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Pārskatā lietotie LiepU struktūrvienību nosaukumu saīsinājumi 

 
Fakultātes  
DIF – Dabas un inženierzinātņu fakultāte 
HMZF – Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte 
PSDF – Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte  
VSZF – Vadības un sociālo zinātņu fakultāte 
 
Fakultāšu centri un laboratorijas 
LC – Logopēdijas centrs (PSDF) 
MPLab – Mākslas pētījumu laboratorija (HMZF) 
MTC – Mūzikas terapijas centrs (PSDF) 

 
Zinātniskie institūti  
DITI – Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts 
IZI – Izglītības zinātņu institūts  
KHI – Kurzemes Humanitārais institūts 
VZI – Vadībzinātņu institūts 
 
Zinātnisko institūtu centri  
SPC – Socioloģisko pētījumu centrs (IZI) 
VPC – Vides pētījumu centrs (DITI) 
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1. PAMATINFORM ĀCIJA 

 Liepājas Universitāte (LiepU) dibināta 1954. gadā uz Skolotāju institūta bāzes. Tās 
sākotnējais nosaukums - Liepājas Pedagoģiskais institūts. Kopš 1998. gada - Liepājas 
Pedagoģijas akadēmija. 2008. gada 2. jūlij ā Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludināja 
likumu "Par Liepājas Universitātes Satversmi" un no 16. jūlija Latvijā tapa par vienu universitāti 
vairāk. 

 LiepU ir Kurzemes reģiona augstākās izglītības, zinātnes un kultūras centrs, kas sniedz 
ieguldījumu reģiona attīstībā Latvijas un starptautiskā kontekstā. 
 
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 Vērt ības: cilvēks. Sadarbība. Izaugsme. Latvija. 
 
LiepU Virsm ērķis 
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.  
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Izmaiņas LiepU struktūrā 2016.gadā 
 
 LiepU sastāvā bija 4 fakultātes, 4 zinātniskie institūti, kā arī 3 centri un viena pētniecība 
slaboratorija.  
 Lai veicinātu pētniecības resursu konsolidāciju LiepU Senāts 26.09.2017. pieņēma 
lēmumu, ar 2016. gada 1. oktobri iekļaut Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta sastāvā 
Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centru. 31.10.2016. Senāts pieņēma lēmumu 
Socioloģisko pētījumu centru pievienot Izglītības zinātņu institūtam un Vides pētījumu centru 
pievienot iekļaut Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta.  
 Pārskata periodā ir veiktas izmaiņas arī citu struktūrvienību padotības maiņa - ar 2016. 
gada 1. oktobri mainīta pārraudzība – no rektora pakļautības uz prorektora pakļautību – šādām 
LiepU struktūrvienībām: Ārzemju sakaru daļa – studiju prorektora pakļautībā; Bibliotēka – 
Zinātnes prorektora pakļautībā; Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorija – Saimniecības 
prorektora pakļautībā. 
 

1.attēls. LiepU struktūra 
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2. GADA IEVĒROJAMĀKIE NOTIKUMI UN DARB ĪBAS 
 
15.01.2016. Piejūras pilsētu literārās akadēmijas 
aktivitāte - Prozas laureātu lasījumi. Savus darbus 
lasīja konkursa “Kurzemes prozas lasījumi 2015” 
galvenās balvas ieguvēja Jana Egle un konkursa 
laureāti Undīne Arāja, Evija Zāģere, Iveta 
Salgrāve un Ēriks Vilsons. Jāatzīmē, ka J. Egle 
pagājušā gada izskaņā Rīgā festivālā “Prozas 
lasījumi 2015” saņēma žūrijas balvu, radošo 
atvaļinājumu Baltijas Rakstnieku un tulkotāju 
centrā Visbijā, kā arī speciālbalvu no e-grāmatu 
abonēšanas servisa “Fabula”.  
 
20.01.2016. LSPA doktorante, Liepājas 
Universitātes pasniedzēja Helēna Vecenāne 
aizstāvēja doktora disertāciju pedagoģijas doktora 
grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē par tēmu  
„Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un 
paradumu veidošanās mijsakarības”. Tajā autore 
veikusi studentu veselības, ēšanas paradumu, 
dažādu fizisko aktivitāšu, interešu un attieksmes 
pret veselīgu dzīvesveidu zinātnisko izpēti, kā arī 
izstrādājusi Veselību veicinošu integrētu fizisko 
aktivitāšu vadlīnijas augstskolu sporta jomas 
mācībspēkiem darbam ar studentiem. 
 
22.01.2016. Notika 2015./2016. studiju gada 
ziemas izlaidumi Dabas un inženierzinātņu 
fakultātes, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes, 
kā arī Vadības un sociālo zinātņu fakultātes 
absolventiem. Universitātes diplomus saņema 
maģistra studiju programmu “Ekotehnoloģijas”, 
„Informācijas tehnoloģija”, „Vadības zinības” un 
nepilna laika bakalaura studiju programmu 
„Biznesa un organizāciju vadība” un „Kultūras 
vadība” absolventi, kāarī nepilna laika bakalaura 
studiju programmu “Skolotājs” un “Sociālais 
darbinieks” absolventi. 
 
17.02.2016. Liepājas Universitātē atklāti 
Humanitāro un mākslas zinātņu žurnāla „Scriptus 
Manet” pirmie divi numuri. Atklāšanas pasākumā 
piedalījās žurnāla veidotāji un Liepājas skolu 
skolotāji, kuri dāvanā saņēma zinātniskā žurnāla 
eksemplāru. 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne 
Zanda Gūtmane atzīmēja: „Zinātniskā žurnāla 
iznākšana ir labs piemērs tam, ka, izvirzot mērķus, 
var panākt labu rezultātu.” Atklāšanas pasākuma 
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gaitā par žurnāla tapšanas procesu runāja veidotāji, tika lasīti fragmenti no zinātniskajiem 
rakstiem, pierādot to, ka zinātne var būt ne tikai sarežģīta un garlaicīga, bet arī jautra. Svarīga 
loma bija atvēlēta arī pasākuma viesiem – skolotājiem, atzīstot, ka skolotājs un universitātes 
lektori dara vienu un to pašu sarežģīto darbu – audzina un veido personību. 
 
07.03.2016.-18.03.2016. Liepājas Universitātē notika 
ikgadējās Zinātnes un radošuma dienas. Dažādus seminārus, 
lasījumus, konferences, izstādes un radošos pasākumus bija 
aicināts apmeklēt ikviens interesents. Notika Kristofera 
Heila (Christopher Hales) lekcija “Sociālā mijiedarbība 
kino medijā”,Atv ērto durvju diena Socioloģisko pētījumu 
centrā, Ivetas Tumaščikas lekcija “Plaģiātisms studentu 
noslēguma darbos”, Alda Allika vieslekcija 
“Uzņēmējdarbība un tiesvedība”, Karjeras diena Liepājas 
vidusskolēniem, Gitas Girņus seminārs “Folkloras tūrisms 
Liepājā”, Maikla Radina (Michael Radin) vieslekcija 
“Ainavu fotogrāfija”, seminārs “Balss un profesionālā 
komunikācija”. Vzinātnes un radošuma dienu ietvaros notika radošais vakars „Kūrmājas 
lasījumi”, Kustību svētki, Psiholoģijas darbnīca un E-prasmju nedēļas aktivitātes. 
 
17.– 18.03.2016. notika 22. starptautiskā zinātniskā 
konference „Aktuālas problēmas literatūras un 
kultūras pētniecībā”, kuru rīko Liepājas 
Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. Divu 
dienu garumā tematiski daudzveidīgajās sēdēs ar 
referātiem uzstāsies gan jaunie zinātnieki, gan savu 
zinātņu nozaru vadošie pētnieki literatūrzinātnē, 
folkloristikā, teātra un kino teorijā un vēsturē, 
klasiskajā un populārajā kultūrā. Paredzamas  arī 
spraigas diskusijas pēcreferātu debatēs un kuluāru 
sarunās. Konferencē līdzās Latvijas zinātniekiem referēs arī zinātnieki no Lietuvas, Polijas, 
Itālijas un Turcijas.  
 

23.03.2016. Notika Kurzemes reģiona 7. skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu lasījumi,  kuros 
piedalījās vairāk nekā simts skolēnu no Kurzemes 
skolām.Atklāšanas pasākumā skolēniem veiksmi 
vēlēja gan Liepājas Universitātes zinātnes 
prorektore Ieva Ozola, gan rektora vietas izpildītāja 
Māra Zeltiņa, novēlot nebaidīties no kļūdām, jo 
nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Lasījumi 
notika 16 sekcijās, kurās Liepājas Universitātes 
pedagogi un attiecīgās nozares speciālisti klausījās 
skolēnu zinātniski pētnieciskā darba prezentāciju un uzdeva jautājumus.  
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19.-20.05.2016. Liepājas Universitātē 2016. gada 19., 
20. maijā aizvadīta 19. Starptautiskā zinātniskā 
konference Sabiedrība un kultūra: lokālais un 
globālais. Konferenci organizēja Liepājas 
Universitātes Socioloģisko pētījumu centrs, Vadības 
un sociālo zinātņu fakultāte un Dabas un 
inženierzinātņu fakultāte sadarbībā ar Lietuvas 
Izglītības zinātņu universitāti kā arī ar jau trešo gadu 
pēc kārtas rodot sadarbības iespējas ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” 
struktūrvienību “Liepājas muzejs”. Dalību konferencē bija pieteikuši sešu valstu pārstāvji pāri 
par 80 dalībniekiem no 6 valstīm. 

21.05.2016. Muzeju nakts pasākumos Muzeju naktī, pie Liepājas Universitātes skatītājus 
priecēja par tradīciju topošais LiepU Tautas deju 
kolektīva “Banga” un vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Bandzenieki” dižkoncerts. Koncertā piedalījās arī 
LiepU deju kolektīvu draugi Liepājas Bērnu un 
jaunatnes centra jauniešu deju kolektīvs “Spārni”,  
Liepājas Katoļu pamatskolas sākumskolas vecuma 
TDK “Ritenītis” deju grupa “EastWinddance”. Sporta 
dejas demonstrēja LiepU studenti un absolventi. Visa 
vakara garumā pie LiepU un tās vestibilā bija skatāma 
izstāde “Atvērtā laboratorija”. Studenti aicināja 
Muzeju nakts apmeklētājus baudīt arī viņu radītās 
īsfilmas. Tam tika atvēlēta telpa kino baudītājiem. Jauno mediju mākslas darbos varēs vērot gan 
gaismas, gan skaņas spēles. 

27.05.2016. Liepājas Universitātē aizvadīta 
universitātes Padomnieku Konventa un Senāta kopīgā 
sēdē, kurā tika uzklausīta Liepājas Universitātes 
rektora amata kandidāte Dace Markus. Rektora amata 
kandidāte izklāstīja savu augstskolas attīstības 
redzējumu, uzsverot sadarbības lomu. Ar to domājot 
sadarbību skolu, pašvaldību, uzņēmēju, zinātnieku 
līmenī, neaizmirstot par starptautisko sadarbību. 
Kandidāte atzina personāla profesionalitāti, un to, cik 
svarīgi ir piesaistīt jaunos speciālistus.  
 
 
16.06.2016. Satversmes sapulce par Liepājas 
Universitātes rektori ievēlēja Dr.habil.philol. Daci 
Markus.  
02.09.2016. Liepājas Universitātē notika rektores, 
profesores Daces Markus inaugurācijas ceremonija. 
Svinīgajā ceremonijā piedalījās Izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis, Latvijas augstākās izglītības 
prominences, Liepājas domes priekšsēdētājs, 
universitātes darbinieki un citi lūgtie viesi. 
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22.06.2016. Liepājas Universitātē promocijas darbu 
zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā par tēmu 
„Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana 
pedagoģiskajā procesā” aizstāvēja un doktora grādu 
ieguva Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta 
zinātniskais asistents, Liepājas 15. vidusskolas skolotājs 
Pāvels Jurs. Promocijas darbā tika pētīta Latvijas 
jauniešu iesaistīšanās pilsoniskās aktivitātēs, tā tika 
salīdzināta ar situāciju Eiropā. Tika pētīts, kādi faktori 
ietekmē jauniešu pilsoniskās pozīcijas veidošanos un 
kāda ir paša pedagoga pilsoniskā līdzdalība.  
 
 
30.06.2016. Liepājas Universitātē sākās pirmā 
starptautiskā konference "Inovācijas un kreativitāte". 
Konferences ideja radās, veidojot sadarbību  ar 
Ročesteras Tehnoloģiju institūtu un vieslektora, 
asociētā profesora Maikla Radina ierašanos Liepājas 
Universitātē. Tā kā Maikls Radins sadarbojas gan ar 
Dabas un inženierzinātņu, gan Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāti, tad šajā konferencē tās dalībnieki no 
Latvijas, Lietuvas un ASV meklē kopīgo un atšķirīgo 
starp eksaktajām un humanitārajām zinātnēm.  
 
 

28., 29. jūnij ā un 1., 2. jūlij ā Liepājas Universitātē 
(Lielā iela 14), aktu zālē, notika 2015./2016. studiju 
gada vasaras izlaidumi, kuros diplomus saņems vairāk 
nekā 320 bakalaura un maģistra studiju programmu 
absolventi. 

 
 
 
 
21.07.2016.-23.07.2016. LiepU notika 2. Starptautiskā 
Mūžizglītības un vadības konference, kura tika 
organizēta sadarbībā ar Sakarijas Universitāti (Turcija) 
un Liepājas pilsētas domi. Konferencē dalību bija 
pieteikuši vairāk kā 200 delegātu no 18 valstīm. 
Konferences galvenais organizators bija Sakarijas 
Universitāte, kuras asociētais profesors Osmans Titreks 
ir konferences organizācijas komitejas vadītājs: 
„M ūžizglītība ir tā joma, kurā vienmēr var attīstīt 
jaunas idejas, turklāt Liepājas Universitātei ir laba 
pieredze šajā jomā. Esmu pārliecināts, ka mūsu 
sadarbība nākotnē attīstīsies, neskatoties ne uz kādiem šķēršļiem.” 
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29.07.2016. notika Mākslas plenērs „Konkrētais un 
abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā. Tēma: 
Džezs”. Tajā piedalījās 18 mākslinieki no 4 valstīm. 
Tēmas izvēles vaininieks bija Liepājas Universitātes 
pasniedzējs, tēlnieks Raimonds Gabaliņš: "Visu nedēļu 
mēs eksperimentējām un rezultāts ir redzams izstādē. 
Esam mēģinājuši noskaņoties uz džeza nots, jo džezs – 
tā ir ritmiska mūzika un improvizācija. Mēs 
improvizējam visu dzīvi – meklējam taisnākos ceļus. 
Tagad skatītāju vērtējumam ir nodota plenēra 
dalībnieku mākslinieciskā improvizācija." Plenēra 
noslēguma pasākuma apmeklētāji varēja noklausīties iedvesmojošu džeza koncertu, bet izstādē 
skatāmos, plenēra laikā tapušos darbus jau pabeigtā formā skatītāji varēs redzēt nākošā gada 
plenēra izstādē, kad mākslinieki pulcēsies jau 12. reizi. 
 
24.08.2016. Liepājas Universitātē promocijas darbu 
par tēmu „Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: 
identitāte pedagoga dzīvesdarbībā” aizstāvēja un 
pedagoģijas doktora grādu ieguva Liepājas 
Universitātes lektors Arturs Medveckis.Promocijas 
darbs ir tapis vairāk nekā desmit gadu garumā, un tā 
pamatā ir Artura Medvecka biogrāfiskajā pētniecībā 
balstītie izdevumi „LPA darbinieku dzīvesstāsti” trīs 
krājumos. Arturs Medveckis saka: „Es esmu 
uzsvēris, ka man ir būtiski tie cilvēki, kas ir bijuši 
pirms manis. Tie ir kā Lielais Kristaps, uz kuru pleciem pakāpties, lai tiktu pāri Daugavai. 
Svarīgi ir atbildēt uz jautājumu – kas mēs esam un kādi mēs esam.” 

24.09.2016. Baltu vienības dienas lasījumi Liepājas 
Universitātē šajā dienā notika „Baltu lasījumi”, kuros 
klausītājus uzrunāja Lietuvas Seima deputāts Ķēstutis 
Masulis un Latvijas Saeimas deputāts Romualds 
Ražuks. Notika diskusija par studiju un pētniecības 
sakariem starp Latviju un Lietuvu. Sarunu latviešu un 
lietuviešu valodā vadīja Liepājas Universitātes zinātnes 
prorektore Ieva Ozola, bet ar priekšlasījumu uzstājās 
Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, kā arī 
viesi no Šauļu Universitātes. Šauļu Universitātes 
kolēģe Regīna Kvašīte runāja par latviešu un lietuviešu 
dzejas tulkošanas problēmām no valodnieciskā aspekta.  

30.09.2016. Liepājā norisinājās Zinātnieku nakts. 
Liepājas Universitātē apmeklētāji varēja iepazīties ar 
zinātnes interesanto un neiepazīto pusi. Zinātnieku 
nakts pasākumi notika visās trīs universitātes ēkās. 
Īsfilmas, lasījumi, meistardarbnīcas, diskusija, spēles, 
koncerts – apmeklētājiem tika piedāvāta plaša vakara 
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programma. Zinātnieku nakts vairāk nekā 250 Eiropas un tās kaimiņu valstu pilsētās notika jau 
vienpadsmito reizi. Šo pasākumu ir iniciējusi Eiropas Komisija, lai saistošā veidā skaidrotu 
zinātnes sasniegumus sabiedrībai un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. 

13.10.2016. No 13. oktobra līdz mēneša beigām 
LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes 2. stāva 
zālē (Kr. Valdemāra ielā 4) bija skatāmas P.M. Berči 
skvēra labiekārtojuma skices. Tā kā skvērs atrodas pie 
LiepU fakultātes ēkas, konkursa komisijā piedalījās 
arī Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne Anita 
Jansone, kura sacīja: „Piedāvāti bija seši projekti, no 
kuriem žūrija apbalvoja četrus, izvēloties labāko. 
Izvēlēties bija grūti, jo katrā piedāvājumā bija kaut 
kas, kas piesaista interesi. Risinājumi bija ļoti dažādi. 
Savu izvēli izdarīju ar skatu nākotnē, vērtējot, kā tas 
iekļaujas apkārtējā vēsturiskajā vidē. ” 

25.10.2016. Liepājas Olimpiskajā centrā sākās 
Izglītības tehnoloģiju un inovāciju konference 
"LatSTE 2016 – Karjera digitālajā laikmetā". Tajā 
piedalījās vairāk kā astoņi simti pedagogu no visas 
Latvijas. LiepU rektore Dace Markus savā uzrunā 
atzīmēja informācijas tehnoloģiju studiju iespējas 
universitātē, kā arī, uzsverot tehnoloģiju nozīmi, 
vēlēja: "Es ceru, ka skolotāji pratīs vizuāli pārliecinoši 
digitālā vidē parādīt, kā atšķiras sniegs, sērsna un 
salna. Pratīs arī iziet dabā un saprast, kā tās tiešām 
atšķiras." 
 

15.11.2016. tika parakstīts Liepājas Universitātes 
pirmais sadarbības līgums ar Kurzemes pašvaldībām – 
Saldus pašvaldību. Saldus domes priekšsēdētājas 
vietnieks Didzis Konuševskis, parakstot līgumu,  bilda: 
„Liepājas Universitātei gribu novēlēt mūsdienīgas 
studiju programmas un gudrus jauniešus, kas te studē.” 

 

 

26.11.2016. Ar vērienīgu pasākumu savu 20. jubileju 
atzīmēja Liepājas Universitātes Studentu padome.  
Pasākuma gaitā atmiņās tika izstaigāti visi divdesmit 
gadi, savās pārdomās, pieredzē un vēlējumos dalījās 
bijušie Studentu padomes vadītāji un aktīvisti. Studentus 
sveica Liepājas Universitātes rektore Dace Markus: 
„Paldies par labu darbu, aktivitāti, atvērtību, iniciatīvu, 
patriotismu, uzticību Liepājas Universitātei un Latvijai!”  
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08.12.2016. Liepājas pārstāvniecībā Rīgā notika 
Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu 
žurnāla „Scriptus manet”, kuru izdod Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais 
institūts, pirmo trīs numuru prezentācijas pasākums. Uz 
pasākumu kuplā skaitā bija pulcējušies žurnālā 
pārstāvēto nozaru – valodniecības, literatūrzinātnes un 
mākslas – vadošie speciālisti Latvijā.  

 
 

13.12.2016. Liepājas Universitātes Pedagoģijas 
zināt  nes nozares promocijas padomes sēdē Lāsma 
Ulmane - Ozoliņa aizstāvēja darbu par tēmu 
"Tehnoloģiskais atbalsts mācīšanās, sadarbojoties 
pedagoģiskās pieejas īstenošanā kombinētajās 
stundās” un ieguva doktora grādu pedagoģijā. 
Darba zinātniskā vadītāja bija asociētā profesore 
Rita Ukstiņa, zinātniskā konsultante profesore 
Al īda Samusēviča. Viena no darba recenzentēm, 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 
profesore Anita Petere atzina: "Jau pusotru gadu vecs bērns ļoti labi prot rīkoties ar aplikācijām 
mobilajā telefonā, tāpēc mums ir jāsaprot, kā izmantosim tehnoloģijas, kas ienāk mūsu dzīvē. 
Pētījums palīdz radikāli mainīt uzskatus par mācībām e-vidē.” 

 
20.12.2016. Liepājas pilsētas Gada balva zinātnē. 
Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē pasniedza 
pedagoģijas doktoram Arturam Medveckim, 
kolektīvās monogrāfijas “Kurzemes rakstnieku 
silueti 4” autoru kolektīvam, habilitētajam 
filoloģijas doktoram Benediktam Kalnačam, 
inženierzinātņu doktoram Viesturam Kalniņam, 
pedagoģijas doktoriem Helēnai Vecenānei un 
Pāvelam Juram.  
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3. STUDIJAS UN MŪŽIZGL ĪTĪBA 
 
3.1. Vispār īgā informācija par studij ām 
 
Liepājas Universitātē 2016./2017.studiju gadā tika realizētas 35 studiju programmas 10. studiju 
virzienos.  
 
Studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”: 

• Profesionālā bakalaura studiju programma “Logopēdija” (kods 42141) 
• Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” (kods 42141) 
• Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumskolas un pamatskolas mācību 

priekšmetu skolotājs” (kods 42141) 
• Profesionālā maģistra studiju programma “Vispārējās izglītības skolotājs” (kods 47141) 
• Profesionālā maģistra studiju programma “ Karjeras konsultants” (kods 47142) 
• Doktora studiju programma “Pedagoģija” (kods 51142) 

 
Studiju virziens “Sociālā labklājība”: 

• Profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais darbinieks” (kods 42762) 
• Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālais darbs” (kods 47762) 

 
Studiju virziens “Veselības aprūpe”: 

• Profesionālā maģistra studiju programma “Mūzikas terapija” (kods 47722) 
 
Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”: 

• Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un organizācijas vadība” (kods 
42345) 

• Profesionālā bakalaura studiju programma “Komunikācijas vadība” (kods 42345) 
• Profesionālā bakalaura studiju programma “Kultūras vadība” (kods 42345) 
• Profesionālā maģistra studiju programma “Vadības zinības” (kods 47345) 

 
Studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”: 

• Profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma vadība un rekreācija” (kods 42812) 
 
Studiju virziens “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu 
programmas”: 

• Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 
(kods 43222) 

• Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Baltu filoloģija un kultūra” (kods 43222) 
• Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Eiropas valodu un kultūras studijas (3 gadi)” 

(kods 43222) 
• Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Eiropas valodu un kultūras studijas (4 gadi)” 

(kods 43222) 
• Akadēmiskā maģistra studiju programma “Rakstniecības studijas” (kods 45222) 
• Akadēmiskā maģistra studiju programma “Latviešu filoloģija” (kods 45233) 
• Akadēmiskā doktora studiju programma “Valodniecība” (kods 51222) 

 
Studiju virziens “Dizains”: 

• Profesionālā bakalaura studiju programma “Dizains” (kods 42214) 
• Profesionālā bakalaura studiju programma “Fotomāksla” (kods 42211) 
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• Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Jauno mediju māksla” (kods 43213) 
• Akadēmiskā maģistra studiju programma “Jauno mediju māksla” (kods 45213) 
• Profesionālā maģistra studiju programma “Māksla” (kods 47211) 
• Doktora studiju programma “Jauno mediju māksla” (kods 51213) 

 
Studiju virziens “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika”: 

• Profesionāla bakalaura studiju programma “Matemātika, fizika un datorzinātnes” (kods 
42460) 

 
Studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne”: 

• Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” (angļu) (kods 43481)  
• Profesionālā bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģija” (kods 42481) 
• Profesionālā bakalaura studiju programma “Mehatronika” (kods 42523) 
• Profesionālā maģistra studiju programma “Informācijas tehnoloģija” (47481) 
• Doktora studiju programma “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” (kods 51481) 

 
Studiju virziens “Vides aizsardzība”: 

• Profesionālā bakalaura studiju programma “Vides un atjaunojamo energoresursu 
pārvaldība un inženierija” (kods 42850) 

• Profesionālā maģistra studiju programma “Ekotehnoloģijas” (kods 47850) 
 
3.2. Studiju programmu struktūra un attīstība LiepU 
  
2016./2017. studiju gadā LiepU studijas tiek īstenotas: 

• Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 
• Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē 
• Dabas un inženierzinātņu fakultātē 
• Vadības un sociālo zinātņu fakultātē 
• Izglītības zinātņu institūtā. 

 
 2016./2017.studiju gadā laikā turpinājās darbs pie jaunu studiju programmu izveides un 
būtisko izmaiņu apstiprināšanas studiju programmās.  
 Licencēta pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs”. 
 Veiktas būtiskās izmaiņas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa un 
organizāciju vadība” tajā integrējot profesionālā bakalaura studiju programmu “Komunikācijas 
vadība”, ka apakšvirzienus “Sabiedrisko attiecību vadība” un “Ārējo sakaru vadība”. 
 Profesionālā bakalaura studiju programmas “Kultūras vadība” saturā veiktas būtiskās 
izmaiņas.  
 Profesionālā maģistra studiju programmā “Vadības zinības” veiktas būtiskās izmaiņas, lai 
personas ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību varētu iegūt profesionālo maģistra 
grādu vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā vai sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un 
uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju.  
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3.3. Uzņemšanas statistika 
 
Pilna laika pamatstudiju programmās tika saņemti 943 pieteikumi (no tiem 902 vasaras 

uzņemšanā, 41 papilduzņemšanā), bet nepilna laika pamatstudiju programmās 82 pieteikumi (no 
tiem 55 vasaras uzņemšanā, 27 papilduzņemšanā), kas ir par 16,9 % mazāk nekā 2015./2016. 
studiju gadā. Pilna laika pamatstudiju programmās noslēgti 228 studiju līgumi, nepilna laika 
pamatstudiju programmās 52 līgumi, kas ir par 17,5% mazāk nekā 2015./2016. studiju gadā.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. attēls. Saņemto pieteikumu un noslēgto līgumu skaita dinamika pilna un nepilna laika pamatstudijās. 

 
Pieteikumu statistika liecina, ka LiepU vispopulārākās studiju programmas šogad bija 

„Biznesa un organizāciju vadība” (124 pieteikumi), „Eiropas valodu un kultūras studijas (4 
gadi)” (79 pieteikumi), „Informācijas tehnoloģija” (78 pieteikumi), „Dizains” (77 pieteikumi), 
„Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs)” (69 pieteikumi), „Skolotājs (Pamatizglītības 
skolotājs)” (69 pieteikumi) un „Logopēdija” (58 pieteikumi). 

Kopējais saņemto pieteikumu skaits pilna laika maģistrantūras studiju programmās ir 195 
pieteikumi (no tiem 182 vasaras uzņemšanā, 13 papilduzņemšanā), bet nepilna laika augstākā 
līmeņa studiju programmās 12 pieteikumi (no tiem 9 pamatuzņemšanā, 3 papilduzņemšanā), kas 
ir par 32,3% vairāk nekā 2015./2016. studiju gadā. Pilna laika maģistrantūras studiju 
programmās noslēgti 142 studiju līgumi, nepilna laika maģistrantūras studiju programmās 6 
līgumi, kas ir par 29,7% vairāk nekā 2015./2016. studiju gadā.  
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3. attēls. Saņemto pieteikumu un noslēgto līgumu skaita dinamika pilna un nepilna laika maģistrantūras studijās. 

 
Visvairāk pieteikumu tika saņemts maģistra studiju programmās „Vadības zinības” (39 

pieteikumi), „Ekotehnoloģijas” (19 pieteikumi), „Sociālais darbs” (17 pieteikumi), „Vispārējās 
izglītības skolotājs 1 gads”  (16 pieteikumi). 

Noslēgto studiju līgumu skaita izmaiņas pa studiju gadiem norāda tendenci, ka 
pakāpeniski samazinās imatrikulēto skaits, kas atspoguļo situāciju valstī (ietekmējošie faktori – 
budžeta vietu skaita samazinājums, krīze, maksātnespēja, kā arī demogrāfiskais stāvoklis valstī). 
Tomēr šajā studiju gadā kopumā noslēgto studiju līguma skaits ir palicis iepriekšējā gada līmenī. 

 
4. attēls. Noslēgto studiju līgumu skaita izmaiņas pa studiju gadiem. 
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3.4. Studējošo skaita statistika 
  
 2016./2017. studiju gadā LiepU studēja 1342 studenti: pilna laika studijās – 1043, nepilna 
laika studijās – 299.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.attēls. Studējošo skaita dinamika LiepU 2008/2009 -2016/2017. 
 
Studējošo skaita sadalījums pa fakultātēm 2016./2017. studiju gadā pa fakultātēm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.attēls. Studējošo skaita sadalījuma pa fakultātēm 2016./2017.studiju gadā
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3.5. Studējošo aptaujas 
 
 Studentu aptaujas ir studiju procesa pašnovērtējuma un kvalitātes  nodrošināšanas  
sastāvdaļa. To mērķis ir noskaidrot studējošo viedokli par studijām Liepājas Universitātē, lai 
garantētu nepārtrauktu pilnveidi studiju saturam,  procesa  organizācijai  un  studiju  vides  
kvalitātei. Aptaujas stiprina atgriezenisko saikni starp studentiem un LiepU vadību un 
mācībspēkiem.  
 LiepU studentu aptaujas tiek veiktas gan centralizēti, gan fakultāšu ietvaros, lai 
nodrošinātu  pastāvīgu  informācijas  iegūšanu  no  studējošajiem,  un  tās izmantošanu studiju 
kvalitātes paaugstināšanā saskaņā ar Augstskolas likuma un citu augstāko izglītību 
reglamentējošo dokumentu prasībām. 
 LiepU tiek veiktas 3 dažādas studējošo aptaujas: vispārējā studentu aptauja, kurā ietverti 
jautājumi par studiju programmas kvalitāti, saturu, studiju procesa nodrošinājumu ar 
metodiskajiem un tehniskajiem līdzekļiem, studiju procesa organizāciju, dažāda veida apmaiņas 
programmu izmantošanu un informācijas pieejamību. Studējošiem aptaujā tiek dota iespēja 
novērtēt studiju programmas stiprās un vājās puses, kā arī dota iespēja veikt ierosinājumus 
studiju programmas un LiepU pilnveidē. Aptaujas rezultāti tiek apkopoti pa studiju programmām 
un nodoti studiju programmu direktoriem, virzienu vadītājiem un dekāniem izvērtēšanai un 
iekļaušanai studiju programmu un studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumos. LiepU darbinieku 
informēšanai tiek sagatavota kopēja prezentācija par studentu viedokļiem un tā pieejama 
kvalitātes vadība sistēmā. 
 Mācībspēku novērtēšanas aptauja notiek katru studiju gadu, kuras ietvaros katrs 
mācībspēks tiek novērtēts pēc studiju kursa apguves. Šo aptauja veic fakultātes ietvaros un katras 
fakultātes dekāns ir atbildīgs par tās norisi un par to, lai mācībspēki tiktu informēti par šis ataujas 
rezultātiem. 
 Aptauja par eksmatrikulācijas pēc paša vēlēšanās. Lai noskaidrotu iemeslus un tendences, 
kāpēc studenti nolemj pārtraukt studijas LiepU pēc pašu vēlēšanās, tiek veikta arī šo studentu 
aptauja. Aptauju veic fakultātes atbildīgie darbinieki brīdī, kad studenti raksta iesniegumu par 
eksmatrikulāciju pēc paša vēlēšanās. Rezultāti tiek apkopoti pa studiju programmām un 
fakultātēm un nodoti studiju programmu direktoriem, virzienu vadītājiem un dekāniem 
izvērtēšanai un iekļaušanai studiju programmu un studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumos. 
LiepU darbinieku informēšanai tiek sagatavota kopēja prezentācija par studentu viedokļiem un tā 
pieejama kvalitātes vadība sistēmā. 
  

3.6. Mūžizglītība 
  

Mūžizglītības nodaļa kā prioritāti savā darbībā izvirza neformālās izglītības programmas 
universitātes īstenotajos studiju virzienos personām ar jau iegūtu vidējo izglītību. 
 Mūžizglītības nodaļa jauniešu un pieaugušo nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai 
izmanto šādas trīs pamataktivitātes:  

- profesionālās pilnveides/ profesionālās kompetences/ profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programmu izstrāde un īstenošana,  

-  dalība projektos un atklātos iepirkumu konkursos; 
- sabiedrībai aktuāla ikgadēja lekciju cikla Mazā Akadēmija izstrāde un īstenošana. 
Izstrādājot profesionālās pilnveides/profesionālās kompetences/kvalifikācijas pilnveides 

programmas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām tās saskaņojamas ar kādu no ārējām 
institūcijām, piemēram, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo 
organizāciju savienību. Pašlaik tiek realizētas šādas programmas. 
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Profesionālās pilnveides programmas 
• “C”kategorijas sporta speciālistu pilnveide, 320 stundas, kods 30P 813 01 1, lic. Nr.P-

14982 
• Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu 

diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam), 72 stundas, saskaņots 08.04.2016. 
• Bērnu aprūpes pamati, 40 stundas, kods 30P 761 01 1, iesniegta licences saņemšanai. 
• Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, 160 stundas, kods 30P 225 00 

1, iesniegta licences saņemšanai. 
 
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas 

• Mājturības un tehnoloģijas priekšmeta saturs un didaktika pamatizglītībā (5.-9.klase)- 
160 stundas, saskaņots 02.10.2015. 

• Izglītības iestādes bibliotekārs- 72 stundas, saskaņots 24.08.2015. 
• Pedagoģija 72/100- stundas, saskaņots 24.08.2015.,03.06.2016. 
• Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām 

pirmsskolas izglītības iestādē 72- stundas, saskaņots 24.08.2015. 
• Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem-80 

stundas, saskaņots 10.06.2014. 
• Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības 

traucējumiem)-96 stundas, saskaņots 23.01.2013. 
• Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika darbā ar 5-6 gadīgiem bērniem-80 stundas, 

saskaņots 02.06.2015. 
• Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika- 80/120 stundas, saskaņots 02.06.2015. 
• Datorika(informātika).Pamatizglītības datorikas (informātikas)skolotājs-160/240 stundas, 

saskaņots 02.06.2015. 
• Datorika(informātika).Pamatizglītības pirmā posma (1-6) datorikas (informātikas) 

skolotājs-160/ stundas, saskaņots 02.06.2015. 
• Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” saturs un didaktika-160/240 stundas, saskaņots 

03.06.2016. 
 
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas 
 Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā-40 
stundas tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, psihologiem, Valsts policijas amatpersonām, 
ieslodzījumu vietu darbiniekiem, Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, valsts un pašvaldību 
speciālistiem, saskaņota 22.04.2016. 
 Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā-24 
stundas tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, psihologiem, Valsts policijas amatpersonām, 
ieslodzījumu vietu darbiniekiem, Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, valsts un pašvaldību 
speciālistiem, saskaņota 09.12.2016. 

Mūžizglītības nodaļas dalība projektos un atklātos iepirkumu konkursos ir viens no 
veidiem, lai nodrošinātu īstenoto programmu atbilstību darba tirgus prasībām un veicinātu 
inovatīvu, uz zināšanu sabiedrību orientēta mūžizglītības piedāvājuma radīšanu. 

Dalība atklāto iepirkumu konkursos (publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
vai konkrētu institūciju mājas lapās) veicina sadarbību ar darba devējiem un paplašina piedāvāto 
mūžizglītības aktivitāšu skaitu. Veiksmīga sadarbība mūžizglītības jautājumu risināšanā 
izveidojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Kultūras ministriju, 
LIAA, VIAA, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, nozaru profesionālajām asociācijām, 
pašvaldībām. 
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Populārzinātniskais lekciju cikls “Mazā akadēmija” notiek no 2006. gada un šobrīt jau 
ieguvis Mūžizglītības nodaļas zīmola statusu. Lekciju ciklam ir īpaša loma LiepU darbībā, jo tā 
ietvaros pilsētas un novadu iedzīvotājiem bez maksas tiek piedāvāts apmeklēt aktuālas un 
pieprasītas populārizglītojošas lekcijas par dažādām tēmām, sākot no personiskās un beidzot ar 
profesionālās pilnveides tēmām. 

Mazās akadēmijas lekciju tēmas, ņemot vērā pieprasījumu, var tikt piedāvātas apgūt 
padziļināti neformālo izglītību programmu veidā. 

Līdztekus jau esošajam profesionālās pilnveides programmu piedāvājumam izglītības, 
pedagoģijas un sporta jomā atbilstoši normatīvo datu prasībām tiek gatavots piedāvājums valodu 
programmās, mākslā, sociālajā labklājībā, veselības aprūpē un cilvēkresursu attīstībā. 

Reaģējot uz mainīgā darba tirgus pieprasījumu un valsts prioritātēm, Mūžizglītības 
nodaļa katru gadu sadarbībā ar darba devējiem izvērtēt potenciālo kursu dalībnieku individuālās 
vēlmes, aktualizē neformālās izglītības piedāvājumu. 
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4. ZINĀTNE 
 
4.1. LiepU doktorantūras un promocijas padomju darbība  

 
LiepU doktorantūras četrās programmās pārskata perioda beigās studē 28 doktoranti, no 

tiem 2016. gada ziemas (HMZF) un vasaras (IZI, DIF) uzņemšanā tika imatrikulēti: 1 e-studiju 
tehnoloģiju un pārvaldības, 2 pedagoģijas, 2 valodniecības, 2 jauno mediju mākslas doktoranti. 

 
1. tabula. LiepU doktoranti   

Doktora studiju programma Struktūr-
vienība  

Doktorantu 
skaits 

No tiem –  
studiju pārtraukums 

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (51481) 
Programmu īsteno LiepU un RTU 

DIF 10 3 

Pedagoģija (51142) IZI 6 0 
Valodniecība (51222) 
Programmu īsteno LiepU un Ventspils 
Augstskola 

HMZF 5 3 

Jauno mediju māksla (51213) 5 2 
KOPĀ 26 8 

 

Doktorantu skaits LiepU programmās 2016. gadā nav pieaudzis, doktorantūras 
uzņemšanā nav konkursa uz budžeta vietām. Ir pieaudzis maksimālā termiņa (2 gadi) doktorantu 
akadēmisko atvaļinājumu skaits, kas liecina par doktorantu aizņemtību akadēmiskajā vai citā 
darbā, no tā izriet individuālā studiju plāna daļēja izpilde un bažas par laikus neizstrādātu 
promocijas darba pirmvariantu. 

Promocijas darbu aizstāvēšana/ pieņemšana aizstāvēšanai notikusi trijās LiepU doktora 
studiju programmās, kam ir teorētiskā kursa beidzēji (5. tabula). Visi grāda pretendenti projekta 
darbības laikā ir saņēmuši ESF mērķstipendijas.  

 
2. tabula. Promocijas darbu aizstāvēšana 2016. gadā 

Doktora studiju 
programma  

2016. gadā aizstāvētie / aizstāvēšanai apstiprinātie promocijas darbi 

Valodniecība • Aizstāvēts 7.10.2016.: Silga Sviķe “Speciālā leksika vispārīgajās 
divvalodu tulkojošajās vārdnīcās: augu nosaukumi” (VeA grāda 
pretendente) 

• Aizstāvēts 4.11.2016.: Jūlija Gabranova “Baltkrievu un latviešu 
valodas kontakti 20. gadsimta pirmajā pusē un mūsdienās”  

• VZKK 01.12.2016. apstiprināja aizstāvēšanai: Baiba Kačanova 
“Leksikas lingvodidaktiskais saturs angļu valodas kā svešvalodas 
mācībā Latvijā” 

Pedagoģija • Aizstāvēts 22.06.2016.: Pāvels Jurs “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības 
veicināšana pedagoģiskajā procesā” 

• Aizstāvēts 24.08.2016.: Arturs Medveckis “Kārlis Rūdolfs 
Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā” 

• VZKK 01.12.2016. apstiprināja aizstāvēšanai: Gunta Bēta “Māsu 
profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā” 

E-studiju 
tehnoloģijas un 
pārvaldība 

• Aizstāvēts 7.12.2016. (RTU promocijas padomē): Andra Jākobsone 
"Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības 
veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem" 
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• Aizstāvēts 13.12.2016.: Lāsma Ulmane-Ozoliņa “Tehnoloģiskais 
atbalsts mācīšanās sadarbojoties pedagoģiskās pieejas īstenošanā 
kombinētajās studijās” 

 

4.2. LiepU ievēlētā akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 

3.tabula. Akadēmiskajos amatos ievēlētie zinātņu doktori  
Zinātnes nozare Vārds, uzvārds Skaits 

Bioloģijas doktori  
Dr.biol. 

Jekaterina ALEKSEJEVA 
Roberts JŪRMALIETIS 
Jurģis ŠUBA 
Māra ZELTIŅA 

 
 
 
4 

Datorzinātnes doktori 
Dr.sc.comp. 

Guntars BŪMANS 
Anita JANSONE 

 
2 

Ekonomikas doktori 
Dr.oec. 

Veronika BIKSE 
Daina CELMA-ZĪDA 

 
2 

Filoloģijas doktori  Dr.philol. Oļegs BEĻAJEVS 
Inga BLISKA 
Zanda GŪTMANE 
Anita HELVIGA 
Benedikts KALNAČS (habil.) 
Juris Andrejs KASTIŅŠ 
Anda KUDUMA 
Velga LAUGALE 
Benita LAUMANE (habil.) 
Linda LAUZE 
Edgars LĀMS 
Dite LIEPA 
Ieva OZOLA 
Daiga STRAUPENIECE 
Dzintra ŠULCE 
Sandra VEINBERGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Filosofijas doktori  
Dr.phil. 

Zaigonis GRAUMANIS 
Lāsma LATSONE 

 
2 

Fizikas doktori 
Dr.phys. 

Vilnis FRIŠFELDS 
Jevgenijs KAUPUŽS 

 
2 

Inženierzinātņu doktori 
Dr.sc.ing. 

Armands GRICKUS 
Viesturs KALNIŅŠ 
Jurijs KOČETKOVS 

 
 
3 

Komunik ācijas zinātņu doktore  
Dr.sc.soc. 

Inga PŪRE  
1 

Ķīmijas doktors 
Dr.chem. 

Juris BENDERS  
1 

Matemātikas doktori  Dr.math. Kārlis DOBELIS 
Šarifs GUSEINOVS 
Dace KŪMA 

 
 
3 

Mākslas doktors PhD Kristofers HEILS (Christopher Hales) 1 
Medicīnas doktore Dr.med. Baiba TRINĪTE 1 
Pedagoģijas doktori  Dr.paed. Dina BETHERE 

Dagnija DEIMANTE 
 

23 
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Olga GLIKASA 
Klavdija ĢINGULE 
Pāvels JURS 
Valentīna KAĻIŅINA 
Vaira KĀRKLIŅA 
Ludmila KARULE 
Inta KLĀSONE 
Rūta ĶEMERE 
Diāna LAIVENIECE 
Anita LĪDAKA 
Arturs MEDVECKIS 
Ilze MIĶELSONE 
Ilma NEIMANE 
Marina NOVIKA 
Linda PAVĪTOLA 
Larisa PAVLOVSKA 
Al īda SAMUSEVIČA 
Rita UKSTIŅA 
Helēna VECENĀNE 
Blāzma VIKMANE 
Oskars ZĪDS 

Psiholoģijas doktores Dr.psych. Ingūna GRIŠKĒVIČA 
Irina STRAZDIŅA 

 
2 

Socioloģijas doktore 
Dr.sc.soc. 

Rasa ŠMITE   
1 

Vadībzinātņu doktores 
Dr.sc.admin. 

Una LIBKOVSKA 
Inese LŪSĒNA-EZERA 
Daina VASIĻEVSKA 

 
3 

Vēstures doktore  Dr.hist. Ārija KOLOSOVA 1 
KOPĀ 68 

 

4.tabula. Akadēmiskajos amatos ievēlēto zinātņu doktoru skaita pārmaiņas (2010.–2016.) 

Zinātniskais grāds ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 
2016 

+/- 31.12.2016. 
Dr.biol. 1 1 1 1 2 2 +2 4 
Dr.sc.comp. 2 2 3 3 3 2  2 
Dr.oec. 2 3 4 4 3 2  2 
Dr.philol. 12 14 15 14 14 15 +1 16 
Dr.phil. (PhD) 2 2 2 3 3 2  2 
Dr.phys. 1 1 2 2 2 2  2 
Dr.sc.ing. 1 2 3 3 3 2 +1 3 
Dr.chem. 0 0 0 0 1 1  1 
Dr.math. 2 2 2 3 3 3  3 
Dr.med. 0 0 0 1 1 1  1 
Dr.art. 2 2 2 2 1 1  1 
Dr.paed. 20 20 18 20 19 19 +4 23 
Dr.psych. 3 3 2 2 1 1 +1 2 
Dr.hist. 1 1 1 1 1 1  1 
Dr.sc.admin. 0 2 2 1 2 2 +1 3 
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Dr.sc.soc. 0 1 1 1 2 2  2 
      KOPĀ 49 56 58 61 61 58 +10 68 

 
 

5.tabula. LiepU ievēlētie profesori un asociētie profesori  
Nr. Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Zinātnes nozare, apakšnozare 

PROFESORI 
1.  Anita JANSONE,  

Dr.sc.comp. 
Datorzinātnes,  
datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

2.  Benedikts KALNAČS, 
Dr.habil.philol. 

Literatūrzinātne, 
salīdzināmā literatūrzinātne 

3.  Juris Andrejs KASTIŅŠ,  
Dr.philol. 

Literatūrzinātne, 
cittautu (vācu) literatūras vēsture 

4.  Jevgenijs KAUPUŽS,  
Dr.phys. 

Fizika,  
matemātiskā fizika 

5.  Inta KLĀSONE,  
Dr.paed. 

Pedagoģija, 
nozaru (mākslas) pedagoģija 

6.  Aldis KĻAVIŅŠ,  
Mg.art. 

Māksla, 
vizuāli plastiskā māksla 

7.  Diāna LAIVENIECE,  
Dr.paed. 

Valodniecība, 
lietišķā valodniecība 

8.  Linda LAUZE, 
Dr.philol. 

Valodniecība, 
latviešu sinhroniskā valodniecība 

9.  Edgars LĀMS,  
Dr.philol. 

Literatūrzinātne, 
latviešu literatūras vēsture 

10.  Anita LĪDAKA,  
Dr.paed. 

Pedagoģija, 
skolas pedagoģija 

11.  Al īda SAMUSEVIČA,  
Dr.paed. 

Pedagoģija, 
vispārīgā pedagoģija 

12.  Ilze VALCE,  
Mg.art. 

Māksla, mūzika  
(kordiriģēšana) 

ASOCIĒTIE PROFESORI 
1.  Dina BETHERE,  

Dr.paed. 
Pedagoģija, 
nozaru pedagoģija 

2.  Daina CELMA-ZĪDA,  
Dr.oec. 

Vadībzinātne, 
izglītības vadība 

3.  Armands GRICKUS,  
Dr.sc.ing. 

Inženierzinātne, 
lauksaimniecības inženierzinātne 

4.  Zanda GŪTMANE,  
Dr.philol. 

Literatūrzinātne, 
salīdzināmā literatūrzinātne 

5.  Valentīna KAĻIŅINA,  
Dr.paed. 

Pedagoģija, 
nozaru (svešvalodas) pedagoģija 

6.  Inese LŪSĒNA-EZERA, 
Dr.sc.admin. 

Vadībzinātne, 
izglītības vadība 

7.  Ilze MIĶELSONE,  
Dr.paed. 

Pedagoģija, 
pieaugušo pedagoģija 

8.  Ieva OZOLA,  
Dr.philol. 

Valodniecība, 
latviešu diahroniskā valodniecība 

9.  Linda PAVĪTOLA,  Pedagoģija, 



  26  

 

Dr.paed. nozaru (mūzikas) pedagoģija  
10.  Larisa PAVLOVSKA,  

Dr.paed. 
Pedagoģija, 
nozaru (svešvalodas) pedagoģija 

11.  Rasa ŠMITE,  
Dr.sc.soc. 

Mākslas zinātne, 
audiovizuālā mediju māksla 

12.  Rita UKSTIŅA,  
Dr.paed. 

Pedagoģija, 
sociālā pedagoģija 

 

 
6.tabula. LiepU akadēmiskais personāls – LZP eksperti (dati – 2016.) 

Eksperts Nozare Eksperta 
termiņa 
beigas 

Dr.oec. Veronika BIKSE Ekonomika 
Vadībzinātne 

12.06.2017. 

Dr.sc.admin. Una LIBKOVSKA Vadībzinātne 18.02.2019. 
Dr.sc.admin. Daina VASIĻEVSKA 22.10.2016. 
Dr.sc.comp. Anita JANSONE Datorzinātne  19.05.2019. 
Dr.habil.philol. Benedikts KALNAČS Literatūrzinātne 

Mākslas zinātne 
14.04.2019. 

Dr.paed. DINA BETHERE Pedagoģija 
 

19.05.2019. 
Dr.paed. Inta KLĀSONE 19.05.2019. 
Dr.phil. Lāsma LATSONE 19.03.2016. 
Dr.paed. Anita LĪDAKA 19.05.2019. 
Dr.paed. Ilze MIĶELSONE 19.05.2019. 
Dr.paed. Ilma NEIMANE 19.05.2019. 
Dr.paed. Linda PAVĪTOLA 19.05.2019. 
Dr.paed. Alīda SAMUSEVIČA 14.04.2019. 
Dr.philol. Sandra VEINBERGA Komunikāciju zinātne 19.05.2019. 
Dr.paed. Diāna LAIVENIECE Valodniecība 23.09.2019. 
Dr.philol. Linda LAUZE 17.12.2016. 

 
7.tabula. LiepU ievēlētie jaunie zinātnieki (līdz 10 gadiem pēc grāda iegūšanas) 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Grāds iegūts LiepU 
struktūrvienība 

1.  Dina BETHERE Dr.paed. 2011. IZI, PSDF 
2.  Inga BLISKA Dr.philol. 2015. HMZF 
3.  Guntars BŪMANS Dr.sc.comp. 2012. DIF 
4.  Dagnija DEIMANTE Dr.paed. 2013. HMZF 
5.  Ingūna GRIŠKĒVIČA Dr.psych. 2011. PSDF 
6.  Anita HELVIGA Dr.philol. 2015. HMZF, KHI 
7.  Anita JANSONE Dr.sc.comp. 2008. DITI, DIF 
8.  Pāvels JURS Dr.paed. 2016. IZI 
9.  Viesturs KALNIŅŠ Dr.sc.ing. 2016. DIF 
10.  Dace KŪMA Dr.math. 2013. DIF 
11.  Rūta ĶEMERE Dr.paed. 2015. IZI 
12.  Velga LAUGALE Dr.philol. 2009. HMZF 
13.  Una LIBKOVSKA Dr.sc.admin. 2012. VZI 
14.  Inese LŪSĒNA-EZERA Dr.sc.admin. 2011. VZI, VSZF 
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15.  Arturs MEDVECKIS Dr.paed. 2016. IZI, VSZF 
16.  Inga PŪRE Dr.sc.soc. 2014. VSZF 
17.  Daiga STRAUPENIECE Dr.philol. 2012. KHI 
18.  Rasa ŠMITE Dr.sc.soc. 2011. MPLab, HMZF 
19.  Jurģis ŠUBA Dr.biol. 2014. DIF 
20.  Baiba TRINĪTE Dr.med. 2013. PSDF 
21.  Daina VASIĻEVSKA Dr.sc.admin. 2014. VZI 
22.  Helēna VECENĀNE Dr.paed. 2016. PSDF, IZI 

 
4.3. LiepU zinātniskās un zinātniski praktisk ās konferences2016. / 2017. studiju gadā 
 
9. izglītības inovāciju un tehnoloģiju konference  
LatSTE 2016 – karjera digitālā laikmetā  

2016. 
25.–26. oktobris  

IZI akadēmiskā konference 
Akadēmiskā izaugsme: izaicinājumi un iespējas  

2016.  
25. oktobris 

21. starptautiskā zinātniskā konference  
Vārds un tā pētīšanas aspekti 

2016. 
1.–2. Decembris 

9. Socioloģisko pētījumu centra zinātniski praktiskā konference  
Eiropa, Latvija, Liep āja sociālo procesu spogulī 

2016. 
9. decembris 

11. zinātniski praktiskā konference  
Sociālā darba aktualitātes 

2017. 
17. februāris 

Kurzemes reģiona skolēnu  
8. zinātniski pētniecisko darbu konference 

2017. 
10. marts 

23. starptautiskā zinātniskā konference  
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā:  
Veltījums Olafa Gūtmaņa gadam 

2017. 
16.–17. Marts 

4. starptautiskā jauno lingvistu konference 
Via scientiarum 

2017. 
7.–8. Aprīlis 

15. starptautiskā zinātniskā konference  
Valodu apguve: problēmas un perspektīva 

2017. 
21. aprīlis 

9. zinātniskā konference  
Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā  

2017. 
28. aprīlis 

20. starptautiskā zinātniskā konference  
Sabiedrība un kultūra 

2017. 
19.–20. Maijs 

Kurzemes forums 
Radošo industriju un informācijas tehnoloģiju perspektīvas 
Kurzemē 

2017. 
31. maijs 

 
4.4. LiepU akadēmiskā personāla pētniecības un radošā darba novērt ējums 
 
Latvijas Zin ātņu akadēmijas Atzin ības raksts par 2016. gada sasniegumiem zinātnē 

• Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs –par monogrāfiju 20th century Baltic Drama: 
Postcolonial Narratives, Decolonial Options (Bielefeld 2016)  

Latvijas Kult ūras ministrijas Izcil ības balva kultūrā 
• Dr.sc.soc. Rasa Šmite, Dr.art. Raitis Šmits – par jauna starpdisciplināra konteksta 

radīšanu, kurā izaugt jauniem redzējumiem un meklējumiem uz mākslas un zinātnes 
robežas, un gūtajiem sasniegumiem pasaulē, veidojot izstādes, RIXC Mākslas un zinātnes 
festivālu un platformu starptautiskai ideju, radošu procesu un pētījumu mijiedarbībai. 

Liepājas pilsētas Gada balva zinātnē  
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Balva ik gadu tiek piešķirta par izcilu, nozīmīgu pētniecisko darbību, kas veicina 
tautsaimniecisko aktivitāti, piedāvā inovatīvus risinājumus, stiprina nacionālo un novada 
identitāti, kā arī Liepājas Universitātes kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.  

2016. gada balvas laureāti: 
• Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs – gada balva par monogrāfiju 20th century Baltic 

Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options (Bielefeld 2016)  
• Dr.paed. Arturs Medveckis – gada balva starpnozaru pētniecībā par pētījumu 

(monogrāfiju) Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga 
dzīvesdarbībā   

• KHI autoru kolektīvs (Dr.philol. Edgars Lāms, Dr.philol. Anda Kuduma, Mg.philol. 
Sigita Ignatjeva, Mg.philol. Sandra Okuņeva) – gada balva par monogrāfiju  Kurzemes 
rakstnieku silueti – 4  

• Dr.sc.ing. Viesturs Kalniņš – jaunā zinātnieka balva par promocijas darbu Gaisa 
piesārņojuma sinerģiskā efekta novērtējums ar bioindikācijas un vides parametru 
metodēm  

• Dr.paed. Helēna Vecenāne – jaunā zinātnieka balva par promocijas darbu Studentu 
veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības 

• Dr.paed. Pāvels Jurs – jaunā zinātnieka balva par promocijas darbu Jauniešu 
pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā  

 
Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas pateicība 

• Dr.paed. Al īda Samuseviča –  par aktīvu darbu asociācijā.  
 
Latvijas M ākslu terapijas asociāciju apvienības pateicība   

• Mg.mus., Mg.sc.sal. Mirdza Paipare – par aktīvu darbību un ieguldījumu mākslas 
terapijas izglītības un profesijas attīstībā Latvijā 

• Mg.mus., Mg.paed., Mg.sc.sal.  Olga Blauzde – par aktīvu darbību un ieguldījumu 
mākslas terapijas izglītības un profesijas attīstībā Latvijā 

 
Tituls Gada bārtenieks (Grobiņas novada dome18.11.2016.) 

• Dr.philol. Anita Helviga – par ieguldīto darbu Jēkaba Rūsiņa piemiņas nodrošināšanā 
 
Kuld īgas novada balva Gada notikums kultūrā  

• profesore Ilze Valce – Kurzemes Dziesmu svētku mākslinieciskā vadītāja 
 
Kār ļa Dziļlejas konkursa galvenā balva 

• maģistra studiju programmas Rakstniecības studijas absolvente Undīne Arāja – par 
maģistra darbu Sieviete un trimda: Benitas Veisbegas daiļrade dzimtes aspektā 
(zinātniskā vadītāja Dr.philol. Anda Kuduma)  
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4.5. Bibliotēka 
 
Liepājas Universitātes bibliotēka ir akreditēta vietējās nozīmes bibliotēka, kas nodrošina 

studentus, mācībspēkus, zinātniekus studiju un pētījumu veikšanas procesā ar nepieciešamajiem 
informācijas resursiem. 

LiepU bibliotēkā 2016.gadā reģistrēti 1302 lasītāji. Kl ātienē bibliotēkas pakalpojumus 
izmantojuši 36852 apmeklētāji, virtuāli bibliotēkas pakalpojumi un resursi izmantoti 601325 
reizes, sociālie tīkli apmeklēti 677 reizes, informācijas resursu izsniegums bija 33607 vienības. 
Bibliotēkas krājumu papildinājuši 839 eksemplāri, norakstīti 1347 eksemplāri, krājums pārskata 
gada beigās bija 43948 eksemplāri. 2016.gadā bija pieejamas 6 abonētās datubāzes ( Letonika.lv, 
EBSCO, ScienceDirect, Cambridge Journals, Scopus, WEB of  SCIENCE)  un  4 pašu veidotās 
(elektroniskais katalogs, akadēmiskā personāla datubāze, promocijas darbu datubāze un studentu 
noslēguma darbu datubāze). 

2016.gadā tika veikta krājuma reorganizācija, lai septembrī atvērtu brīvpieejas 
abonementu. Bibliotēkas lietotājiem kļuva pieejama arī grupu darba telpa. 

Aprīlī/maijā LiepU bibliotēka īstenoja pedagogu tālākizglītības programmu "Izglītības 
iestādes bibliotekārs". 

17.maijā notika tradicionālais pasākums “Nakts bibliotēkā”, kas studentiem deva iespēju 
izmantot visus bibliotēkas resursus.  

Bibliotēkā bija apskatāmas arī vairākas izstādes, piemēram, Latvijas Nacionālā arhīva 
piedāvātās izstādes: “Brīvības piemineklis 1935 – 2015” un "Latvija 1991"; kā arī Kristīnes 
Gundarinas un Ingas Petkus - bakalaura darbi produktu dizaina specialitātē "Lietusmēteļu 
modelēšana un izstrāde atbilstoši Latvijas laika apstākļiem", "Apģērbu renovācija zoomorfisma 
stilā". 
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5. LIEPU ĪSTENOTIE PROJEKTI 
 

5.1. Valsts pētījumu programmu projekti 
 

Struktūr-
vienības  

Projekta raksturojums Personāls  

KHI 
HMZF 
 

Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības 
(vad. – LZA īstenais loceklis Dr.habil.art. O. Spārītis) 

 
 

Projekta tīmekļa vietne: http://www.letonikavpp.lv/  
4. projekts Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un 
mūsdienu prakse (vad. – Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta vad. pētn. Dr.habil.philol. B.Kalnačs) 
Pabeigta un izdota kolektīvā monogrāfija Kurzemes 
rakstnieku silueti – 4; 
izstrādāta monogrāfijas Vēsturiskās pieredzes 
transformācijas Baltijas prozā pēc 1940. gada otrā nodaļa 
(Z. Gūtmane); izstrādāti un papildināti šķirkļi Kurzemes 
kultūras enciklopēdiskajā vārdnīcā; pētnieciskās tēmas 
aprobētas starptautiskās zinātniskās konferencēs un 
zinātniskajos semināros. 
Notikusi 22. starptautiskā zinātniskā konference Aktuālas 
problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 
Pētnieciskie rezultāti popularizēti dažādās sabiedrības 
grupās. 

Grupas vadītājs – 
Dr.philol. E. Lāms 
Pētnieki –  
Dr.philol. Z. Gūtmane 
Dr.philol. A. Kuduma  
Mg. S. Ignatjeva 
Mg. S. Okuņeva  
 

3. projekts Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes 
kontekstā (vad. – Latviešu valodas institūta direktore 
Dr.habil.philol. I. Jansone) 
 

Pabeigts monogrāfijas Latviešu valoda Lietuvā: Būtiņģē un 
Sventājā manuskripts (D. Straupeniece); sagatavota 
monogrāfijas Zvejniecības leksika Latvijas piekrastē daļa (B. 
Laumane); izdots rakstu krājums Par lietvārdu latviešu valodā 
(G. Smiltniece); izdots M. Beitiņas rakstu krājums Latvietis 
raksta latviski (e-grāmata, red. I. Ozola). 
Nolasīti referāti, sagatavoti raksti par latviešu literatūrzinātnes 
terminoloģiju    (A. Helviga); referāti un publikācijas par 
Lejaskurzemes izloksnēm (I. Ozola). 
Notikusi 21. konference Vārds un tā pētīšanas aspekti; izdots 
rakstu krājuma Vārds un tā pētīšanas aspekti 20. laidiens 2 
daļās. 

Grupas vadītāja – 
Dr.philol. I. Ozola 
Pētnieki –  
Dr.habil.philol. B. Laumane  
Dr.philol. A. Helviga 
Dr.philol. G. Smiltniece 
Dr.philol. D. Straupeniece 

DITI NexIT 
Nākamās paaudzes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts 

programma  
(vad. – LU prof. Dr.sc.comp. A. Ambainis) 

Projekta tīmekļa vietne:     
http://www.lumii.lv/resource/show/836 

Projekts Nr.4.4. Matemātiskā modelēšana, inverso 
problēmu analītiskās risināšanas metodes un algoritmi, 
kas orientēti uz datu paralēlās apstrādes tehnoloģijām 
Matemātisko modeļu un metožu izstrāde: 
11 matemātiskie modeļi, 
5 analītiskās metodes,  
2 analītiski skaitliskie algoritmi, 

Grupas vadītājs – Dr.math. Š. 
Guseinovs 
Pētnieki –  
Dr.biol. J. Aleksejeva 
Dr.phys. J. Kaupužs 
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8 zinātniskie raksti,  
1 pētnieciska brošūra. 
Dalība 3 starptautiskās un vienā valsts konferencē, 5 
referāti. 
2 publikācijas konferenču rakstu krājumos. 
Noorganizēts seminārs Matemātiskās modelēšanas un 
informācijas tehnoloģiju izmantošana zinātniski-tehnisko, 
tehnoloģisko, ekonomisko, finanšu, vides, sociāli 
humanitāro problēmu risināšanā, septiņas prezentācijas. 

Tīmekļa vietne: 
https://sites.google.com/site/sharifguseynov/the-state-

research-program-nexit 
DITI 
VPC 

 
 

 

Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība 
un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – 

jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai 
(vad. – LZA akadēmiķe Dr.habil.oec. B. Rivža) 

 
Projekta tīmekļa vietne:     

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=249&Itemid=443  
Projekts Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas 
pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu (vad. – Daugavpils 
Universitātes asoc. prof. Dr.biol. I. Kokina)  
 
Izstrādāts Sociālās apziņas ekotehnoloģiskajā koncepcijā 
balstīts ĪADT kopienu vides apziņas modelis, kas adaptēts 
Slīteres NP sociālās vides specifikai. 
 

Grupas vadītāja – 
Mg.sc.env. L.Ābele 
Pētnieki –  
Dr.biol. R. Jūrmalietis 
Mg. V. Kulmane 

IZI Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošas izglītības kontekstā  
(vad. – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas prof. Dr.paed. V. Ļubkina) 

 
 

Projekta tīmekļa vietne: http://www.telerehabilitation.lv/ 

1. projekts Konceptuālo rezultātu iegūšana, inovāciju 
aprobācija un ieviešana, nosakot līdzsvara koordinācijas 
traucējumu izraisītās sekas izglītojamiem skolēniem ar 
dažādiem psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, 
iekļaujoša izglītības procesa un iekļaujošas sabiedrības 
veicināšanas aspektā. 
Izstrādāti metodiskie materiāli, notikuši plānotie projekta 
semināri un projekta darba grupu semināri. 
Izdota grāmata: Bethere, D., Cupere, I., Kaupužs, A., 
Laganovska, E., Ļubkina, V., Marzano, G., Prudņikova, I., 
Reigase, M., Rižakova, L., Rozenfelde, M., Rubene, Z., 
Rutka, L., Strods, R., Tūbele, S., Ušča, S., Žogla, I. 
Pusaudžu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara 
attīstība iekļaujošajā izglītībā. D. Betheres red. Rēzekne 
: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. 
 

Dr.paed. D. Bethere 
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5.2. Starptautisko programmu projekti  
 

Struktūr
-vienība  

Projekta nosaukums  Vadītājs  

DIF 

 
 
EEZ finanšu instruments 
Izglītības moduļa „Klimata pārmaiņas” izveide Liepājas Universitātē 
(2/EEZLV02/14/GS/044/011) 
 
2016. g. jūlij ā projekta īstenošana noslēgusies. 
Tā īstenošanas laikā  izstrādāti, aprobēti un pilnveidoti četri studiju 
kursi: Klimata tehnoloģijas, Atjaunojamo resursu izmantošana, Vides 
procesu modelēšana un Praktiski risinājumi vides inženierzinātnēs. 
Studiju kursi orientēti uz inženiertehnisko risinājumu apguvi, kas vērsti 
uz CO2 izmešu samazināšanu un atjaunojamās enerģijas ieguves 
tehnoloģiju arvien plašāku izmantošanu. Kursu apguvē tiek izmantoti 
inovatīvi datorprogrammu komplekti, kas veicina globālo datu 
projektēšanas, modelēšanas un simulācijas prasmju apguvi, veidojot 
vides faktoru prognozi.  
Notikuši semināri dažādām mērķauditorijām, izstrādāti brīvpieejas 
mācību materiāli. 
Izstrādāto studiju kursu īstenošana un pilnveide notiek profesionālā 
bakalaura studiju programmā Vides un atjaunojamo energoresursu 
pārvaldība un inženierija, moduļa kursu elementi tiek izmantoti citās 
studiju programmās un mūžizglītībā, kā arī DIF un DITI pētniecībā. 
Projekta dalībnieki ar referātu Informācijas tehnoloģiju izmantošana 
klimata izglītībā piedalījās ikgadējā nacionāla mēroga izglītības, 
inovāciju un tehnoloģiju konferencē LatSTE`2016 - karjera digitālā 
laikmetā (2016. gada 25. un 26. septembrī). 
 

Tīmekļa vietne: http://kpfi.liepu.lv/ 

Projekta vadītāja – 
Dr.biol. M. Zeltiņa 
Pētnieki –  
Dr.sc.ing. V. Kalniņš 
Mg. I. Javaitis 
Mg. M. Žigunovs  

PSDF 
IZI 
  

ERASMUS+ KA2 partnerības projekts Enhancing quality in early 
childhood education and care through participation 
(30.09.2014.–30.09.2016.)  
Publicēts pētījums par līdzdalības aspektu pirmsskolas izglītībā, 
izstrādāti kritēriji labās prakses piemēru apkopošanai, atlasīti labās 
prakses piemēri atbilstoši kritērijiem, sākts darbs pie metodiskā 
līdzekļa pirmsskolas pedagogiem (tool-kit). 
Organizēts projekta koordinatoru un pētnieku seminārs LiepU (22.–
25.02.2016.).  

Projekta tīmekļa vietne: http://www.equap.eu/ 

Projekta 
koordinators: Sweden 
Emilia Romagna 
Network (SERN), 
Itālija 
 
LiepU –  
Dr.paed. L. Pavītola 
Mg. J. Grava 
Mg. V. Pole 

 
 
ERASMUS+ KA2 partnerības projekts  
INFINITUS - knowledge sharing in dyslexia teaching (2014.–2017.) 
Projekta mērķi: attīstīt jaunas mācību metodes disleksijas jomā; izmantot 

Projekta dalībnieki:  
Dr.paed. D. Bethere 
Dr.psych. I. 
Griškēviča 
Dr.paed. L. Pavītola 
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DOT testu jaunā vidē un jaunām mērķa grupām; attīstīt un aprobēt jaunus 
materiālus un metodoloģijas jauniešu un pieaugušo auditorijai. 
2016. gada rezultāti: metodisko materiālu izstrāde un aprobācija 
maģistra programmā Karjeras konsultants, piedalīšanās konferencē 
Harfordšīras Universitātē (Lielbritānija). 

Projekta tīmekļa vietne:     
http://www.infinitus-project.info/contacts 

 
IZI ERASMUS+ KA2 partnerības projekts 

MOdellentwicklung: Kunst und Kreativität als Alternative (MOKKA) 
Piedalīšanās ievadseminārā Vācijā, pētījuma plāna apspriešana un 
turpmākās darbības izvērtēšana. 

Projekta dalībnieki: 
Dr.paed. A. Līdaka 
Dr.paed. A. 
Samuseviča 

ERASMUS+ KA2 partnerības projekts 2IMINED – Improving the 
Initial Education of Adult Immigrants (Nr. 2016-1-LT01-KA204-
023223) 
2016. gada uzdevumi: piedalīšanās ievadseminārā, pētījuma anketas 
apspriešana un galīgā varianta izstrāde. Projekta uzdevumu plānošana, 
aktivitāšu monitorings. 

Projekta dalībnieki: 
Dr.paed. A. Līdaka 
Dr.paed. P. Jurs 
Mg. S. Lanka 
Mg. M. Priedoliņa 

 
 
Zwischen gestern und morgen. Wo steht Europa – heute? 
Projekta mērķi 
1. Konfrontācija ar citiem redzējumiem par pašreizējo situāciju ES.  
2. Reakcijas iespējas uz bēgļu situāciju izglītības jomā.  
3. Iepazīstināšana ar oriģinālo pētījumu un darbu jautājumā par stabilu 
ES. 
Piedalīšanās Eiropas nedēļas pasākumos, 18. simpozijā,  P. Jura 
referāts Between the Past and the Futere – the Global, Regional and 
National Dimension of European Union 
Doktorantu prezentācija Eiropas nedēļā. 

Projekta dalībnieki: 
Dr.paed. A. Līdaka 
Dr.paed. A. 
Samuseviča 
Dr.paed. P. Jurs 
Mg. M. Priedoliņa 
Mg. U. Drišļuks 
Mg. M. Ročāne 

HMZF 
MPLab 

 
 
ES programma Creative Europe  
Renewable futures (2015-1082/001-001)  
2016. gadā no projekta līdzekļiem apmaksāti starptautisko pasniedzēju 
ceļošanas izdevumi un atalgojumi (Kriss Heils, Šons Pinčbeks), kas 
vadīja studentu (bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras) radošos 
projektus, pētījumus dažādās darbnīcu nedēļās. 
Realizētas piecas MPLab ikgadējā jauno mediju mākslas festivāla 
„iWeek” radošās darbnīcas un festivāla konference. 

MPLab un jauno 
mediju kultūras 
centrs RIXC 
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5.3. Līgumdarbi, pasūtījuma pētījumi  

Struktūr-
vienība  

Projekta nosaukums, finansētājs  Vadītājs/ dalībnieki 

SPC SIA „Liepājas Reģionālā slimnīca” pacientu viedokļi, kas raksturo 
vides, pacientu un personāla komunikācijas kultūru  
(Līg. reģ. Nr. 01-2016/140; Līg. reģ. Nr. 01-2016/141; 
Līg. reģ. Nr. 01-2016/142; Līg. reģ. Nr. 01-2016/143) 
Izstrādāts pētījuma apkopojums: 
A. Medveckis, L. Romaņuka. SIA „Liepājas Reģionālā slimnīca” 
pacientu viedokļi, kas raksturo vides, pacientu un personāla 
komunikācijas kultūru”. Kvantitatīvs pētījums. Liepāja: Liepājas 
Universitāte, Socioloģisko pētījumu centrs, 2016. 153 lpp., 7 
pielikumi. 
Pētījuma rezultāti apspriesti SPC konferencē 2016.gada 9. decembrī, 
piedaloties Liepājas Reģionālās slimnīcas administrācijai, Liepājas 
Domes amatpersonām, ekspertiem, pētniekiem un studentiem. 
Pētījums pilnā apjomā iesniegts Liepājas Reģionālās slimnīcas 
administrācijai. 

Dr.paed. A. Medveckis 
Mg. L. Romaņuka 
 

KHI Latviešu valodas aģentūra: Vārdnīcas E-pupa  satura papildināšana 
(līguma Nr. 3.4/2014/092)  
Izstrādāti elektroniskās izglītojošās vārdnīcas šķirkļi.  

Dr.philol. D. Liepa 
Mg. Dz. Knohenfelde 
Mg. I. Sjomkāne 

HMZF 
KHI 

Līdzfinansējums humanitāro zinātņu pētījumiem zinātniskā žurnāla 
Scriptus Manet 3. un 4. numurā (Liepājas Kultūras pārvaldes kultūras 
projektu konkurss. Līguma Nr. 01-2016/309) 

Projekta vad. –  
Dr.paed. D. Laiveniece 

DIF Latvijas Nacionālais kultūras centrs: Latviešu tautas dejas notācija 
digitālā vidē (Līguma Nr. 5-5./2/25) 

Projekta vad. –  
Mg. Dz. Tomsons 

PSDF Sakarya University (Turcija): Agreement about co-financing of 
scientific research (Līguma Nr. 01-2016/210)  
Pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskā izglītības zinātņu 
konferencē LiepU (2nd International Conference on Life Long 
Education and Leadership ). 

Dr.paed. I. Miķelsone 
Dr.paed. L. Pavītola 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (Līguma Nr. 01-2016/224): 
līdzfinansējums izglītības un mūžizglītības pētniecībai un pētniecības 
rezultātu starptautiskai publiskošanai (2nd International Conference 
on Life Long Education and Leadership). 

DIF Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (Līguma Nr. 01-2016/267): 
līdzfinansējums informācijas tehnoloģiju jomas pētniecībai un 
pētniecības rezultātu publiskošanai Latvijas Izglītības tehnoloģiju un 
inovāciju konferencē LatSTE-2016. 

Mg. Dz. Tomsons  

  
5.4. Citi projekti  
Struktūr-
vienība  

Projekta nosaukums, finansētājs  Vadītājs/ dalībnieki 

KHI 
HMZF 

Kolektīvās monogrāfijas Kurzemes rakstnieku silueti sagatavošana, 
izdošana un prezentēšana (Liepājas Kultūras pārvaldes kultūras 
projektu konkurss).  
Īstenots kopā ar Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parku. 

Dr.philol. E. Lāms 
Dr.philol. A. Kuduma  
Mg. S. Ignatjeva 
Mg. S. Okuņeva  
Mg. L. Zulmane 

HMZF 
MPLab 

LiepU Jauno mediju mākslas studiju programmas materiāli tehniskās 
bāzes atjaunošana (VKKF, Nr.LV0063) 
Atjaunota MPLab tehniskā bāze – iegādāta video kamera un tai 
piemērotas atmiņas kartes. 

Projekta vad. –  
Mg. M. Demitere 

LiepU Baltic Bonus programma:  
Zinātnieku nakts Liepājas Universitātē (līguma Nr. 10-22/2690) 

Projekta vad. –  
Mg. I. Vasermane 
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6. FINANSĒJUMS 
 

6.1. Naudas līdzekļu ieņēmumi 2016. gadā 

 Kopējie naudas līdzekļu ieņēmumi 2016. gadā bija 3 685 801 EUR, t.i., par 119 353 EUR 
jeb par 3,14% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, jo par 315 499 EUR jeb 49,25% 
samazinājušies naudas līdzekļu ieņēmumi no LiepU realizētajiem projektiem (t.sk. no ERAF 
projekta Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010 par 234 824 EUR), bet par 133 930 
EUR jeb 19,54% palielinājušies LiepU pamatbudžeta naudas līdzekļu pašu ieņēmumi.  
 No kopējiem naudas līdzekļu ieņēmumiem 2016. gadā valsts budžeta finansējums 
sastādīja 67,02% un studiju procesa nodrošināšanai sastādīja 56,96%. Faktisko naudas līdzekļu 
ieņēmumu struktūru 2016. gadā. 

 
7. attēls. LiepU naudas līdzekļu ieņēmumu struktūra 2016. gadā. 

 
 LiepU pamatbudžeta līdzekļi 2016. gadā sastādīja 3 150 355 EUR, kas ir par 133 321 
EUR jeb 4,06% mazāk nekā 2015. gadā. LiepU pamatbudžeta kopējos naudas līdzekļus 2016. 
gadā veidoja valsts budžeta finansējums, pašu ieņēmumi, projektu priekšfinansējumu atmaksa 
(skatīt 1. pielikumu) un naudas līdzekļu atlikums no 2015. finanšu gada - 51 446 EUR.  
 2016. gadā LiepU pamatbudžets tika noslēgts ar naudas līdzekļu atlikumu 133 219 EUR 
(t.i. par 81 773 EUR vairāk nekā naudas līdzekļu atlikums 2015. gadā). 
 Kopējie debitoru parādi uz 31.12.2016. tika fiksēti 34 105 EUR apmērā (no tiem šaubīgie 
debitori 11 689 EUR), salīdzinot ar 2015. gadu to kopējais apjoms ir palielinājies par 3 792 
EUR. Pozitīvi, ka debitoru parādi samazinājušies: studiju maksas parādi par 9 736 EUR un uz 
31.12.2016. ir 9 121 EUR, prasības pret pircējiem un pasūtītājiem samazinājās par 3 617 EUR un 
uz 31.12.2016. ir 4 418 EUR, samaksāts avansa pievienotās vērtības nodoklis 915 EUR, bet 
negatīvi vērtējami studējošo parādi par dažādiem pakalpojumiem: uz 31.12.2016. parādu summa 
4 432 EUR, kas ir par 1 926 EUR vairāk nekā uz 31.12.2015. fiksētais šo debitoru parādu 
apjoms. Palielinājies darbiniekam izsniegtais avanss par 9 984 EUR un uz 31.12.2016.g.  fiksētā 
summa ir 10 874 EUR (komandējuma izdevumiem). 
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 2017. gadā pamatbudžeta kopējie naudas līdzekļi tiek prognozēti 3 170 993 EUR, tas ir 
par 96 023 EUR jeb 2,94% mazāk nekā faktiskie naudas līdzekļi 2016. gadā (Senāta lēmums 
Nr.9, 27.02.2017.). Plānotais naudas līdzekļu samazinājums 2017. gadā galvenokārt saistīts ar 
LiepU pašu ieņēmumu samazinājumu par 140 697 EUR (ārzemju studenti 2016.gadā avansā 
iemaksāja studiju maksu par 121 910 EUR vairāk nekā plānots 2017.gadā). Salīdzinot ar 
2016.gadu, 2017.gadā IZM piešķirtais finansējums ir par 85 988 EUR lielāks, naudas atlikums 
kontā ir par 81 773 EUR lielāks. LiepU pamatbudžeta naudas līdzekļu dinamiku (2013.–2017. 
gadam). 

   
8. attēls. LiepU pamatbudžeta naudas līdzekļu dinamika (2013.-2017. gadam), EUR. 

 
 LiepU kopējie pamatbudžeta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi (pēc uzkrāšanas principa) 2016. gadā bija 820 775 EUR, to samazinājums salīdzinot 
ar iepriekšējo finanšu gadu bija par 47 319 EUR jeb 4,75%. Lielākais pašu ieņēmumu 
samazinājums absolūtos skaitļos 2016. gadā līdzīgi kā iepriekšējā finanšu gadā bija pozīcijā 
„Studiju maksas ieņēmumi” (par 32 304 EUR jeb 6,57%), tas saistīts ar maksas studentu skaita 
samazināšanos, debitoru, kreditoru saistību izmaiņām, kā arī studentu pārcelšanu no maksas 
vietām uz budžeta vietām. Studiju maksas ieņēmumi 2016. gadā sastādīja lielāko daļu jeb 
55,98% no pamatbudžeta pašu ieņēmumiem.  
 Salīdzinoši lieli ieņēmumi no maksas pakalpojumiem absolūtos skaitļos 2016. gadā bija 
pozīcijās: 
• „Uzņemšanas reģistrācijas maksas” no ārzemju studentiem par 13 684 EUR jeb 78,61%; 
• „Ieņēmumi no Bibliotēkas pakalpojumiem” kopumā par 2 66 EUR jeb 27,43%. 
  
Savukārt būtiskākais samazinājums 2016. gadā absolūtos skaitļos bija pozīcijās: 
• „Ieņēmumi no kursiem” no Mūžizglītības nodaļas realizētajiem kursiem (par 37 234 EUR). 

Ieņēmumu no kursiem īpatsvars ir samazinājies no 19,32% 2015. gadā uz 15,89% 2016. 
gadā (pret kopējiem gada pamatbudžeta ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem 
pašu ieņēmumiem); 

• „Dienesta viesnīcas ieņēmumi” – par 9 366 EUR jeb 11,66%, jo samazinājās studentu skaits; 
• „Telpu noma” – par 2 647 EUR jeb 15,83%.  

 
 Pamatbudžeta ieņēmumus no LiepU maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu 
struktūru 2016. gadā (pēc uzkrāšanas principa) var aplūkot 9.attēlā. 
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9. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumi no LiepU maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu 

struktūra 2016. gadā (pēc uzkrāšanas principa). 
 

6.2. Pamatbudžeta naudas līdzekļu izdevumi 2016. gadā 
 
 Pamatbudžeta kopējie naudas līdzekļu izdevumi, kā arī priekšfinansējums un 
līdzfinansējums LiepU realizētajiem projektiem  2016. gadā sastādīja 3 233 252 EUR, 
(salīdzinot ar 2015. gadu samazinājums par 99 728 EUR jeb 3,08%). Pamatbudžeta naudas 
līdzekļu izdevumu struktūra 2016. gadā redzama 10. attēlā. 
Priekšfinansējums LiepU realizētajiem projektiem 17 869 EUR (par 47 073 EUR mazāk nekā 
2015. gadā): 

- naudas izdevumi rēķinu apmaksai 17 869 EUR apmērā. 
• līdzfinansējums LiepU realizētajiem projektiem 59 396 EUR: 

- naudas pārvedumi uz citiem LiepU kontiem 7 134 EUR; 
- naudas izdevumi rēķinu apmaksai 13 083 EUR apmērā. 

 

 
10. attēls. Pamatbudžeta naudas līdzekļu izdevumu struktūra 2016. gadā. 
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 Analizējot kopējos plānotos un faktiskos pamatbudžeta naudas līdzekļu izdevumus 2016. 
gadā (pēc naudas plūsmas), jāsecina, ka naudas līdzekļu izdevumu apjoms bija par 36 286 EUR 
jeb 1,16% lielāks nekā tika apstiprināts. LiepU pamatbudžeta faktiskos un apstiprinātos naudas 
līdzekļu izdevumus. 
 Faktiskie pamatbudžeta naudas līdzekļu izdevumi atlīdzībai 2016. gadā bija 2 244 118 
EUR (t.sk. iepriekšējā gadā savlaicīgi nesamaksātais nodoklis par novembri 44 374 EUR 
apmērā). Analizējot pamatbudžeta faktiskos un apstiprinātos izdevumus pozīcijā „Atl īdzība” 
2016. gadā, jāsecina, ka faktiskie izdevumi ir par 59 528 EUR lielāki nekā plānotie, izņemot 
atlīdzību, kas izmaksāta no pamatbudžetā ietvertā finansējuma, tas sastāda: 
• no Projektu daļas, studiju jomas nodrošināšanai un attīstībai piešķirtā finansējuma 66 232 

EUR; 
• izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi 67 169 EUR. 

    Pie atlīdzības pieskaitīti pārējie izdevumi – izmaksas pasniedzējiem, pašnodarbinātām 
personām – 26 554 EUR (uzņēmuma līgumi). Atlīdzības pārpalikums 47 318 EUR apmērā 
veidojās no: pamatstudiju un maģistra studiju nodrošināšanai mācībspēku slodžu skaita 
samazināšanas (2016./2017 studiju gadam slodžu plānotais skaits no 83,79 (ņemot vērā rezervi) 
tika samazināts līdz 80,39 (LiepU rīkojums Nr.56-v no 14.11.2016.g.)), pamatbudžeta plānā 
iekļautās atalgojuma rezerves 27 453 EUR, kā arī vispārējā personāla funkciju pārdales un citu 
iemeslu dēļ, skatīt 4. pielikumu.  
 Faktiskie naudas līdzekļu izdevumi par precēm un pakalpojumiem 2016. gadā 
sastāda 638 717 EUR, kas ir par 35 043 EUR jeb 5,81% mazāk nekā 2015. gadā, šie izdevumi 
2016. gadā kopējos naudas līdzekļu izdevumos sastāda 20,38%. 
 
 Lielāko daļu, 158 499 EUR jeb 5,06%, no izdevumiem par precēm un pakalpojumiem 
2016. gadā sastādīja maksājumi par komunāliem pakalpojumiem (t.sk. maksājumi no 
pamatbudžeta par siltumenerģiju 81 989 EUR un elektroenerģiju 54 949 EUR). Salīdzinot 
faktiskos izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem 2015. gadā ar 2016. gadu, novērojams 
naudas līdzekļu izdevumu paaugstinājums par apkuri +10 900 EUR un ūdeni +2 231 EUR 
(2015.gadu var uzskatīt par siltāko gadu piecu gadu laikā, ziemā mēneša vidējā gaisa 
temperatūra nenoslīdēja zem +10C, bet 2016.gadā mēneša vidējā gaisa temperatūra nenoslīdēja 
zem +00C, aukstākais gada mēnesis bija janvāris -4,40C, no 2016. gada 1. aprīļa ūdens un 
kanalizācijas tarifu celšana: par 1m3 par 0,30 EUR). Elektroenerģijas izmaksu samazinājums par 
8 165 EUR saistīts ar jauno iepirkumu un līgumu pārslēgšanu ar citu elektroenerģijas 
piegādātāju.  
            No Valsts pētījumu programmu un Zinātniskās darbības bāzes finansējuma 
infrastruktūras izdevumu segšanai 2016. gadā par komunālajiem pakalpojumiem izlietoti 29 026 
EUR, kas ir par 15 518 EUR vairāk nekā 2015. gadā. Bibliotēkas datu bāzu abonēšanai 3 678 
EUR, patentu uzturēšanai 1 180 EUR, izdevniecības LiePA iespieddarbu izgatavošanai 2 431 
EUR un IT iepirkumiem 34 654 EUR.  
            Sakaru pakalpojumu izdevumi samazinājās par 5 261 EUR, jo LiepU atteicās no 
LATNET interneta, novirzot šo summu Microsoft licenču iegādei, samazinājās Lattelekom 
interneta izmaksas par 121 EUR mēnesī. 2016.gadā piesaistītie projekti palielināja komandējumu 
izdevumus par 15 169 EUR jeb 52,8%. Ārzemju sakaru daļa, piesaistot vairāk ārvalstu studentus, 
palielināja izdevumus pozīcijā „Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 
nodrošināšanu saistītie izdevumi”, kurā tiek uzskaitīti izdevumi par iepriekš iegūtās izglītības 
pielīdzināšanu, vīzu kārtošanu, aģentu pakalpojumiem u.c. par 17 090 EUR.  
 Pozīcijā „Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi” palielinājums par 10 616 EUR, tika 
iegādātas Microsoft Windows un Office licences LiepU vajadzībām, „Citi pakalpojumi” par 
25 536 EUR, šo pozīciju palielināja dalības maksas konferencēs un uzņēmumu līgumi par 
atlīdzību Mūžizglītības 2016.gadā rīkotiem kursiem. Mūžizglītības 2016.gadā rīkotie kursi 
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neprasīja lielus izdevumus pozīcijās „Īre un noma”, samazināja izdevumus par 17 328 EUR. 
Palielinājums pozīcijās „Biroja preces un inventārs” par 10 298 EUR ir saistīts ar inventāra 
iegādi LiepU laboratorijām un IT vajadzībām. 
 Izdevumu pozīcija „Stipendijas”  2016. gadā samazinājusies par 30 276 EUR jeb par 
17,56% pret iepriekšējo finanšu gadu. Samazinājums saistīts ar to, ka 2016. gadā tika samazināts 
budžeta studiju vietu skaits. No valsts budžeta dotācijas finansējamo studiju vietu skaits 2016. 
gadā bija 786 (2015. gadā – 938). 
 Naudas līdzekļu izdevumu grupas „Kapit ālie izdevumi” kopsumma 2016. gadā sastādīja 
29 904 EUR, šīs grupas izdevumu apjoma palielinājums ir par 8 211 EUR jeb 37.85% attiecībā 
pret 2015. gadu. Iepirkti 32 datori, 7 projektori u.c. tehnika. Izveidots lingofonijas kabinets. 
Iepirkts Personāla modulis un elektroniska inventarizācija resursu vadības un grāmatvedības 
programmai HORIZON.  
           Dabas un inženierzinātņu fakultātes, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes 
laboratoriju uzturēšanai izdevumi remontiem un inventāra iegādei 2016.gadā sastādīja 10 930 
EUR. 
            LiepU Iepirkuma komisija 2016. gadā realizēja 16 cenu aptaujas un 10 iepirkumus.  
 22.02.2016. Senāta apstiprinātajā LiepU pamatbudžetā 2016. gadam tika veikti grozījumi 
trīs reizes: 2016. gada 25. aprīļa, 20. jūnija un 28. novembra Senāta sēdēs. Pamatbudžeta 
ieņēmumu un izdevumu plāns tika palielināts par kopējo summu 139 126 EUR, t. sk. tika 
palielinātas ieņēmumu pozīcijas:  

• „MIN kursu ieņēmumi” par 103 370 EUR; 
• „ Finansējums no valsts budžeta līdzekļiem” par 35 756 EUR; 

un izdevumu pozīcija: 
• „Atl īdzība” par kopēju summu 68 560 EUR (atalgojums no MIN organizēto kursu 

ieņēmumiem par 41 107 EUR un atalgojums pozīcijā „Zinātnisko institūciju 
personālam” par 27 453 EUR); 

• „LiepU pamatbudžeta naudas līdzekļu izdevumu plānā 2016. gadam” pārējās pozīcijas 
par kopēju summu 34 810 EUR (daļēji palielinot izdevumu daļu vai samazinot citu 
pozīciju izdevumu daļu). 

 Kopējie pamatbudžeta kreditoru parādi uz 31.12.2016. tika fiksēti 649 905 EUR apmērā 
(neieskaitot īstermiņa uzkrātās saistības un avansā saņemtos transfertus). Salīdzinot ar 2015. 
gadu to kopējais apjoms ir samazinājies būtiski (t.i., par 84 565 EUR). Saistības pret 
piegādātājiem, valsts un pašvaldības iestādēm salīdzinot ar 2015. gadu ir samazinājušās par 
28 179 EUR jeb 60,0%, t. i., 18 756 EUR. Norēķini par darba algu uz 31.12.2016. ir 2 941 EUR, 
tas ir par 84 410 EUR mazāk nekā uz 31.12.2015. Aprēķinātais ienākuma nodoklis un VSAOI uz 
31.12.2016. ir 117 601 EUR, tas ir par 58 028 EUR mazāks nekā uz 31.12.2015. Palielinājās 
saistības pret ārvalstu studentiem par avansā iemaksāto studiju maksu uz 31.12.2016. - 122 563 
EUR. 
           Īstermiņa aizņēmums 58 400 EUR apmērā un ilgtermiņa aizņēmums 335 800 EUR, kas 
jāatmaksā 7 gadu laikā Valsts Kasei par ERAF projekta 
Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010 līdzfinansējumu.  
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7. KVALIT ĀTES VADĪBA 
 
 LiepU ir sertificēta kvalitātes vadības sistēma (KVS) atbilstoši ISO 9001: 2008. Atbalsta 
procesi šajā sistēmā aptver pamatbudžeta plānošanu, projektu izstrādi un pārraudzību, 
akadēmiskā un vispārējā personāla novērtēšanu u.c. 2016. gada beigās beidzās esošās KVS 
sertifikācijas termiņš, tāpēc stratēģiski svarīgi bija izvērtēt pašreizējās sistēmas lietderību, 
iespējas tajā lielākā mērā integrēt augstākās izglītības kvalitātes rādītājus un pārsertifikācijas 
nepieciešamību vai izvērtēt citu kvalitātes vadības sistēmu atbilstību LiepU stratēģiskajiem 
mērķiem un to izmantošanas lietderību. Atbilstoši LR noteiktajam studiju virzienu akreditācijas 
procesam, LiepU apņēmās esošo kvalitātes vadības sistēmu pilnveidot un attīstīt atbilstoši 
Eiropas Standartiem un vadlīnij ām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības 
telpā (ESG-2015). Liepājas Universitātes (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. 

2016.gadā tika pilnveidota Liepājas Universitātes 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. 
 Kvalitātes politiku īsteno visas LiepU struktūrvienības un darbinieki, atbilstoši 
stratēģiskajiem mērķiem. Kvalitātes nodrošināšana ir aprakstīta LiepU Kvalitātes rokasgrāmatā.  
 Visi LiepU darbinieki ir atbildīgi par Kvalitātes politikas, procedūru un vadības sistēmas 
ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, uzņemas atbildību par kvalitāti un iesaistās kvalitātes 
nodrošināšanā. 
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8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 

8.1. Studējošo mobilitāte  
  

Liepājas Universitātei ir 87 sadarbības partneri ERASMUS+ programmā visā Eiropā – 
Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Rumānijā, Bulgārijā, Vācijā, Norvēģijā, Zviedrijā, 
Somijā, Dānijā, Nīderlandē, Spānijā, Portugālē, Beļģijā, Austrijā, Francijā, Ungārijā, Itālij ā, 
Lielbritānijā, Turcijā, Grieķijā, Kiprā un Serbijā. 
 Liepājas Universitāte ir noslēgusi arī vairākus divpusējās sadarbības līgumus ar ārvalstu 
augstskolām par studentu apmaiņu, kas paredz iespēju  LiepU studentiem vienu vai divus 
semestrus studēt kādā no partneraugtskolām, paplašināt savu redzesloku un dažādot zināšanas 
savā nozarē.  
 Divpusējās apmaiņas programmā var iesaistīties bakalaura un maģistra programmu 
studenti, vienu semestri mācoties augstskolās Dienvidkorejā, Gruzijā, Krievijā, Kazahstānā, 
Maķedonijā un Taivānā.  

LiepU izbraucošo ERASMUS+ studentu  skaitu un studentu izvēlētas parnervalstis skatīt 
11. un 12.attēlā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. attēls. LiepU izbraucošo ERASMUS+ studentu skaits 2016./2017. studiju gadā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. attēls. LiepU izbraucošo ERASMUS+ studentu izvēlētās partnervalstsis. 
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LiepU iebraucošie studentu skaits 2016./2017. studiju gadā ERASMUS+ un divpusējās 
programmas ietvaros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. attēls. LiepU iebraucošo ERASMUS+  studentu skaits 2016./2017.studiju gadā 
 

LiepU Iebraucošo ERASMUS+  un divpusējo sadarbības studējošo valstis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14. attēls. LiepU iebraucošo ERASMUS+ studentu izvēlētās partnervalstsis 
LiepU piedāvā studijas arī angļu valodā pilna laika ārvalstu studentiem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. attēls. LiepU pilna laika ārvalstu studentu skaits pa studiju programmām 2016./2017.studiju gadā



  43  

 

8.2. Mācībspēku un darbinieku mobilit āte 
 

Erasmus+ LiepU docētāju un darbinieku mobilit ātes 2016./2017.studiju gadā: 
Mācībspēks / 
darbinieks 

Valsts  Mobilitātes veids 

Chris Hales Somija 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Aalto University 

Linda Pavītola Dānija 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE  
University College UCC  

Elita Balčus Slovākija 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Matej Bel University 

Indra Kalniņa Slovākija 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Matej Bel University 

Dina Bethere Vācija 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Rostock University 

Arturs Medveckis Lietuva 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Lithuanian University of Education 

Anita Jansone Somija 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Tampere University of Applied Sciences 

Līga Eņģele Turcija 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Sakarya University 

Lilita Ābele Lietuva 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Mykolas Romeris University 

Viesturs Kalniņš Lietuva 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Mykolas Romeris University 

Roberts Jūrmalietis Lietuva 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Mykolas Romeris University 

Vineta Kulmane Lietuva 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Mykolas Romeris University 

Patriks Morevs Polija 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
The State University of Applied Sciences in Elbląg 

Maija Demitere Somija 

DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – DALĪBA 
STARPTAUTISKAJĀ NEDĒĻĀ  
Tampere University of Applied Sciences 

Anna Priedola Nīderlande 

DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – DALĪBA 
STARPTAUTISKAJĀ NEDĒĻĀ  
Hanze University of Applied Sciences, Groningen 

Jana Grava Portugāle 
DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – PIEREDZES APMAIŅA 
Lisbon Polytechnic Institute 

Vineta Pole Portugāle 
DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – PIEREDZES APMAIŅA 
Lisbon Polytechnic Institute 

Diāna Laiveniece Vācija 
DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – PIEREDZES APMAIŅA 
Greisvaldes Universitāte 

Ērika Lauberga Portugāle 
DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – PIEREDZES APMAIŅA 
Polytechnic Institute of Beja 

Inta Klāsone Lietuva 
DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – PIEREDZES APMAIŅA 
Kaunas Kolegia – plānota jūnijā 2017  

Svetlana Lanka Portugāle 
DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – PIEREDZES APMAIŅA 
Coimbra University 

Anita Līdaka Portugāle 
DARBINIEKA MOBILIT ĀTE – PIEREDZES APMAIŅA 
Coimbra University 
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Erasmus+ iebraucošie docētāji un darbinieki 2016./2017.studiju gadā 
Mācībspēks / 
darbinieks 

Augstskola Mobilitātes veids 

Rasa Jautakyte Klaipeda University DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 

Zuhal Kiylik Anadolu University DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Vilmante Aleksiene Lithuanian University of Educational 

Sciences 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 

Liuda Radzeviciene Siauliai University DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Monica Vilms TTK University of Applied Sciences DARBINIEKA MOBILIT ĀTE 
Yuliya Pulova - 
Ganeva 

St. Cyril and St. Methodius University of 
Veliko Turnovo 

DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 

Maria Teresa Santos 
and Maria do Ceu 
Andre 

Polytechnic Institute of Beja DARBINIEKA MOBILITĀTE 

Zaneta Karazijiene Mykolas Romeris University DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Danielle Smith Rochester Institute of Technology DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Ivayla Dimitrova and 
Andriyana Andreeva 

University of Economics Varna DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 

Martynas Kazlauskas Siauliai University DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Adri Schokker Hanze University of Applied Sciences DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Violeta Valjan Vukic University of Zadar DARBINIEKA MOBILITĀTE 
Liene Gūtmane University of Warsaw DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
Padraig Kirby Limerick Institute of Technology DARBINIEKA MOBILIT ĀTE 
Attila Koszeghy Debrecen Reformed Theological 

University 
DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 

Jurek Buriak State University of Applied Sciences in 
Elbląg 

DOCĒŠANAS MOBILITĀTE 
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9. SADARBĪBA AR SABIEDRĪBU 

9.1. Sadarbība ar darba devējiem un citiem sociāliem partneriem 
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Sadarbība ar izglītības iestādēm un uzņēmumiem programmu īstenošanā 

Nr.p.k. Sadarbības izglītības iestāde Sadarbības veids 
1. Profesionālās izglītības 

kompetences centrs ”Liepājas 
Valsts tehnikums” 

Bakalaura studiju programmas “Mehatronika” kursa “Transporta 
mehatronika”(2 KRP) apguve, izmantojot tehnikuma materiālo 
bāzi, tehnikuma lektora A.Bunkas vadībā 

2. RTU Liepājas filiāle Nodarbības bakalaura studiju programmas “Mehatronika” kursa 
“Robotika I” (2 KRP) apguvē (atsevišķas nodarbības) 

3. Rīgas Tehniskā koledža Sadarbība studiju procesa nodrošināšanā (kopīgi studiju darbi, 
mācībspēki, projekti), kā arī savstarpējā materiālās bāzes 
izmantošana 

 
4. 

Rīgas Stradiņa universitātes 
Liepājas filiāle 

RSU studenti izmanto LiepU ķīmijas laboratoriju  

 
5. 

Liepājas Jūrniecības koledža -Koledžas studenti apgūst kursu “Fizika”, izmantojot DIF 
materiālo bāzi; nodarbības DIF lektora V.Priedola vadībā 
- Plānota bakalaura studiju programmas “Mehatronika” kursa 
“Elektropiedziņa “ (2KRP) apguve Liepājas Jūrniecības koledžā  

6. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija Vidusskola klašu skolēni apgūst kursus “Datorgrafika” un 
“Multimediji”. Nodarbības reizi nedēļā DIF mācībspēku vadībā. 

7. Draudzīgā aicinājuma Liepājas 
5.vidusskola, 
Liepājas 6.vidusskola 

Skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbu DIF mācībspēku 
V.Priedola un U.Žaimja vadībā, izmantojot DIF materiālo bāzi. 

8. Liepājas Centra sākumskola 
(un citu Liepājas un novadu 
skolu sākumskolas klases) 

Nodarbības dabaszinību jomā 2. un 3.klašu skolēniem; vada 
docente L.Karule. 

9. Liepājas pilsētas pašvaldības 
aģentūra “Liepājas 
sabiedriskais transports” 

Veicināt pētniecību un tehnoloģiju izstrādi abpusēji interesējošās 
jomās, nodrošinot plašākas iespējas projektu un pētniecībā 
balstītā studiju darba īstenošanā,  zināšanu pārnesē un 
iedzīvināšanā tautsaimniecībā 
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9.2. Sadarbība ar skolām  

 2016. gada 23. martā LiepU notika Kurzemes reģiona 7. skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konference. Tās mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas dabas, humanitāro, 
sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā 
darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus pētījumu izstrādē, kā arī veidot skolēnos prasmi 
patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.  
 Vērtēšanai 23 sekcijās bija iesniegti 111 darbi, kurus izstrādājuši 124 skolēni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16. attēls. Skolēnu darbu skaita salīdzinājums sekciju grupās (2010.–2016.) 
 

 LiepU konkursa rezultātā ieguva Valsts izglītības satura centra ESF projekta Nacionāla 
un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai (8.3.2.1./16/I/002) 
1.2. darbības Reģionālo zinātnisko konferenču organizēšana partnera tiesības, līdz 2020. gadam 
kļūstot par Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču centru. 
 Visu fakultāšu mācībspēki, kā arī institūtu pētnieki konsultē skolotājus un skolēnus 
pētniecības darbu rakstīšanā, piedalās darbu novērt ēšanā Liepājas pilsētas un Kurzemes 
reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.  
 Sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju koledžu Dr.philol. A. Kuduma piedalījās skolēnu 
zinātniski pētniecisko un radošo darbu konkursa darbu vērtēšanā. Mg.philol. S. Okuņeva bija 
žūrijas komisijas locekle Grobiņas novada skolēnu runas konkursā. 
 Lekcijas un nodarbības skolotājiem par pētniecības, metodikas un radošā darba 
aktualit ātēm. Dr.math. D. Kūma vadījusi nodarbības par matemātikas olimpiāžu risināšanas 
metodēm Liepājas pilsētas skolotājiem un skolēniem. Dr.philol. I. Bliska vadījusi atklāto stundu 
Mazā Prinča atklājumi Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas konferencē Radoši meklējumi mūsdienu 
pedagoģijā: teorija un prakse. Dr.philol. D. Straupeniece nolasījusi lekcijas Baltu valodu 
vēsturiskie un lingvistiskie aspekti Aizputes un Durbes novada latviešu valodas un literatūras 
skolotājiem (29.09.; 24.11.2016.). Dr.paed. L. Pavītola Vaiņodes vidusskolas skolotājiem 
novadījusi semināru Labās prakses piemēri kompetenču pieejas īstenošanā: Somijas pieredze 
(29.11.2016.). Mg.paed. G. Tomele nolasījusi lekcijas vecākiem Vai mans bērns ir gatavs 
mācībām skolā? Liepājas Centra sākumskolā (27.01.2016.), Brīvība un disciplīna Montesori 
pedagoģijas teorijā un praksē Rīgā (11.03.2016.). 
 Skolotāju tālākizglītību (tālākizglītības profesionālās pilnveides programmas, nozaru 
kursus) sadarbībā ar fakultāšu mācībspēkiem organizē un īsteno Mūžizglītības nodaļa 
(pieejams: https://www.liepu.lv/lv/1042/par-muzizglitibas-nodalu). 
 

LiepU darbojas divas jauno zinātnieku skolas.  
Jauno zinātnieku skolu dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās un 

inženierzinātnē organizē DIF (skolas programma pieejama: 
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https://www.liepu.lv/uploads/files/jauno-zinatnieku-skola.pdf). Mērķis: dabas un inženierzinātņu 
popularizēšana, intereses radīšana par eksaktajām zinātnēm. Nodarbības notiek reizi mēnesī. 
Robotikas nodarbībās dažādu vecumu skolēni, arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, 
radošās darbnīcās, praktiskos uzdevumos un sacensībās iepazīst programmēšanu un robotiku.  

Dabaszinātņu populārzinātniskas nodarbības jaunāko klašu skolēniem sadarbībā ar Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldi un Sākumskolas skolotāju metodisko apvienību organizē Dr.paed. L. 
Karule: pētniecisko nodarbību cikls Pirmie soļi dabaszinātnēs 3. klasēm (piedalījās 144 
skolēni), olimpiāde dabaszinībās 2. klasēm (9 skolu komandas), informatīvi pētnieciskās 
nodarbības Ķīmija mūsu mājās 1.–4. klasēm, tematiskajās nodarbībās Dzīvnieki Liepājā, 
Bīstamās ķīmiskās vielas cilvēka ikdienā piedalījušies 130 Liepājas un novadu sākumskolu 
skolēni. DIF darbojas Dabas vēstniecība Liepājas Universitātē. 

Dr.biol. R. Jūrmalietis vadīja ekotehnoloģiju nodarbību Liepājas Centra sākumskolas 
skolēniem (13.10.2016.), nodarbību vidusskolēniem par ekotehnoloģiju problemātiku datorikas 
un robotikas pasākumā Ziemassvētku stāsts (20.12.2016.).  

2015. /2016. mācību gadā darbu uzsākusi humanitāro zinātņu Jauno filologu skola, ko 
organizē HMZF sadarbībā ar Liepājas Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko 
apvienību. Tās mērķauditorija – Liepājas un tuvākās apkaimes vidusskolēni, kas interesējas par 
literatūru, valodu, folkloru, teātri. Nodarbības reizi mēnesī vada HMZF mācībspēki un KHI 
pētnieki (skolas programma pieejama: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/jaunie_filologi_2016.pdf). 

Papildus Jauno filologu skolai humanitāro zinātņu pētnieki vadījuši nodarbības un meistarklases 
skolās. Mg.paed. K. Krieviņa vadījusi vairākas nodarbības Liepājas skolās: Liepājas Raiņa 6. 
vidusskolā Kapu zīmes Lejaskurzemē (20.01.2016.), A. Puškina 2. vidusskolas 9. klasē Dzeja un 
simboli (11.10.2016.), A. Puškina 2. vidusskolas 7. klasē Grafiskā dzeja (14.10.2016.). Dr.philol. 
A. Kuduma Liepājas 1. ģimnāzijā Liepājas pilsētas Lasītprasmes konferencē (10.02.2016.) vadīja 
semināru Skolēna lasītprasmes attīstīšanas iespējas. Receptīvās estētikas un jaunās kritikas 
izmantojums literāro tekstu interpretācijā. 

Dr.philol. D. Straupeniece vadījusi folkloras meistarklasi Zemes māte latviešu folklorā Liepājas 
Raiņa 6. vidusskolā (13.01.2016.) un vairākas meistarklases Liepājas skolēniem bibliotēkā Libris – 
Kapu zīmes Lejaskurzemē (20.01.2016.), dzejas studiju Es rakstīšu uz smilšpapīra (3.02.2016), 
folkloras meistarklasi Pļāvējiņi nopļāvuši, grābējiņi sagrābuši (25.05.2016.), folkloras meistarklasi 
Pilna sauja smalku miltu (9.11.2016.), folkloras meistarklasi Ziemas darbi (30.11.2016.), kā arī 
projektus Ai, darbiņi, ai, darbiņi (aprīlis–decembris) un Spēlēju, dancoju (oktobris). 

 
LiepU notika Latvijas Universitātes Neklātienes matemātikas skolas, LiepU un Daugavpils 

Universitātes organizētā Latvijas 43. atklātā matemātikas olimpiāde (24.04.2016.), kurā 
piedalījās 430 Kurzemes skolēni. Olimpiādes mērķis – attīstīt skolēna matemātiskās spējas, 
veicināt matemātikas popularitāti, tādējādi mudinot jauniešus izvēlēties nākotnes karjeru 
eksaktajā jomā. 
 

Notikušas tradicionālās LiepU olimpiādes un konkursi skolēniem. 
Kopš 2005. gada LiepU divreiz gadā – rudenī un pavasarī – organizē skolēnu matemātikas 

olimpiādi, kopš 2009. gada – arī fizikas olimpiādi. Matemātikas olimpiādes iniciators ir profesors 
Edvīns Ģingulis, tāpēc olimpiāde nosaukta viņa vārdā. 

DIF jau 5. gadu organizēja Datorzinātņu olimpiādi (23.04.2016.), kurā piedalījās Liepājas 
pilsētas un tuvējo novadu skolēni un studenti. Olimpiādes mērķi – palielināt interesi par 
datorzinātnēm un programmēšanu, atrast Liepājā jauniešus, kas interesējas par datorzinātnēm, 
programmēšanu un robotiku, stimulēt viņus un sniegt saskarsmes iespējas, kā arī dot iespēju 
mērķtiecīgi izvēlēties profesiju. 7.–8. klašu skolēnu komandas piedalījās konkursā Algoritmiņš, 
notika programmēšanas konkurss skolēniem un studentiem,  kā arī robotu programmēšanas 
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konkurss.  Olimpiādi atbalstīja A/S Exigen services Latvia, sabiedrība Tilde, SIA Liepājas 
enerģija, zinātnes centrs bērniem Zili brīnumi, Accenture UAB Baltic Orbis, Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde.  

 Interneta vietnē ievietotas LiepU studentu izstrādātās izglītojošās datorspēles 
skolēniem (pieejams: http://kima.it-studenti.liepu.edu.lv/).  

 
9.3. Zināšanu popularizēšana sabiedrībā 

 Turpinājušās Mazās akadēmijas nodarbības (organizē LiepU Mūžizglītības nodaļa). Mazā 
akadēmija darbojas kopš 2005. gada un dod iespēju ikvienam iedzīvotājam bez maksas noklausīties 
LiepU mācībspēku, doktorantu, pilsētas speciālistu lekcijas vai piedalīties praktiskās nodarbībās par 
pedagoģijas, psiholoģijas, mākslas, veselības, literatūras un latviešu valodas, vadībzinātņu u. c. 
tematiem. Nodarbības no oktobra līdz aprīlim notiek divas reizes mēnesī. 2016./2017. Studiju gadā 
notikušas 11 lekcijas, kuras apmeklēja 89 klausītāji. 

2016. gada 30. septembrī LiepU piedalījās Eiropas Zinātnieku naktī. Pirmo reizi pasākumi 
notika visās universitātes ēkās – Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Kūrmājas prospektā 13, Lielajā ielā 
14. Tika parādīts vides zinātņu, informācijas tehnoloģiju, fizikas un matemātikas pētnieku darbs 
DIF un DITI laboratorijās, jauno mediju radošais darbs MPLab, notika radošas nodarbības 
izglītības zinātņu pētnieku un studentu vadībā, tika atklāta Jauno filologu skolas otrā sezona.  

 Notikuši vairāku LiepU izdoto grāmatu publiskās atvēršanas pasākumi.  
• Rakstu krājuma Sabiedrība un kultūra 18. laidiena atvēršana LiepU (19.05.2016.)  
• Rakstu krājuma Kurzemes rakstnieku silueti 4. daļas atvēršana Liepājas muzejā 

(24.09.2016.) 
• Liepājas Universitātes humanitāro un mākslas zinātņu žurnāla Scriptus Manet atvēršana 

Rīgā, Liepājas pārstāvniecībā (8.12.2016.) 
• Artura Medvecka monogrāfijas Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte 

pedagoga dzīvesdarbībā atvēršana LiepU (9.12.2016.) 
 Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru notikuši interaktīvās lietotnes Latviešu 

valodniecības attīstība: informatīvi izglītojoša elektroniskā karte atvēršanas svētki Liepājā 
(15.04.2016.). 

 Humanitārajās zinātnēs turpinājusies sadarbība ar Liepājas Kultūras pārvaldi, Rakstnieku 
savienības Liepājas nodaļu, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, Liepājas teātri, Liepājas muzeju.  

 Sadarbībā ar organizāciju VIA CULTURA un Latvijas RS Liepājas nodaļu HMZF turpināja 
dalību projektā Piejūras pilsētu literārā akadēmija. Nolasītas lekcijas: Dr.philol. Z. Gūtmane 
Jaunākie daiļliteratūras tulkojumi Latvijā (13.05.2016.), Dr.philol. A. Kuduma Latviešu 
jaunākās prozas aktuālākās tendences (13.05.2016.), Dr.philol. E. Lāms Kas tā tāda – populārā 
literatūra? (13.05.2016.), Mg.philol. L. Zulmane Prozas teorija (15.01.2016.), Dzejas teorija 
(18.03.; 14.–15.04.; 13.05.2016.) u. c. 

 Turpinot vairāku gadu sadarbību ar Saldus novada pašvaldības aģentūru Saldus Radio, 
Dr.philol. L. Lauze 2016. gadā radio darbiniekiem novadījusi 5 tematiskas nodarbības Valodas 
monitorings. 

 Mg.philol. S. Okuņeva ir Liepājas teātra Repertuāra padomes locekle.  
 Dr.art. V. Lēvalde piedalījās skatuves mākslas festivālā Teātris ir visur Kuldīgā (8.–

9.10.2016.) un starptautiskajā Baltijas teātru festivālā Kauņā (15.–18.11.2016.), Latvijas 
delegācijā pārstāvot Latvijas Teātra darbinieku savienību un Kurzemes Humanitāro institūtu un 
piedaloties teātra kritiķu diskusijā. 

 Mg.philol. I. Ančevska lasījusi lekcijas nemateriālā kultūras mantojuma kursos Brocēnu un 
Saldus novada folkloras kopu dalībniekiem un interesen-tiem: Dziedinošās un veselību veicinošās 
formulas latviešu tautasdziesmās (Blīdene 23.04.2016.), Senie kāzu rituāli  (Brocēni 20.08.2016.), 
kā arī lekciju Veļu laika tradīcijas Saldus novada bibliotēkā (27.10.2016.) un lekciju Latviešu 
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bedību tradīcija Rīgā (20.10.2016.). Organizēts vācu kultūrantropologa un etnobotāniķa Volfa 
Dītera Štorla seminārs latviešu un vācu grupām, vācu valodā nolasītas populārzinātniskas lekcijas 
Latviešu dziedināšanas tradīcija un Latviešu pirts tradīcija (12.–18.07.2016.).  

 MPLab organizē mediju mākslas un pētniecības publiskas lekcijas un nodarbības, kas tiek 
popularizētas interneta vietnē http://mplab.lv/lv/notikumi/, piem., radošās darbnīcas elektroniskajā 
skaņradē (Mg.art. K. Dintere, Ģ. E. Stepiņš), vizualizāciju izveidē (A. Meldrāja) skaņas mākslas 
festivālā Skaņas dienas 2016. gada maijā; radošās darbnīcas starptautiskajā mediju mākslas festivālā 
iWeek: Lauka ieraksti (A. Kuprišs), Foto stāsts (K. Goba), Virtuālā realitāte un māksla (Mg.art. A. 
Shokker), Konceptuālā ainava “Saulriets” (L. Zilvinas), Reāllaika programmēšana (P. Borgeat, J. A. 
Romero). 

 Mg.art. Dz. Vīriņa un Dr.paed. I. Klāsone Liepājas Diakonijas centra projektā Nāc un 
iesaisties vadījušas nodarbības gleznošanā un, iekārtojušas darbu, izstādi, veicinot cilvēku ar 
garīgiem un funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. 

 PSDF Logopēdijas centrs organizēja 9. zinātniski praktisko semināru Pētījumi logopēdijā 
– studentu zinātniskie lasījumi (17.03.2016.). Mērķauditorija: studenti, mācībspēki, logopēdi u. 
c.  

 Logopēdijas centrā organizēta gadskārtējā studiju programmas Logopēdija studentu 
izstrādāto runas un valodas traucējumu korekcijas materiālu izstāde (15.–18.03.2016.). 
Mērķauditorija: studenti, mācībspēki, PII un skolu skolotāji, logopēdi, vecāki u. c. 

 2016. gada 24. septembrī Baltu vienības dienā LiepU organizēja Baltu lasījumus 
Liepājas Universitātē (koordinatore Dr.philol. Z. Gūtmane, vadītāja Dr.philol. I. Ozola). 
Lasījumus atklāja Lietuvas Seima deputāts Ķēstutis Masulis, Latvijas Saeimas deputāts 
Romualds Ražuks un LiepU rektore Dace Markus. Diskusijā Baltiskā vienība: izglītība, kultūra, 
kontakti piedalījās I. Ozola (LiepU), Regina Kvašīte (Šauļu Universitāte), Alvīds Butkus(Vītauta 
Dižā Universitāte), ziņojumu  Baltu literārie kontakti: latviešu un lietuviešu dzejas atdzejošana 
nolasīja Regina Kvašīte. 

 KHI pētniece Dr.philol. D. Straupeniece Baltu vienības dienā kinoteātrī Balle vadīja 
diskusiju par filmu Vēju zeme. Pirms tam (20.09.2016.) Rietumu radio studijā par Sventājas un 
Būtiņģes latviešiem notika saruna ar žurnālistu Normundu Kārklu, bet 23. septembrī D. 
Straupeniece vadīja izglītojošu ekskursiju pa Sventāju Liepājas pilsētas bibliotekāriem. 
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10. STUDENTU PADOME 

 Studentu padome (SP) ir organizācija, kas pārstāv 
studentu intereses. Tās galvenais uzdevums ir rūpēties 
par katra studenta labsajūtu savā augstskolā. LiepU 
Studentu padomes galvenā vērtība ir students un viņa 
interešu pārstāvēšana Liepājas Universitātē, kā arī ārpus 
tās. 
 Studentu padomes pamatvirzieni ir saistīti ar 
kultūru, sportu, studentu sociālo labklājību un citām 
nozarēm, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē studentu 
dzīvi studiju laikā. Liepājas Universitātes Studentu 
padome palīdz studentiem risināt dažādus ar studijām 
saistītus jautājumus un neskaidrības, risina sociālos jautājumus, kā arī plāno un organizē dažādus 
pasākumus un aktivitātes studentiem. Tāpat LiepU SP pārstāv LiepU studentu viedokli dažādās 
lēmējinstitūcijās un organizācijās, piemēram, LiepU Senātā, LiepU Saimniecības sēdēs, LiepU 
Bibliotēkas padomes sēdēs, LiepU Stipendijas komisijas sēdēs, LiepU Zinātnes padomes sēdēs, 
LiepU fakultāšu domes un padomes sēdēs, Latvijas Studentu apvienībā, LiepU Satversmes 
sapulcē. Katru nedēļu LiepU SP rīko sēdes, kurās kopīgai apspriedei un diskusijām ir aicināts 
ikviens students. Šajās sēdēs studenti brīvi var izteikt savu viedokli un iesaistīties universitātes 
pilnveidē, kā arī gūt pieredzi un iemaņas dažādu pasākumu rīkošanā. 
 2016. gada martā notika SP vēlēšanas, kurā tika ievēlēta 20. Studentu padome. Studentu 
padome pārskata periodā turpināja rīkot tradicionālos pasākumus  -  Asins donoru dienu, 
„Pirmkursnieku adaptācijas nedēļa”, kuras ietvaros organizēja ekskursijās pa LiepU un Liepāju,  
iesvētības 1.kursa studentiem „Kuršu ielas ieslodzītais”.  

2016.gada 26.novembrī tika svinēta Studentu padomes 20.gadu jubileja. Pārskata periodā 
LiepU Studentu Padome piedalījās LSA organizētās sēdēs un pasākumos. Aktīva darbība 
notikusi Vienreizējās sociālās palīdzības stipendijas un Senāta stipendijas reklamēšanā.  Studentu 
padome atbalstījusi LiepU tautas deju kolektīvus, sieviešu kori „Atbalss”, kā arī LiepU 
volejbola, florbola un basketbola komandas.  
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11. RADOŠĀ DARBĪBA 
 
11.1. Vizuālā māksla, dizains, tīkla māksla 
 

Izstādes, plenēri, festivāli ārvalstīs (2016.) 
22. maijs – 
5. jūnijs 

Nīderlande (Eindhovena) Van Abbe 
Museum 

Rasa Šmite, Raitis Šmits, Voldemārs 
Johansons. POND RADIO 
FestivalMuziekvandeDommelexhibition 

3.–6. 
augusts 

Lietuva (Šauļi) Mākslas galerija 
Laiptai 

Aldis Kļaviņš, Inta Klāsone. Dalība 
starptautiskajā mākslas festivālā Šauļu 
Monmartras Republika un starptautiskajā 
izstādē mākslas galerijā Laiptai 

novembris Kauņas Lietišķo zinātņu 
augstskola,  
J. Vienožinska mākslu fakultāte 
(Lietuva) 

Mārtiņš Krūmiņš, Inta Klāsone, Andris 
Rozenbahs, Solvita Spirģe-Sēne, Dzintra 
Vīriņa. Izstāde konferencē Art, design and art 
education: methods and experiences of 
creativity development 
Inta Klāsone, Sigita Saulēniene. Kopizstāde 
No septembra līdz janvārim 

novembris–
decembris 

Lietuva (Šauļi) Mākslas galerija 
Laiptai 

Aldis Kļaviņš. Personālizstāde Vienmēr ceļā  

decembris Lietuva (Šauļi) Mākslas galerija 
Laiptai 

Gunta Krastiņa, Mārtiņš Krūmiņš, Inta 
Klāsone, Solvita Spirģe-Sēne. Dalība 
Ziemassvētku miniatūru izstādē Jau 
atvažiuoja Šv. Kalėda 

 Palanga (Lietuva) Mārtiņš Krūmiņš. Dalība starptautiskajā 
glezniecības simpozijā Vyturys 

 
Personālizstādes Latvijā (2016.) 

 
marts Lapmežciema  

kultūras nams   
Gunta Krastiņa. Mirkļa skrējiens 

27. maijs– 
31. jūlijs 

Liepājas muzejs Aldis Kļaviņš. Satiekot sevi, pašportretu 
izstāde  

jūlijs Lapmežciema  
kultūras nams 

Inta Klāsone. Es jau nāku...  

decembris Ventspils,  
Pārventas bibliotēka  

Gunta Krastiņa. Gaidot…  

Izstādes, plenēri, festivāli Latvij ā (2016.) 
2015. 
decembris – 
2016. marts 

Nabaklab,  
Kultūras un atpūtas centrs 
Imanta, 
Latvijas Mākslas akadēmija, 
Peldošā mākslas galerija 
NOASS, 
LU,  
Kalnciema ielas kvartāls, 
Latvijas Radio 

Bakalaura studiju programmas Fotomāksla 
studentu Kitijas Rozentāles un Dāvida 
Biruļa dalība LU radio NABA 13. 
dzimšanas dienas un Latvijas Radio 
dibināšanas svētku ceļojošajā fotoizstādē 
13×13  
 

22.–24. 
janvāris 

Liepāja Jauno mediju mākslas 1. kursa izstāde 
Augsne  
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februāris–
marts  

Liepājas bērnu bibliotēka 
Vecliepājas Rūķis 

Daina Ģibiete. Dalība kopizstādē Prieks  

februāris Aizpute,  
galerija Mētras mājas 

Aldis Kļaviņš, Inta Klāsone, Solvita Spirģe-
Sēne, Dzintra Vīriņa, Gunta Krastiņa, 
Mārtiņš Krūmiņš. Dalība Liepājas 
mākslinieku grupas izstādē Uzmanību, vējš! 

12. februāris– 
6. marts 

Kultūras un tautas mākslas 
centrs Ritums 

Solvita Spirģe-Sēne. Dalība grupas izstāde 
Cianovīzija 

2. marts– 
3. aprīlis 

Ventspils, Teātra nams Jūras 
vārti  

Aldis Kļaviņš, Inta Klāsone, Solvita Spirģe-
Sēne, Dzintra Vīriņa, Gunta Krastiņa, 
Mārtiņš Krūmiņš. Dalība Liepājas 
mākslinieku grupas izstādē Uzmanību, vējš!  
Izstādes kuratore G. Krastiņa. 

11. marts– 
3. aprīlis 

Liepājas muzejs Gunta Krastiņa, Mārtiņš Krūmiņš, Aldis 
Kļaviņš. Biedrības Mākslas kolēģi izstāde 
Pavasara atmoda’3  

20. maijs Liepāja Izstāde Muzeju naktī: Artūrs Kalvāns, Gunta 
Dombrovska, Pēters Riekstiņš, Maija 
Demitere, Anna Priedola, Krista Dintere u. 
c. 

24.–28. maijs Liepāja Skaņas mākslas izstāde festivālā Skaņas 
dienas: Anna Priedola, Uldis Hasners, Ģirts 
Edvarts Stepiņš, Milda Ziemane, Kārlis 
Volkovskis u. c. 

10.–21. jūnijs Liepāja Jauno mediju mākslas bakalaura un maģistra 
gala darbu izstāde Savienotāji  

18.–21. jūnijs Liepāja, 
kultūras centrs WISE 

1. kursa foto izstāde Filtri  

jūlijs Liepājas Mākslas un dizaina  
vidusskolas izstāžu zāle 

Raimonds Gabaliņš.  
2. Starptautiskais mākslas un dizaina 
simpozijs Art without borders  

25.–31. jūlijs LiepU Aldis Kļaviņš, Inta Klāsone, Solvita Spirģe-
Sēne, Dzintra Vīriņa, Gunta Krastiņa, 
Raimonds Gabaļiņš, Herberts Erbs. 
Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs 
Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas 
kompozīcijā: Džezs 

12.–20. 
augusts 

Liepāja,  
LiepU MPLab 

Digitālā attēla un video mākslas izstāde Zilie 
ekrāni, melnās kastes: Diana Bočkova, 
Santa France, Uldis Hasners, Pēters 
Riekstiņš, Jānis Jankevics, Gustavs Lociks, 
Eltons Kūns, Madara Kļavinska 

29. augusts–11. 
septembris 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Rasa Šmite, Raitis Šmits.  
TALK TO ME 
Festivāls Baltās naktis 

20. septembris 
–2. oktobris 

Rīga, RISEBA Arhitektūras un 
mediju centrs 

Jauno mediju mākslas izstāde Impulsi. 
Jaunās skaņas dienas: Uldis Hasners, Artūrs 
Kalvāns, Reinis Naļivaiko, Anna Priedola, 
Samanta Kalēja, Andris Vētra, Pēters 
Riekstiņš, Madara Kļavinska, Pauls Kūlis, 
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Gunta Dombrovska 
septembris–
oktobris  

Latvijas Dzelzceļa muzejs Rasa Šmite, Raitis Šmits.  
TALK TO ME 
Izstāde Gaisma kabeļa galā 
 

30. septembris 
–2. novembris 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Rasa Šmite, Raitis Šmits, Mārtiņš Ratniks. 
POND BATTERY 
Fluctuations of Micro Worlds 
Izstāde OPEN FIELDS 

31. oktobris – 
30. novembris 

Liepājas CZB 
 

Inta Klāsone. Dalība plenērā un izstādē 
Mākslinieki bibliotēkā 

novembris Ventspils, Pārventas bibliotēka Gunta Krastiņa. Dalība Ventspils 
mākslinieku kopizstādē  

novembris Nīcas novads Studiju programmas Fotomāksla 4. k. 
students Dāvids Birulis ieguva pirmās trīs 
godalgotās vietas fotokonkursā Nīcas novads 
caur fotoobjektīvu  

10. novembris 
–4. decembris 

Liepājas muzejs Raimonds Gabaliņš, Herberts Erbs, Gunta 
Krastiņa, Mārtiņš Krūmiņš, Aldis Kļaviņš. 
Vizuālās mākslas izstāde Pilsētas skaņa 
mākslā 

16. novembris 
–4. decembris 

Liepājas Latviešu biedrības 
nama galerija 

Aldis Kļaviņš, Mārtiņš Krūmiņš. Liepājas 
raksturīgāko ainavu retrospekcija  

12. novembris 
–5. decembris 

Liepājas muzejs Izstāde festivālā iWeek: Samanta Kalēja, 
Uldis Hasners, Anna Priedola, Pēters 
Riekstiņš, Maija Demitere 

novembris–
decembris  

Ventspils Gunta Krastiņa. Dalība Ventspils 
mākslinieku grupas izstādē Rudens 2016 

 
11.2. Mūzika 

LiepU sieviešu koris Atbalss: 
galvenā diriģente – prof. Ilze Valce  
diriģente, kormeistare – doc. Olga Blauzde  

 
2016. gada nozīmīgie notikumi 

• 2016. gada 5.–8. maijs 
Sieviešu kora Atbalss dalība XI starptautiskajā studentu koru forumā Paparac-kvetka 2016 
Baltkrievijā (Minskā). Atbalss izpildījums atzīts par labāko laicīgās programmas kategorijā:  
koris izpildīja A. Kontauta, A. Sējāna, I. Rupaines un J. Vaivoda dziesmas. Speciālbalvu 
par labāko solistes izpildījumu saņēma Ieva Tālberga. 

• 2016. gada 2. jūlijs 
Sieviešu kora Atbalss dalība Kurzemes Dziesmu svētkos Kuldīgā. 
Prof. Ilze Valce – svētku programmas koncepcijas veidotāja un mākslinieciskā vadītāja. 
Programmā atklāta Kurzemes kultūr-vēsturiskā daudzveidība un bagātība, izceļot lībiešu, 
kuršu un suitu reģionālās kultūras vērtības. Nozīmīga vieta ierādīta latviešu tautas 
dziesmai: klasiskas apdares un tautasdziesmu izmantojums mūsdienu komponistu 
oriģinālmūzikā. I. Valces sastādītais un komentētais svētku nošu izdevums izdots apgādā 
Musica Baltica. 

• 2016. gada 5. novembris 
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Sieviešu kora Atbalss dalība koncertā Virs galvas mūžīgs piena ceļš… Liepājas Latviešu 
biedrības namā. Koncerts veltīts kora diriģentes un kormeistares Olgas Blauzdes jubilejai. 
Koncerta programmu papildināja citu Liepājas koru, studentu ansambļu un E. Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidussskolas bigbenda mūziķu priekšnesums. 

 
 
10.3. Literārā jaunrade 

 
Projektā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Kurzemes dzejas 

dienas un Dzejas dienu pasākumi (Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes finansējums) notikuši 
vairāki pasākumi. 
 
Dzejas dienas Liepājā 2016. gada septembrī 

• Dzejas dienu seminārs Autors. Teksts. Lasītājs. Inese Zandere un Ruta Štelmahere: starp 
dzeju un dzīves prozu 2016. gada 13. septembrī LiepU. Dalībnieki – KHI un HMZF 
pētnieki Edgars Lāms, Sandra Okuņeva, Anda Kuduma un rakstnieces Inese Zandere un 
Ruta Štelmahere.  

• Dzejnieces Rutas Štelmaheres autorvakars 2016. gada 13. septembrī Liepājas Latviešu 
biedrības namā, vadītāja Anda Kuduma.  

• Nakts dzejas velobrauciens ar dzejas lasījumiem pieturvietās 2016. gada 9. septembrī – 
Muitas māja, Autoosta, Jaunliepāja, Vecliepāja (dalībnieki – Liepājas jaunie dzejnieki). 
Lielā dzejas pieturvieta – LiepU HMZF ēka Kūrmājas prospektā (dalībnieki – Liepājas 
dzejnieki, studiju programmas Jauno mediju māksla studenti. Lasījumu vadītāji – studiju 
programmas Rakstniecības studijas studenti, velobrauciena vadītājs – biedrības Radi vidi 
pats pārstāvis. 

• Dzejas slams – alternatīvs konkurss jaunajiem dzejniekiem 2016. gada 10. septembrī 
Muitas mājā. 

Kurzemes dzejas diena Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars 2016. gada 24. septembrī. 
• Dzejas dienas atklāšana Liepājas muzejā ar Liepājas pilsētas Domes, LRS Liepājas nodaļas, 

LiepU u. c. dzejas dienas organizatoru un viesu piedalīšanos. 
• LiepU Kurzemes Humanitārā institūta grāmatas Kurzemes rakstnieku silueti grāmatas 

atvēršanas pasākums. Dalībnieki – rakstnieki Māris Rungulis, Ēriks Hānbergs, pētnieki – 
Edgars Lāms, Sigita Ignatjeva, Sandra Okuņeva, Anda Kuduma. Pasākuma vadītāji – 
Sandra Okuņeva un Ēriks Vilsons, scenārija autore Sandra Okuņeva. Pasākuma apmeklētāji 
– Kurzemes rakstnieki (Kuldīga, Talsi, Tukums, Ventspils, Saldus u. c.), studenti, lasītāji. 

• Tematiskas meistardarbnīcas dažādās pilsētas vietās (POP/ROK skola, 1. ģimnāzija, 
Liepājas muzejs, Tējas istaba. 

• Kurzemes dzejas dienas noslēguma vakars, veltīts Olafa Gūtmaņa piemiņai – Caur Kurzemi 
kā caur sidraba birzi (O. Gūtmanis). Pasākuma vadītāji – Sandra Okuņeva un Ēriks 
Vilsons. Dalībnieki – Kurzemes dzejnieki (ap 100), LiepU Mākslas pētījumu laboratorijas 
mākslinieki, Liepājas Mākslas, dizaina un mūzikas vidusskolas audzēkne (muzikālais 
priekšnesums), tautas deju kolektīva Vērgalīte dejotāji (tautas tērpu skate).  

 
Sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju VIA CULTURA un LRS Liepājas nodaļu īstenots 

projekts Piejūras pilsētu literārā akadēmija – nolasītas lekcijas (Z. Gūtmane, A. Kuduma, E. 
Lāms, L. Zulmane,  S. Ignatjeva), organizētas rakstnieku un dzejnieku meistardarbnīcas, radošās 
rakstīšanas nodarbības. 
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11.4. Dejas 
 

TDK “Banga” sezona bijusi krāšņa un 
emociju pilna, pateicoties dejām, kuras jādejo 
Latvijas simtgades ietvaros, katrs dejotājs sezonā 
ir iemācījies izrādīt emocijas un dot publikai to, 
ko dejas paredz paust –  patriotismu pret savu 
zemi, tautu un bagāto deju krāšņumu. 

Šogad TDK “Banga” uzstādīja sev augstu 
latiņu apriņķa deju skatē, kur ieguva augstāko 
pakāpi ar 61.8 punktiem, kas dod iespēju 
nākošajā sezonā cīnīties un pārstāvēt sevi skatēs 
Rīgā, kā arī parādīt sevi no labākās puses arī 
citviet. TDK “Banga” bija iespēja pārstāvēt Liepāju Latvijas simtgades ekspreša ietvaros. TDK  
“Banga” ar savu deju skatītājus priecējuši Liepājā, Jelgavā, Aizputē, Tukumā, Valmierā, Cēsīs, 
Kuldīgā un citās pilsētās. 

VPDK “Bandzenieki” apriņķa deju skatē ieguva augstāko pakāpi D grupā ar 55.0 
punktiem. VPDK “Bandzenieki” uzstājušies Liepājā, Lielvārdē, Aizputē, Ventspilī, Kabilē un 
Skrundā un citās pilsētās. 
 
 
11.5. Sports 
 
  Latvijas IV Olimpiādē Liepājas komanda ar kopvērtējumā ieguva 5. vietu. Liepājas 
sportistu skaitā bija arī Liepājas Universitātes studenti.  LiepU meitenes, kas piedalījās Liepājas 
florbola komandā un izcīnīja 6. vietu. Pilsētas vīriešu florbola komandā augstskolu pārstāvēja 
Mārtiņš Vējš. Savukārt Liepājas Universitātes students Edgars Tīfentāls piedalījās sacensībās 
svarcelšanā, bet Anna Dimante – vieglatlētikā. Liepājas Universitāte lepojas ar ikvienu savu 
studentu – sportistu un viņa veikumu! 
 LiepU katru gadu notiek gadskārtējie „Kustību svētki”, kuros uzstājās Pedagoģijas un sociāla 
darba fakultātes studiju programmas Sporta un deju skolotājs studentu un absolventu vadītie 
dažādu žanru deju kolektīvi. Skatītāji varēja just līdzi pašiem mazākajiem tautas deju dejotājiem, 
kur mazākajam dalībniekam vien pāris gadu, kā arī ugunīgajām flamenko un šova dejām, 
azartiskajam hiphopam vai pat atlētiskā fitnesa priekšnesumam Jura Dambīša izpildījumā. 

 

 

 
 
 
 

 


