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas 
koeficientu  “Humanitārās zinātnes” jomā: 1,00, kā arī izmaksu koeficientu profesionālajās 
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bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. Vienas studiju vietas izmaksas 2021. gadā ir EUR 1 
630,11 un sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 164,34. 

5. tabula  
 

 
   
LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2020./2021. studiju gada 1. kursam ir EUR 1 520, 

studiju maksa ārzemniekiem EUR 2 200 un tā ir nemainīga visam studiju periodam. 
 
“Rakstniecības studijas” 
  Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2020./2021. studiju gada visam studiju periodam – 2 

gadiem.  Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2020./2021. studiju gadā 
bija EUR 72 977,13.  Studiju programmas finansējumu veidoja finansējums no valsts budžeta 
līdzekļiem EUR 67 847,13 (t.sk. sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 4 272,84) un ieņēmumi no 
studiju maksas EUR 5 130. 

Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2020. – 2021. gadam aprēķinos 
izmantotas 2021. gadā noteiktās bāzes izmaksas un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas 
koeficientu  “Humanitārās zinātnes” jomā: 1,00, kā arī izmaksu koeficentu maģistra līmeņa studiju 
programmās: 1,5. Vienas studiju vietas izmaksas 2021. gadā ir EUR 2 445,17 un sociālā 
nodrošinājuma izmaksas EUR 164,34. 

6. tabula 
 

 
 

 LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2020./2021. studiju gada 1. kursam ir EUR 1 710. 
 
“Valodniecība” 
Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2020./2021. studiju gada visam studiju periodam – 3 

gadiem. 
 Studiju programmas plānotais finansējums pilna laika studijās 2020./2021. gadam no valsts 

budžeta līdzekļiem bija EUR 35 399,16, t. sk. sociālā nodrošinājuma izmaksas EUR 6 057,18.
   

 Studiju programmas plānoto izmaksu pilna laika studijās 2020./2021. gadam aprēķinos 
izmantotas 2021. gadā noteiktās bāzes izmaksas un IZM noteikto izglītības tematiskās jomas 
koeficientu “Humanitārās zinātnes” jomā: 1,0, kā arī izmaksu koeficients profesionālajās doktora 
līmeņa studiju programmās: 3,0. Vienas studiju vietas izmaksas 2021. gadā ir EUR 19 072,29  un 
sociālā nodrošinājuma izmaksas 1 009,53. 

 
Studiju virziena izdevumu plānošana notiek kopēji ar pārējiem realizētajiem studiju 

virzieniem. Veicot pamatbudžeta izmaksu pozīciju analīzi, ir redzams (1.att.), ka lielāko izdevumu 
pozīciju veido atalgojums, no tā salīdzinoši lielu daļu aizņem mācībspēku atalgojums un 

Studiju programma
Studiju 
vietu 
skaits 

kmin 
k 

grada

Studiju 
bāzes 

izmaksas, 
EUR

Stipendija 
uz vienu 
studiju 

vietu, EUR

Sports, 
kultūra, 
dienesta 
viesnīcas 
izmaksas 

gadā, EUR

Studiju 
finansējums 

gadā, EUR

Eiropas valodu un kultūras studijas 49 1 1 1630,11 150,82 13,52 87928,05
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Rakstniecības studijas 26 1 1,5 1630,11 150,82 13,52 67847,13



 

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. attēls. Pamatbudžeta naudas līdzekļu izdevumu struktūra 2020. gadā. 
 

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”: 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 HMZF 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 
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iekļauto turpinājumizdevumu sagatavošanai un izdošanai. Fakultātes attīstības budžets tiek 
izmantots arī komandējumiem uz zinātniskām konferencēm, to dalības maksām, studējošo 
pētniecības atbalstam. 

Akadēmiskā personāla daļējam atbalstam (ārzemju vieslektoru un kvalificētu speciālistu 
piesaistei) ir pieejams arī Liepājas pilsētas domes finansējums (saskaņā ar ikgadēju līgumu ar 
pilsētas domi). 

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. 
 

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 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 un personāla direktors 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 LiepU un LiepU 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). 

Studiju programmu materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst studiju 
programmas mērķiem un uzdevumiem. LiepU fakultātēs ir sešas datoru klases, kas nodrošinātas 
ar nepieciešamo programmatūru un interneta pieslēgumu. Fakultāšu rīcībā ir video/datu projektori, 
interaktīvās tāfeles un grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti gan datoru klasēs, gan arī 
citās auditorijās lekciju un semināru materiālu demonstrēšanai, metodiku kabineti ar uzskates un 
metodiskajiem materiāliem, e-studiju vide Moodle. Lai uzlabotu studiju kvalitāti un nodrošinātu 
studējošo patstāvīgās studijas, docētāji saņem metodisko atbalstu studiju materiālu sagatavošanā 
un ievietošanā Moodle vidē. Studenti ar mācībspēkiem var sazināties, izmantojot e-pastu, Moodle 
vai MS Teams vidi. LiepU studiju procesa nodrošināšanai izmanto informatīvās sistēmas: 

 Bibliotēkas informatīvo sistēmu “Alise”, 
 E-studiju vidi Moodle; 
 Latvijas augstskolu informatīvo sistēmu - LAIS. 

 Studiju procesa nodrošināšanai, universitātē ir sekojošs materiāli tehniskais nodrošinājums 
 Datori – 320; 
 Video projektori – 23; 
 Interaktīvās tāfeles – 7; 
 Kopētāji – 6; 
 Foto, videokameras – 20 (11 fotokameras, 9 videokameras). 

Studentiem katrā no studiju korpusiem ir pieejams brīvpieejas bezvadu tīkls (kopumā ir uzstādīti 
36 bezvadu tīkla pieejas punkti), kurā pieejams EDUROAM bezvadu tīkls. 

Ir ieviests darba staciju virtualizācijas risinājums, un trīs datoru klases ir aprīkotas ar darba 
staciju klientiem (kopā 63 darba vietas), kā arī uzstādīta moderna tīkla aparatūra, kas nodrošina 
datortīkla virtualizāciju, un izveidots CAMPUS datortīkla savienojums starp visiem studiju 
korpusiem. 

Studentiem pieejams tehniskais un informatīvais atbalsts darbam zinātnisko publikāciju 
datubāzēs – EBSCO, Letonika, ScienceDirect, SCOPUS, Web of Science un Cambridge Journals 
Online. 

Noslēgts arī sadarbības līgums ar uzņēmumu Microsoft par MS Office un MS Windows 
programmatūras liela apjoma licenču nomu, kuras mācībspēki var izmantot gan studiju procesa 
realizācijā, gan studiju materiālu izgatavošanā. Šā sadarbības līguma ietvaros gan LiepU 
mācībspēkiem, gan studentiem ir pieejams MS 365, 1Tb datņu arhīvs mākonī u. c. bez papildus 
maksas. Tiešsaistes nodarbību organizēšanai tiek izmantots MS Teams lietojumprogramma, kura 
ir iekļauta MS 365 pakotnē. 

LiepU studentiem studiju uzņemšanas procesā tiek izsniegtas pieejas studiju procesa 
uzskaites Latvijas augstskolu informatīvā sistēmai (turpmāk tekstā LAIS un e-studiju videi 
Moodle). Starp Latvijas augstskolu informatīvo sistēmu un e-studiju vidi notiek datu integrācija, 
tas nozīmē, ka studentiem nav nepieciešami atšķirīgi autentifikācijas dati. LAIS ir realizēts studiju 
procesa pārvaldības modelis, savukārt, e-studiju vidē Moodle nodrošina studiju procesa 
realizāciju. 

 
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. 
 

Atbalsts LiepU studentiem un mācībspēkiem studiju procesā un pētniecībā ir LiepU 
Bibliotēka (informācija par Bibliotēku ir pieejama LiepU tīmekļa vietnes bibliotēkas sadaļā, 
piemēram, šeit: https://www.liepu.lv/lv/202/kontaktinformacija-un-darba-laiki). Bibliotēkas 
darbības mērķis ir nodrošināt studijas un zinātnisko darbību ar iespieddarbiem, elektroniskajiem 
un citiem informācijas resursiem, kā arī būt par kultūras centru, kurš popularizē nacionālās un 
reģionālās kultūras vērtības. Īstenojot darbības mērķi, Bibliotēkā tiek veidots krājums un 
nodrošināti pakalpojumi. 

 
Bibliotēkas krājums un datubāžu resursi 
Bibliotēkas krājumā ir aptuveni 65 500 informācijas resursu (92% grāmatu, 8% 

seriālizdevumu un citu krājuma vienību). 75% visa krājuma ir brīvpieejas plauktos, tādējādi 
mācībspēkiem un studentiem ir iespēja pašiem izvēlēties atbilstošākos izdevumus. 

Studiju virzienā „Valodu un kultūras studijas” mācību procesa nodrošināšanai tiek piedāvāta 
literatūra atbilstoši docējamo kursu nozarēm (valodniecība un literatūrzinātne, māksla) un 
tematiem, piemēram, periodika, daiļliteratūra. No visiem bibliotēkas rīcībā esošiem informācijas 
resursiem “Valodu un kultūras studiju” virzienam atbilstošas publikācijas (daiļliteratūra; 
filozofija, ētika, estētika; folklora; kultūra; literatūrzinātne; valodniecība) veido 45%, virziena 
studijām atbilstošas publikācijas par mākslu veido 7%. Virziena studenti izmanto arī citu nozaru 
literatūru, visvairāk, sociālo zinātņu materiālus.  

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. 

Gan studentu, gan mācībspēku vajadzībām Bibliotēkā tiek piedāvāta bezmaksas datubāžu 
izmantošana, organizējot piekļuvi abonētajām, izmēģinājuma un brīvpieejas datubāzēm LiepU 
datortīklā un ārpus tā. Piekļuve abonētajām datubāzēm ārpus LiepU datortīkla tiek nodrošināta 
LiepU e-bibliotēkas saskarnē (pieejama šeit: https://e-biblioteka.liepu.lv/). Lai piekļūtu datubāzēm 
attālināti, lietotājam jāizmanto VPN pakalpojums. Pieteikties VPN pakalpojumam var LiepU 
mācībspēki un studenti, aizpildot tiešsaistes pieprasījuma formu un sekojot norādēm par VPN 
klienta iestatīšanu datorā (pieejams šeit: https://serviss.liepu.lv/vpn-klienta-iestatisana-datora/). 

Mācībspēku un studentu rīcībā ir tādas LiepU abonētās tiešsaistes datubāzes kā „Letonika”, 
„EBSCO eBooks Academic Collection”, „EBSCO Academic Complete”, “Cambridge Journals 
Online”, kā arī IZM finansiāli atbalstītās datubāzes: „ScienceDirect”, „Scopus” un “Web of 
Science”. Ikvienam ir iespēja izmantot arī Bibliotēkas veidotās brīvpieejas datubāzes: Akadēmiskā 
personāla publikāciju datubāze, Promocijas darbu datubāze un Noslēguma darbu datubāze. Studiju 
virzienā „Sociālā labklājība” datubāzēs tiek piedāvāti informācijas resursi dažādos docējamo kursu 
tematos, piemēram: EBSCO e-grāmatu kolekcijā ir 9954 izdevumi atbilstoši atslēgas vārdiem: 
sociālā psiholoģija, sociālais darbs, sociālā iekļaušana, sociālā pedagoģija un gerontoloģija. 
Bibliotēka nodrošina mācības, uzziņas un konsultācijas informācijas resursu lietošanas un 
pakalpojumu izmantošanas jautājumos. 2020. gadā LiepU abonētās datubāzes ir izmantotas 25 000 
pieslēgumu sesijās. 
 

Bibliotēkas infrastruktūra un pakalpojumi 
Apstākļos bez Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem 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 2019. gadā (bez pandēmijas ierobežojumiem) – 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 studijām un pētniecībai 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, kas atrodas Abonementā. Ārpus bibliotēkas darba laika grāmatas var nodot 
grāmatu kastē (Book-drop box), kas atrodas LiepU vestibilā. Visā Bibliotēkā ir pieejams 
bezmaksas bezvadu internets. Kopš 2011. gada bibliotēkas informācijas resursu identificēšanai un 
aizsardzībai tiek izmantota RFID drošības sistēma. 

Jau gandrīz 30 gadu (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 (https://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx) un Augstskolu un speciālo 
bibliotēku kopkatalogs (https://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. 

Aktuālāko informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem un darba laikiem ir iespējams uzzināt 
Bibliotēkas sadaļā LiepU tīmekļa vietnē (https://www.liepu.lv/lv/202/kontaktinformacija-un-
darba-laiki), bet par informācijas resursiem – LiepU bibliotēkas ikmēneša informatīvajā biļetenā 
„Lasonis” (https://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi). Ar aktualitātēm LiepU bibliotēka 
iepazīstina arī savos sociālo tīklu profilos (Facebook, Twitter). 
 

Procedūras Bibliotēkas krājuma papildināšanai un datubāžu abonēšanai 
Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek atbilstoši studiju programmu vajadzībām, 

sadarbībā ar mācībspēkiem un studentiem. Mācībspēki saskaņā ar LiepU KVS procedūru “A-10-
II Bibliotēkas krājuma komplektēšana” aizpilda “Pieprasījumu LiepU bibliotēkas Komplektēšanas 
un apstrādes nodaļai fonda komplektēšanai”. Pieprasījumu ar ieteikumiem informācijas resursu 
iegādei var aizpildīt un iesniegt jebkurš mācībspēks (gan akadēmiskā amatā ievēlētais, gan 
pieaicinātais). Studējošie ieteikumus informācijas resursu iegādei var iesniegt, aizpildot publicēto 
tīmekļa veidlapu LiepU vietnē – bibliotēkas Krājuma sadaļā (pieejama šeit: 
https://www.liepu.lv/lv/1340/studenta-ieteikums-gramatas-iegadei) vai Studējošo iesniegumu 
veidlapu sadaļā (pieejama šeit: https://www.liepu.lv/lv/674/iesniegumu-veidlapas). Pieteikumi 
tiek izskatīti saskaņā ar bibliotēkas Komplektēšanas politiku. 

Lēmums par konkrēto datubāžu abonēšanu tiek pieņemts vairākos posmos. Pirmkārt, tiek 
analizēti dati: 1) bezmaksas izmēģinājumu datubāžu lietošanas statistika; 2) abonēto datubāžu 
lietošanas statistika vairāku gadu perioda dinamikā. Uzmanība tiek pievērsta arī mācībspēku 
ieteikumiem. Otrkārt, jautājums par izmaiņām datubāžu piedāvājumā tiek apspriests Bibliotēkas 
padomē, kurā ir pārstāvēti visu fakultāšu mācībspēki un studējošie. Treškārt, jautājums par 
datubāžu abonēšanu tiek apspriests ar Finanšu un personāla direktori, kā arī zinātnes un studiju 
prorektorēm. Apkopojot viedokļus, tiek pieņemts lēmums.. 

 
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 

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. 

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 (skatīt sadaļā Citi 
pielikumi). 
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.) 

1. 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. 

2. 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:  

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

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



 

o personai ir pētnieciskā / radošā darba pieredze, 
o personai ir publikācijas / radošie darbi atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē, 
o personai ir pieredze mācību materiālu izstrādē vai pilnveidē, 
o persona pielieto inovatīvas mācību metodes studiju procesā, 
o personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī saskaņā 

ar Europass pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju un 
metodiskajā darbā, 

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

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

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

5. Pretendentus vērtē ar rektora rīkojumu izveidota pretendentu vērtēšanas komisija. 
6. 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 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 starptautiskos projektos, izstrādājuši studiju kursu un mācību līdzekļu 
materiālus.  



 

Studiju virziena programmas aptver specializāciju piedāvājumu, tāpēc tās īstenošanā ir 
piesaistīti medicīnas 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); 
 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. 

1. 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: 

 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: 

https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/LiepU_attistibas%20strategija%202016-
2020_pagarinata%20lidz%202023.gadam_25.01.2021.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:  

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

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

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

 1.1. 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”, 

 1.1. 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. 

2. 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 (skatīt sadaļā Citi 

pielikumi); 
 Zinātniskās institūcijas “Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģiju 2015.–

2020. gadam 
(pieejams: https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%2
0strategija_2015_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: 

o 2.1. specifiskā atbalsta mērķis „Samazināt studiju programmu 
fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, 

o 2.2. specifiskā atbalsta mērķis „Stiprināt augstākās izglītības iestāžu 
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, 

o 2.3. specifiskā atbalsta mērķis „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās 
izglītības iestādēs” u.c. 

3. 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: https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/LiepU_attistibas%20strategija%
202016-2020_pagarinata%20lidz%202023.gadam_25.01.2021.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%A
Bbas_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: 

o 2.1. specifiskā atbalsta mērķis „Samazināt studiju programmu fragmentāciju 
un stiprināt resursu koplietošanu”, 

o 2.2. specifiskā atbalsta mērķis „Stiprināt augstākās izglītības iestāžu 
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, 



 

o 2.3. 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, balstoties uz 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, ceļot savu izglītības līmeni, apmeklējot kursus, seminārus, 
konferences, kongresus, forumus, iesaistoties Erasmus+ mobilitātes pasākumos u.c. pieredzes 
apmaiņas pasākumos. 

 
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 virzienā strādājošo docētāju kvalitatīvais sastāvs atbilst Augstskolu likumam. 
Studiju virziena realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša studiju 
programmu specifikai un īstenošanas nosacījumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām izglītības 
jomā. Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas” mācībspēku zinātniskās pētniecības darbība 
pamatā atbilst humanitāro un mākslas zinātņu jomai, nozarei – valodniecība un literatūrzinātne, 
taču vairāku docētāju pētnieciskā darbība ir starpdisciplināras ievirzes. Mācībspēki ir profesionāļi 
savā zinātnes nozarē, kas apliecinājuši savu kompetenci nozares pētniecībā un e-vides izmantošanā 
studiju procesā, kā arī piedalījušies pētniecības, t.sk., starptautiskos projektos, izstrādājuši 
starptautiski citējamas publikācijas, monogrāfijas un populārzinātniskus materiālus.  

Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas” iekļautajās studiju programmās iesaistītais 
personāls ir uzskaitīts II. 3.6.A. pielikumā, norādot mācībspēka zinātnisko grādu un/ vai 
profesionālo kvalifikāciju, amatu, ievēlēšanu/neievēlēšanu, un īstenotos studiju kursus, moduļus 
konkrētās studiju programmās, kā arī visu mācībspēku radošās un zinātniskās biogrāfijas 
(skat. II.3.6.B.pielikumu). 

Studiju virzienā iekļauto programmu īstenošanā pamatā ir iesaistīti LiepU fakultāšu 
mācībspēki – kopā 55 docētāji, no kopskaita 31 (56,36%) mācībspēki ir ar doktora grādu, bet 23 
(41,81%) ar maģistra grādu, 1(1,83%) – jomas profesionālis bez zinātniskā grāda. Vairāk nekā 
puse mācībspēku – 28 (50,9) ir ievēlēti akadēmiskajos amatos LiepU. No 28 ievēlētajiem 
mācībspēkiem  25 (89,3) docētājiem ir doktora zinātniskais grāds kādā no studiju programmas 
piedāvātajām specializācijas jomām, savukārt, no neievēlētajiem mācībspēkiem  5 ir doktora 
grāds. No 27 neievēlētajiem mācībspēkiem 4 mācībspēki studē doktorantūrā un pēc zinātniskā 
grāda iegūšanas tiks ievēlēti LiepU. 

Studiju virziena īstenošanā būtiska nozīme ir LiepU Kurzemes Humanitārajam institūtam 
(KHI). Vairāki virziena programmu docētāji ir gan vēlēti fakultātē, gan arī KHI pētnieki  (Anita 
Helviga, Edgars Lāms, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Linda Lauze), programmu īstenošanā 
darbojas vairāki KHI pētnieki (Ieva Ančevska, Vēsma Lēvalde), tādējādi veicinot pētniecībā 
balstītu studiju īstenošanu.  

Studiju virziena programmu īstenošanā ir piesaistīti arī profesionāļi savā specialitātē ar 
praktiskā darba pieredzi attiecīgajā jomā – galvenokārt tajos studiju kursos, kas saitīti ar 
specifiskiem, radošo prasmju attīstīšanas vai svešvalodu apguves kursiem, tādējādi šo docētāju 
maiņa par labu pamatdarbā strādājošajiem nav iespējama. Studiju virzienam piesaistītajiem jomas 
profesionāļiem ir ievērojama, valstiskā un starptautiskā mērogā atzīta darba pieredze atbilstošās 



 

profesionālās darbības – prozas, dzejas, dramaturģijas, publicistikas – jomās. “Rakstniecības 
studiju” programmā strādā vairāku literāro un kultūras balvu ieguvēji, kuriem ir pieredze radošās 
rakstīšanas kursu īstenošanā – Jana Egle (īstajā vārdā – Jana Rūce), Andris Akmentiņš (īstajā vārdā 
– Andris Grīnbergs), Lauris Gundars, Rasa Bugavičūte-Pēce. Programmā “Eiropas valodu un 
kultūras studijas” piesaistītajiem docētājiem ir kursu īstenošanai nepieciešamā tulkošanas pieredze 
(Linda Gaile).  

Daļa mācībspēku izmanto iespēju doties mobilitātes pasākumos uz sadarbības 
partneraugstskolām ārvalstīs, kā arī katra studiju gada ietvaros no ārvalstu sadarbības augstskolām 
pie studiju virziena studentiem viesojas atbilstošas jomas pasniedzēji. Mobilitātes intensitāti 
2020./2021. st. g. mazinājusi Covid-19 pandēmija.  

Studiju virziena programmu īstenošanā regulāri tiek iesaistīti viedocētāji no starptautisko 
sadarbības partneru augstskolām. Tā kā HMZF ir sadarbības līgums ar Klaipēdas Universitāti 
(Lietuva), programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” virziena “Baltu valodu 
studijas” īstenošanā īstenošanā 2020./2021. st. g. strādāja trīs viesdocentes: Dr. habil. hum. Daļa 
Kiseļūnaite, Dr. hum. Daiva Pagojiene, Dr. hum. Kristīna Blockīte-Naujoke.  

 
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. 

 

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). 

Zinātniskās darbības un pētniecības pārvaldības koleģiālā institūcija ir Zinātnes padome, kas 
atbilstoši LiepU Satversmes 18. punktam pārzina zinātniskās pētniecības darba organizācijas un 
koordinācijas jautājumus, kas saistoši visām LiepU zinātņu nozarēm. Zinātniski pētnieciskā 
(radošā) darbība norisinās saskaņā ar ikgadējo plānu, ko apstiprina LiepU Senāts. 

LiepU pamatbudžetā no pašieņēmumiem tiek veidots zinātniskās darbības attīstības fonds, 
kura mērķis ir palielināt starptautiski citējamo publikāciju un monogrāfiju skaitu, atbalstīt dalību 
starptautiskās konferencēs, īpaši tajos gadījumos, kad pētniekiem vai mācībspēkiem nav projektu 
finansējuma. Fonda lielums katru gadu ir mainīgs, tas pilnībā nefinansē visus pieteikumus, taču ir 
veicinājis starptautiski citējamu publikāciju stabilitāti vairākos LiepU pētniecības virzienos, arī 
izglītības zinātnēs. 

LiepU Zinātnes padome koordinē visu fakultāšu un zinātnisko institūtu zinātniskās un 
mācību metodiskās literatūras izdošanu izdevniecībā LiePA. Mācību un zinātniskās literatūras 
izdošanu finansē projekti, fiziskās un juridiskās personas, kā arī LiepU pamatbudžetā 
izdevniecībai paredzētais finansējums.   

LiepU mācībspēku zinātniski pētnieciskā un radošā darbība tiek veikta saskaņā ar 
“Zinātniskās darbības stratēģijā 2016.–2020. gadam” noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem 
rezultātiem. Tajā ir definēti šādi vidējā termiņa stratēģiskie mērķi 
(https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_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 mērķtiecīgi iesaistās valsts un starptautisko projektu līdzekļu piesaistē; 

 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. 

  
Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas”  mācībspēku zinātniskās pētniecības darbība 

pamatā atbilst humanitāro un mākslas zinātņu jomai, nozarei – valodniecība un literatūrzinātne, 
arī – mākslas nozarei, taču vairāku docētāju pētnieciskā darbība attiecas uz starpdisciplināru 
pētniecību un māksliniecisko jaunradi. Pētniecības tematika atbilst valsts prioritātēm (valsts 
pētījumu programmas), starptautiski aktuāliem pētniecības virzieniem humanitāro un mākslas 
zinātņu jomā, kā arī reģiona attīstības vajadzībām (sadarbībā ar radošajā organizācijām reģionā un 
pašvaldību). Pētījumu rezultātu publiskošana valstiskā līmenī ir ievērojama, starptautiskā līmenī 
(starptautiskās konferencēs un kongresos, starptautiski citējamos izdevumos) – pieaugoša. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā un radošā darbība 
raksturojama vairākos segmentos: 

1. Akadēmiskā personāla piedalīšanās vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās konferencēs 
un publikācijas. 

Zinātniskās darbības pārskati: 
1) par 2014. gadu –  https://www.liepu.lv/uploads/files/2013_zin_parskats.pdf;  
2) par 2015. gadu – 

https://www.liepu.lv/uploads/files/P%C4%93tniec%C4%ABbas%20p%C4%81rskats_2015.pdf; 
3) par 2016. gadu  –

https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rskats.
pdf; 

4) par 2017. gadu  –  https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278; 
5) par 2018. gadu  – https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/1013080 
6) par 2019., 2020., 2021 gadu informācija pieejama Nacionālajā zinātniskās darbības 

informācijas sistēmā (NZDIS), kā arī fakultātes zinātniskā darba pārskatos. 
Pārskata periodā zinātniskos pētījumus augsti vērtētās datu bāzēs Web of Science un 

SCOPUS ir publicējuši gan LiepU pētnieki, gan akadēmiskā personāla pārstāvji, piemēram, Diāna 
Laiveniece, Linda Lauze, Vēsma Lēvalde. Regulāri tiek publicēti raksti starptautiski recenzējamos 
izdevumos, kā arī kolektīvas un individuālas mācībspēku monogrāfijas. 

 
2. Virziena „Valodu un kultūras studijas” docētāju organizētās starptautiskās zinātniskās 

konferences un izdošanai sakārtotie turpinājumizdevumi:  
1) konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”  2020. gada 26.–27. novembrī/ krājums „Vārds un 

tā pētīšanas aspekti, 24”; 



 

2) konference „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”  2020. gada 10.–11.  
martā (sadarbībā ar Vītauta Dižā universitāti (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva), Lietuviešu 
literatūras un folkloras institūtu (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), LiepU Kurzemes 
Humanitāro institūtu, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu) / krājums „Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē, 26”; 

3) konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” – plānota 2021. gada 14. maijā/ 
krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (sadarbībā ar Pedagoģijas un sociālā darba 
fakultāti); 

5) HMZF zinātniskais žurnāls „Scriptus Manet” 10./11. nr. un 12. nr.  
 
3. Līdzdalība projektu darbā 
 

6.tabula 
2020./ 2021. studiju gada nozares zinātniskie projekti  

 
Projekta 

nosaukums 
Finansētājs Kontaktpersona, 

pētnieki 
Īstenošana Studējošo 

iesaiste  
Akadēmiskā 
rakstīšana Baltijas 
valstīs: retoriskās 
struktūras kultūras 
un valodas aspektā  

Eiropas 
Ekonomiskās 
zonas finanšu 
instruments 

Diāna Laiveniece 
un viespētnieki  

2020.–2024. nav  

 

Projekta nosaukums Kontaktpersona, 
pētnieki 

Īstenošana studējošo 
iesaiste 

VPP Latviešu valoda projekts Latviešu valoda 
Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, LiepU piedalās 
5 apakšprojektos: 

 
 
 
 
 
 
2018.–2021. 

 

Latviešu valodas apguve Dace Markus un IZI 
pētnieki 

PSDF 
logopēdijas 
studenti 

Sociolingvistika Linda Lauze nav 
Terminoloģija Anita Helviga Elza Ozola 
Reģionālistika Ieva Ozola Līga Agruma 

 
doktorante 
Karīna 
Krieviņa (no 
2021.) 

Onomastika Benita Laumane nav 

VPP Humanitāro zinātņu 
digitālie resursi: integrācija un 
attīstība 
LU LFMI (vadošais), LiepU, LU, 
LU MII, RTA, LKA, RTU, LNB 

Ieva Ančevska 
Ieva K. Ozola 

2020.–2022.  
 

Diāna Šlangena 
 

FLPP Latviešu zinātnes valoda 
intralingvālā aspektā 
Nr. lzp-2018/2-0131 
Vadošais partneris: Ventspils 
Augstskola 

Diāna Laiveniece 
Dzintra Šulce 

1.12.2018.–
1.12.2020. 

Dana 
Tihomirova 
doktorante 
Iveta 
Kopankina 



 

Mg. absolvente 
Līva 
Vecvagare 

IZM finansēts projekts Izglītības 
terminu skaidrojošā tiešsaistes 
vārdnīca 
Vadošais partneris: LiepU, 
piedalās LU un RSU 

Anita Helviga 
Diāna Laiveniece 
 

2021.–2023.  
(apstiprināts 
jūnijā, darbs 
sākts 
1.09.2021.) 

nav 

 
4. Virziena „Valodu un kultūras studijas” mācībspēku populārzinātniskā darbība, zināšanu 

pārnese sabiedrībā:  
1) regulāras literatūras un teātra kritikas publikācijas  drukātajos un elektroniskajos 

izdevumos – punctummagazine.lv, Domuzīme, Teātra Vēstnesis u.c. (Zanda Gūtmane, Vēsma 
Lēvalde), publikācijas Nacionālajā enciklopēdijā (Edgars Lāms, Anda Kuduma, Benedikts 
Kalnačs, Zanda Gūtmane); 

2) Dzejas dienu pasākumi Liepājā, 2020. gada septembrī; 
3) līdzdalība Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes rīkotajā Egona Līva piemiņas balvas 

„Krasta ļaudis” žūrijas komisijas darbā (Anda Kuduma, Linda Zulmane, Zanda Gūtmane) 2020. 
gada septembrī; 

4) docētāju līdzdalība Kurzemes reģiona 12. skolēnu zinātniskajos lasījumos 2020. gada 5. 
martā (Sandra Okuņeva, Inta Genese-Plaude, Linda Zulmane, Sigita Ignatjeva); 

5) HMZF sadarbības partnera – SIA „Via Cultura” projekta „Piejūras pilsētu literārā 
akadēmija” ((PPLA), projekta vadītāja – HMZF docētāja, Mg. philol. Linda Zulmane) organizētie 
literārie (tiešsaistes) pasākumi:  

- radošās meistardarbnīcas literārās rakstniecības prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai 
dzejā, prozā un dramaturģijā u.c. žanros (23.01. 2020.Lasījumi. Dzeja; 30.01. 2020. Lasījumi. 
Proza; 5.02. 2020.  Ēriks Vilsons, Linda Zulmane; 12.02. 2020. Zane Zusta, Linda Zulmane; 26. 
02. 2020. Ivars Ozoliņš, Linda Zulmane; 12.03. 2020. Rolanda Bula, Linda Zulmane; 19.03. 2020. 
Ilze Dimza, Linda Zulmane; 26. 03. 2020. Linda Zulmane (piedalījās arī DU ALA); 9.04. 2020. 
Linda Zulmane; 16.04. 2020. Kristīne Ulberga; 23.04. 2020. Linda Zulmane; 30.04. 2020. Inga 
Grencberga; 14.05. 2020. Linda Zulmane; 17.05. 2020. Iveta Ratinīka; 4.06. 2020. Irēna 
Hendersone; 11.06. 2020.I. Ozoliņa lugas lasījums lomās (iesaistās visi PPLA dalībnieki); 29.06. 
2020. Dace Bluķe); 

- grāmatu atvēršanas pasākumi (10.07. 2020. PPLA dalībnieces Gunitas Lagzdiņas grāmatas 
“Lāde vaļā” atvēršana un meistardarbnīcas visas dienas garumā (12.00-20.00); 

6) populārzinātniskas lekcijas un diskusijas dažādām sabiedrības grupām: Zulmane, Linda. 
Referāts “Kultūrvēsturiskais Andrieva Niedras prozā”. Jūrkalnes bibliotēka 14. 01.  2020; 
raidieraksta “Pieturzīmes” 24. sērija “Pārmaiņas valodā un cilvēkos: saruna ar valodnieci prof. 
Lindu Lauzi” 11.11. 2020, pieejams: https://anchor.fm/pieturzimes/episodes/24-Prmaias-valod-
un-cilvkos-saruna-ar-valodnieci-prof--Lindu-Lauzi-em9mmm (327 klausījumi 04.01.2021.)  

 
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 pētniecisko darbu tēmas un projektu darbība.  
Studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, mācībspēku un studentu pētnieciskā 

darba sasaiste: 
1) studenti iesaistīti pētniecisko projektu īstenošanā (skat. 3 tabulu); 
2) HMZF studentu zinātniskā konference 2020. gada 17. martā – notika MS Teams platformā; 



 

3) studenti piedalās kā klausītāji, palīgi, izpilda konkrētus studiju darba uzdevumus 
(atkarībā no pasākuma ievirzes) visos minētajos HMZF zinātniskajos pasākumos (skat. 5.s. 
punktu);  

4) HMZF zinātniskajā žurnālā „Scriptus Manet” tiek publicēti atsevišķi izcili maģistra studiju 
studentu pētījumi;  

5) studentu bakalauru un maģistra darbu tēmu izvēle lielā mērā saistīta ar docētāju pētniecisko 
darbu un zinātniskajām interesēm. 

 Studentu un docētāju pētnieciskā darba sasaiste laika posmā no 2014./2015. – 2020./2021. 
studiju gadam atklāta programmu pašnovērtējumiem pievienotajās studentu darbu tabulās.   
 
 
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 

 
HMZF un KHI darbinieki iesaistās dažādās starptautiskās aktivitātēs, veidojot sadarbību gan 

zinātniskajā pētniecībā, gan dažādu projektu realizācijā. Starptautisko sadarbību raksturo: 
1) starptautiskās zinātniskās konferences, kas tiek organizētas kopīgi ar sadarbības 

partneriem un kurās piedalās starptautiskās sadarbības partneri, notiek projektu rezultātu 
aprobācija 

5. tabula 

Konferences 
nosaukums 

Norises 
laiks  

Līdzorganizētāji  Īss dalībnieku un satura apraksts  

“Aktuālas 
problēmas 
literatūras un 
kultūras 
pētniecībā” 

2021. gada 
10.–11. 
marts 

Liepājas 
Universitātes 
Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte, 
Kurzemes 
Humanitārais 
institūts, Latvijas 
Universitātes 
Literatūras, 
folkloras un 
mākslas institūts, 
Lietuviešu 
literatūras un 
folkloras institūts 
(Lietuva), Vītauta 
Dižā universitāte 
(Lietuva) 

60 dalībnieks no Latvijas un Lietuvas. 
Darbs norisinājās tiešsaistes platformā 
Zoom. Atsevišķās sekcijās bija no 40 – 
100  skatījumiem. 
Līdzās atsevišķām sekcijām un 
individuālo referātu kopām, norisinājās 
arī projekta “Digitālās humanitārās 
zinātnes” (skat. 4.1.) sesija. Pētnieciskās 
sadarbības rezultātu aprobācijai veltītas 
divas diskusijas: “Humanitāro zinātņu 
digitālo resursu plašāka izmantojuma 
iespējas” un “Teātris tekstā: robežu 
pārstatīšana”.  
 

“Vārds un tā 
pētīšanas 
aspekti” 

2020. gada 
26.–27. 
novembrī 

Konferenci 
organizē LiepU 
HMZF un KHI 

73 referenti no trijām valstīm – Latvijas, 
Lietuvas un Ukrainas.  Darbs norisinājās 
tiešsaistes platformā MS Teams četrās 
tematiskās sekcijās – “Teksts, 



 

Konferenci 
atbalsta 

VPP „Latviešu 
valoda” (Nr. VPP-
IZM-2018/2-
0002)  

LZP fundamentālo 
un lietišķo 
pētījumu projekts 
„Latviešu zinātnes 
valoda 
intralingvālā 
aspektā” (Nr. lzp-
2018/2-0131) 

Latvijas Lietišķās 
valodniecības 
asociācija 

komunikācija un vārda lietojums”, 
“Zinātnes valoda un terminoloģija”, 
“Diahroniskā un areālā lingvistika” un 
“Valodu apguve un lingvistiskie resursi”. 
Papildus sadarbībā ar Ventspils 
Augstskolu norisinājās diskusija (vad. 
Agnese Dubova) par tēmu “Zinātnisko 
tekstu veidi”. Katras sekcijas referentu 
un klausītāju skaits kopā ir mērāms 
vairākos desmitos, bet sēdē "Teksts, 
komunikācija un vārda lietojums" ir 
bijuši 89 unikālie apmeklētāji. 

Konferences dalības maksu finansējums.  

 

“Valodu 
apguve: 
problēmas un 
perspektīva” 

Plānota 
2021. gada 
14. maijs 

LiepU Pedagoģijas 
un sociālā darba 
fakultāte 
LiepU Humanitāro 
un mākslas zinātņu 
fakultāte 
Sadarbībā ar  
Latviešu valodas 
un literatūras 
skolotāju 
asociāciju;  
Latvijas angļu 
valodas skolotāju 
asociāciju;  
Latvijas Logopēdu 
asociāciju 
Latvijas Lietišķās 
valodniecības 
asociāciju;  
Britu padomi 
Latvijā;  
Gētes institūtu 
Rīgā 
un Liepājas 
pilsētas Izglītības 
pārvaldi 

Konference notika tiešsaistes platformā 
Zoom. Konferencē tika nolasīti 26 
referāti, kā arī divas meistarklase 
“Digitālie rīki latviešu valodas stundām 
attālināto mācību procesā”. Piedalījās 
vairāk nekā 150 dalībnieku vidū bija gan 
Liepājas Universitātes zinātnieki un viņu 
kolēģi no citām Latvijas augstskolām, 
studenti un skolotāji, gan pētnieki no 
Lietuvas, Krievijas, Grieķijas, Islandes, 
Vācijas, Ungārijas un Rumānijas. 

 
2) HMZF un KHI sagatavotie turpinājumizdevumi, kuru redkolēgijās ir starptautiskās 

sadarbības partneri:  
- rakstu krājuma redkolēģijā līdzās Latvijas zinātniekiem darbojās Laura Laurušaite, Dr. 

hum., Lietuvas Literatūras un folkloras institūta pētniece (Lietuva) Liene Lauska, Dr. 
phil., Insbrukas Medicīnas universitātes Vispārējās un sociālpsihiatrijas klīnikas 



 

zinātniskā līdzstrādniece (Austrija) Aurelija Mīkolaitīte, Dr. philol., Kauņas Vitauta 
Dižā Universitātes docente (Lietuva);  

- rakstu krājuma “Vārds un tā pētīšanas aspekti” redkolēģijā līdzās Latvijas zinātniekiem 
darbojās darbojās Trevors Gārts Fennels, Dr. philol. (Flindersa Universitāte, 
Austrālija); Daļa Kiseļūnaite, Dr. hum. (Klaipēdas Universitāte / Lietuviešu valodas 
institūts, Lietuva); Regīna Kvašīte, Dr. hum. (Viļņas Universitātes Šauļu akadēmija, 
Lietuva; 

- rakstu krājuma “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” redkolēģijā līdzās Latvijas 
zinātniekiem darbojās Daiva Jakovonytė-Staškuvienė, Dr. soc. sc. (edu) (Lietuva); 
Nicole Nau, Dr. hab. philol. (Polija); Maria Vlassopoulos, PhD (Grieķija); Inna Järva, 
Dr. philol. (Igaunija); Ulrike Kurth, Dr. (Vācija); 

- Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls redkolēģijā līdzās Latvijas 
zinātniekiem darbojās Kriss Heils, PhD (Lielbritānija), Daiki Horiguči (Kioto 
Universitāte, Japāna), Linna Kazabona, PhD (ASV), Regīna Kvašīte, Dr. hum. (Viļņas 
Universitātes Šauļu akadēmija, Lietuva), Maikls Radins (Ročesteras universitāte, 
ASV), Pāvels Štolls PhD (Prāgas Kārļa universitāte, Čehija). 

3) projekta rezultāti, piemēram, LZP FLPP projekta „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā 
aspektā” izstrādāta datu bāze “Zinātnes valoda”, skat.: https://zinatnesvaloda.lv/sakums, 
izdota kolektīvā monogrāfija “Zinātnes valoda” (2021). vispārlietojamās valodas un zinātnes 
valodas saiknes analīzei un daudzvalodīgu zinātnieku stratēģiju un taktiku izklāstam jaunu 
zināšanu radīšanas procesā pievērsušās zinātnes valodas un komunikācijas pētnieces 
Kordula Meisnere (Cordula Meißner), Mērija Džeina Karija (Mary Jane Curry) un Terēza 
M. Lillisa (Theresa M. Lillis).  
No minētajām starptautiskās sadarbības aktivitātēm ieguvēji ir visu līmeņu “Valodu un 

kultūras studiju” programmu studenti, jo viņi studē publikācijas, kā klausītāji piedalās 
konferencēs, studē jaunradīto zinātnisko literatūru.  

2020./2021. st. g. turpināta HMZF mācībspēku iesaistīšanās vairākos ESF projektos. 
 

8. tabula 
Projekta 
finansētājs 

Projekta nosaukums un 
identifikācijas Nr. 

Projekta izpildītāji LiepU 
(akadēmiskais personāls, 
studējošie, atbalsta personāls) 

ESF   Valsts izglītības satura centrs 
Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču 
pieeja mācību saturā”  

Zanda Gūtmane, zinātniskā 
recenzente 
Elita Balčus, recenzente 

2020./2021.st. 
gada rezultāti 

1) veikta Literatūras priekšmeta programmas “Literatūra I. Pamatkursa 
programma vispārējai vidējai izglītībai“ zinātniskā recenzēšana; 
2) veikta Literatūras priekšmeta programmas “Literatūra I. Pamatkursa 
programma vispārējai vidējai izglītībai“ mācību līdzekļa zinātniskā 
recenzēšana; 
2) veikta vācu valodas priekšmeta pamatkursa programmu 
“Svešvaloda. Vācu valoda” un “Svešvaloda I. Vācu valoda“ 
recenzēšana 

ESF 
 

Projekts „Mācītspēks” – īstenots 
„Latvijas Universitātes inovatīvas, 
pētniecībā balstītas studiju virziena 
„Izglītība un pedagoģija” studiju 
programmas” un otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
programmas „Skolotājs” licenču 
ietvaros 
Nr. 8.2.1.0/18/I/004 

Indra Kalniņa 
Elita Balčus  
lektore, prakses vadītāja 
 
 
 



 

2020./2021.st. 
rezultāti 

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, 
Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, pārrauga 
Izglītības un zinātnes ministrija. 
1) LiepU izveidota angļu un vācu valodas skolotāju grupas; 
2) uzsāktas grupas mācības un individuālais darbs (2020. gada jūlijā);  
3) studenti uzsāka praksi skolā, paralēli tiekoties semināros LiepU 
(2020. gada decembrī). 

ESF 
 

Valsts Izglītības satura centrs 
(VISC) 
„Nacionāla un starptautiska mēroga 
pasākumu īstenošana izglītojamo 
talantu attīstībai” 
(Nr.8.3.2.1./16/I/002)  

Inta Genese-Plaude, Linda 
Zulmane 
ekspertes, konsultantes 

2020./2021.st. 
gada rezultāti 

Nolasītas lekcijas skolotājiem un skolēniem, novadītas attālinātas 
konsultācijas ZPD rakstīšanā 

 
Turpmākajos plānos ietilpst: 

1) visu HMZF starptautisko zinātnisko konferenču organizēsanas un starptautiskās sadarbības 
turpināšana; 

2) visu HMZF turpinājumizdevumu darbības turpināšana, starptautiskās redkolēģijas 
paplašināšana; 

3) projekta rezultātu tālāka aprobācija, pieteikumu iesniegšana FLLP konkursā (iesniegts 2021. 
gada augustā, noraidīts finanšu nepietiekamības dēļ) un VPP “Letonika” (kā sadarbības 
partneriem, apstirpināti) 

 
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 finansiālā motivēšanā atbalstu devusi LiepU iestrādātā finansējuma 
sadalījuma sistēma, kompensējot konferenču un publikāciju izdevumus un ievērojot sasniegtos 
zinātniskos rezultātus, kā arī iesaiste projektu darbībā, līgumdarbu piedāvājums.  

Zinātniskā un radošuma potenciāla spēcināšana mācībspēku un studentu vidū panākta, 
īstenojot sadarbību ar virziena sadarbības partneriem starptautiskā, valsts, reģiona un pilsētas 
līmenī. Nozīmīgu morālu motivāciju sniedz starptautisko zinātnisko konferenču un dažāda veida 
akadēmisko diskusiju norise, arī studentu pētnieciskā darba rezultāti. Motivējoša ir starptautiska, 
valstiska un reģionāla atzinība, plašsaziņas līdzekļu, citu partnerorganizāciju, arī valsts institūciju 
un pašvaldības interese par pētniecības un radošo procesu un rezultātiem. Pārskata periodā HMZF 
un KHI darbinieki un bijušie darbinieki ir saņēmuši Liepājas Gada balvas zinātnē (2020): 

1) nominācijā “Balva par mūža ieguldījumu zinātnē” apbalvojums piešķirts ilggadējai 
HMZF virziena “Valodu un kultūras studijas” docētājai, Dr. philol. Guntai Smiltniecei par mūža 
ieguldījumu latviešu valodniecībā (Latvijas valodnieku vidū Gunta Smiltniece ir bijusi izcila 
gramatikas pētniece, atzīta par vienu no vadošajām morfoloģēm Latvijā. G. Smiltniece darbam 
Liepājas Universitātē veltījusi 51 gadu.) 

2) nominācijā “Gada balva starpnozaru pētniecībā” apbalvojums piešķirts Dr. philol. Ievai 
Ančevskai par monogrāfiju “Latviešu dziedināšanas tradīcija” (Monogrāfijas izstrādes ietvaros 
veikts starpdisciplinārs pētījums, aptverot folkloristiku, etnoloģiju, etnobotāniku, 
kultūrantropoloģiju, farmakoloģiju u.c. zinātņu nozares).  



 

Kā atbalsta mehānisms darbojas arī mācībspēku un pētnieku savstarpējā sadarbība pētījumu 
īstenošanā un studentu iesaistē. LiepU HMZF fakultāte praktizē arī savu studiju programmu 
absolventu iesaisti turpmākajā zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā (piemēram, Vēsma Lēvalde, 
Sigita Ignatjeva, Rasa Bugavičūte-Pēce, Paula Sekača). 

Studentu iesaiste gan pētnieciskās, gan radošās aktivitātēs saistāma ar pārskata periodā 
organizēto LiepU zinātnes un radošuma dienu  aktivitātēm: HMZF studentu zinātnisko konferenci 
– bakalaura un maģistra darbu priekšaizstāvēšanu. 

Informācija par LiepU mācībspēku publikācijām: 
https://www.liepu.lv/lv/publik%C4%81cijas?page=1 
  

Mācībspēku publikāciju saraksts pārskata periodā skatāms II. 4. 4. A. pielikumā. 
 
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. 
 
Studentu iesaiste zinātniskajā pētniecībā notiek studiju procesa laikā, visos trīs studiju 

līmeņos. Bakalaura studiju programmā “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” ir divi studiju 
darbi, kuru izstrādē students virzās savas pētnieciskā darba tēmas izpētē un izstrādē, tuvinoties 
bakalaura līmeņa pētījumam. Pētījumu tematika atbilst valodniecības un literatūrzinātnes nozarei, 
bet ir ieteicami un vēlami starpdisciplināras ievirzes temati. Bakalauru darba vadītāju izvēle 
pamatā ir saistīta ar docētāju pētniecības tēmām, bet ievērojot arī studentu akadēmiskās brīvības 
principus. Bakalaura studiju programmā “Eiropas valodu un kultūras studijas” ir viens studiju 
darbs, kurš tiek izstrādāts kādā no apgūstamajām svešvalodām, tā tēma parasti tiek turpināta 
bakalaura darbā. Bakalaura eksāmens tiek kārtots otrajā svešvalodā. Maģistra studiju programmas 
“Rakstniecības studijas” pētnieciskie – maģistra darbi parasti ir saistīti ar studenta radošajām un 
profesionālajām iecerēm, sasaistot viņu iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās 
zināšanas un prasmes ar “Rakstniecības studiju” laikā iegūtajām zināšanām un pētnieciskajām 
interesēm. Arī šajā gadījumā studentu ieceres tiek saskaņotas ar docētāju pētniecības tematiku. 
Doktora studiju programmas “Valodniecība” reflektanti piesakās studijās, izklāstot sava 
pētnieciskā darba ieceri, tās īstenošanas iespējas tiek saskaņotas ar potenciālo darba vadītāju 
iespējām, interesē, arī projektu pieteikumu ievirzi. Līdz ar to pakāpeniski veidojas profesoru 
(Edgara Lāma, Anitas Helvigas, Ievas Ozolas, Diānas Laivenieces, Lindas Lauzes, Benedikta 
Kalnača, Zandas Gūtmanes, Andas Kudumas)  pētnieciskās pieejas turpinājums studentu darbos.  

Mākslinieciskās jaunrades  veicināšana ir viens no maģistra studiju programmas 
“Rakstniecības studijas” mērķiem. Studiju laikā studenti nereti izstrādā turpmāko radošo darbu 
idejas un pirmmmetus. Maģistra darbā līdzās akadēmiskā pētījuma daļai iespējams pievienot arī 
radošo daļu, kas nereti ir stāsta, lugas, vai cirta radoša teksta fragments. Pēc studiju beigām ieceres 
un pirmvarianti tiek izstrādāti līdz gatavam darbam. Vairāki no “Rakstniecības studiju” 
absolventiem darbojas radošās un kultūras jomās, viņu darbība un konkrēti darbi ir saņēmuši 
atzinību Latvijā – Sabīne Košeļeva, Rasa Bugavičute-Pēce, Daila Ozola, Varis Siliņš, Ance 
Muižniece u.c.  

Studentu pētniecisko un radošo darbību motivē arī HMZF studentu zinātniskā konference un 
regulāri radošo lasījumu vakari. Labāko darbu autoriem iespējams startēt tālāk – Kurzemes Prozas 
lasījumos 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. 

Studiju virziena “Valodu un kultūras” programmas ir jaunveidotas kopš 2010. gada, 
izmantojot Eiropas humanitāro zinātņu programmu veidošanas pieredzi, un tolaik bija absolūti 
inovatīvas Latvijas augstākajā izglītībā. “Valodu un kultūras studiju” jēdziena lietojums jaunajām 
programmām tika izmantots pirms studiju “Valodu un kultūras studijas” iedibināšanas. Pirmajos 
studiju gados jaunajās programmās bija panākts intensīvs studentu skaita pieaugums, kas pēdējos 
gados līdz ar konkurenci, humanitāro un akadēmisko programmu prestiža kritumu bakalaura 
studiju līmenī, kā arī ar līdzīgu programmu izveidi citās Latvijas augstskolās, ir dramatiski sarucis.  

Maģistra studiju programma “Rakstniecības studijas” joprojām ir inovatīva programma ne 
tikai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā. Programmas prestižs kultūrorientētajā sabiedrībā ir augsts, 
studentu skaita pieaugums ir regulārs. Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības iespēju, tas ir 
sasniedzis augstāko slieksni. Par inovatīvu uzskatāma uzņemšanas nosacījumu atvērtība, kur 
būtiskākie ir nevis formālie rādītāji (iegūtā pamatizglītība), bet gan radošā un profesionālā 
pieredze, un programmas izvēles motivācija. Šī pieeja no programmas īstenotājiem prasa lielu 
elastību un erudīciju, nemitīga papildarba nepieciešamību, taču attaisnojas ar labiem, teicamiem, 
izciliem studiju rezultātiem , kurus absolventi turpina attīstīt pēc studiju beigām. Inovatīva ir arī 
studiju organizācijas forma, piedāvājot optimālu obligāto kursu daļu un plašu izvēles daļu, kā arī 
motivētām un argumentētā studentu pētnieciskajām izvēlēm piemeklējot atbilstošu vadītāju 
Latvijas un starptautiskajā augstākās izglītības telpā. Inovatīva ir maģistra darba iespējamā forma: 
tas var būt ne tikai akadēmisks starpdisciplinārs pētījums, bet arī akadēmisks pētījums, kurā 
ietverta radošā darba daļa (prozas, dzejas, dramaturģijas, esejistikas, literāra tulkojuma darbs vai 
fragments). Šāda iespēja ir unikāla Latvijas augstākajā izglītībā, humanitāro zinātņu jomā. 

Secinājums: inovācijas studiju programmās rada ilglaicīgu efektu, ja tās adresētas 
auditorijai, kura ir gatava tās pieņemt; inovācijas rada ilglaicīgu iespaidu, ja tās nenomāc dažādi 
ārējie faktori (domāšanas veids, konkurence, centra un perifērijas faktors).  
 

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 nosaka 

studiju programmas saturs un nozares pētnieciskās intereses.  
Galvenie kritēriji sadarbības partneru izvēlē: 
 pārstāvētā darbības nozare; 
 kopīgas pētnieciskās un radošās intereses, izvirzīti kopīgi mērķi kādā darbības jomā; 
 ilgstoša un produktīva sadarbības pieredze, savstarpēja bagātināšanās; 
 darba vietu piedāvājuma potenciāls. 

Sadarbības veicināšanu stiprina gan oficiāli noslēgti sadarbības līgumi, gan neformālas 
saiknes ar studiju programmu un pētnieciskajā darbā ieinteresētajiem un lojāliem darba devējiem. 
Darba devēji ir iesaistījušies virziena studiju programmu izvērtēšanas procesā, starptautiskās 
zinātniskās vērtēšanas procesā u.c. Programmu licencēšanas un akreditācijas sagatavošanas 
procesā darba devēji izteikuši atzinumus par programmu darbību, kā arī vērā ņemamus ieteikumus 
programmu darbības uzlabošanā. HMZF rīkotajās konferencēs vairākkārt veidotas diskusijas ar 



 

darba devējiem – pilsētas kultūras nozares pārstāvjiem – par aktuālajām problēmām un 
iespējamajiem risinājumiem.  

Starptautiskā sadarbība un studiju internacionalizācija notiek saskaņā ar LiepU 2016. gadā  
izstrādāto „Studiju internacionalizācijas plānu” (Skat. 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/STEM_IZM
_25.10.2016/&checksum=ae1ec4a23694a029c96e1874d69c2838f64c1cbf), kā arī citos 
stratēģiskās attīstības dokumentiem (LiepU attīstības stratēģijā 2016–2020, LiepU Zinātniskās 
darbības stratēģijā 2016–2020) un Rīcības plānu LiepU stratēgijas īstenošanai. 
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 
uzdevumi: starptautisku studiju programmu realizēšanu, ārvalstu studentu piesaisti un atlasi, 
starptautiskās mobilitātes īstenošana, starptautiskās sadarbības veidošana, kā arī starptautiskas 
studiju vides nodrošināšanu. 

Starptautiskā sadarbība „Valodu un kultūras studiju” virzienā tiek īstenota, pamatojoties uz 
ERASMUS+ programmā noslēgtajiem līgumiem ar ārvalstu universitātēm, kā arī, balstoties 
nozares pētnieciskajos kontaktos (pamatā – ar Lietuvas universitātēm, kurās ir baltistikas studijas 
vai arī Lietuvas pētniecības iestādēm). LiepU bilaterālo līgumu sarakstu skat.: 
https://www.liepu.lv/lv/694/sadarbibas-partneri,  

6. tabula  
 

 Sadarbības partneris Sadarbības veids (sadarbības līgums, 
kopīgs projekts, kopīgi rīkota 
konference vai tml.) 

5.1. Starptautiskās zinātniskās 
sadarbības partneri 

 

Lietuvas Literatūras un folkloras 
institūts (Lietuva) 
Kauņas V. Dižā universitāte (Lietuva) 
Latvijas Universitātes Literatūras, 
mākslas un folkloras institūts (Latvija) 
LiepU Kurzemes Humanitārais institūts 

Līgumi par sadarbību starptautiskās 
zinātniskās konferences “Aktuālas 
problēmas literatūras un folkloras 
pētniecībā”, kopīgas konferences 
organizēšana 

5.2. Valsts līmeņa zinātniskās sadarbības 
partneri 

 

Latvijas Lietišķās valodniecības 
asociācija 

Sadarbība starptautiskās zinātniskās 
konferences “Vārds un tā pētīšanas 
aspekti” organizēšanā 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju 
asociācija 
Latvijas angļu valodas skolotāju 
asociācija 
Latvijas Logopēdu asociācija 
Latvijas Lietišķās valodniecības 
asociācija 
Britu padome Latvijā 
Gētes institūts Rīgā 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 

Sadarbība starptautiskās zinātniskās 
konferences “Valodu apguve: problēmas 
un perspektīvas” organizēšanā 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) Valodniecības un literatūrzinātnes 
zinātnisko turpinājumizdevumu iekļaušana  
LNB digitālajā bibliotēkā, DOI indeksu 
piešķiršana  



 

Latvijas Universitāte 
 

Dalība semināru, diskusiju, konferenču 
darbā; iesaistīšanās turpinājumizdevumu 
redkolēģiju darbā, promocijas darbu 
vērtēšanā u.tml. 
Sadarbība projektos 

Ventspils Augstskola 
 

Sadarbība doktora studiju programmas 
“Valodniecība” īstenošanā 
Dalība semināru, diskusiju, konferenču 
darbā 
Sadarbība projektos 

Daugavpils Universitāte Dalība semināru, diskusiju, konferenču 
darbā  

Latviešu valodas aģentūra (LVA) Līgumdarbi 
Sadarbība projektos 

 Valsts izglītības satura centrs (VISC) Mācību programmu un līdzekļu 
recenzēšana  

5.3. Sadarbība ar valsts un pašvaldību 
iestādēm, uzņēmumiem, 
sabiedriskajām organizācijām u. c.  

 
 
 

Gētes institūts  Līdzdalība projektos 
Francijas Kultūras centrs Frankofonijas dienu organizēšana 
Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde E. Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” 

organizēšana 
Iesaistīšanās Dzejas dienu pasākumu 
veidošanā 
Iesaistīšanās kultūras projketu, kultūras 
balvas komisijās u.tml. 

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 
 

Iesaistīšanās Dzejas dienu pasākumu 
veidošanā 
Grāmatu atvēršanas svētku, literāru 
pasākumu kopīga organizēšana 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, 
Latviešu valodas skolotāju metodisko 
apvienību un Angļu valodas skolotāju 
metodisko apvienību un skolām 

Olimpiāžu sagatavošana 

Grobiņas novada skolēnu interešu 
centrs 

Iesaistīšanās novada skolēnu skatuves 
runas konkursa “Zvirbulis” žūrijā  

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras 
padome 

Dalība organizētajās aktivitātēs 

Liepājas teātris 
 

Līdzdarbošanās Liepājas teātra Repertuāra 
padomē 
Sadarbība “Aktiermākslas” programmas 
īstenošanā 

Liepājas Muzejs Kopīgu pasākumu organizēšana 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centrs 

Dalība organizētajās aktivitātēs 

Latvijas Rakstnieku savienība 
Ventspils Starptautiskā rakstnieku un 
tulkotāju māja 

 Kopīga “Piejūras pilsētu literārās 
akadēmijas” pasākumu organizēšana 
“Rakstniecības studiju” izbraukuma 
sesijas – meistardarbnīcas starptautisku 
lektoru vadībā 

Latvijas Rakstnieku savienība Publikācijas  



 

Mēnešraksts “Konteksts” 
Latvijas Nacionālā enciklopēdija  Publikācijas 
Literatūras un filozofijas 
žurnāls Punctum  

Publikācijas 

 Žurnāls “Domuzīme” Publikācijas 
 Laikraksts “Kurzemes Vārds” Darba devēju iesaiste studiju procesā 

(vieslekcijas)  
Publikācijas 

 Baltic Media. Global Language 
Services 
RISEBA 

Sadarbības līgums par mākslas 
publicistikas interneta vietnes 
https://karakuda.net/ uzturēšanu  
Regulāras studentu publikācijas 

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

piesaistei, raksturot piesaistīto ārvalstu studējošo un mācībspēku skaita dinamiku. 
 

LiepU ir saņēmusi Erasmus+ programmas hartu uz maksimālo periodu (2021-2027)  - 7 
gadiem, tādējādi iegūstot apliecinājumu, ka LiepU starptautiskā stratēģija atbilst Eiropas 
Savienības prasībām. 

Mācību mobilitātes mērķi ir: 
 sniegt iespēju LiepU personālam gūt zināšanas un attīstīt specifiskas prasmes, mācoties no 

ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas 
nepieciešamas darba tirgū un nepārtrauktā profesionālajā attīstībā; 

 iedrošināt paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu; 
 dot iespēju 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 sadarbības partneriem/darba devējiem; 
 sniegt atbalstu sadarbības attīstīšanā  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 
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.). 

LiepU studējošo Erasmus+ mobilitātes apmaiņas programmā laika periodā no 2013. gada 
līdz 2020.  ir piedalījušies 50 studenti (studentu sarakstu skatīt II.5.1. pielikumā). Pietiekami laba 
mobilitāte ir studiju programmā “Eiropas valodu un kultūras studijas”. Neapmierinoša ir situācija 
programmā “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” – tās pamats rodams Erasmus+ sistēmā, 
kas paredz pilnīgu angļu valodas kā starptautiskās studiju valodas dominanti, kā rezultātā baltu 



 

filoloģijas studenti partneraugstskolās ir spiesti studēt kvantitatīvi pieprasītākos kursus, pavisam 
nelielu daļu atvēlot otras baltu valodas (latviešu vai lietuviešu) apguvei.  No mobilitātes tādējādi 
šie studenti neiegūst gaidīto, tāpēc nevēlas tajā doties. Savukārt maģistra studijas ir īslaicīgas, tikai 
reti studenti izvēlas intensīvo studiju laikā doties mobilitātē. 

Ienākošajiem (incoming) Erasmus+ mobilitātes studentiem ir iespēja savu studiju plānu 
veidot gan no savas izvēlētās pamatprogrammas studiju kursiem, gan no citu virzienu 
piedāvātājiem studiju kursiem. Studiju virzienā “Valodu un kultūras studijas” Erasmus+ 
studējošajiem angļu valodā pamatā tiek piedāvāti svešvalodu studiju kursi. HMZF piedāvāto 
Erasmus+ kursu saraksts pieejams: https://www.liepu.lv/en/36/offered-subjects 
Ienākošo studentu un pasniedzēju sarakstu var skatīt II.5.2. pielikumā. 

Analizējot ienākošo akadēmiskā personāla mobilitāti, līdzīgi kā studējošie, mācībspēki ir 
nodarbināti  vairāku studiju virzienu/programmu īstenošanā. Apmaiņas programmas pasniedzēji 
piedāvā atvērta tipa lekcijas, kurās var piedalīties visi interesenti. Studiju virzienā ienākošās 
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. 
 

 „Valodu un kultūras studiju” virzienā tiek īstenotas akadēmiskās studiju programmas, tajās 
nav plānota prakse.  

 
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. 
 
„Valodu un kultūras studiju” virzienā tiek īstenotas kopīga doktora studiju programma 

“Valodniecība” (kopā ar Ventspils Augstskolu).  
Programmas īstenošanu pārrauga koleģiāli izveidota un abu augstskolu Senātā apstiprināta 

Starpaugstskolu doktora studiju programmas padome (priekšsēdētāja – prof. Dr. paed. Diāna 
Laiveniece). Pārskata periodā tās sastāvs nav mainīts. 

Studiju programmas direktori saskaņoti izstrādā semestra darba plānojumu un pārrauga tā 
īstenošanu, veido komunikāciju ar programmas mācībspēkiem un doktorantiem. Ikdienas saziņai 
starp abām augstskolām, nodarbībām, promocijas eksāmenu organizēšanai, promocijas darbu 
apspriešanai un aizstāvēšanai, kā arī doktorantu informēšanai un doktorantu savstarpējai 
komunikācijai pārskata periodā izmantotas tiešsaistes platformas: galvenokārt MS Teams un Zoom 
 LiepU un Ventspils tiek īstenotas studiju programmas valodniecībā un tulkojumzinātnē. 
Kopīgi īstenotajā programmā iespējams iekļaut valodniecības nozares starpdisciplināru aspektu 
studijas. 
 

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. 



 

 
Virziens „Valodu un kultūras studijas” un studiju virzienam atbilstošās programmas 

akreditētas ar Studiju akreditācijas komisijas sēdes lēmumu (Nr. 135) 2013. gada 12. jūnijā. 
 

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). 

 
 

 
 
 
  



 

 III.  STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMI 
 

Studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
raksturojums 

 
1. Studiju programmas raksturojošie parametri  
1.1. Izmaiņu studiju programmas parametros, kas notikušas kopš iepriekšējās studiju 

virziena akreditācijas lapas izsniegšanas vai studiju programmas licences izsniegšanas, 
ja studiju programma nav iekļauta studiju virziena akreditācijas lapā, apraksts un 
analīze. 
Studiju programma bija akreditēta ar nosaukumu “Baltu filoloģija un kultūra” (ar Studiju 

akreditācijas komisijas sēdes lēmumu (Nr. 135) 2013. gada 12. jūnijā), bet 2015. gada 6. februārī 
Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu (Nr. 343) “Par izmaiņu  apstiprināšanu Liepājas 
Universitātes studiju virzienā “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu 
programmas” un apstiprināja jauno programmas nosaukumu “Baltu filoloģija, kultūra un 
komunikācija”. 

 Studiju programmas mērķi:  
1) sniegt studējošajiem iespēju apgūt pamata akadēmisko izglītību un iegūt humanitāro 

zinātņu bakalaura grādu filoloģijā;  
2) nodrošināt iespēju sagatavoties patstāvīgai profesionālai darbībai jomās, kurās 

nepieciešamas kompetences baltu valodās vai literatūrā un kultūrā, un ar šīm jomām saistītas 
komunikācijas zināšanas un prasmes; 

3) attīstīt zinātniski analītiskās spējas un prasmes pētnieciskai darbībai izvēlētajās zinātņu 
nozarēs un apakšnozarēs (baltu valodniecība vai literatūrzinātne, folkloristika), kā arī starpnozaru 
pētniecības prasmes.  

Studiju programmas uzdevumi:  
1) nodrošināt atbilstošu zinātnisko, metodisko un materiālo bāzi akadēmiskās izglītības 

iegūšanai; 
2) radīt mūsdienu kultūras attīstības tendencēm atbilstošu starpdisciplināru studiju iespējas, 

vienā programmā apvienojot radniecīgu humanitāro, mākslas, komunikācijas zinātņu nozaru 
studiju kursus;  

3) veicināt prasmju un iemaņu apgūšanu, izmantojot dažādas studiju darba metodes un 
formas, veidojot ciešu teorētisko un praktisko kursu sasaisti; 

4) rosināt interesi par salīdzinošiem pētījumiem lingvistikā, literatūrzinātnē un kultūrā, kā 
arī par starpdisciplināriem humanitāro un komunikācijas zinātņu pētījumiem Baltijas reģiona un 
Eiropas Savienības kontekstā.  

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti: 
Studiju rezultātā tiek iegūts augstākās izglītības diploms – bakalaura diploms, akadēmiskais 

grāds – humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā. 
Pēc vispārējo humanitāro zinātņu pamatstudiju kursu apguves studenti iegūst pamata 

zināšanas, prasmes un iemaņas visās programmā iekļautajās zinātņu nozarēs (valodniecībā, 
literatūrzinātnē, folkloristikā, kulturoloģijā, komunikāciju zinātnē).  

Baltu valodu studiju virziena rezultāti:  zināšanas valodniecības nozarē, latviešu valodas 
lietošanas un pētniecības prasmes, lietuviešu valodas lietošanas prasmes, praktiskas iemaņas 
kultūras komunikācijā (t.sk. starpkultūru komunikācijā); tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-
latviešu) prasmes. 

Literatūras un kultūras komunikācijas studiju rezultāti: zināšanas literatūrzinātnes nozarē un 
kultūras jomā, literatūras un kultūras pētniecības prasmes, praktiskas iemaņas kultūras 
komunikācijā (t.sk. starpkultūru komunikācijā); publicistikas jeb naratīvās žurnālistikas (īpaši 
literatūras un kultūras kritikas) prasmes. 

Uzņemšanas noteikumi  



 

Prasības, uzsākot studiju programmu 
- obligāts CE latviešu valodā un svešvalodā (personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas 
pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām, ārvalsts personām  - obligāta atestāta/ 
diploma gada atzīme vai CE) 
- papildus atestāta/ diploma gada atzīme latviešu literatūrā, kulturoloģijā vai kultūras vēsturē 
Priekšrocības: Latviešu valodas un literatūras, olimpiāžu 1.-3. vietu ieguvēji. Latvijas valsts 

/ reģiona skolēnu zinātnisko konferenču Latviešu valodniecības, Latviešu literatūras zinātnes un 
vēstures, Filozofijas, Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma, Cittautu valodniecības un ārzemju 
literatūras zinātnes un vēstures sekciju 1.–3. pakāpes laureāti. 

Studiju programma tiek īstenota pilna laika studijās, latviešu valodā. 
Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas” bakalaura studiju programmas “Baltu 

filoloģija, kultūra un komunikācija” mērķi un attīstības pamatprincipi kopš virziena akreditācijas 
2013. gadā ir saglabāti, taču ir izdarītas izmaiņas, kuras pakārtotas aktuālajai situācijai un 
nostādnēm augstākās izglītības darbības plānošanā, aktuālajiem Latvijas un ES plānošanas un 
rīcībpolitikas dokumentiem.2   

Programmās veikto izmaiņu mērķi saistībā ar virziena un LiepU attīstības virzību: 
1) uzlabot programmu kvalitāti un konkurētspēju; 
2) pielāgoties izmaiņām augstākās izglītības piedāvājumā valstī un darba tirgus 

pieprasījumā, akcentējot starpdisciplināras ievirzes tālāku attīstību; 
3) stabilizēt studentu skaitu, optimizēt programmas īstenošanu nelielam studentu 

skaitam. 
Izdarīto izmaiņu raksturojums: 
2014./2015. st. g. 
2015. gada 6. februārī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu (Nr. 343) “Par 

izmaiņu  apstiprināšanu Liepājas Universitātes studiju virzienā “Valodu un kultūras studijas, 
dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, kurā iekļautas šādas izmaiņas: 

- Lai sekmētu programmas “Baltu filoloģija un kultūra” konkurētspēju Latvijas augstākajā 
izglītībā, paredzot studiju ciešāku sasaisti ar darba tirgus prasībām un palielinot potenciālo 
programmas absolventu iekļaušanās iespēju darba tirgū, programmā izdarītas būtiskas izmaiņas: 

1) mainīts programmas nosaukums no “Baltu filoloģija un kultūra” uz “Baltu filoloģija, 
kultūra un komunikācija”; 

2) mainīts programmas ilgums no 3 gadiem uz 4 gadiem; 
3) mainīts programmas apjoms no 120 kredītpunktiem uz 160 kredītpunktiem; 
4) programmas obligātajā daļā (6. semestrī) iekļauti komunikācijas zinātņu kursi 10 KRP 

(Komunikācijas teorija, Publiskās attiecības: teorija un prakse, Lietišķā komunikācija, 
Kultūras menedžments, Starpkultūru komunikācijas pamati);  

5) programmas virziena “Baltu valodas studijas” izvēles daļā iekļauti lietuviešu valodas 
un kultūras studiju kursi 30 KRP apjomā, kuru realizācija notiks Klaipēdas Universitātē; 

6) programmas virziena “Literatūras, kultūras un komunikācijas studijas” izvēles daļā (7. 
un 8. semestrī) iekļauti literatūras un komunikācijas (īpaši, publicistikas)  kursi  30 KRP 
apjomā. 

Uzņemšana jaunajā 4-gadīgajā programmā “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
paredzēta 2015./2016. studiju gadā. 

2015. gada 21. janvārī tika atjaunots sadarbības līgums ar Klaipēdas Universitāti, kā arī 
noslēgta “Vienošanās par konkrētas studiju programmas realizēšanu”. Kopš 2015./2016. st. gada 
paredzēts, ka specializācijas virziena “Baltu valodu studijas” studenti 4. studiju gadā lietuviešu 
valodas un kultūras studijas apgūst Klaipēdas Universitātē. Studiju 7. un 8. semestrī plānotos 
kursus paredzēts docēt Klaipēdas Universitātes docētājiem saskaņā ar programmas tipveida plānu 
un izstrādātajām kursu programmām.  

 
2 Sk. atsauces uz šiem dokumentiem: https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 



 

2015./2016. st. gadā ir notikusi pirmā uzņemšana pārveidotajā programmā. Programmā 
“Baltu filoloģija un kultūra” uzņemšana nenotiek, turpina studēt esošie studenti. 

2016./2017. st. g. nav notikušas izmaiņas, tikai veikta atsevišķu docētāju nomaiņa. 
Specializācijas virziens “Baltu valodu studijas” pieprasījuma trūkuma dēļ netiek īstenots. 

2017./2018. st. g. nav notikušas izmaiņas, tikai veikta atsevišķu docētāju nomaiņa. 
Specializācijas virziens “Baltu valodu studijas” netiek īstenots.  

2018./2019. st. g.  
Studiju programmā “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” samazinājies uzņemto 

studentu skaits, tāpēc izdarītas atsevišķas izmaiņas programmas īstenošanā, lai konkrētus studiju 
kursus būtu iespējams docēt kopā ar citām studiju programmām (“Kultūras vadība”, “Jauno mediju 
māksla”), tādējādi konsolidējot resursus. Tāpat arī izdarītas izmaiņas ikgadējos studiju plānos, 
atsevišķus kursus īstenojhot kopīgi divu vai vairāku studiju gadu studentiem. Uzsākta 
specializācijas virziena „Baltu valodu studijas” īstenošana. Atrasts tā optimālais lietuviešu valodas 
studiju modelis, lai neveidotos ilgstošs pārrāvums valodniecības studijās un vienlaikus tās būtu 
iespējams īstenot nelielam studentu skaitam. Studijas tiek īstenotas LiepU, Klaipēdas docētāji 
strādā kā viesdocētāji Liepājā. 

2019./ 2020. st. g.  
Uzsākta virziena studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” studiju 

kursu un satura salāgošana ar jauno integrētā bakalaura programmu “Skolotājs”, kuru īsteno 
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte. Tālākais mērķis – abu valodu un kultūras studiju 
programmu konsolidācija un pamatkursu īstenošana kopā ar programmu “Skolotājs”. Šajā gadā 
izveidots programmu plānu salīdzinājums, izstrādāts plāns, kā daļēji kopīgi īstenot programmas 
“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 1. kursu, kura uzņemšana notiek 2020./ 2021. st. g.   

Programmā “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” īstenots optimāls lietuviešu valodas 
modulis. Turpināta konsolidēto kursu īstenošana (vairākiem kursiem un vairāku programmu 
studentiem kopīgi īstenoti kursi). 

2020./ 2021. st. g.  
Studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 1. studiju gada īstenošana 

salāgota ar jaunās integrētā bakalaura programmas “Skolotājs” 1. studiju gada plānu. Kopīgi 
īstenoti 24 KPR gadā. Izstrādāts plāns, kā daļēji kopīgi īstenot arī 2. studiju gadu 2021./2022. st. 
g. Tad kopīgi tiks īstenoti vēl 20 KPR.  

 
 

1.2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā, studējošo skaita dinamika, skaita 
izmaiņu ietekmes faktoru analīze un novērtējums. Analizējot, atsevišķi izdalīt dažādas 
studiju formas, veidus, valodas. 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

studējošo skaits pārskata periodā ir sarucis.  
Studentu skaita izmaiņas:  
- Imatrikulēti – 2013. st. g. – 13 studenti, 2020. gadā – 6 studenti; 
- Kopējais studentu skaits 2013./2014. st.g. ir 36 studenti, 2020./2021. st.g. – 18 studenti; 
- Maksas studentu programmā nav; 
- Grādu ieguvušo studentu skaits 2013./2014. st.g. – 10 studenti, 2020./2021. st.g. – 5 

studenti, taču 2014./2015.st.d. – 11 studenti. 
Studentu skaita atbiruma rādītāji aplūkojamajā periodā variējas no 3 – 8. Atbiruma iemesli 

saistīti ar nepārdomātu programmas izvēli un negaidīti lielu studiju slodzi, kas rada problēmas 
reflektantiem ar zemiem vērtējumiem vispārējās izglītības līmenī. 

Lai rastu iespējas programmas turpinājuma, kas ir būtisks humanitāro zinātņu attīstības 
nepārtrauktības nodrošinājums, 2019./2020. st. g. ir uzsākta pakāpeniska programmas filoloģijas 
pamatkursu salāgošana ar profesionālās bakalaura programmu “Skolotājs”, paredzot 20 – 24 
kopīgi īstenojamus KRP vienā studiju gadā. Tādējādi pārskata periodā ir nācies atkāpties no idejas 
par divu studiju virzienu “Literatūras un kultūras komunikācijas studijas” un “Baltu valodu 



 

studijas” īstenošanas, kā arī no padziļinātas lietuviešu valodas studijām, visus šos virzienus 
konsolidējot un saglabājot tikai programmas pamatkodolu.   

Statistiku par studentu skaitu pārskata periodā skatīt III.1.2.A . 

1.3. Analīze un novērtējums par studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, 
profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas mērķu un 
uzdevumu, studiju rezultātu, kā arī uzņemšanas prasību savstarpējo sasaisti. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
nosaukums apstiprināts IZM iesniegtajās izmaiņās 2015. gadā. Tas ieviests nosaukuma “Baltu 
filoloģija un kultūra” vietā, lai adekvāti tiktu aptverti visi starpdisciplinārās programmas studiju 
virzieni.  

Studiju programmas nosaukums un mērķis ir sasaistīti ar iegūstamo akadēmisko grādu – 
humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, jo filoloģija ir dominējošais studiju virziens. 

Studiju laikā students ir ieguvis teorētisko zināšanu pamatu un pētnieciskā darba 
pamatpieredzi akadēmiskās un profesionālās karjeras uzsākšanai vai arī nākamā līmeņa studijām 
humanitāro zinātņu, filoloģijas, kultūras un ar tām saistītās komunikācijas jomās. 

Pēc vispārējo humanitāro zinātņu pamatstudiju kursu apguves studenti iegūst pamata 
zināšanas, prasmes un iemaņas visās programmā iekļautajās valodniecības un literatūrzinātnes 
nozares apakšnozarēs, kā arī mākslas (folkloristikā, teātra zinātnē, kultūras studijās un sociālo 
zinātņu (komunikāciju zinātnē) jomās.  

Baltu valodu studiju virziena rezultāti:  zināšanas valodniecības nozarē, latviešu valodas 
lietošanas un pētniecības prasmes, lietuviešu valodas lietošanas prasmes, praktiskas iemaņas 
kultūras komunikācijā (t.sk. starpkultūru komunikācijā); tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-
latviešu) pamatprasmes. 

Literatūras un kultūras komunikācijas studiju rezultāti: zināšanas literatūrzinātnes nozarē un 
kultūras jomā, literatūras un kultūras pētniecības prasmes, praktiskas iemaņas kultūras 
komunikācijā (t.sk. starpkultūru komunikācijā); publicistikas jeb naratīvās žurnālistikas (īpaši 
literatūras un kultūras kritikas) prasmes. 

Virzienus apvienojot, katra pamatkodols un studiju rezultāti saglabāti koncentrētā veidā. 
 
2. Studiju saturs un īstenošana  
2.1. Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus 

vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums. Sniegt informāciju, vai, un kā studiju 
kursu/ moduļu saturs tiek aktualizēts atbilstoši nozares, darba tirgus un zinātnes 
attīstības tendencēm. Maģistra vai doktora studiju programmu gadījumā norādīt un 
sniegt pamatojumu, vai grādu piešķiršana balstīta attiecīgās zinātnes nozares vai 
mākslinieciskās jaunrades jomas sasniegumos un atziņās. 

 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” tika 

veidota atbilstoši MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (01. 03. 2002.; 
13.05.2014). Tās studiju saturs nodrošina tādu studiju rezultātu sasniegšanu, kas ietver padziļinātu 
teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu izvēlētajā zinātnes vai 
mākslas jomā. Programmā valsts akadēmiskās izglītības standarta prasības ievērotas (sk. 1. 
tabulu). 

 
1.tabula 

Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
 

Bakalaura studiju programma MK noteiktās 
prasības 

 “Baltu 
filoloģija, 



 

kultūra un 
komunikācija”  

Studiju programmas kopējais apjoms 
kredītpunktos (KRP) 

 
160 KRP 

 
160 KRP 

Obligātā daļa 
Zinātņu nozares vai apakšnozares 
pamatnostādnes, principi, struktūra un 
metodoloģija 

 
Ne mazāk kā 
25 KRP 
 

 
77 KRP 
 

Zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības 
vēsture un aktuālās problēmas  

Ne mazāk kā 
10 KRP 

70 KRP 

zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu 
un problēmas starpnozaru aspektā 

Ne mazāk kā 
15 KRP 

Bakalaura darbs 
 

Ne mazāk kā 
10 KRP 

10 KRP 

 
LiepU akadēmiskā bakalaura studiju programma “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

ir veidota saskaņā ar Latvijas un Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām: 
1. Studiju programmas rezultāti programmas izstrādes un akreditācijas laikā tika saskaņoti 

ar ciklu noslēguma prasību aprakstiem (Cycle descriptors) Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai 
(EKI 7. Līmenis), kas ietverti MK noteikumu Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības 
klasifikāciju” 1. pielikumā (zaudējis spēku; skat.:  MK 2017. gada 13. jūnija noteikumus Nr. 322 
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”3).  

2. Studiju programmas mērķi un uzdevumi bija atbilstoši Latvijas valsts nacionālajām 
interesēm, kas fiksētas Nacionālās attīstības plānā 2007.–2013. gadam4. Šajā plānā minētā 
prioritāte augstākās izglītības jomā paredz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības 
paaugstināšanu, tās integrēšanu vienotajā Eiropas (pasaules) izglītības telpā un sasaucas ar Eiropas 
vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas procesu jeb Boloņas deklarāciju. Nacionālās 
attīstības plānā apzināta kultūrizglītotu personību nozīme valsts attīstībā un akcentēta šādu 
personību spēja iesaistīties Latvijas kultūras procesos un izvērtēšanā. Programmas īstenošanas 
mērķi saskaņoti arī ar Latvijas Nacionālais attīstības plānu 2021.–2027. gadam5, kas ir 
apstiprināts Saeimā 2020. gada 2. jūlijā, un tā īstenošana ir sākusies no 2021. gada. 

3. Studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (LIAS)6, 
kurā īpaši akcentēta studiju starpdisciplinaritāte un radošuma izglītības koncepcija. Izglītība šajā 
stratēģijā traktēta ne tikai kā specifisku kompetenču un kvalifikācijas uzkrāšana, bet arī kritiskās 
domāšanas, jaunrades un sadarbības iemaņu, kopumā – cilvēka talantu, emocionālās un sociālās 
inteliģences attīstība.   

Programmas izveides iecere bija saistīta ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes 
Kultūrpolitikas nodaļas stratēģiju (2009–2014)7. Stratēģijā ietvertais Liepājas kultūras jomu un 
apakšnozaru izvērtējums (veikts, apkopojot informāciju par apakšnozarēm, kā arī interviju un 
semināru gaitā ar Liepājas kultūras nozares pārstāvjiem) kā vienu no būtiskākajiem trūkumiem 
Liepājas un Kurzemes reģiona kultūras dzīvē uzrāda kultūras pētniecības un kritikas (tai skaitā arī 
literatūras kritikas) jomas nepietiekamu attīstību un izvirza nepieciešamību veidot konsekventu 
pētniecības sistēmu kultūras kritikas sekmēšanai sadarbībā ar Liepājas Universitāti. Programmas 

 
3 MK noteikumu Nr.322. „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291524-
noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju 
4 Nacionālās attīstības plāns 2007.–2013.gadam. Pieejams: 
http://www.nap.lv/upload/nap/national_development_plan_2007-2013_lat.pdf 
5 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. Gadam. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027 
6 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.. Pieejams: 
http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_lv.pdf 
7 Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Kultūrpolitikas nodaļas stratēģija (2009–2014). Pieejams: 
www.liepajaskultura.lv/.../liepajas_kpol_strategija_2009_2014 



 

īstenošanas mērķi saskaņoti arī ar Liepājas pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģiju līdz 2030. 
gadam8, kurā Liepāja raksturota kā kultūras un radošuma centrs.  

Īstenošanas laikā ir novērojams, ka programmas pieprasījuma kritums saistīts ar potenciālo 
reflektantu interesēm turpināt studijas profesionālas ievirzes pamatstudiju programmās. Tā kā 
studiju programmu pieprasījums nereti bijis atkarīgs no noteiktu profesiju, nodarbošanās veidu 
popularitātes viļņiem vai prestiža kritumu, nacionālās valodas un kultūras pētniecības programmas 
darbības pārtraukums kādā no Latvijas universitātēm var negatīvi ietekmēt nozares attīstības 
tendences. Nacionālās valodas un kultūras studiju nepārtrauktību svarīgi nodrošināt ne tikai vienā 
augstskolā valsts galvaspilsētā, bet arī reģionos.  Lai izvērtētu  studiju programmas pārmaiņu un 
attīstības iespējas minētajos apstākļos un iespējami atbilstoši reālajām tirgus prasībām, ir svarīga 
regulāra darba tirgus izmaiņu izpēte, nepieciešams turpināt sadarbību ar absolventiem, sekot viņu 
radošās un profesionālās darbības gaitām, analizēt sniegto atgriezenisko saiti. 

 
2.2. Studiju kursos/ moduļos iekļautās informācijas, sasniedzamo rezultātu, izvirzīto mērķu 

u.c. rādītāju savstarpējās sasaistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sasaistes ar studiju 
programmas mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums. Doktora studiju 
programmas gadījumā, galveno pētniecības virzienu apraksts, programmas ietekme uz 
pētniecību un citiem izglītības līmeņiem. 

 
Studiju programmas paredzētie rezultāti izstrādāti saskaņā ar Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras ciklu noslēguma prasību aprakstu (Cycle descriptors) 7. līmenim. Programmas 
satura, mērķu un rezultātu sasaiste atspoguļota 2. tabulā. 

 
2.tabula  

Studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” virzienu un 
moduļu rezultātu apraksti 

 
Programmas 
daļa/modulis 

Zināšanas un 
izpratne 

Prasmes (spēja 
pielietot zināšanas, 

komunikācija, 
vispārējās prasmes) 

Kompetence 
(analīze, sintēze 
un novērtēšana) 

Obligātās 
daļas kursi  

Vispārīgas zināšanās 
humanitāro zinātņu 
jomā, valodniecības 
un literatūrzinātnes 
nozarē  
Pamatzināšanas 
sociālo zinātņu 
komunikācijas 
nozarēs 

Spēja pielietot 
zināšanas humanitāro 
zinātņu jomā, 
valodniecības un 
literatūrzinātnes 
nozarē, 
pamatzināšanas 
sociālo zinātņu 
komunikācijas nozarēs 

Prasme izmatot 
iegūtās teorētiskās 
humanitārās 
zināšanas un 
prasmes 
pētniecības vai 
profesionālās 
darbības jomās 
(kritika, 
rediģēšana, 
tulkošana) 

Baltu valodu 
studijas 

Zināšanas 
valodniecības 
apakšnozarēs 
(latviešu un 
lietuviešu valodā) 

Spēja pielietot 
zināšanas 
valodniecības 
apakšnozaru darbībā  
(latviešu un lietuviešu 
valodā) 

Prasme izmatot 
iegūtās teorētiskās 
zināšanas un 
prasmes baltu 
valodu pētniecībā 
un profesionālās 
darbības jomās 

 
8 Liepājas pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Pieejams:  
https://faili.liepaja.lv/liepaja_strategija_2030.pdf 



 

Literatūras un 
kultūras 

komunikācijas 
studijas 

Zināšanas literatūras 
un komunikācijas 
apakšnozarēs 

Spēja pielietot 
zināšanas literatūras 
un komunikācijas 
apakšnozarēs 

Prasme izmatot 
iegūtās teorētiskās 

zināšanas un 
prasmes literatūras 
un komunikācijas 

apakšnozaru 
pētniecībā un 
profesionālās 

darbības jomās 
Bakalaura 

darbs 
Pētniecības darbam 
nepieciešamās 
zināšanas 

Pētniecības darbam 
nepieciešamās 
zināšanas 

Zināšanu, prasmju 
sintēze pētnieciska 
darba izstrādē 

 
 

2.3. Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) novērtējums, iekļaujot analīzi par 
to, kā tiek izvēlētas studiju kursos/ moduļos izmantotās studiju īstenošanas (tajā skaitā 
vērtēšanas) metodes, kādas tās ir un kā tās veicina studiju kursu rezultātu un studiju 
programmas mērķu sasniegšanu. Iekļaut skaidrojumu, kā studiju procesa īstenošanā 
ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi. 

 
Studiju programmas organizācija notiek atbilstoši LiepU normatīvajiem dokumentiem, kuri 

apkopoti Kvalitātes vadības sistēmā (KVS). Normatīvajos dokumentos ir noteiktas studiju procesa 
organizācijas procedūras, informācijas un dokumentācijas aprites sistēma, precizēti studiju 
procesā iesaistītā personāla pienākumi un tiesības.  

Studiju process tiek organizēts saskaņā ar HMZF Domē apstiprināto studiju gada plānu. Ar 
programmas īstenošanu saistītie studiju satura un organizācijas jautājumi tiek apspriesti LiepU 
HMZF Domes sēdēs un mācībspēku sanāksmēs.  

Studiju programmas īstenošanā galvenokārt ir iesaistīti HMZF mācībspēki. Programmas 
administratīvajā vadīšanā piedalās virziena vadītājs, programmas direktors, HMZF dekanāta un 
LiepU Studiju daļas darbinieki. 

Studiju programmas kursu īstenošanas metodes un vērtēšanas metodes tiek realizētas 
saskaņā ar LiepU noteikumiem par studiju kursa/moduļa pārbaudījumiem9. Studiju kursu 
īstenošanas metodes tiek norādītas studiju kursu aprakstos, un pārsvarā to izvēle ir docētāju ziņā. 
Veicot studiju kursu aprakstu aktualizēšanu, notiek arī īstenoto metožu atbilstības izvērtēšana 
studiju kursa un programmas mērķu sasniegšanai. 

Studiju saturs tiek apgūts kontaktstundu (klātienē vai tiešsaistē) un pastāvīgo darbu formā, 
un docētāju individuālajā darbā ar studentiem. Kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu proporcija 
atbilst valsts normatīvo dokumentu noteikumiem. Kontaktstundas tiek realizētas lekciju, semināru un 
praktikumu formā. Lekcijās studenti apgūst zināšanas humanitārajās zinātnēs, valodniecības un 
literatūrzinātnes nozarē, kā arī radniecīgajās mākslas un sociālo zinātņu nozarēs. Semināros un 
praktikumos notiek zināšanu nostiprināšana, praktisko pētniecisko un analītisko prasmju attīstīšana. 
Studentu patstāvīgā darba saturs atkarīgs no studiju kursa specifikas, tas fiksēts kursu programmās. 
Studijās tiek izmantota tālmācības un komunikācijas vietne Moodle.  

Individuālā sadarbība ar studentiem tiek īstenota, veidojot atgriezenisko saikni par studiju 
rezultātiem, kā arī studiju darba un noslēguma darba izstrādes laikā. Izstrādājot maģistra darbu, studenti 

 
9 LiepU Noteikumi par studiju kursa/moduļa pārbaudījumiem. Pieejams: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modu%C4%BCa%20p%C4%81rbaud%
C4%ABjumiem.pdf 



 

attīsta zinātniskās analīzes spējas un apgūst starpdisciplināras pētnieciskā darba  iemaņas.  Metodiskie 
norādījumi par studiju darbu izstrādi ir pieejami LiepU mājas lapā10. 

Studiju organizēšanā un īstenošanas metožu izvēlē ievērota studentcentrēta pieeja atbilstoši 
2015. gadā pieņemtajiem Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās 
izglītības telpā (ESG) 1.3 standartu. Programmas īstenošanā tiek ievērots princips, ka 
“augstskolām/ koledžām jānodrošina, ka programmas tiek īstenotas tā, lai iedrošinātu studentus 
aktīvi iesaistīties studiju procesa veidošanā”11. Programmas apguve veicina studentu pašrefleksiju, 
iesaistīšanos studiju procesa organizēšanā, individuālas atbildības veidošanos par studiju norisi, 
individuālas pieejas iespējamību u.tml. Teorētisko zināšanu, pētniecisko un radošo prasmju 
aprobācija notiek LiepU gadskārtējās Studentu zinātnes un radošuma nedēļas laikā, kurā 
studentiem ir iespējams iegūt praktisku pieredzi sava pētnieciskā darba prezentēšanā un papildināt 
zināšanas, vērtējot studiju biedru izstrādātos pētījumus. Līdzdalība HMZF studentu zinātniskajā 
konferencē ir viens no bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas priekšnoteikumiem.  

Studentcentrētā pieeja balstās arī vērtēšanas sistēmas darbībā. Studentu zināšanu objektīvu 
novērtējumu un sistemātisku studiju darbu semestra laikā veicina regulāra komunikācija ar 
docētājiem, studentu darbu izvērtējums. Akadēmiskais personāls visa studiju gada laikā ir 
pieejams ar informācijas un komunikāciju (IKT) tehnoloģiju palīdzību. 

Vērtējot kursu apguvi, tiek ievēroti vairāki pamatprincipi: 
- vērtēšanas atklātības princips, kas ir prasību kopums studiju rezultāta vērtēšanai, 

atbilstoši studiju programmas un studiju kursu mērķiem un uzdevumiem; 
- formatīvais vērtējums – sasniegumu aprakstošs vērtējums, kas ietver informāciju par 

attīstības dinamiku; 
- summatīvais vērtējums – sasniegumu summatīvs apkopojums; 
- obligātuma princips, kas nosaka nepieciešamību iegūt sekmīgu vērtējumu par studiju 

programmas visa satura apguvi; 
- pārbaudes veidu dažādības princips, izmantojot dažādus pārbaudes veidus, lai vērtētu 

apguvi; 
- vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips, kura īstenošanai universitāte ir noteikusi 

kārtību, kādā var tikt pārskatīts iegūtais vērtējums; 
- vērtējuma atbilstības princips, kas dod iespēju pārbaudes darbā demonstrēt spējas, 

zināšanas iemaņas un prasmes visiem apguves līmeņiem, atbilstošos uzdevumos un 
situācijās. 

Eksāmenos un ieskaitēs var tik izmantoti dažādi pārbaudes veidi kā mutiska vai rakstveida 
forma, kombinētā forma, datorizēta forma. 

 
2.4. Ja studiju programmā ir paredzēta prakse, sniegt studiju programmā iekļauto studējošo 

prakšu uzdevumu sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem 
analīzi un novērtējumu. Norādīt, kā augstskola/ koledža studiju programmas ietvaros 
atbalsta studējošos studiju prakses ietvaros izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. 
Studiju procesā dominē metodes, kurās nozīmīga ir studējošo savstarpēja sadarbība.  

 
Studiju programmā “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” nav prakses. 

 
2.5. Analīze un novērtējums par studējošo noslēguma darbu tēmām, to aktualitāti nozarē, 

tajā skaitā darba tirgū, un noslēguma darbu vērtējumiem. 
Studentu noslēgumu darbu tēmas atbilst valodniecības un literatūrzinātnes nozares dažādām 

apakšnozarēm, taču nereti tajās iekļauta vēl plašāku starpdisciplināru aspektu pētniecība. Studentu 
darbu tematu izvēle saistīta ar studiju laikā izkristalizētajām interesēm un balstoties docētāju 

 
10 Metodiskie norādījumi Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes studentiem. Pieejams: 
https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/studentiem/HMZF_zin%C4%81tnisko_%20darbu_noteikumi2020.pdf 
11 Skat.: http://www.aic.lv/portal/content/files/Informativs_zinojums_SCL_istenosana_Latvija.pdf 



 

ieteikumos un piedāvājumā. Noslēguma darbu temati tiek izkristalizēti pakāpeniski – vispirms 
izstrādājot divus studiju darbu, parasti tematu paplašinot un izvēršot bakalaura darba līmenī.   

Noslēguma darbu temati, vadītāji un recenzenti tiek apspriesti mācībspēku sanāksmēs. To 
vadīšanā, recenzēšanā un aizstāvēšanas komisijas darbā iesaistīti akadēmiskā personāla pārstāvji. 
Studentu darba tēmu atbilstību ilgtspējīgas attīstības  darbības pamatprincipiem, aktualitātēm jomā 
apliecina tā novērtējums. 

Studējošo noslēguma darbu temati par pašnovērtējuma periodu  ir skatāmi 3.tabulā. 
 

3.tabula  
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

studiju programmā „Baltu filoloģija un kultūra” 
aizstāvētie bakalaura darbi (piemēri) 

  
N.
p.k

. 

Students/-e Darba nosaukums Darba 
vadītājs/-

a 

Recenzents
/-e 

1.  Liene 
Brikmane 

Biežāk lietotie valodas līdzekļi 
reklāmtekstu saukļos: bezrecepšu 
medikamentu reklāmas 

Diāna 
Laiveniece 

Velga 
Laugale 

2. Zane Gvozde Lejaskurzemes valodas vide  
Ērika Kūļa jaunākajā prozā 

Ieva Ozola Velga 
Laugale  

3. Līva Mieze Latvijas Republikas Saeimas 
parlamentāriešu runas uzvedība: 
politiskās runas ievada un nobeiguma 
frāzes 

Diāna 
Laiveniece 

Gunta 
Smiltniece 

4. Zane Prenclava Ar vēsturisko līdzskaņu miju saistītie 
problēmjautājumi mūsdienu latviešu 
valodā 

Dzintra 
Šulce 

Gunta 
Smiltniece 

5. Linda Ozoliņa Adjektīvu leksiskās un morfoloģiskās 
īpatnības Kuršu kāpu iedzīvotāju 
(kursenieku) valodā 

Daļa 
Kiseļūnait
e 

Ieva Ozola 

6. Marta Pērkone Zinātniskās fantastikas topogrāfija: 
distopiskā ainava 21. gadsimta  
latviešu jauniešu romānos 

Linda 
Zulmane 

Zanda 
Gūtmane  

7. Marta 
Zvirgzdiņa 

Izsūtījuma pieredzes tvērums caur 
bērnības prizmu Andras Manfeldes 
atmiņu tēlojumā “Zemnīcas bērni”, 
Māras Zālītes romānā “Pieci pirksti” un 
Sandras Kalnietes atmiņu tēlojumā        
“Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” 

Inta  
Genese-
Plaude 

Zanda 
Gūtmane 

8. Anna Jakšta Sandras Vensko romāna “Maigā 
okupācija” un Sofī Oksanenas daiļdarba 
“Attīrīšanās” salīdzinājums un 
aktualitāte 

Linda 
Zulmane 

Zanda 
Gūtmane  

9. Ance Saldniece  Velna portretējums latviešu folkloras 
tekstos 

Gita Girņu
s 

Ieva 
Ančevska 

10. Ilze Skangale  Rūdolfa Blaumaņa personības šķautnes 
sarakstēs ar laikabiedriem 

Inta  Gene
se-Plaude 

Benedikts 
Kalnačs 

11. Santa Tolēna  Modernisma un postmodernisma 
mijattieksmes Margaritas Perveņeckas 

Anda 
Kuduma 

Edgars 
Lāms 



 

lugās “Civilķēde jeb jautrais karuselis” 
un “Ludviga projekts” 

12. Roberts 
Džeriņš 

“Rietumu radio” arhīvs kā informācijas 
avots kultūrpētniecībā 

Linda 
Zulmane 

Inta 
Genese-
Plaude 

13. Krista 
Sileniece 

Billes psiholoģiskā attīstība Vizmas 
Belševicas bērnības atmiņu tēlojumā 
“Bille”   

Linda 
Zulmane 

Sandra 
Okuņeva 

14. Dana 
Tihomirova 

Kultūrvēsturiskums Jēkaba Janševska 
daiļradē 

Zanda 
Gūtmane 

Edgars 
Lāms  

15. Čivče-Vaivode 
Alise 

Crossover fenomens mūsdienu latviešu 
literatūrā 

Sandra 
Okuņeva 

Inta 
Genese-
Plaude 

16. Frickausa 
Agnese 

Skaistā kategorija Oskara Vailda lugās 
un to iestudējumos Latvijas teātros 

Vēsma 
Lēvalde 

Benedikts 
Kalnačs 

17. Lanka Andra Sieviete un vara divu paaudžu autoru - 
Ingas Gailes un Miervalda Birzes - 
prozā 

Zanda 
Gūtmane 

Anda 
Kuduma 

18. Ozola Elza Jaunvārdu problemātika latviešu valodā: 
teorētiskie, leksikogrāfiskie un 
lingvistiskās attieksmes aspekti 

Anita 
Helviga 

Ieva Ozola 

19. Treimane 
Senda 

Feminisms latviešu dramaturģijā 19./20. 
gadsimta mijā 

Benedikts 
Kalnačs 

Zanda 
Gūtmane 

 
2.6. Analīze un novērtējums par studējošo, absolventu un darba devēju aptauju rezultātiem, 

to izmantošanu studiju satura un kvalitātes pilnveidē, sniedzot piemērus. 
 
LiepU  katra studiju gada noslēgumā tiek veiktas  centralizētas studentu aptaujas par 

apmierinātību ar studiju programmu. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties LiepU HMZF, tie 
ievietoti LiepU KVS sistēmā. 

Studentu apmierinātība ar studiju programmu pārskata periodā ir augsta: 
2012./2013. st. g. ar programmu pilnībā apmierināti  –  8 un daļēji apmierināti  – 9 studenti; 
2013./2014. st. g. pilnīgi apmierināti – 10, daļēji apmierināti – 7 studenti; 
2014./2015. st. g. pilnīgi apmierināti – 10, daļēji apmierināti – 7 studenti;  
2015./2016. st. g. – pilnībā apmierināti – 2, daļēji apmierināti – 2 studenti; 
2017./2018. st. g. – pilnībā apmierināti – 4, daļēji apmierināti – 3 studenti;  
2018./2019. st. g. – ļoti apmierināti – 6, apmierināti – 9 studenti, 1 students izvēlējies atbildi 

„grūti pateikt”; 
 2019./2020. st. g. – ļoti apmierināti – 6, apmierināti – 9 studenti; 
 2020./2021. st. g. – ļoti apmierināti – 5, apmierināti – 5 studenti, neapmierināts – 1 
 Kopumā augsta apmierinātība ar programmu un programmas kvalitātes novērtējums 

saglabājas visā pārskata periodā. Tiek atzīmētas līdzīgas stiprās puses:  
- Izvērsta un plaša teorētiskā bāze, pamatīgs patstāvīgais izziņas un analīzes; darbs, māka 

formulēt un aizstāvēt savu viedokli regulārajos semināros; 
- Pretimnākošā attieksme no pasniedzējiem; 
- Iespēja doties uz dažādām konferencēm, semināriem un diskusijām; 
- “Piejūras pilsētu literārās akadēmijas” pasākumu pieejamība; 
- Pasniedzēju zināšanas un kompetence, iespēja atvērti diskutēt; 
- Studiju programma piedāvā iespējas, kuras nesniedz citas augstskolas –  lietuviešu-latviešu 

valodas apguvi pie Klaipēdas Universitātes docētājiem; 
- mazs studentu skaits. 

Saglabājušas arī līdzīgas vājās puses, kas pamatā saistītas ar lielo studiju slodzi: 



 

- Darāmo uzdevumu daudzums, lielo darbu atstāšana semestra beigās; 
- Lasāmās literatūras lielais apjoms uz eksāmenu;  
-  Nepietiekami daudz kontaktstundu paredzētās vielas apgūšanai;  
-  Radošu un praktisku nodarbību nepietiekamība;  
-  Nespēja piesaistīt studentus;  
-  Praktiskās ievirzes trūkums; 
-  Nepilnīga lietuviešu valodas apguves iespēja. 
Kā iespējas minētas: 
- Vairāk kursus vadīt diskusiju veidā; 
- Sabalansēt uzdotā apjomu starp kursiem;  
- Parādīt vairāk to, kā šīs studijas noderēs tālākajā dzīvē;  
- Vairāk radošu aktivitāšu – vizuāli, rakstveidā; 
- Orientēties uz kvalitatīvu, nevis kvantitatīvu apguvi. 
Ikgadējās aptaujas liecina, ka bieži vien nelielais studentu skaits izcelta kā priekšrocība, kas 

ļauj īstenot individuālu pieeju un nosaka studiju kvalitāti. Dažos gadījumos tas pieminēts pie 
vājajām pusēm. Studentu izceltos negatīvos aspektus programmas īstenošanas laikā programmas 
īstenotāji centušies mazināt un ievērot ieteikumus par iespējām, sabalansējot studiju slodzi 
semestra laikā, mazinot komunikācijas kursu sablīvējumu studiju procesa noslēgumā, palielinot 
radošo uzdevumu un diskusiju īpatsvaru. Pēc programmas pārveides, īstenojot “Baltu valodu 
studiju” virzienu, novērstas lietuviešu valodas apguves nepilnības un studentiem bijis iespējams 
apgūt valodu vairāku dzimtās valodas runātāju, humanitāro zinātņu doktoru – viespasniedzēju 
vadībā. Kā studiju programmas iespēja tiek izmantota praktiskās ievirzes satura palielināšana, kas 
studentiem vairāk ļauj izprast, kā akadēmiskās studijas saistāmas ar profesionālā darba dzīvi.  

Studentu aptaujas parāda studentu izteikto apmierinātību ar studiju programmu, kas veido 
paradoksālu neatbilstību nelielajam programmas pieprasījumam un studentu skaita 
samazinājumam. Tas liek domāt par dažādu ārēju faktoru ietekmi – akadēmisko studiju un 
humanitāro zinātņu prestiža trūkumu pamatstudiju līmenī, sabiedrībā valdošo priekšstatu par 
nozares darbinieku zemu atalgojumu.  

Studentu aptauju rezultāti HMZF tiek pārskatīti katru gadu, diskusija ar mācībspēkiem tiek 
organizēta katra studiju gada sākumā (augustā). Studiju procesa pilnveidošanā tiek ņemtas vērā 
gan studentu centralizētās aptaujas, gan arī ieteikumi regulārās pārrunās ar studiju programmas 
direktori. Problēmsituācijas tiek risinātas programmas docētāju sanāksmēs un individuālās sarunās 
ar mācībspēkiem. 

Sadarbība ar potenciālajiem absolventu darba devējiem vai nozari pastiprināti tiek veidota 
programmu akreditācijas un virzienu akreditācijas gaitā, kad darba devēji snieguši atsauksmes par 
programmu izveides un realizācijas lietderību (pieejamas licencēšanas dokumentos), piedalījušies 
sarunās ar akreditētājiem. Ikdienā programmai ir laba sadarbība ar darba devējiem, jo īpaši 
Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Izglītības pārvaldi, Latvijas Rakstnieku savienību, Valsts 
valodas aģentūru, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latviešu 
valodas institūtu, Ventspils Starptautisko Rakstnieku un tulkotāju māju, Francijas Kultūras centru, 
Gētes institūtu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Liepājas teātri, Liepājas Muzeju, Liepājas Centrālo 
zinātnisko bibliotēku, izdevniecībām, literatūras izdevumiem (drukātajiem un digitālajiem) un 
citiem plašsaziņas līdzekļiem. Vairāki absolventi strādā vai ir strādājuši  kādās no minētajām 
organizācijām (Liepājas pilsētas plašsaziņas līdzekļos, muzejā, bibliotēkā u.c.), veiksmīgi pildot 
amata pienākumus un izmantojot studiju laikā iegūto, un turpinot sadarbību ar augstskolu.  

Absolventu aptaujas notikušas regulāri, taču respondentu skaits ir ļoti niecīgs (ppamatā 1–
3 absolventi gadā), līdz ar to nav iespējams izdarīt pamatotus secinājumus. Tie absolventi, kas 
piedalījušies aptaujā, pozitīvi atsaukušies par studiju programmu, vēlējušies ieteikt programmu 
citiem. Kā viens no būtiskākajiem ieteikumiem izskan aicinājums piesaistīt studentus, reklamējot 
studiju programmu. 

 



 

2.7. Sniegt novērtējumu par studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējām, izmantoto 
iespēju skaita dinamiku un mobilitātes laikā apgūto studiju kursu atzīšanu. 
Studiju programmā “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” sešas studentes izvēlējušās 

studiju apmaiņas iespējas – Maincas Universitātē, Viļņas Universitātē, Stokholmas universitātē. 
Pārskata periodā programmā nav bijis ienākošās mobilitātes studentu. 

Galvenie argumenti, kāpēc nepietiekami izmantotas mobilitātes iespējas: kopš angļu valodas 
kā dominējošās valodas nostiprināšanās baltu valodu studentiem ir radušās problēmas izvēlētajā 
partneraugstskolā – otras baltu valodas vidē – apgūt šo otru baltu valodu (latviešu vai lietuviešu). 
Nelielā pieprasījuma dēļ valodu kursi domāti tikai Erasmus+ studentiem, tiek īstenoti ar angļu 
valodas palīdzību. Piemēram, ja baltu filoloģijas students dodas uz Stokholmas vai Viļņas 
universitāti, viņš latviešu un lietuviešu valodas studijās var sasniegt pamatzināšanu līmeni, līdz ar 
to nacionālās filoloģijas studijās, kas ir viņa apguves mērķis, nav iespējams sasniegt vērā ņemamus 
rezultātus. Starptautiska līmenī baltistikas studijās ir studentu mobilitātes problēma, taču daļēji to 
iespējams kompensēt ar mācībspēku mobilitāti. 

  
3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums  
3.1. Novērtēt resursu un nodrošinājuma (studiju bāzes, zinātnes bāzes (ja attiecināms), 

informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), materiāli tehniskās bāzes un finansiāli bāzes) 
atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un studiju rezultātu 
sasniegšanai, sniegt piemērus. Veicot novērtējumu iespējams norādīt atsauci uz II. daļas 
3. nodaļas 3.1.- 3.3. kritērijos sniegto informāciju. 

 
Visas “Valodu un kultūras studiju” virziena programmas izmanto vienotu resursu bāzi. Tās 

apraksts pieejams II. daļas 3. nodaļas 3.1.- 3.3.punktos. 
 

3.2. Studiju un zinātnes bāzes, tajā skaitā resursu, kuri tiek nodrošināti sadarbības ietvaros 
ar citām zinātniskajām institūcijām un augstākās izglītības iestādēm, novērtējums 
(attiecināms uz doktora studiju programmām). 

  
4. Mācībspēki  
4.1. Mācībspēku sastāva izmaiņu analīze un novērtējums par pārskata periodu, to ietekme 

uz studiju kvalitāti. 
Lai nodrošinātu studiju procesa un satura nemainīgi augstu kvalitāti, par kvalitātes 

nodrošināšanas kritērijiem galvenokārt noteikti: studiju satura atbilstība programmas izvirzītajiem 
mērķiem,  darba tirgus prasībām un nozares attīstības tendencēm. Regulāra ir studiju programmā 
iesaistīto mācībspēku atbilstības analīze. Tās izvērtējuma pamatā –  dati no mācībspēku 
zinātniskās darbības ikgadējiem pārskatiem,  studentu apmierinātības aptaujas, informācija par 
radošajiem sasniegumiem.  

Mācībspēku sastāva izmaiņas notikušas vairāku iemeslu dēļ: 
1) saistībā ar jaunu kursu iekļaušanu (pievienojot komunikācijas sadaļas un lietuviešu 

valodas kursus),  
2) vecākajiem kolēģiem pensionējoties un iesaistoties darbā maģistra programmas 

“Rakstniecības studijas” absolventiem (Vēsma Lēvalde, Sigita Ignatjeva). 
Informācija par studiju programmā iesaistītajiem mācībspēkiem ir atrodama II.3.6. 

 
4.2.Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku (akadēmiskā personāla, 

viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesasistentu) 
kvalifikācijas atbilstības studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un normatīvo 



 

aktu prasībām novērtējums. Sniegt informāciju par to, kā mācībspēku kvalifikācija 
palīdz sasniegt studiju rezultātus. 

 
Studiju virzienā strādājošo docētāju kvalitatīvais sastāvs atbilst Augstskolu likumam un 

Ministru kabineta prasībām Nr. 512. Studiju virziena realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla 
kvalifikācija ir atbilstoša akadēmiskajai studiju programmas specifikai un īstenošanas 
nosacījumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām izglītības jomā. Mācībspēku atlases kritēriji ir: 

1) mācībspēku kvalifikācijas atbilstības normatīvo aktu noteiktajām prasībām; 
2) zinātniskās pētniecības virziena/interešu atbilstība studiju programmas/kursa saturam; 
3) dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un pētnieciskajos projektos; 
4) atbilstošas valsts valodas un svešvalodu zināšanas; 
5) vismaz 2 starptautiski recenzētas publikācijas par pēdējiem 6 gadiem. 

Mācībspēki ir profesionāļi savā zinātnes nozarē, kas apliecinājuši savu kompetenci nozares 
pētniecībā un e-vides izmantošanā studiju procesā, kā arī piedalījušies projektos.  

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti arī viesdocētāji, nodrošinot atsevišķu studiju kursu 
daļu docēšanu angļu un lietuviešu valodā. Īpaši nozīmīga ir Klaipēdas universitātes docētāju, 
humanitāro zinātņu doktoru iesaistīšanās lietuviešu valodas apguves kursos. 

Detalizētākas ziņas par iesaistīto mācībspēku atbilstību norādītajiem izvēles 
kritērijiem  atrodamas mācībspēku biogrāfijās. 

Pārskata periodā programmā notikušas vairākkārtīgas izmaiņas, un būtiskas  izmaiņas ir vēl 
procesā, jo līdz 2021./2022. st. g. uzņemšanai ar programmu “Skolotājs” ir salāgota jau pirmo trīs 
studiju gadu norise. Kopīgi īstenojamie kursi – 20 – 24 KRP gadā, taču tas neatspoguļojas 
pašreizējā pašnovērtējuma ziņojumā. Līdz ar to mācībspēku īpatsvara uzskaite un analīze šajā 
periodā nav lietderīga.  
 
4.3. Informācija par doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 

personāla zinātnisko publikāciju skaitu pārskata periodā, pievienojot svarīgāko 
publikāciju sarakstu, kas publicētas žurnālos, kuri tiek indeksēti datubāzēs Scopus vai 
WoS CC. Sociālajās zinātnēs un humanitārajās un mākslas zinātnēs var papildus skaitīt 
zinātniskās publikācijas žurnālos, kas tiek indeksēti ERIH+ (ja piemērojams). 

4.4. Informācija par doktora studiju programmas īstenojošā iesaistītā akadēmiskā personāla 
iesaisti pētniecības projektos kā projekta vadītājiem vai galvenajiem izpildītājiem/ 
apakšprojektu vadītājiem/ vadošajiem pētniekiem, norādot attiecīgā projekta 
nosaukumu, finansējuma avotu, finansējuma apmēru. Informāciju sniegt par pārskata 
periodu (ja attiecināms). 

 
4.5.Sniegt piemērus akadēmiskā personāla iesaistei zinātniskajā pētniecībā un/vai 

mākslinieciskajā jaunradē gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī (studiju programmas 
saturam atbilstošajās jomās) un iegūtās informācijas pielietojumam studiju procesā. 

Studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” akadēmiskā personāla 
iesaistīšanās vietēja un starptautiska līmeņa zinātniskajā pētniecībā notiek, izstrādājot un 
publicējot starptautiski citējamas publikācija un monogrāfijas, piedaloties starptautiskās un vietēja 
mēroga zinātniskās konferencēs un semināros, organizējot HMZF starptautiskās zinātniskās 
konferences, sagatavojot izdošanai un publicējot HMZF turpinājumizdevumus, izstrādājot 
pētījumu projektu pieteikumus, darbojoties apstiprinātajos projektos. Vairāki no docētājiem ir 
starptautisko zinātnisko turpinājumizdevumu atbildīgie redaktori (Edgars Lāms, Diāna 
Laiveniece, Linda Lauze, Zanda Gūtmane), starptautisko zinātnisko konferenču organizētāji 
(Linda Lauze, Anita Helviga, Edgars Lāms, Diāna Laiveniece u.c.). Mācībspēki intensīvi izstrādā 
un publicē valstiskā mērogā atzītas monogrāfijas (Benedikts Kalnačs, Diāna Laiveniece, Edgars 



 

Lāms, Zanda Gūtmane). Papildinošs šīs darbības aprakstīts pieejams Virziena ziņojuma 6.4. 
punktā. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības integrācija studiju procesā izpaužas kā viņu 
publikācijās atspoguļotās metodoloģiskās pieejas un secinājumu izmatošana, atbilstošu  bakalaura 
darbu tēmu piedāvājums studentiem un studējošo iepazīstināšanā ar pētniecības metožu 
izmantojumu šo darbu izstrādē. Uz pakāpenisku iekļaušanos zinātniskās darbības aktivitātēs 
orientēti arī programmas studenti. Viena no bakalaura programmu prasībām, ir bakalaura darba 
pētniecisko ideju aprobācija referāta formā zinātniskā konferencē.   

Kā īpaša programmas pētnieciskās sadarbības joma, kura atstāj būtisku ietekmi uz studiju 
procesu, minama sadarbība baltistikas studiju ietvaros visā Eiropā. Tā īpaši aktivizējusies kopš 
2015./2016. st. gada, īstenojoties docētāju mobilitātes un pētniecisko kontaktu attīstīšanā. 
Viesdocētāju piemēri baltistikas jomā – Pēteris Vanags, Laimute Balode, Alvīds Butkus, Regīna 
Kvašīte u.d. c. Studiju procesā nozīmīgs ir  2015. gadā noslēgtais sadarbības līgums ar Klaipēdas 
Universitāti, bijušie un jaunie Erasmus+ sadarbības līgumi: ar Poznaņas Universitāti, Ščecinas 
Universitāti un Varšavas Universitāti Polijā, ar Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Universitāti 
Vācijā, Stokholmas Universitāti Zviedrijā, Helsinku Universitāti Somijā, Šauļu Universitāti 
Lietuvā. 2016./2017. st. gadā aktualizējusies sadarbība arī ar baltistikas centriem Varšavas 
Universitātē, Poznaņas universitātē, Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Universitāti. Baltistikas 
centru sadarbības finansiālo atbalst sniedz gan Erasmus+ divpusējie līgumi, gan atsevišķas 
Nordpluss projektu iespējas, gan Lietuvas valsts ESF projekts “Užsienio baltistikos centrų ir 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas” (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-
0002). Tā ietvaros notikusi produktīva abpusēja mobilitāte (Aurēlija Mīkolaitīte, Zanda Gūtmane 
u.c.). Studentiem bijusi iespēja piedalīties lietuviešu valodas skolās. Vairāk informācijas par 
projekta darbībām un rezultātiem sk.: www.baltnexus.lt.    

2017./2018. st. gadā noslēgti sadarbības līgumi ar Vītauta Dižā universitāti (Vytauto Didžiojo 
universitetas, Lietuva), Lietuviešu literatūras un folkloras institūtu (Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, Lietuva) par zinātnisko sadarbību, mobilitāti un starptautiskās zinātniskās 
konferences „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” kopīgu organizēšanu. 
Minētās institūcijas piedalījušās konferences organizēšanā. Studenti ir aktīvi starptautisko 
zinātnisko konferenču apmeklētāji, kā arī bieži vien tiek iesaistīti organizatorisko jautājumu 
risināšanā. 

Studenti nereti tiek iesaistīti pētniecības projektos, kas palīdz jau studiju laikā attīstīt 
padziļinātas pētniecības prasmes, piemēram, VPP Latviešu valoda projekts Latviešu valoda, VPP 
Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība, FLPP Latviešu zinātnes valoda 
intralingvālā aspektā. 

2018./2019. st. g. LiepU uzsākts Erasmus+ projekts (No 2018-1-LV01-KA107-046886, 
projekta koordinators Patriks Morevs) – sadarbība ar Čečenijas Valsts Pedagoģijas universitāti. 
2019./2020. st. g. studiju programmas „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” studentes 
iesaistījušās „Čečenu – krievu – angļu – latviešu vārdnīcas” izveidē. 

Akadēmiskā personāla iesaiste zinātniskajā darbībā un mākslinieciskajā jaunradē rezultējas 
arī dauzdveidīgos ārpusstudiju pasākumos. Lielā mērā to veicina HMZF akadēmiskā personāla 
iesaiste Liepājas kultūras norisēs, ciešā saikne ar SIA “Via Cultura” “Piejūras pilsētu literāro 
akadēmiju” (PPLA, vadītāja L. Zulmane), kas organizē daudzveidīgus pasākumus – lekcijas, 
seminārus, literāros lasījumus, tikšanās ar rakstniekiem, meistarklases. Regulāra ir programmas 
studentu iesaiste ikgadējos Dzejas dienu pasākumos. Piemērs ieskatam: Sadarbībā ar “Piejūras 
pilsētu literārā akadēmiju” 2018./2019. st. g. īstenotie pasākumi:  

07. 09. 2019. „Dzejas Vertikāle” (dzejas lasījumi Liepājas Trīsvienības katedrālē) 
10. 09. 2019. Dzejas dienu pasākums „Dzejas sports Liepājas Raiņa 6. vidusskolā” – piedalās 
skolu komandas  
11. 09. 2019. Literāri muzikāls sarīkojums “Tas nav tikai vārds. Jānim Peteram – 80” 
Promenādes viesnīcas Hika spīķerī 
12.09. 2019. Seminārs “Autors. Teksts. Lasītājs” – piedalās Iveta Ratinīka un Anna Auziņa 



 

13. 09. 2019. Tikšanās ar dzejniecēm Ivetu Ratinīku un Annu Auziņu 
Studenti šajos pasākumos var piedalīties atkarībā no interesēm. 
Veicinot programmas praktiskās ievirzes attīstību, studenti izstrādā mikropētījumus, raksta 

publicistiskas un kritiskas ievirzes rakstus, kurus piedāvā publicēšanai reģionālajos plašsaziņas 
līdzekļos. Studenti tiek veicināti veidot publikācijas LiepU un RISEBA studentu publikāciju 
vietnei “Karakuda”.  
 
4.6. Mācībspēku sadarbības novērtējums, norādot mehānismus sadarbības veicināšanai, 

studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes nodrošināšanā. Norādīt arī studējošo un 
mācībspēku skaita attiecību studiju programmas ietvaros (pašnovērtējuma ziņojuma 
iesniegšanas brīdī). 
 

Studiju programmā nodarbinātie mācībspēki sadarbojas gan zinātnisko aktivitāšu 
organizēšanā (skat. 4.5.), gan arī studiju kursu satura izstrādē un informācijas apmaiņā par 
aktualitātēm nozarē – tiekoties nozares formālajos pasākumos, starptautiskās konferencēs, 
semināros, radošajos un citos tīklošanās pasākumos. Sadarbība notiek gan vietējā, gan 
starptautiskā līmenī – ar akadēmisko vidi, jomas profesionāļiem, darba vidi. Precīzi šī darbība 
aprakstīta Virziena ziņojuma 6.4. punktā. 

Sadarbības veicināšana notiek, iesaistoties akadēmiskajam, administratīvajam 
un  palīgpersonālam – daloties informācijā par tīklošanās pasākumiem, projektu pieteikumu 
iespēju aktualizēšanu, veidojot interešu grupas projektu izstrādei un īstenošanai, darbojoties 
pētnieku grupās, veicot kopīgus pētījumus, reflektējot par pieredzi konferencēs un ievirzes 
semināros, radošas ievirzes pasākumos. Studiju programmā mācībspēku sadarbības veicināšana 
notiek, attīstot sadarbību vertikālā un horizontālā līmenī. 
  



 

Studiju programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” raksturojums 
 

1. Studiju programmas raksturojošie parametri  
1.1. Izmaiņu studiju programmas parametros, kas notikušas kopš iepriekšējās studiju 

virziena akreditācijas lapas izsniegšanas vai studiju programmas licences izsniegšanas, 
ja studiju programma nav iekļauta studiju virziena akreditācijas lapā, apraksts un 
analīze. 

 
Studiju programmas mērķis:  
dot studējošajiem iespēju iegūt pamata akadēmisko izglītību un humanitāro zinātņu 

bakalaura grādu angļu un franču valodu un kultūras studijās vai angļu un krievu valodu un kultūras 
studijās, vai angļu un latviešu valodu un kultūras studijās, vai angļu un spāņu valodu un kultūras 
studijās, veicinot teorētisko zināšanu, patstāvīgas pētniecības iemaņu un prasmju apguvi Eiropas 
valodu un kultūras studiju jomā un nodrošinot iespēju sagatavoties patstāvīgai profesionālai 
darbībai jomās, kurās nepieciešamas Eiropas valodu – angļu un franču vai krievu, vai latviešu, vai 
spāņu, vai vācu – lietojuma prasmes (līdz C1 līmenim) un kompetences kultūrā. 

 Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti:  
Studiju rezultātā tiek iegūts augstākās izglītības diploms – bakalaura diploms, akadēmiskais 

grāds – humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un franču valodas un kultūras studijās vai 
humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un krievu valodas un kultūras studijās, humanitāro 
zinātņu bakalaura grāds angļu un latviešu valodas un kultūras studijās, humanitāro zinātņu 
bakalaura grāds angļu un spāņu valodas un kultūras studijās, vai humanitāro zinātņu bakalaura 
grāds angļu un vācu valodas un kultūras studijās. 

 Pēc obligātās izvēles apguves studenti iegūst zināšanas un izpratni humanitārajās zinātnēs 
(kultūras studijās, filozofijā, latviešu valodā, pasaules literatūrā) un iegūst angļu valodas lietojuma 
prasmes, tulkošanas pamatprasmes, zināšanas angļu literatūrā un kultūrā, pētniecības darba 
iemaņas, starpkultūru komunikācijā nepieciešamās komunikatīvās un sociālās prasmes, radošas un 
kritiskas domāšanas iemaņas. 

Ierobežotās izvēles kursu apguves rezultātā studenti iegūst valodas lietojuma prasmes otrajā 
izvēlētajā Eiropas valodā (franču vai krievu, vai latviešu, vai spāņu, vai vācu), tulkošanas 
pamatprasmes, iegūst zināšanas attiecīgajā literatūrā un kultūrā, kā arī nostiprina starpkultūru 
komunikācijā nepieciešamās komunikatīvās un sociālās prasmes. 

Atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai  bakalaura grāda 
ieguvējs spēj: 

1) parādīt humanitāro zinātņu, angļu un franču vai krievu, vai latviešu, vai spāņu, vai vācu 
valodu un kultūras pamata un specializētās zināšanas, kā arī šo jomu svarīgāko jēdzienu 
izpratni; 

2) izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu un 
pētniecisku darbību svešvalodu un kultūras jomā; 

3) analizēt, sintezēt un novērtēt informāciju; 
4)  lietot zinātniskās teorijas un atziņas, pārvaldīt pētniecības metodoloģiju cittautu, 

sastatāmajā un lietišķajā valodniecībā un kultūras studijās; 
5) patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, turpināt savu izglītošanos un profesionālo pilnveidi, 

parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā un uzņemties atbildību un iniciatīvu.   
 
2.3.  Uzņemšanas noteikumi  

1. tabula 
 

Studiju 
programma 

Iegūstamais 
grāds un/vai 
kvalifikācija  

Uzņemšanas 
prasības personām, 

kuras vidējo 

Uzņemšanas prasības 
personām, kuras 
vidējo izglītību 

ieguvušas pirms 2004. 

Priekšrocī
bas 

 


