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1. Studiju virziena raksturojums 

 
1.1. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 

pamatprincipi, perspektīvais novērt ējums no Latvijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa 

 
Studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

tiek īstenotas šādas profesionālā bakalaura studiju programmas: “Biznesa un 
organizācijas vadība”, “Komunikācijas vadība” un “Kultūras vadība”. Atbilstoši 
Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumam par valsts budžeta finansēto studiju 
vietu piešķiršanas principiem 2016.gadā, un arī turpmākajiem 3 – 4 gadiem, kā arī 
izvērtējot studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība”  attīstības plāna 2014. – 2018. gadam izvirzītās prioritārās darbības, 
pārskata periodā tika ir izvērtēta profesionālo bakalaura studiju programmu  atbilstība 
darba tirgus prasībām, t.sk.,  programmā piedāvāto izvēles apakšvirzienu 
nepieciešamība un īstenošana. Pamatojoties uz izvērtējumu, tika secināts, ka ir 
iespējama divu studiju programmu “Biznesa un organizācijas vadība” un 
“Komunikācijas vadība” apvienošana studiju programmā “Biznesa un organizācijas 
vadība”. Lai īstenotu darba tirgum un reģiona interesēm pilnveidotu profesionālā 
bakalaura studiju programmu “Biznesa un organizācijas vadība”,  izmaiņu veikšana 
cieši saistīta ar Uzņēmuma vadītāja/vadītāja vietnieka, Sabiedrisko attiecību 
struktūrvienības vadītāja un Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesiju 
standartiem, kas ņemti par pamatu un   izvērtēti diskusijā ar nozares speciālistiem, 
vērtējot standartos paredzētās kompetences uzņēmumu praktiskās darbības ietvaros un 
veidojot mijiedarbību starp komunikācijas zinātnes un vadībzinātnes nozares 
teorētiskiem un profesionālās specializācijas kursiem.  

Savukārt, izvērtējot studiju programmas “Kultūras vadība” konkurētspēju 
Latvijas augstākajā izglītībā un studentu apgūto teorētisko zināšanu un prasmju 
atbilstību sekmīgai iekļaušanās darba tirgū, tika secināts, ka nepieciešams attīstīt un 
pilnveidot programmas saturu Liepājas pilsētas attīstībai svarīgās nozarēs, t.sk. radošo 
industriju attīstības tendencēm Latvijā, Kurzemes reģionā un Liepājā.  Izmaiņas 
programmas saturā saistāmas arī ar Liepājas pilsētas kultūrvides attīstību (Liepājas 
Teātris, Liepājas simfoniskais orķestris, mūzikas un mākslas vidusskolas, koncertzāle 
“Lielais Dzintars”, radošo industriju klasteris, radošo kvartālu attīstība Liepājā, u.c.), 
piedāvājot studējošiem pilnveidot prasmes identificēt, analizēt un aprakstīt 
daudzveidīgas kultūras parādības mūsdienu sabiedrībā, medijos, mākslā, kritikā u.c., 
kā arī veidot izpratni par radošuma ekonomikas attīstību un reģionālās ekonomikas 
plānošanu, īstenojot ilgtspējīgas attīstības principus un izvēloties atbilstošas 
ilgtspējīgas attīstības pārvaldības metodes profesionālajā darbībā.  
 

1.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti 

 
Informācija par piedāvāto izglītību darba devēju skatījumā, tika iegūta 

aptaujājot studentu prakses vadītājus – darba devējus prakses vietās, tādējādi, saņemot 
vērtējumu par studentu teorētisko un praktisko sagatavotības līmeni, atbilstoši darba 
tirgus prasībām. 
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Darba devēji vairākkārt atzīmējuši,  ka visas kompetences ir atbilstošas, t.sk., 
pietiekošas gan teorētiskās, gan praktiskās prasmes, arī analītiskās prasmes un 
jāturpina zināšanas pielietot. Darba devēji atzīst, ka studenti savu profesionālo 
izaugsmi prakses laikā ir apliecinājuši tādās jomās, kā sabiedrisko attiecību, 
mārketinga kampaņu, informatīvo materiālu izstrādē (atbilstoši specializācijai arī 
rakstu un preses relīžu veidošanā), pasākumu organizēšanā, darbā ar sociālajiem 
medijiem, arī mājas lapas administrēšanā un informācijas tehnoloģiju lietošanā. Kā 
pozitīva atzīmēta prasme augstā līmenī komunicēt ar klientiem un sadarbības 
partneriem. Novērtētas angļu valodas zināšanas, zināšanas lietvedībā un lietišķajā 
komunikācijā, kā arī teorētiskajās zināšanās par politiskiem un ekonomiskiem 
notikumiem Latvijā un pasaulē. 

Darba devēji norāda, ka studenti spējā rīkoties sarežģītās, netradicionālās 
situācijās, viņiem ir pietiekamas praktiskās iemaņas un izpratne par uzņēmuma 
darbību, lai veiktu dotos prakses uzdevumus. 

Darba devēji iesaka uzlabot pareizrakstības un pareizrunas prasmes, stila 
izjūtu, laika plānošanu, darba tempu. Jāuzlabo prasme integrēt likumdošanu 
praktiskajā darbībā, jāattīsta tehniskās prasmes darbā ar dažādām aparatūrām (piem. 
žurnālistikas jomā).  

Iepriekšējā studiju gada laikā pozitīvu vērtējumu, virziena studiju programmu 
ietveros veiktajai speciālistu sagatavošanai, devuši arī noslēgumu pārbaudījumu 
komisiju darbā iesaistītie pašvaldības pārstāvji (Pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos, Personāldaļas vadītāja) un 
uzņēmējdarbības jomas speciālisti, kuru pārziņā ikdienā ir finanšu, audita un 
juridiskie aspekti. Arī speciāli organizētās tikšanās reizēs ar LSEZ un KBI vadītājiem 
gūta atsaucība, novērtējot šī studiju virziena speciālistu piedāvājumu reģiona 
vajadzībām. 
 

1.3. Studiju virziena vadība: pārvald ības struktūra 
 

Studiju virziens “Vadība, administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība” 
tiek īstenots Vadības un sociālo zinātņu fakultātē. Par studiju virziena īstenošanu 
atbildīgā persona ir fakultātes dekāns, administrēšanas procesā liela nozīme ir gan 
studiju programmu direktoriem, gan arī studiju programmu specializāciju 
(apakšvirzienu) vadītājiem. Pārskata periodā studiju virzienā realizēto studiju 
programmu direktoru un studiju programmu specializāciju vadītāju pienākumi un 
tiesības ir noteikti saskaņā ar LiepU Senātā apstiprināto Nolikumu par studiju 
programmu  direktoriem un programmu virzienu vadītājiem (apstiprināts LiepU 
Senāta sēdē   2010.gada 24.maijā, protokols Nr.10). 

Studiju virziena pārvaldība notiek saskaņā ar LiepU Senātā apstiprinātiem 
dokumentiem: 

1. Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām (apstiprināts LiepU 
Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 19.12.2011.). 

2. Nolikums par gala pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumiem un valsts 
noslēguma pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., grozījumi 
25.04.2016.). 

3. Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un 
tiesībām 

4. (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.). 
5. Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU 

Senātā 20.05.2016.). 
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6. LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem  (apstiprināti LiepU Senātā 
21.02.2011.). 

7. Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti 
LiepU Senātā 23.05.2011., grozījumi/precizējumi, rektora 14.04.2015. 
rīkojums Nr. 17-v). 

8. Liepājas Universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi 
(apstiprināti 22.02.2016.) 

9. KVS ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesu, kurās skaidri 
noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējās 
attiecības: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

1.4. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums 

 
2015./2016. studiju gadā papildus tika piešķirti finanšu līdzekļi no 

paaugstinātajām studiju virziena studiju programmu maksām, tādējādi 
nodrošinot aktivitātes atbilstoši katras studiju programmas specifikai. Katrai studiju 
programmai ir atšķirīgs piešķirto līdzekļu apjoms, ko nosaka gan studiju maksa un 
studentu skaits programmā, gan arī to izlietojuma mērķis, kas saistīts ar prioritātēm 
studiju programmas realizēšanā. Studiju programmām piešķirtos līdzekļus pārvalda 
studiju programmas direktors, sagatavojot izdevumu plānu, saskaņojot to ar fakultātes 
dekāni un iesniedzot to finanšu analītiķei.  

Pašnovērtējuma periodā finanšu līdzekļi no studiju programmu paaugstināto 
studiju maksu līdzekļiem galvenokārt tika izlietoti viessemināru un studiju 
programmu realizācijā iestrādāto mācību ekskursiju nodrošināšanai, izdevumu 
segšanai, organizējot tikšanās ar jomas speciālistiem un programmu absolventiem, 
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pārrunājot studiju programmu atbilstošos jautājumus, specializācijas virzienus un 
nepieciešamās izmaiņas, kā arī turpmāko attīstību.   

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās darbības atbalstam 
pašnovērtējuma periodā tika piešķirts finansējums no LiepU Vadības un sociālo 
zinātņu fakultātes attīstības budžeta un LiepU zinātniskās darbības attīstības 
fonda finansējuma. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un konferenču 
pieteikumi tika izskatīti fakultātes domē un rekomendēti LiepU Zinātnes padomei. 
2015./2016.studiju gadā zinātniskās darbības attīstības finansējums tika piešķirts  
prof. Veronikai Biksei, asoc.prof. Inesei Lūsēnai – Ezerai,  doc.Ārijai Kolosovai, 
doc.Arturam Medveckim, vad.pētn. Sandrai Veinbergai, pētn. Dainai Vasiļevskai, 
lekt.Ērikai Ginterei, lekt.Diānai Oļukalnei, lekt.Vijai Zēlertei, lekt. Diānai Lidumai, 
lekt.Aijai Kairēnai, zina.asist. Atim Egliņam – Eglītim.  

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes un LiepU noslēgto līgumu par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu vieslektoru piesaistei, tika nodrošinātas gan ārvalstu, gan vietēja 
mēroga vieslekcijas, pieaicinot ārzemju (Frans de Jongs) un Latvijas augstskolu 
lektorus, un jomas profesionāļus (I.Pērkone – Redoviča, R.Cāne, V.Lūriņš, 
I,.Bandeniece, R.Voronkova, I.Brinkmane, O.Krenberga, A.Muižnieks, U.Plūmīte,  
u.c.) konkrēto studiju programmu ietvaros.  
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1.4.1. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifik ācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanai 

 
Izmaiņas studiju virziena īstenošanā 2015./2016. studiju gadā akadēmiskā personāla uzskaitījumā, salīdzinot ar 2014./2015. studiju gadu, 

norādot mācībspēka kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno, 
atspoguļotas 1. tabulā.  

 
1. tabula. Izmaiņas studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumā 2015./2016. st. gadā 

Nr. 
p.k. 

Uzvārds Vārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiska
is/ 

profesionāla
is grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība, 
kvalifik ācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Studiju kursi, KRP Daļa 

1. Ābele Lilita Lektore, ievēlēta Mg.sc.env. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaurs 
ekonomikā Bakalaura diploms, 2001; 
Latvijas Universitāte, Vides zinātņu maģistrs 
Maģistra diploms, 2003 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Reģionālā ekonomika, 1 KRP B 
  

2. Drišļuks Uldis Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Mg.oec. Rīgas Ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, 
2006; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, uzņēmuma un 
iestādes vadītāja kvalifikācija, 2004 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Mārketings, 2 KRP A 

Pārmaiņu vadība, 2 KRP A 

Komunikācija
s vadība 

Mārketings, 2 KRP B 

3. Ercuma Daiga Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātņu 
maģistra grāds, 2008; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, matemātikas 
skolotāja kvalifikācija, 2004;                               
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, matemātikas 
bakalaura grāds, 2003 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Uzņēmumu pārvaldības 
sistēmas, 2 KRP 

B 

Komunikācija
s vadība 

Lietvedība, 2 KRP A 

4. Galdika Liene Asistente, 
pieņemta darbā uz 

Mg.oec. Rīgas Starptautiskā biznesa un ekonomikas 
administrācijas augstskola, Uzņēmējdarbības vadītājs 

Biznesa un 
organizācijas 

Pakalpojumu mārketings, 2 
KRP 

A 
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laiku Diploms, 2002; 
Baltijas Krievu institūts, Profesionālais maģistra 
grāds uzņēmējdarbības vadībā Diploms, 2005 

vadība 

5. Kairēna Aija Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.oec. Biznesa augstskola "Turība", profesionālais maģistra 
grāds uzņēmējdarbības vadībā, 2009; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, profesionālais 
bakalaura grāds vadības zinībās, 2007 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Pirmsdiploma prakse, 8 KRP B 
Prakse specialitātē, 1 KRP B 
Uzņēmējdarbības analīzes 
prakse I, II, 3 KRP 

B 

Ievads studijās, 1 KRP A 
Reģionālā ekonomika, 3 KRP B 

6. Līduma   Diāna  Lektore, ievēlēta Mg.oec Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), ekonomikas 
zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, 
2000; 
RTU, inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā, 
1998 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Mārketinga prakse, 3 KRP B 
Reģionālā ekonomika, 3 KRP B 
Uzņēmējdarbības analīzes 
prakse I, II, 3 KRP 

B 

Studiju darbs II - Tirgus vides 
novērtējums, 2 KRP 

B 

Transporta menedžments un 
sistēmas, 3 KRP 

B 

Kultūras 
vadība 

Uzņēmējdarbība, 2 KRP A 
Vadības teorija I; II, 4 KRP A 

7. Milleris Juris Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Dr.philol. Latvijas Universitāte, filoloģijas doktora grāds, 2013 Kultūras 
vadība 

Pasākumu producēšana, 3 KRP B 

8. Plūmīte Uldis Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Mg.oec. Latvijas Universitāte, 2003, Sociālo zinātņu maģistra 
grāds finanšu vadībā 

Vadības 
zinības 

Procesu efektivitātes metodika, 
2 KRP 

C 

9. Ūdre Karīna Asistente, 
pieņemta darbā uz 
laiku 

Mg.man. Liepājas Universitāte, vadības zinātņu maģistra grāds 
sabiedrības vadībā, 2012 
Liepājas Universitāte, profesionālās augstākās 
izglītības bakalaurs, lietišķajā socioloģijā, 2009 

Biznesa un 
organizācijas 
vadība 

Ievads socioloģijā, 2 KRP A 

10. Vasiļevs
ka 

Daina Docente, 
pieņemta darbā uz 
laiku 

Dr.sc.admini
str. 

Latvijas Universitāte, vadībzinātņu doktora grāds, 
2014 

Vadības 
zinības 

Inovāciju vadīšana, 2 KRP A 
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1.4.2. Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliot ēkas 
resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo 

profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām 
 
Pašnovērtējuma periodā studiju virziena vajadzībām vispārējo zināšanu 

nodrošināšanai visu virzienā pārstāvēto studiju programmu realizācijai, ekonomikas, 
komunikāciju, psiholoģijas, sabiedrisko zinātņu, socioloģijas, statistikas, tiesību un 
politikas jomās tika iegādāti 63 izdevumi, bet, ievērojot specializāciju programmu 
virzienos, menedžmenta un mārketinga jomā vēl 73,  kultūras, mākslas un mūzikas 
jomā - 70 un sabiedrisko attiecību (publicitātes) jomā - 3 izdevumi. Bibliotēkas 
krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Komplektēšanas politiku un KVS 
procedūru A-10-2 Bibliotēkas fondu komplektēšana.  
Gan studentu, gan akadēmiskā personāla vajadzībām LiepU Bibliotēkā tiek piedāvāti 
vairāki bezmaksas pakalpojumi saistībā ar datubāzu izmantošanu, nodrošinot pieeju 
LiepU Bibliotēkas abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas datubāzu 
izmantošanai LiepU telpās un ārpus tām un LiepU promocijas darbu, akadēmiskā 
personāla publikāciju un studentu noslēguma darbu datubāzēm, kā arī 
pašapkalpošanās pakalpojumiem, piemēram, pašapkalpošanās skeneru izmantošanu 
LiepU lasītavā, informācijas resursu elektroniskā 
pasūtīšana/rezervēšana/izmantošanas termiņu pagarināšana gan e-katalogā, gan 
mobilajā versijā.  . 
Par informācijas resursu jaunumiem iespējams uzzināt universitātes tīmekļa vietnē 
(http://www.liepu.lv/lv/223/jaunieguvumi) un LiepU bibliotēkas ikmēneša 
informatīvajā biļetenā „Lasonis”.  
Studiju virziena īstenošanai tiek nodrošinātas datorklases ar nepieciešamo 
programmatūru, interneta pieslēgumu, e-studiju vide MOODLE.  
  

1.5. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena 
ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena 
īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, 

studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība 
starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju 

finansētajos projektos pārskata periodā 
 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā pētniecība ir vērsta 
docējamo studiju kursu tematikas virzienā, saistot to ar studiju procesu. Par to liecina 
referātu tēmas un centieni publicēt arī studentu noslēgumu darbu ietvaros veikto 
pētījumu rezultātus: profesionālā maģistra studiju programmas “Vadības zinības” 
studentes Līgas Spingas maģistra darba pētījuma rezultāti publicēti LiepU 
starptautiskās konferences “Sabiedrība un kultūra” 2016.gada rakstu krājumā (Bikse 
V., Lūsēna – Ezera I., Spinga L. Kurzemes Biznesa Inkubatora lomas izvērtējums 
inovatīvas uzņēmējdarības attīstībā Heliksa Modeļa ietvaros. Sabiedrība un kultūra. 
Rakstu krājums, XVIII, Liepāja 2016, 240.- 248. Lpp), savukārt profeisonālā 
bakalaura studiju programmas “Biznesa un organizācijas vadība” absolventes Montas 
Šimkus bakalaura darba ietvaros starptautiski recenzējamā žurnālā Problems of 
Management in the 21st Century (Lietuva):   Līduma D.,  Kairēna A.,  Lūsēna-Ezera 
I.,  Šimkus M. Development Of Public Transport: Future Challenges Of Liepaja' s 
tram (Latvia).// Problems of Management in the 21st Century. 2016, Vol. 11 Issue 1, 
p16-28. 13p. , Database: EBSCO Business Source Ultimate. 
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Studiju virziena īstenošanā būtiska nozīme ir LiepU Vadībzinātņu institūtam 
(VZI) , studiju procesā  kā mācībspēkus iesaistot arī institūta zinātnisko personālu, 
tādējādi veicinot pētniecībā balstītu studiju īstenošanu.  Piemēram, studiju programmā 
“Kult ūras vadība” VZI zin.asistenta A.Egliņa – Eglīša docētais studiju kurss “Radošo 
industriju attīstība” saistāms ar vienu no VZI pētniecības virzieniem radošo industriju 
vadība un uzņēmējspēju attīstības veicināšana, kā rezultātā pārskata periodā šajā 
pētniecības virzienā arī izstrādāti un aizstāvēti bakalaura darbi: A.Roga Radošā 
kvartāla izveides iespējas Aizputes pilsētā;  L.Cera Radošo industriju attīstības 
tendences Kuldīgas novadā. Pētniecībā balstītu studiju īstenošana saistāma arī ar 
Socioloģisko pētījumu centra darbību, veicot ikgadējās studiju kvalitātes novērtēšanas 
aptaujas un datu apstrādi un konsultējot studentus datu apstrādes un analīzes 
jautājumos.  

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

Akadēmiskā personāla radošās aktivitātes saistāmas ar nodarbību vadīšanu 
skolēniem LiepU piedāvājumā Latvijas skolām “Liepājas Universitāte iet uz skolu” 
ietvaros. 
 
2. tabula. Akadēmiskā personāla radošās aktivitātes LiepU piedāvājumā Latvijas skolām 

“Liepājas Universitāte iet uz skolu” ietvaros 2015./2016. st. gadā 
Mācībpsēks Temats 

 
Īss satura apraksts 

Dr.philol. Sandra 
Veinberga, 
 

Masmediji modernajā laikā. 
Radio pret mp3 un TV pret 
Youtube.  

Mediju attīstība sjaunāko tendenču apraksts.  

Kas ir mediji? Masu mediju kompleksa skaidrojums.  

PR, reklāma un mediji.  Reklāmas, publisko attiecību un mediju konflikta 
skaidrojums.  

Dr.oec. Veronika 
Bikse 

Vai visiem vajadzētu kļūt 
par uzņēmējiem?  

Eiropas Komisija rekomendē visiem jauniešiem, sākot 
no mazotnes, attīstīt 8 pamatkompetences, t.sk., 
uzņēmējkompetenci, lai iedrošinātu skolēnus nākotnē 
kļūt par uzņēmējiem 

Mg.psych., 
Mg.sc.educ. 
Ērika   Gintere 
LiepU  VSZF 

1.Konflikti to risināšana. 
2.Slinkums kā mūsdienu 
sabiedrības fenomens. 

Konfliktu cēloņsakarības, četru soļu metode konfliktu 
risināšanā. Situāciju analīze. 
Izpratne par slinkuma veidiem pēc izcelsmes, atbilde uz 
jautājumu, kādēļ  motivācijai ir zems līmenis, vai 
slinkums rodas bērnībā? Ieteikumi kā cīnīties ar 
slinkumu skolēniem. 

Mg.oec. Aija 
Kairēna, LiepU 
VSZF 
 
 
 

Informācijas meklēšana.  Gatavojoties skolēnu ZPD rakstīšanai, kur un kā meklēt 
nepieciešamo informāciju. Vai Google ir vienīgais rīks? 

Makroekonomiskais 
līdzsvars un krīzes  

Kas nosaka līdzsvaru ekonomikā un krīzes izraisošie 
faktori 
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Akadēmiskā personāla dalība konferencēs, zinātnisko semināros, publikāciju 

profils un tematika atspoguļota ikgadējā LiepU Zinātniskās darbības pārskatā  par 
2015.gadu, kas pieejams  
https://www.liepu.lv/uploads/files/P%C4%93tniec%C4%ABbas%20p%C4%81rskats
_2015.pdf  
 
 

1.6. Informācija par ārējiem sakariem 
 
1.6.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvij ā un 

ārvalstīs 
 

Sadarbībā ar darba devējiem, nozares profesionāļiem un lektoriem, 2015./2016. 
studiju gadā īstenoti šadi pasākumi:  

• 30. septembris un 1. oktobris “Finnish learning system and especially e-
learning” - lekcijas pie viespasniedzēja no Somijas Mr. Jouni Viidanoja. 

• 9. oktobrī diskusija „Jaunu produktu ieviešana un realizēšana tirgū”. 
Swedbank Privātpersonu pārvaldes vadītājs un bankas vadības komandas 
loceklis Renārs Rūsis tikšanās laikā ar Liepājas Universitātes studentiem 
diskutē par jauniešu finanšu paradumiem, naudas un tehnoloģiju lomu viņu 
dzīvē, kā arī to, kādu studenti gribētu redzēt banku nākotnē. 

• 15. oktobrī tikšanās ar Jāni Mūrmani - uzņēmumu SIA Timbero, Art Finance 
un BLP Tehnoloģijas īpašnieks un vadītājs, kā arī globālās jauniešu 
organizācijas “JCI Latvia” 2015. gada prezidents. Uzņēmējs un jauniešu 
organizācijas vadītājs, kurš dibinājis un vadījis uzņēmumus ne tikai Latvijā, 
bet arī Spānijā un Krievijā dalījās savā pieredzē ārējo tirgu apgūšanā, 
praktiskos piemēros un niansēs, kā arī ar praktiskiem piemēriem pastāstīja par 
atšķirībām starp Latvijas, Spānijas un Krievijas uzņēmējdarbības vidi. 

• 28. oktobrī Vadības un sociālo zinātņu fakultātes mācībspēki apmeklē LB 
konferenci "Quo vadis, Eiropa? Kā panākt izaugsmi tautsaimniecībās ar augstu 
parāda līmeni?". 

• 30. oktobrī Liepāju apmeklēja 12 StartUp akadēmijas jaunie uzņēmēji. 
Apmeklējuma mērķis ir pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu veidošana ar 
Latvijas reģiona uzņēmējiem, kā arī augstskolu studentiem. Vizītes ietvaros 
paredzēts tikties ar “Liepājas papīrs” prezidentu Jāni Vilnīti, viesoties 
Kurzemes Biznesa inkubatorā un dienas vakara daļā darboties LTRK Liepājas 
nodaļas telpās, kur paredzētas tikšanās ar Liepājas jaunajiem uzņēmējiem, kā 
arī studentiem. 

• 11. novembrī studiju programmas Biznesa un organizāciju vadība studenti un 
mācībspēki Pāvilostā tiekas ar programmas absolventu Ģ. Vagotiņu- Vaguli, 
novada pašvaldības un vietējo uzņēmumu “Ievlejas”, “Das Crocodill”, Jahtu 
servisa centrs pārstāvjiem. 

• 23. novembrī LiepU studentiem tikšanās ar  Swedbankas galveno ekonomistu 
eksliepājnieku Mārtiņu Kazāku. Tikšanās notiks 11:30 Jauniešu mājā, Kungu 
ielā 24. 

• 28. novembris līdz 1.decembris - Nīderlandes partneraugstskolas lektora 
Fransa de Jonga lekciju kurss “Loģistika un transports” studiju programmas 
Biznesa un organizāciju vadība pilna un nepilna laika studentiem.  
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• 15. janvār ī NHTV lektors Franss de Jong viesseminārs LiepU studentiem un 
Liepājas  uzņēmējiem, ostas pārstāvjiem un citiem interesentiem par tēmām, 
kas saistītas ar dzelzceļa attīstību Latvijā un Liepājas ostas perspektīvām. 

• Februār ī studiju programmas “Kultūras vadība” 2. kursa studenti mācību 
ekskursijā apmeklē koncertzāli “Lielais Dzintars”. 

• 19. februār ī programmas Biznesa un organizāciju vadības pilna laika studenti 
deleģēti dalībai Radošo industriju konferencē  "Subject: Creativity". 

• 19. februār ī studiju programmas Biznesa un organizāciju vadība nepilna laika 
studenti un mācībspēki Saldū tiekas ar uzņēmumu Saldus ūdens un ZS Klintis 
vadības pārstāvjiem. 

• 16. martā Zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros studiju programmas Biznesa 
organizācija un vadība studentu realizētā pasūtījuma pētījuma rezultātu  
prezentēšana uzņēmuma “Ievlejas” pārstāvjiem. 

• 31.martā sadarbībā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi 
organizēta viedokļu darbnīca “Liepāja – Tava nākotne”, piedaloties LiepU 
Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studentiem un Liepājas vidusskolu 10.-
12.klašu skolēniem. Darbnīcas tematika saistīta ar uzņēmējdarbības vidi 
Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Liepājas ostā, dalībniekiem 
izstrādājot risinājumus dažādām biznesa problēmsituācijām.  

• 12. un 13. aprīlī vieslekcijas par tēmu  „Internal Market of the European 
Union: Challenges and Opportunities for Business“  lasa Viļņas Universitātes 
pasniedzējs Andrius Juskys. 

• 15. aprīlī LiepU studentiem un citiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja 
noklausīties uzņemējdarbības speciālistes no Vācijas Barbaras Eihelmanes 
(Barbara Eichelmann) vieslekciju – “Īss stāsts par uzņēmējdarbību” (“A short 
story of entrepreneurship”). Vieslekcijā tika dota iespēja uzzināt, kā kļūt par 
veiksmīgu uzņēmēju, no vīzijas līdz plānošanai. Pārrunāti gan pozitīvi, gan 
negatīvi piemēri. Vieslektore ir studējusi gan Vācijā, gan Amerikā, ir 
palīdzējusi vairākiem starptautiskiem uzņēmumiem attīstīt savu biznesu, 
2015./2016.gadā saņēmusi Vācijas Ekonomikas Ministrijas titulu “Sieviešu 
uzņēmējdarbības vēstniece”. Barbara Eihelmane ir īpašniece diviem 
uzņēmumiem: biznesa konsultēšana un sukāžu gatavās produkcijas pārdošana. 

• 13. maijā studiju programmas “Biznesa un organizācijas vadība” studentu 
dalība Konference ReputationTime 2016 veltīta līderismam, biznesa līdera 
īpašībām un īpatnībām. Tajā tika spriests arī par zīmoliem, valstu un teritoriju 
vērtībām, palīdzot saprast, kā ir jāuzvedas, lai uzvarētu un iegūtu cilvēku 
sirdis. Pasākumā piedalās apmēram 400 biznesa līderi, komunikācijas un 
mārketinga profesionāļi, ievērojamu uzņēmumu un biznesa augstākā līmeņa 
menedžeri, kā arī talantīgi studenti no Baltijas un Eiropas valstīm. 

• Studiju programmas “Kultūras vadība” studenti iepazinuši pasākumu 
aģentūras SIA „ŪDENSPUTNI” darbību. 

• Studiju programmas “Komunikāciju vadība” studenti devušies mācību 
ekskursijā uz Rīgu (sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts”, TV3 
studijas, Starptautiskās lidostas “Rīga” apmeklējums). 
Īstenoto pasākumu skaits un mērogs liecina, ka pieaug sadarbības aktivitāte ar 

vietējiem un reģionā uzņēmumiem, nozares speciālistiem un profesionāliem. Studenti 
ar vien aktīvāk iesaistās reģiona un Latvijas mēroga pasākumos atbilstoši studiju 
virziena tematikai. Sadarbība ārvalstu mērogā notiek pamatā uz vieslekciju bāzes, kā 
arī Erasmus programmas ietvaros.  
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1.6.2. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās 
īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu 

 
LiepU internacionalizācijas plāna mērķis: noteikt uzdevumus universitātes internacionalizācijai, kas ietver starptautisku studiju programmu 
realizēšanu, ārvalstu studentu piesaisti un atlasi, starptautiskās mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības veidošanu, kā arī starptautiskas 
studiju vides nodrošināšanu. Internacionalizācija ir nozīmīga LiepU darbā: tā nodrošina studiju programmu un procesu attīstīšanu atbilstoši 
starptautiskajā praksē pieņemtajiem kvalitātes kritērijiem, dod iespēju pasniedzējiem paplašināt starptautisko sadarbību, iesaistoties 
starptautiskos studiju un zinātnes projektos vai programmās, un piesaistīt ārvalstu pasniedzējus. 
 

3. tabula. LiepU internacionalizācijas plāns 2016.-2020. gadam 

I. Ārvalstu studentu skaita pakāpeniska palielināšana  
Rīcība Rezultatīvais rādītājs Rādītāja vērtība 

  2016                          2020 
Finansiālais avots 

Dalība starptautiskās programmās, izglītības izstādēs un to lietderības 
analīze: 

   

Dalība starptautiskajā 
Erasmus+ programmā 
 

Projektu pieteikumi kredītu mobilitātēm uz 
Serbiju, ASV, Krieviju, Kazahstānu, Koreju, 
Gruziju 
Pilna laika studentu piesaiste no Serbijas, 
Krievijas, Kazahstānas, Korejas, Gruzijas. 
Papildus līdzekļi organizatorisko izdevumu 
segšanai. 

Šobrīd realizējam 
Erasmus+ projektu 
ar ASV, tikko 
apstiprināts 
projekts ar Serbiju 

Realizēti vismaz 3 
apstiprināti projekti 
ar dažādām valstīm – 
notiek apmaiņas 
studentu un 
vieslektoru 
uzņemšana 

ERASMUS+ 
finansējums  

Dalība Latvijas Augstākās 
izglītības centrā Indij ā „Study 
in Latvia”  

Nostiprināta sadarbība starp Latvijas un Indijas 
augstākās izglītības iestādēm. 
Samazinātas reklāmas izmaksas. 
 

Vismaz 5 studenti 
no Indijas 
bakalaura 
programmās un 3 
studenti maģistra 
programmās 

Vismaz 10 studenti 
no Indijas bakalaura 
programmās un 5 
studenti maģistra 
programmās 

1400,00 EUR 
(dalības maksa 
gadā, LiepU 
budžets)  

Dalība Augstākās izglītības Vienots portāls www.studylatvia.eu  par Nodrošināta Nodrošināta 1000,00 EUR 
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eksporta apvienībā (AIEA)  izglītību Latvijā, t.sk., LiepU. 
Daļēji segtas dalības maksas ārvalstu izglītības 
izstādēs. 
Informācijas par LiepU iekļaušana 
starptautiskajos reklāmas materiālos 
(drukātajos, interneta portālos u.c.); video 
īsfilmu veidošana par LiepU 

informācijas 
pieejamība par 
studiju iespējām 
LiepU 

informācijas 
pieejamība par 
studiju iespējām 
LiepU 

(dalības maksa 
gadā, LiepU 
budžets) 

Palielinājies studentu skaits no valstīm, kurās 
LiepU piedalījusies izstādēs  
Palielinājies lietišķo kontaktu un partneru 
skaits. 
Iespēja tikties ar studentiem klātienē, veikt 
eksamināciju.  
 

Minimālais 
studentu skaits 
katrā bakalaura 
studiju programmā 
– 10; katrā 
maģistra studiju 
programmā – 5. 

Minimālais studentu 
skaits katrā 
bakalaura studiju 
programmā – 15; 
katrā maģistra 
studiju programmā – 
10. 

LiepU budžets 

Liepājas pilsētas 
starptautiskās sadarbības 
tīkla izmantošana  

Informācijas par LiepU studiju piedāvājumu 
ārvalstu pilna laika studentiem iekļaušana 
Liepājas pilsētas Domes prezentācijas 
materiālos.  
LiepU līdzdalība Liepājas pilsētas Domes 
starptautiskajās vizītēs. 

Mērķtiecīga 
informācijas par 
studiju iespējām 
LiepU sasaiste ar 
Domes informāciju 

Mērķtiecīga 
informācijas par 
studiju iespējām 
LiepU sasaiste ar 
Domes informāciju 

Domes finansējums 

LiepU Ārzemju sakaru daļas, studentu un absolventu dalība sadarbības 
tīklos un aktivitātēs: 

   

Akt īva organizācijas Erasmus 
Student Network (ESN),  kurā 
darbojas LiepU studenti, 
atbalstīšana  

Aktīvākas komunikācijas veicināšana starp 
esošajiem pilna laika ārvalstu studentiem un 
potenciālajiem reflektantiem no ārvalstīm.  
 
 

Tiek veicināta 
ārvalstu studentu 
ātrāka integrācija 

Tiek veicināta 
ārvalstu studentu 
ātrāka integrācija 

~ 500,00 EUR 
(Erasmus+ 
budžets) 
 

Dalība tiešsaistes mārketinga 
aktivit ātēs: 

Lielāks ārvalstu studentu pieteikumu skaits Uzņemti vismaz 3 
studenti bakalaura 

Uzņemti vismaz 10 
studenti bakalaura 

3000,00 EUR 
(LiepU budžets) 
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www.masterstudies.com, 
www.bachelorstudies.com   , 
platforma DreamApply, 

un maģistra 
programmās 

un maģistra 
programmās 

Paplašināts studiju programmu un vasaras skolu piedāvājums svešvalodās:     
Jaunu studiju programmu 
izstrāde angļu valodā 

Papaplašināts studiju programmu piedāvājums 
– studiju programmas “Eiropas valodas un 
kultūras studijas” piedāvājuma izstrāde angļu 
valodā. 
Palielinājies ārvalstu pilna laika studentu skaits. 

2016. gada rudenī 
uzņemti 2 studenti 

Stabila studentu 
plūsma (vismaz 10 
uzņemti studenti) 

LiepU budžets 

Vasaras skola potenciālajiem 
pilna laika/ apmaiņas 
programmu studentiem 

Popularizēta LiepU ārvalstu studentu vidū. 
Pieaudzis ārvalstu studentu skaits. 
 

Noorganizēta 
vasaras skola 

Noorganizēta 
vasaras skola 

Izdevumu segšana 
no iemaksātajām 
dalības maksām. 
Dalība VIAA 
projektā par dalības 
maksas segšanu un 
vieslektoru 
piesaisti 

Starptautiskas starpnozaru 
LiepU doktorantu un jauno 
zinātnieku konferences/ 
semināri/ skolas. 

Doktorantu zinātnisko kontaktu paplašināšana. 1  Vismaz 2  Projektu 
finansējums 
Dalības maksa 

     
LiepU administrat īvo procedūru pilnveide un informat īvo materiālu izstrāde 
svešvalodās: 

   

Izstrādāta un aktualizēta 
ārvalstu studentu uzņemšanas 
kārt ība  

Ar Senāta lēmumu apstiprināta ārvalstu 
studentu uzņemšanas kārtība 2016.-2020. 
gadam. 
Kārtības īstenošanas pārraudzība un pilnveide. 

Izstrādāts 
dokuments 

Aktualizēts 
dokuments 

 

Aktu ālās informācijas un Izdoti bukleti angļu valodā par LiepU; Regulāra Regulāra LiepU budžets 
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reklāmas nodrošināšana 
(stendi, bukleti, informācijas 
lapas, LiepU interneta vietne 
angļu valodā  u.c.)  

informācijas lapas angļu valodā; reklāmkarogi 
u.c. 

informācijas 
aktualizēšana 

informācijas 
aktualizēšana 

ERASMUS+ 
projekta budžets 
 

II. Starptautiskas studiju vides nodrošināšana  
Rīcība Rezultatīvais rādītājs Rādītāja vērtība 

  2016                          2020 
Finansiālie 

izdevumi, EUR 
LiepU nodrošina atbilstošu svešvalodu prasmju un starpkult ūru 
komunikācijas izpratnes līmeni: 

   

Studiju programmas ārvalstu 
studējošajiem īsteno kvalificēti 
pasniedzēji , kuru studiju 
programmas īstenošanas 
svešvalodu līmenis  B2 vai 
augstāks, nepieciešamības 
gadījumā nodrošinot 
svešvalodas kursus. 

Pakāpeniski pieaug to LiepU docētāju skaits, 
kuriem izsniegts starptautisks vai valodu centra 
izsniegts sertifikāts. 
 
 

Precizējama 
svešvalodu  kursu 
nepieciešamība 

Pieaudzis 
pasniedzēju skaits ar 
svešvalodu līmeni 
B2 un augstāku 

LiepU budžets 

Amata pienākumiem 
atbilstošs svešvalodu zināšanu 
līmenis vispārējam 
personālam, kas strādā ar 
ārvalstu studējošajiem. 

Uzlabojas LiepU servisa kvalitāte. Precizējama 
svešvalodu  kursu 
nepieciešamība 

Paaugstinājies 
vispārējā personāla 
svešvalodu zināšanu 
līmenis 

LiepU budžets 

Kursi docētājiem, 
administrat īvajam un 
tehniskajam personālam par 
starpkultūru komunik āciju un 
dažādu kultūru atšķir ībām 

Noorganizēti kursi, lai sekmētu LiepU docētāju 
un darbinieku izpratni par to, kas jāņem vērā, 
strādājot ar studējošajiem no dažādām valstīm 
un kultūrām. 

Kursu 
sagatavošana 

Noorganizēti un 
īstenoti kursi 

LiepU budžets 

LiepU nodrošina latviešu valodas kursu ārvalstu studentiem un veicina viņu 
pilnvērt īgu iekļaušanos studiju un ārpusstudiju vid ē: 
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Latviešu valodas pamatkurss 
ārvalstu studentiem. 

Ārvalstu studenti labāk iekļaujas Liepājas/ 
Latvijas vidē. 

Tiek īstenots 
latviešu valodas 
pamatkurss 

Tiek īstenots latviešu 
valodas pamatkurss 

 

Neformālās ārpusstudiju 
nodarbības, diskusijas, 
radošās darbnīcas, ekskursijas 
Latvijas vēstures un kultūras 
iepazīšanai. 

Ārvalstu studenti piedalās LiepU ārpusstudiju 
un neformālajos pasākumos kopā ar Latvijas 
studentiem. 

Regulāri notiek 
ārpusstudiju 
aktivitātes gan 
LiepU, gan 
attiecīgajā fakultātē 

Regulāri notiek 
ārpusstudiju 
aktivitātes gan 
LiepU, gan 
attiecīgajā fakultāte 

 

Aptaujas, lai iegūtu informāciju 
par ārvalstu studentu 
apmierinātību ar studiju kvalitāti 
un procesu, kā arī problēmām, 
ar kurām viņiem ir nācies 
saskarties studijās vai sadzīvē. 

Problēmu izzināšana, analīze un rīcība studiju 
satura, studiju un ārpusstudiju vides pilnveidei.  

Notiek regulāra 
anketēšana un 
rezultātu 
izvērtēšana 

Notiek regulāra 
anketēšana un 
rezultātu izvērtēšana 

 

LiepU veicina ārvalstu viespasniedzēju un vieszinātnieku īpatsvara 
pieaugumu LiepU: 

   

Dalība Erasmus+ projektā 
(t.sk. programmas un 
partnervalstis, piem. ASV, 
Serbija), kas LiepU ik gadu 
nodrošina vismaz 20 ārvalstu 
vieslektoru. 

Vismaz 20 ārvalstu vieslektoru uzņemšana 
vienā akadēmiskajā gadā. 

Docē 20 ārvalstu 
viespasniedzēji 

Katru studiju gadu 

par 20 % pieaug 

ārvalstu 

viespasniedzēju 

skaits 

Erasmus+ budžets  

Dalība Erasmus+ 2. 
pamatdarbības aktivitātē 
„Kapacit ātes stiprināšana 
augstākajā izglītībā 
partnervalstīs” 

Apstiprināta Liepājas Universitātes  
dalība kopīgajā projektā –  „Piloting ECVET to 
the national VET system of Russia and 
Uzbekistan” – LiepU docētāju ārvalstu 
mobilitātes, apmācību organizēšana LiepU u.c. 

Ārvalstu 
viespasniedzēju 
uzņemšana 

Tiek īstenota aktīva 
mācībspēku apmaiņa 

Erasmus+ budžets 

LiepU gadskārtējās Konferenču ārvalstu dalībnieku referāti ļauj 3 ar ārvalstu Vismaz 6 dažādu Konferenču 
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starptautiskās zinātniskās 
konferences tiek rīkotas kopā 
ārvalstu universitātēm un 
pētniecības institūcijām, 
veicinot ārvalstu zinātnieku 
dalību tajās. 

iepazīties ar aktuālajiem dažādu nozaru 
pētījumiem un to autoriem. 

sadarbības 
partneriem rīkotas 
konferences. 

nozaru konferences  finansējums. 
Liepājas Domes 
līdzfinansējums. 
Projektu 
finansējums. 

LiepU īstenotie starptautiskie 
pētniecības projekti piesaista 
ārvalstu pētniekus. 

Projektu dalībnieku pētniecības vizītes LiepU. 
Ārvalstu pētnieku vadītas nodarbības 
studentiem. 

Pieaug ārvalstu 
pētnieku vizīšu 
skaits un 
uzturēšanās laiks 
LiepU   

Pieaudzis ārvalstu 
pētnieku vizīšu 
skaits un uzturēšanās 
laiks LiepU   

Projektu 
finansējums. 

LiepU attīsta studiju materiālo bāzi un infrastrukt ūru:    
Svešvalodu un latviešu 
valodas apguves 
modernizācijai darbojas 
lingafonijas kabinets. 

Palielinātas iespējas individualizētai valodu 
apguvei. 

Iegādāts 
lingafonijas 
kabinets 

Modernizēts 
lingafonijas kabinets 
un valodu apguves 
metodika 

LiepU budžets 

Bibliot ēka tiek papildināta ar 
zinātnisko literatūru 
svešvalodās, tiek abonētas 
studiju un pētniecības 
virzienus atbalstošās datu 
bāzes. 

Tiek iegādāta nepieciešamā literatūra 
svešvalodā. 
Tiek abonētas LiepU studiju virzieniem 
atbilstīgās datu bāzes. 

Tiek nodrošināta 
studijām un 
pētniecībai 
nepieciešamā 
literatūra 
svešvalodās un 
datu bāzu 
pieejamība  

Tiek nodrošināta 
studijām un 
pētniecībai 
nepieciešamā 
literatūra 
svešvalodās un datu 
bāzu pieejamība 

LiepU budžets 
Projektu 
finansējums 
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1.6.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie 
rādītāji 

 
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros 2015./2016. st. gadā studējis viens 
students (sk. 4. tabulu). 
 

4. tabula. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 
ietvaros 

Erasmus studenti 2015. /2016. st. g. 
Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 
kurss Studiju programma Viesaugstskola 

1. 
Dāvis  Plūme 3 Komunikāciju vadība Matej Bel Universitāte 

Banskā Bistricā, Slovākija 
 
Dati liecina, ka virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība” krities studēt gribētāju Erasmus programmas ietvaros, salīdzinot ar 
iepriekšējo studiju virziena pārskata periodu, kad apmaiņas programmā piedalījās 5 
studenti. Savukārt, saglabājas to studentu skaits, kas izvēlas veikt praksi ārvalstīs 
studējošo apmaiņas programmu ietvaros. 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 
studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 
apkopojums atspoguļots 5. tabulā. 

 
5. tabula. Studējošie, kas veikuši prakses ārvalstīs studējošo apmaiņas 

programmu ietvaros 
Erasmus studenti 2015. /2016. st. g. 

Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 
kurss Studiju programma Valsts Prakses vieta 

1.  
Laura  Šulce Pēc 

studijām 
Komunikāciju vadība 

Turcija 
Antālijas Internacionālā 
Universitāte 

2.  
Ance  Fedorova Pēc 

studijām 
Komunikāciju vadība 

Lielbritānija 
Nikki Hirst Marketing 
 

3.  
Antra  Priediena Pēc 

studijām 
Biznesa un 
organizāciju vadība 

Portugāle 
Guardas Politehniskais 
institūts 

4.  
Liene  Štāle Pēc 

studijām 
Kultūras vadība 

Portugāle 
Guardas Politehniskais 
institūts 

 
Saglabājas stabila tendence izvēlēties iespēju ārvalstīs studējošo apmaiņas 

programmu ietvaros veikt praksi ārvalstu uzņēmumos. 2015./2016. studiju gādā pēc 
studiju pabeigšanas šādu iespēju izmantojuši 4 studenti (iepriekšējā gadā šādu iespēju 
izmantojuši 3 studenti). 

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 
ārvalstu studējošo skaits atspoguļots 6. tabulā. 
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6. tabula. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā “Vadība, administrēšana un 
nekustamo īpašumu pārvaldība”2015./2016. st. gadā 

Erasmus ārvalstu studējošie 2015./2016. st. g. 
Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds Semestris Studiju programma 
Partnera 

augstskola 
Valsts 

1.  Muhammad  
Hassan 
Abdullah 
 

Rudens/ 
Pavasaris 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 

2.  Elif Coktas 
Rudens/ 
Pavasaris 

Biznesa un 
organizācijas vadība 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 

3.  
Christina 
Susanne 

Honnef 
 

Rudens 
Biznesa un 

organizācijas vadība 

Johhannes 
Gutenberga 
universitāte 

Maincā 

Vācija 

4.  
Svenja 
Marla 

Sokol Pavasaris 
Komunikāciju 

vadība 

Johhannes 
Gutenberga 
universitāte 

Maincā 

Vācija 

5.  
Junyeop  
 

Lee 
 

Rudens 
Biznesa un 

organizācijas vadība 
Soongsilas 

Universitāte 
Koreja 

 
Pieaudzis ārvalstu studējošo skaits virziena programmās. Joprojām saglabājas 

studiju programmas Biznesa un organizāciju vadība popularitāte ārvalstu studentu 
izvēlē (4 studenti pret iepriekšējā gada 3 studentiem), kam pievienojas arī interese par 
studijām programmā “Komunikāciju vadība”. Tas ļauj prognozēt ārvalstu studentu 
pieprasījuma saglabāšanos pēc šim studijām saglabāšanos arī nākotnē pēc abu 
programmu apvienošanas. 

Attiecībā uz akadēmisko personālu, pārskata periodā Erasmus+ programmas 
ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē uz Granādas Universitāti un Rietumbohēmijas 
Universitāte devusies profesionālās maģistra studiju programmas "Vadības zinības” 
direktore Inese Lūsēna – Ezera un profesionālā bakalaura studiju programmas 
direktore Aija Kairēna, savukārt pieredzes apmaiņas mobilitātē uz šauļu Universitāti 
devies Socioloģisko pētījumu centra (SPC) vadītājs, VSZF docents Arturs Medveckis, 
SPC un VSZF zin.asist. Liene Romaņuka un zin. asist. Karīna Ūdre (sk. 7. tabulu). 

 
7.tabula. Akadēmiskā personāla izejošās mobilitātes (Erasmus+ 

programma)2015./2016.st.gadā 
Nr.pk.  Vārds, 

Uzvārds 
Augstskola, uz kuru 

devies 
Vizītes mērķis 

1. Inese Lūsēna - 
Ezera 

Granādas Universitāte 
(Spānija) 

Rietumbohēmijas 
Universitāte (Čehija) 

Darbinieku pieredzes apmaiņa. 
Iepazīties ar studiju programmu 
piedāvājumu un studentu un 
akadēmiskā personāla mobilitāšu 
iespējām; jaunu kontaktu veidošana. 

2. Aija Kairēna Granādas Universitāte 
(Spānija) 

Rietumbohēmijas 
Universitāte (Čehija) 

Darbinieku pieredzes apmaiņa. 
Iepazīties ar studiju programmu 
piedāvājumu un studentu un 
akadēmiskā personāla mobilitāšu 
iespējām; jaunu kontaktu veidošana.  

3. Arturs 
Medveckis 

Šauļu Universitāte (Lietuva) Darbinieku pieredzes apmaiņa 

4. Liene 
Romaņuka 

Šauļu Universitāte (Lietuva) Darbinieku pieredzes apmaiņa 

5. Karīna ūdre Šauļu Universitāte (Lietuva) Darbinieku pieredzes apmaiņa 
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1.6.4. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 
līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai 
augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu 

bibliot ēkām 
 
LiepU sadarbības ar NHTV Bredas lietišķo zinātņu universitāti (Nīderlande) 

rezultātā 2015./2016. studiju gadā viesojies viens lektors un viens studiju programmas 
„Biznesa un organizāciju vadība” students uzsācis tur studijas 2. kursā loģistikas 
virzienā. Līdzšinējā sadarbības forma ar minēto universitāti šajā mācību gadā ir 
pārskatīta, nenodrošinot turpmāku studiju iespējas NHTV, bet rasts risinājums arī 
turpmākai starptautiska studiju kursa realizēšanai LiepU 3KRP apjomā programmu 
“Biznesa organizācijas un vadība” un “Komunikāciju vadība” studentiem.  

Liepājas Universitātes sadarbības līgumi Erasmus studentu studiju mobilitātē 
2015. /2016. studiju gadā apkopoti 8. tabulā. 
 
8. tabula. LiepU sadarbības līgumi Erasmus studentu mobilitātē 2015./2016. st. gadā 

Nr.p.
k. 

Augstskolas nosaukums 
Erasmus kods 

Izglītības tematiskās 
grupas 

Studiju 
programma 

 

ISCED 
kods 

1.  

Vi ļņas Universitāte (Lietuva) 
LT VILNIUS 01 
http://www.vu.lt/en/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju 
vadība 

041-4 

2.  

Matej Bel Universitāte Banskā 
Bistricā  (Slovākija) 
SK BANSKA01 
http://www.erasmus.umb.sk/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju 
vadība (Ārējie 

Sakari) 
041-2 

3.  

Valsts Politisko zinātņu un 
sabiedriskās administrācijas skola 
(Rumānija) 
RO BUCURES 13 
http://facultateademanagement.ro/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju 
vadība 

041-2 

4.  

Johannes Gutenberga Universitāte 
Maincā (Vācija) 
D MAINZ01 
http://www.uni-
mainz.de/eng/index.php 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju 
vadība 

041-2 

5.  

Volda Universitātes koledža 
(Norvēģija) 
N VOLDA 01 
www.hivolda.no 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju 
vadība (Masu 

Mediji) 
041-2 

6.  

Šmalkalden profesionālā 
universitāte (Vācija) 
http://www.fh-
schmalkalden.de/English+Taught+
clases.html 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju 
vadība 

041-2 

7.  
Stanislava Staszina valsts augstākās 
izglītības skola Pilā 
http://www.pwsz.pila.pl/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju 
vadība 

041-2 

8.  

Epirus Tehnoloģiskās izglītības 
institūts (Grieķija) 
G ARTA 01 
http://www.teiep.gr/webpages/eras
mus/socrates_erasmus_Homepage.
htm 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Komunikāciju 
vadība (Ārējo 

sakari) 
041-2 

9.  
Valsts Augstākās profesionālās 
izglītības skola Elblongā 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

Biznesa un 
organizācijas 

041-2 



23 
 

(Polija) 
PL ELBLAG01 
http://www.pwsz.elblag.pl 

tiesības vadība 

10.  

Jādes Lietišķo zinātņu Universitāte 
(Vācija) 
D EMDEN01 
http://www.jade-hs.de/en/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas 

vadība 
041- 2 

11.  

NHTV Breda lietišķo zinātņu 
universitāte 
(Nīderlande) 
NL BREDA 10 
http://www.nhtv.nl 
(Tikai docētājiem un darbiniekiem) 

Sociālās zinātnes 
Biznesa un 

organizācijas 
vadība 

041 

12.  

Karabuk Universitāte 
(Turcija) 
TR KARABUK 01 
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/en
/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
 

 

Komunikāciju 
vadība 

041-2 
Biznesa un 

organizācijas 
vadība 

13.  

Centrāl-Maķedonijas Tehniskās 
izglītības Institūts Sjerrā 
 (Grieķija) 
G SERRES 01 
http://www.teiser.gr/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas 

vadība 
041-2 

14.  

Vi ļņas lietišķo zinātņu koledža 
(Lietuva) 
http://en.viko.lt/en/page/Info-for-
exchange-students 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas 

vadība 
041-2 

15.  
Budapeštas Metropoles Lietišķo 
zinātņu universitāte Ungārijā 
http://www.metropolitan.hu/en/    

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas 

vadība 
041-2 

16.  

Silvesian Universitāte Opavā 
(Čehija) 
www.slu.cz/opf/en/structure/institu
tes/department-of-foreign-affairs 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas 

vadība 
041-2 

17.  
Stanislava Staszina valsts augstākās 
izglītības skola Pilā 
http://www.pwsz.pila.pl/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 

Biznesa un 
organizācijas 

vadība 
041-2 

18.   Mikolas Romeris Universitāte  
LT VILNIUS06 
http://www.mruni.eu/en/prospectiv
e_students/erasmus/ 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības  

Biznesa un 
organizāciju 

vadība 
041-2 

19.  

Klaipēdas Universitāte (Lietuva) 
http://www.ku.lt/en/ Sociālās zinātnes, 

komerczinības un 
tiesības 

Vadības zinības 041-3 

Biznesa un 
organizācijas 

vadība 
041-2 

20.  Varnas Ekonomikas augstskola 
(Bulgārija) 
 BG VARNA04 
 http://www.ue-varna.bg/en/   

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības   

Biznesa un 
organizāciju 

vadība  
041-3 

Vadības zinības   041-3 

21.  

Heilbronnas Universitāte  (Vācija) 
D HEILBRO 01 
http://www.hs-
heilbronn.de/33474/home1_en 

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Kultūras vadība 041- 2 



24 
 

 
Mobilitātes iespējas palielinājušās pateicoties trim jauniem sadarbības līgumiem 

tādās studiju programmās kā “Biznesa un organizāciju vadība”, “Kultūras vadība” un 
“Vadības zinības”. 

LiepU  un citu augstskolu vai koledžu bibliotēku sadarbības kontekstā 
atzīmējams, ka LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un 
Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga 
sadarbība ir izveidota ar dokumentu piegādes servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo 
bibliotēku u. c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. Kopējais iekšzemes starpbibliotēku 
abonementu skaits (SBA) 2014. gadā 26, 2015. gadā tas pieaudzis līdz 41. 

 
1.7. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

 
1.7.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 

negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās 
pašnovērt ēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darb ība 

 
Studiju virziena pārskata periodā tika izstrādāta un 2016.gada Senāta sēdē 

apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam. Stratēģijā 
nodefinēts LiepU virsmērķis – “nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam 
nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas 
augstākās profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, 
veicinot zināšanās un profesionālajās kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību 
un radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos”, un noteikti studiju un 
mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās darbības, pētniecības un inovāciju attīstības 
mērķi, cilvēkresursu pārvaldības mērķi, finanšu pārvaldības mērķi un projektu 
pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.  
 Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās 
prasības kvalitātes nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis. 
 Lai realizētu virsmērķi un mērķus, LiepU izmanto attīstības un plānošanas 
dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – KVS), kura ir sertificēta 
atbilstoši ISO 9001:2009 standartam.  
 LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju 
programmu veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju 
programmu/ virzienu akreditācijā, izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, 
noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan programmas. 
Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu sagatavošanu, 
apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē 
nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību 
sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību. 
 LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - 
uzņemšanu, studiju gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts 
pārbaudījumus. Ir izveidotas procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu 
vispārējās apmierinātības aptauju, absolventu un darba devēju viedokļu 
noskaidrošanu. 
  
 

22.  Klaipēdas Valsts koledža 
(Lietuva) 
LT KLAIPED 09 
http://www.kvk.lt  

Sociālās zinātnes, 
komerczinības un 

tiesības 
Kultūras vadība 101-4 
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Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES  
KVALIT ĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 

 

VIRSMĒRĶIS 
Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā 

mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās 
izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās 

kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas 
sabiedrības nostiprināšanos. 

Studiju un mūžizglītības 
attīstības mērķi 

Zinātniskās darbības, 
pētniecības un inovāciju 

attīstības mērķi 

Cilvēkresursu 
pārvaldības 

mērķi  

Infrastruktūras 
pārvaldība mērķi  

Projektu pārvaldības mērķi Finanšu pārvaldības 
mērķi  

IEKŠĒJĀ KVALIT ĀTES 
PROCESU VADĪBA 

S – Studijas un 
mūžizglītība 

SADARBĪBAS PARTNERI, IESAIST ĪTĀS 
PUSES, VIŅU VIEDOKLIS 

Studējošie 

Absolventi 

Darba devēji 

Profesionālās 
organizācijas 

Pašvaldības 

Zinātniskās 
institūcijas 

ĀRĒJĀS PRASĪBAS KVALIT ĀTES 
NODROŠINĀŠANAI 

 

pilna laika ārvalstu 
studentu īpatsvars no 
kopēja studentu skaita 

studiju programmu 
konsolidācija 

specializācijas jomās 
 

STEM jomas studiju 
programmu 

modernizācija 

studējošo iesaiste 
pētniecībā un 

radošajā darbībā 
 

minimālā studentu 
skaita nodrošināšana 

kopīgo studiju 
programmu skaits 
 

doktora studiju 
programmās 
aizstāvētie 

promocijas darbi 

Jauno zinātnieku 
īpatsvars ievēlētajā 

zinātniskajā 
personālā 

akadēmiskā 
personāla - LZP 
ekspertu skaits 

ievēlēta 
zinātniskā 
personāla 

nodarbinātība 

akadēmiskā 
personāla 

pētniecības 
rezultāti – 

publikāciju skaits 
uz 1 PLE 

akadēmiskā 
personāla dalība 
starptautiskās 
konferencēs 

īstenotie 
zinātniski 

pētnieciskie 
projekti  

Līgumdarbi ar 
uzņēmumiem, 
īstenotie 

pasūtījumu 

īstenotie radošās 
darbības projekti  

sadarbība ar citām 
augstākās izglītības 

iestādēm  
Liepājas esošo 

studiju/mācību un 
pētniecības resursu 

vienota izmantošana  

akadēmiskā 
personāla ar 
starptautisku 

pieredzi īpatsvars  

Z – zinātne un 
pētniecība 

A –IT, bibliotēkas un 
saimniecisko resursu 

vadība 

A – Finanšu vadība 

A – Personāla vadība 

A – Informācijas aprites un sabiedrības 
informēšanas vadība 

ATT ĪSTĪBAS UN PLĀNŠANAS 
DOKUMENTI 

LiepU Darba plāns 

Fakultāšu pašnovērtējumi un pilnveides plāni 

Studiju virzienu pašnovērtējumi un attīstības 
plāni 

Personāla attīstības politika 2012. – 2018. 

Zinātniskās darbības stratēģija 2015–2020 
 

Darbības programma  
starptautisko finanšu līdzekļu apgūšanai 2014.-2020.gadam 

VS – Dokumentu vadība 

VS – Klientu 
apmierinātības mērījumi 

A – Projektu vadība 

Darba samaksas nolikums  

Intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi 

Cilvēkresusrsu attīstības un internacionalizācijas plāns  

 
 

1. attēls. LiepU kvalitātes nodrosināšanas shēma 
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1.7.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas 
noteiktas Standartos un vadlīnij ās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās 

izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalit ātes nodrošināšanai 
augstākajā izglītībā 

 
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta 

prasībām atspoguļoti 9.tabulā, kurā katram ESG kritērijam ir norādīti atbilstošie 
LiepU Senāta apstiprinātie dokumenti vai rektora rīkojumi, kā arī atbilstošā KVS 
procedūra, kas apliecina universitātes darbības atbilstību standartam. 

 
9. tabula. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta 

prasībām 
ESG krit ērijs LiepU Senāta apstiprinātais 

dokuments / rektora rīkojums 
KVS procedūra 

1.1.Augstskolām jābūt QA 
politikai 

LiepU Attīstības stratēģija 2016-2020 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU
_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 
 

 

1.2. Programmu 
veidošana un 
apstiprināšana 

 

“Noteikumi studiju programmu/virzienu 
izstrādei, licencēšanai un akreditācijai” 
 

S-7 Studiju kursu 
izstrādāšana, 
apstiprināšana un izmaiņu 
vadība 
Par studiju kursu aprakstu 
izstrādāšanu, aktualizēšanu 
un izmantošanu. Procedūrā 
skaidri definēti kursa autora, 
studiju programmas 
direktora un fakultātes 
dekāna / nodaļas vadītāja 
pienākumi studiju kursa 
izstrādei un aktualizēšanai, 
ka arī noteikta kārtība kursa 
publiskošanai sistēma LAIS. 
Procedūrā noteikta arī 
kārtība studiju kursa un 
mācībspēka darba 
novērtēšanai. 

1.3.Studentcentrēta 
mācīšanās, pasniegšana 
un nevērtēšana 

Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  
  
 
 
 
 
Nolikums par gala pārbaudījumiem, 
valsts pārbaudījumiem un valsts 
noslēguma pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  
 
Noteikumi par mācībspēku un studējošo 
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  
 
 

S-2-I Studiju rezultātu 
atspoguļošana studējošā 
studiju kartē  
Procedūrā aprakstīti 
mācībspēku pienākumi un 
termiņi studiju kursu 
pārbaudījumu vērtējumu 
ierakstīšanai LAIS, fakultāšu 
atbildīgo darbinieku 
pienākumi, kontroles 
mehānisms. 
 
S-3-III Studējošā izslēgšana 
no studējošo saraksta, 
izsniedzot diplomu 
Procedūrā aprakstīta 
kārtība, valsts/gala 
pārbaudījumu organizēšanai 
– studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības un 
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termiņi. 
1.4. Uzņemšana, studiju 
gaita, diplomatzīšana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2016./2017. studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2016./2017. studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2016./2017. studiju gadam 
(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi) 

S-1-I-V_Vienotā 
pieteikšanās pamatstudijām. 
Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības 
uzņemšanas pamatstudijās 
procesa organizācijai – 
atbildības un pienākumi gan 
studentiem, gan LiepU 
uzņemšanas darbiniekiem 
 
S-1-I Personas ierakstīšana 
studējošo sarakstā 1.kursā. 
Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības  
uzņemšanas maģistrantūrā 
un doktorantūrā  
(arī papilduzņemšanai) 
procesa organizācijai – 
atbildības un pienākumi gan 
studentiem, gan LiepU 
uzņemšanas darbiniekiem 

Nolikums par pamatstudijām un 
augstākā līmeņa studijām  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 
 
 Doktora studiju nolikums  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

S-1-II Personas 
ierakstīšana studējošo 
sarakstā vēlākos studiju 
posmos, pārnākot no citas 
augstskolas vai 
atjaunošanās kārtībā 
Procedūrā aprakstīta 
kārtība, kādā notiek studentu 
uzņemšana vēlākajos 
posmos – studentu un 
darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 
 
S-1-III Personas 
ierakstīšana studējošo 
sarakstā, ja studējošais 
maina studiju programmu 
vai studiju formu 
Procedūrā aprakstīta 
kārtība, kādā notiek studiju 
formas vai studiju 
programmas– studentu un 
darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 
 
 
S-2-II Akadēmiskā 
atvaļinājuma piešķiršana  
Procedūrā aprakstīta 
kārtība, kādā tiek piešķirts 
akadēmiskais atvaļinājums – 
studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības un 
termiņi. 
 
S-2-III Atgriešanās no 
akadēmiskā atvaļinājuma 
Procedūrā aprakstīta 
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kārtība, kādā notiek studentu 
atgriešanās no  akadēmiskā  
atvaļinājuma – studentu un 
darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 
 
S-3-II Studējošā izslēgšana 
no studējošo saraksta 
nenokārtotu akadēmisko vai 
finansiālo saistību dēļ 
Procedūrā aprakstīta 
kārtība, kādā tiek students 
tiek eksmatrikulēts 
finansiālo vai akadēmisko 
parādu dēļ – studentu un 
darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites 
kārtība Liepājas Universitātē 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi ) 

 

LiepU iekšējās kārtības noteikumi 
studējošajiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi ) 

 

Noteikumi par praksi LiepU 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi ) 
 
Ar praksi saistītie dokumenti 
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-
dokumenti 

S-4 Prakšu organizēšana 
un prakšu vietu 
novērtēšana 
Procedūrā aprakstīta 
kārtība  prakses 
organizēšanai – studentu un 
darbinieku pienākumi, 
darbības, dokumenti, 
termiņi. 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem studiju mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 
(https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-
studiju-mobilitate ) 
 
 
 
 
Exchange Programme for Outgoing 
Students 
https://www.liepu.lv/en/66/exchange-
programme-for-outgoing-students 
 
 
 
 
 
 
Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 

(https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-
praksu-mobilitate ) 

S-5-I LiepU studentu 
ERASMUS+ apmaiņas 
studiju organizēšana 
ārvalstīs Procedūrā 
aprakstīta kārtība LiepU 
studentu studiju 
organizēšanai ārvalstīs – 
studentu un darbinieku 
pienākumi, pieteikumi, 
reģistrācija, līgumi, 
salīdzinājuma protokoli un 
studiju kursu atzīšana. 
 
S-5-II Apmaiņas studentu 
(t.sk. ERASMUS+) 
uzņemšana LiepU 
Procedūrā aprakstīta 
kārtība ERASMUS+  
studentu studiju 
organizēšanai LiepU – 
studentu un darbinieku 
pienākumi pieteikumi, 
līgumi, lekciju saraksti. 
 
 
S-5-III LiepU studentu 
ERASMUS+ prakses 
organizēšana ārvalstīs 
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Procedūrā aprakstīta 
kārtība LiepU studentu 
prakses organizēšanai 
ārvalstīs – studentu un 
darbinieku pienākumi, 
pieteikumi, reģistrācija, 
līgumi. 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendiju piešķiršanas nolikums 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

 

Noteikumi par konkursu uz valsts 
budžeta finansētajām studiju vietām 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi ) 

 

Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 
Universitātē 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 
 

S-2-I Studiju rezultātu 
atspoguļošana studējošā 
studiju kartē 
Procedūrā aprakstīti 
mācībspēku pienākumi un 
termiņi studiju kursu 
pārbaudījumu vērtējumu 
ierakstīšanai LAIS, fakultāšu 
atbildīgo darbinieku 
pienākumi, kontroles 
mehānisms. 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, 
valsts pārbaudījumiem un valsts 
noslēguma pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi ) 

S-3-III Studējošā izslēgšana 
no studējošo saraksta, 
izsniedzot diplomu 
Procedūra aprakstīta 
kārtība studējošo valsts/ 
gala pārbaudījumu 
organizēšanai un diplomu 
sagatavošanai. 

1.5.Akadēmiskais 
personāls  
Standarts: 
augstskolām jānodrošina 
savu pasniedzēju 
kompetence. 
Procedūrām savu 
pasniedzēju 
pieņemšanai darbā jābūt 
taisnīgām un atklātām. 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos 
amatos  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi ) 
 
 
 
 

A-5-I Akadēmiskā 
personāla atlase un 
novērtēšana. Procedūrā 
aprakstīta mācībspēku darba 
kvalitātes novērtēšana un 
iespējamās rīcības nepilnību 
novēršanai.  
 
LiepU personāla attīstības 
politika 2012. – 2018. 
(nav publiski pieejama ir 
KVS) 

1.6. Mācību līdzekļi un 
atbalsts studentiem 

Visa informācija par bibliotēkas 
piedāvājumu pieejama LiepU mājas 
lapas sadaļā BIBLIOTĒKA: 
- Aktuālā informācija par jaunumiem  

(https://www.liepu.lv/lv/137/aktualit
ates) 

-  Lasītava (elektroniskie katalogi, 
uzziņas, grāmatas, periodika, 
kopēšana) 
(https://www.liepu.lv/lv/197/katalog
i ) 

- Elektronisko resursu lasītava 
(elektroniskie katalogi, internets, 
datubāzes pieejamie katalogi 

 A-10-II Bibliot ēkas fonda 
komplektēšana  Procedūrā 
aprakstīta kārtība LiepU 
bibliotēkas fondu 
papildināšanai, pamatojoties 
uz mācībspēku 
pieprasījumiem par 
nepieciešamo literatūru 
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(https://www.liepu.lv/lv/824/elektro
niskie-resursi ) 

Brīvpieejas mācību materiāli           
https://moodle.liepu.lv/login/index.php  
Brīvpieejas datortklase 

1.7. Informācijas vadība Studiju virzienu pašnovērtējuma 
ziņojumi 
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-
virzienu-20142015  
(tiek aprakstīta informācija par studiju 
programmu atbilstību darba tirgum;  
analizēti iepriekšējo periodu studiju 
virzienu attīstības plāni un veidoti jaunie 
nākamajam periodam paredzētie studiju 
virzienu attīstības plāni;  aprakstīti 
studiju virzienam pieejamie resursi (tai 
skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 
studējošo un absolventu skaitu; studentu 
un absolventu aptaujas rezultātiem; 
analizēta programmas attīstības plāna 
izpilde iepriekšējā periodā un veidots  
programmas attīstības plāns nākamajam 
periodam. 
Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 
administrācija, darbinieki un studējošo 
pārstāvji, tiek apstiprināts fakultātes 
domē. 

Fakultāšu pašnovērt ējumi  
(tiek aprakstīts fakultātes 
vadības darbs studiju jomā; 
fakultātes iekšējā 
komunikācija un 
informācijas aprites sistēma; 
studentu sekmju analīze; 
studentu skaita dinamikas un 
studiju pārtraukšanas 
iemeslu analīze, kā arī 
analizēts iepriekšējā perioda 
fakultātes pilnveides plāns 
un izvirzīti uzdevumi 
nākamajam periodam). 
Ziņojuma izstrādē piedalās 
fakultātes administrācija, 
mācībspēki, darbinieki un 
studējošo pārstāvji, tiek 
apstiprināts fakultātes domē. 
 

1.8. Sabiedrības 
informēšana 

Par augstskolas darbību - vadības 
pārskats 
https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-
parskats 
par studiju programmām un kritērijiem 
uzņemšanai tajās: 
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2016./2017. studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2016./2017. studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2016./2017. studiju gadam 
(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi) 
programmu sagaidāmajiem rezultātiem 
un piešķiramo kvalifikāciju: 
https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas 
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskola
s-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-
skolotajs  
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantur
a  
https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura  
par izmantotajām pasniegšanas, 
mācīšanās un pasniegšanas un 
vērtēšanas procedūrām, minimālās 
sekmīgās atzīmes 
Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 
Universitātē 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi   
 
Noteikumi par studiju kursa 

Vadības pārskats.  
 
 
 
 
 
Uzņemšanas noteikumi 
pamatstudijās 2016./2017. 
studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi 
maģistrantūrā 2016./2017. 
studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi 
doktorantūras studijās 
2016./2017. studiju gadam 
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pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi)  
 
Nolikums par gala pārbaudījumiem, 
valsts pārbaudījumiem un valsts 
noslēguma pārbaudījumiem 
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  
   
par absolventiem: 
https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-
absolventi--specialisti-sava-joma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VS-1-III Absolventu 
apmierinātības mērīšana 
Katru studiju gadu tiek 
teikta arī elektroniska 
absolventu aptauja, 
pamatojoties uz savāktajiem 
absolventu kontaktiem. 
Aptaujas rezultāti pieejami 
LiepU KVS, rezultāti tiek 
sagatavoti gan fakultāšu 
griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko 
attiecīgi tad fakultātes 
dekāns iekļauj fakultātes 
Pašnovērtējuma ziņojumā un 
studiju programmu direktori 
studiju programmu/ studiju 
virzienu pašnovērtējumu 
ziņojumos. 

1.9. Programmu 
apsekošana un regulāra 
pārbaude  
Standarts: 
augstskolas periodiski 
izvērtē 
programmas, lai 
pārliecinātos, ka tās 
sasniedz mērķus un, ka tās 
atbilst studentu un 
sabiedrības 
vajadzībām. 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi 
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-
virzienu-20142015 
 

VS-1-I Studentu vispārējās 
apmierinātības mērīšana  
Katru studiju gadu 2. 
semestra sākumā teikt veikta 
Studējošo vispārējās 
apmierinātības aptauja. 
Aptaujā tiek aptaujāti visi 
LiepU studenti. Aptaujas 
rezultāti pieejami LiepU 
KVS, rezultāti tiek 
sagatavoti gan fakultāšu 
griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko 
attiecīgi tad fakultātes 
dekāns iekļauj fakultātes 
pašnovērtējuma ziņojumā un 
studiju virzienu 
pašnovērtējumu ziņojumos. 
Kopējais studentu viedoklis 
un komentāri pieejami 
LiepU KVS sistēmā. 
 
VS-1-II Darba devēju 
apmierinātības mērīšana 
Darba devēju apmierinātību 
LiepU tiek analizēta, veicot 
gala/valsts pārbaudījumu 
komisiju priekšsēdētāju 
anketēšanu, kā arī iekļauj 
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prakses izvērtējuma veidlapā 
 jautājumus par studentu 
teorētiskajām zināšanām, 
praktiskajām iemaņām un 
ieteikumiem turpmākām 
studijām un darbam. 
 
VS-1-III Absolventu 
apmierinātības mērīšana 
Katru studiju gadu tiek 
teikta arī elektroniska 
absolventu aptauja, 
pamatojoties uz savāktajiem 
absolventu kontaktiem. 
Aptaujas rezultāti pieejami 
LiepU Kvalitāte vadības 
sistēmā, rezultāti tiek 
sagatavoti gan fakultāšu 
griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko 
attiecīgi tad fakultātes 
dekāns iekļauj fakultātes 
Pašnovērtējuma ziņojumā un 
studiju programmu direktori 
studiju programmu/ studiju 
virzienu pašnovērtējumu 
ziņojumos. 

 
PAŠNOVĒRTĒJUMA PILNAIS TEKSTS: 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Stud
iju%20process,%20studenti/Studiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2015._2016.st.g/
&checksum=4309e00a0154bf8e5ba66e81fc321522eda82a37 


