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1. Liepājas Universitātes studiju virziena 

„Valodu un kultūras studijas, 

 dzimtās valodas studijas un valodu programmas” 

 vispārējs raksturojums 
 

Liepājas Universitātes (LiepU) virziens „Valodu un kultūras studijas, dzimtās 

valodas studijas un valodu programmas (izņemot tulkošanu)” (turpmāk saīsin. – 

„Valodu un kultūras studijas”) un studiju virzienam atbilstošās programmas akreditētas 

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

virziens akreditēts līdz 2019. gada 11. jūnijam. 

Izmaiņas studiju programmās apstiprinātas: 

- 2014. gada 26. februārī (Nr. 288); 

- 2015. gada 23. janvārī ( Nr. 339); 

- 2015. gada 6. februārī (Nr. 343); 

- 2016. gada 26. jūlijā (Nr. 15A). 

 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 

augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju  

Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” kopīgais mērķis ir nodrošināt 

studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko izglītību humanitārajās zinātnēs, 

valodu un kultūras studiju virziena programmās, t.sk., starpdisciplinārās studiju 

programmās, radot iespēju sagatavoties patstāvīgai, radošai, starpdisciplināra rakstura 

pētnieciskajai  un profesionālajai darbībai.  

Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” programmas īsteno LiepU 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte (HMZF). Studiju virziena attīstības stratēģija 

ir saskaņota ar HMZF un LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018)1; 

- Liepājas Universitātes Attīstības stratēģija 2016 –2020. gadam2; 

- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2010–2016)3; 

- Zinātniskās institūcijas “Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības 

stratēģija 2015.–2020. gadam4   

- Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2011–

2015).  

 Laikā no 2013. gada HMZF ir nostiprināta fakultātes studiju virzienu attīstības 

vīzija un veikti atsevišķi uzlabojumi. Programmu pārveides pamatmērķi – turpināt 

paplašināt HMZF programmu specializācijas spektru atbilstoši darba tirgus prasībām 

un jaunākajām tendencēm Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpā, uzlabot 

programmu kvalitāti un palielināt studentu skaitu.  

 

1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 

pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa. 

Virzienā „Valodu un kultūras studijas” īstenotās studiju programmas (sk. 1. tabulu, 

izmaiņas un papildinājumi iekrāsoti). 

                                                           
1 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
2 www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 
3 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 
4 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf 



 

1. tabula 

Virziena „Valodu un kultūras studijas” programmas un to raksturojums 

 

Studiju programmas nosaukums Apjoms 

kredītpunktos 

Studiju veids Iegūstamais grāds 2016./2017. st. gada 

aktualitātes  

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija 

(43222) 

160 KRP Pilna laika 

klātienes 

studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 

filoloģijā akadēmiskais grāds 

Notikusi uzņemšana  

Baltu filoloģija un kultūra (43222) 120 KRP  Pilna laika 

klātienes 

studijas  

Humanitāro zinātņu bakalaura 

filoloģijā akadēmiskais grāds 

Nenotika uzņemšana 

Turpina studēt 3. kursa 

studenti 

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

klātienes 

studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 

grāds angļu un franču valodu un 

kultūras studijās vai angļu un 

krievu valodu un kultūras 

studijās, vai angļu un latviešu 

valodu un kultūras studijās, vai 

angļu un spāņu valodu un 

kultūras studijās, vai angļu un 

vācu valodu un kultūras studijās 

Notikusi uzņemšana  

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

klātienes 

studijas 

Humanitāro zinātņu bakalaura 

grāds angļu un franču valodu un 

kultūras studijās vai angļu un 

krievu valodu un kultūras 

studijās, vai angļu un latviešu 

valodu un kultūras studijās, vai 

Notikusi uzņemšana 

pārveidotajā 

programmā 

(līdzās iepriekšējām 

svešvalodām 

uzņemšana arī angļu 



angļu un spāņu valodu un 

kultūras studijās, vai angļu un 

vācu valodu un kultūras studijās 

un spāņu valodu un 

kultūras studijās) 

Rakstniecības studijas (45222) 80 KRP Pilna laika 

klātienes 

studijas  

Humanitāro zinātņu 

akadēmiskais maģistra grāds 

rakstniecības studijās 

Notikusi uzņemšana  

Valodniecība  120 KRP Pilna laika 

klātienes 

studijas 

Filoloģijas doktora grāds Notikusi uzņemšana 
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Studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” stratēģiskie mērķi un attīstības pamatprincipi 

kopš 2013. gada ir saglabāti, taču katrā gadā izdarītas izmaiņas atsevišķās studiju programmās, 

kuras pakārtotas jaunajām nostādnēm augstākās izglītības darbības plānošanā, aktuālajiem 

Latvijas un ES plānošanas un rīcībpolitikas dokumentiem.5   

Virziena programmās veikto izmaiņu mērķi saistībā ar virziena un LiepU attīstības virzību: 

1) uzlabot programmu kvalitāti un konkurētspēju; 

2) pielāgoties izmaiņām augstākās izglītības piedāvājumā valstī un darba tirgus 

pieprasījumā; 

3) samazināt t.s. mazskaitlīgo programmu skaitu; 

4) attīstīt programmu internacionalizāciju.  

 

Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2013./2014. st. g.  

2014. gada 26. februārī (Nr.288) Studiju akreditācijas komisija akceptēja izmaiņas bakalaura 

studiju programmā „Eiropas valodu un kultūras studijas”: 

1) akceptēts jauns studiju virziens: angļu un spāņu valodas studijas; 

2) paralēli 3 gadīgajai bakalaura programmai (apjoms 120 KRP) akceptēta 4 gadīgas 

programmas (apjoms 200 KRP) realizācija, tā paredzēta reflektantiem bez 

priekšzināšanām franču, vācu, krievu un spāņu valodās; 

3) akceptētas izmaiņas uzņemšanas nosacījumos (skat. programmas „Eiropas valodu un 

kultūras studijas” raksturojumu); 

4)  iegūstamais grāds identisks 3 gadīgajai programmai – Humanitāro zinātņu bakalaura 

grāds angļu un franču valodu un kultūras studijās vai humanitāro zinātņu bakalaura 

grāds angļu un krievu valodu un kultūras studijās, vai Humanitāro zinātņu bakalaura 

grāds angļu un vācu valodu un kultūras studijās, vai Humanitāro zinātņu bakalaura 

grāds angļu un spāņu valodu un kultūras studijās. 

Uzņemšana jaunajā 4 gadīgajā programmā sākta 2014./2015. studiju gadā.  
 

Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2014./2015. st. g. 

2015. gada 6. februārī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu (Nr. 343) „Par izmaiņu  

apstiprināšanu Liepājas Universitātes studiju virzienā „Valodu un kultūras studijas, dzimtās 

valodas studijas un valodu programmas”, kurā iekļautas šādas izmaiņas: 

- Lai sekmētu programmas „Baltu filoloģija un kultūra” konkurētspēju Latvijas augstākajā 

izglītībā, paredzot studiju ciešāku sasaisti ar darba tirgus prasībām un palielinot potenciālo 

programmas absolventu iekļaušanās iespēju darba tirgū, programmā izdarītas būtiskas izmaiņas: 

1) mainīts programmas nosaukumu no „Baltu filoloģija un kultūra” uz „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija”; 

2) mainīts programmas ilgums no 3 gadiem uz 4 gadiem; 

3) mainīts programmas apjoms no 120 kredītpunktiem uz 160 kredītpunktiem; 

4) programmas obligātajā daļā (6. semestrī) iekļauti komunikācijas zinātņu kursi 10 KRP 

(Komunikācijas teorija, Publiskās attiecības: teorija un prakse, Lietišķā komunikācija, 

Kultūras menedžments, Starpkultūru komunikācijas pamati);  

5) programmas virziena „Baltu valodas studijas” izvēles daļā iekļauti lietuviešu valodas 

un kultūras studiju kursi 30 KRP apjomā, kuru realizācija notiks Klaipēdas Universitātē; 

6) programmas virziena „Literatūras, kultūras un komunikācijas studijas” izvēles daļā (7. 

un 8. semestrī) iekļauti literatūras un komunikācijas (īpaši, publicistikas)  kursi  30 KRP 

apjomā. 

Uzņemšana jaunajā 4-gadīgajā programmā „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” sākta 

2015./2016. studiju gadā, no šī gada vairs nenotiek uzņemšana programmā „Baltu filoloģija un 

kultūra”. 

                                                           
5 Sk. atsauces uz šiem dokumentiem: https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 
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- Lai palielinātu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” 

potenciālo absolventu iekļaušanās iespējas darba tirgū un optimizētu viena studiju virziena 

maģistra studijas LiepU, programmā “Rakstniecības studijas” tiek integrēts maģistra studiju 

programmas „Latviešu filoloģija” saturs un paplašināti maģistra studiju programmas 

„Rakstniecības studijas” specializāciju un izvēles daļas (B) piedāvājumi: 

- modulis ”Valodniecības teorija un prakse” (19 KRP), 

- modulis „Latviešu literatūras un kultūras pētniecība” (10 KRP),  

- modulis „Latviešu valodas pētniecība” (10 KRP),  

- modulis „Publicistika” (10 KRP).  

Uzņemšana pārveidotajā programmā sākas 2015./2016. studiju gadā, līdz ar to netiek plānota 

uzņemšana akadēmiskajā maģistra programmā „Latviešu filoloģija”, kurā iepriekšējos gados ir 

bijis samazināts studentu skaits. 

- Lai nodrošinātu iespēju precīzāk diferencēt reflektantu zināšanu līmeni otrajā svešvalodā, 

mainītas bakalaura programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 3-gadīgā virziena (120 

KRP, ar vācu/franču/krievu/spāņu valodas priekšzināšanām) uzņemšanas prasības, 

iestājpārbaudījumā iekļaujot pārrunas otrajā svešvalodā. 

 

Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2015./2016. st. g.  

2015./2016. st. g. tika veikti priekšdarbi, lai sagatavotos bakalaura studiju programmas 

„Eiropas valodu un kultūras studijas” specializācijas virziena „Angļu un spāņu valodu un kultūras 

studijas” uzņemšanai 2016./2017. st. g. – nodrošināti mācībspēki spāņu valodas un kultūras 

apguvei, izstrādāti studiju plāni.  

2016. gada 17. augustā pieņemts Studiju akreditācijas komisijas lēmums (Nr. 16), kurā tika 

apstiprinātas izmaiņas akadēmiskajā studiju programmā „Eiropas valodu un kultūras studijas”.  

Lai nodrošinātu iespēju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” visos 

specializācijas virzienos (angļu-franču, angļu-krievu, angļu-spāņu, angļu-vācu valodu un kultūras 

studijās) studēt ārzemju studentiem, kā arī apgūt latviešu valodu kā svešvalodu izvēles 

specializācijas virzienā „Angļu un latviešu valodu un kultūras studijas”, tika apstiprinātas šādas 

izmaiņas:  

1) mainītas uzņemšanas prasības, iekļaujot iestājpārbaudījumu – pārrunas franču, vai 

krievu, vai latviešu, vai spāņu, vai vācu valodā; 

2) papildinātas iegūstamā grāda iespējas: humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un 

franču valodu un kultūras studijās, vai angļu un krievu valodu un kultūras studijās, vai 

angļu un latviešu valodu un kultūras studijās, vai angļu un spāņu valodu un kultūras 

studijās, vai angļu un vācu valodu un kultūras studijās; 

3) abu studiju ilgumu programmas A daļā iekļauti atsevišķi studiju kursi ārzemju 

studentiem; 

4) papildināta izvēles (B) daļa: 

- 4-gadīgās programmas B daļā iekļauts jauns izvēles modulis „Latviešu valodas 

pamati” 26 KRP apjomā – kursus „Latviešu valodas pamati: fonētika”, „Latviešu 

valodas pamati: gramatika I, II”, „Latviešu valodas pamati: ortogrāfija I, II”, „Latviešu 

valodas pamati: komunikācija I, II”, „Latviešu valodas pamati: teksta analīze I, II”. 

- 3-gadīgās un 4-gadīgās programmas B daļā iekļauts jauns izvēles modulis „Latviešu 

valodas un kultūras studijas” 41 KRP apjomā – kursus „Latviešu valoda: praktiskā 

gramatika I, II, III, IV”, „Latviešu valoda: leksikostilistika  I, II”, „Rakstveida un 

mutvārdu saziņa latviešu val. I, II, III, IV”, „Latviešu valoda: praktiskā fonētika”, 

„Kultūras studijas: Baltija I, II”, „XX. gs. latviešu literatūra oriģinālvalodā”, 

„Tulkošanas prakse: latviešu val.”, „Ievads valodniecības studijās: latviešu val.”. 

Uzņemšana programmā plānota 2016./2017. st. g.  

 

Studiju virziena programmu attīstības raksturojums 2016./2017. st. g.  
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2016./2017. st. g. notika pirmā uzņemšana bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un 

kultūras studijas” specializācijas virzienā „Angļu un spāņu valodu un kultūras studijas” un ārzemju 

studentu uzņemšana. 

Lai palielinātu akadēmiskās maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” 

specializācijas iespējas, tika papildināta B daļas izvēle – iekļauts un īstenots modulis 

„Daiļliteratūras tulkošana”; tika veiktas iestrādes izvēles moduļa „Dramaturģija” sagatavošanai 

uzņemšanai 2017./2018. st. gadā. 

 

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 

darba devēju aptaujas rezultāti. 
Studiju programmās īstenotās izmaiņas veiktas, pamatojoties darba tirgus prasībās:  

1) padziļinātas lietuviešu valodas apguves iespējas programmā „Baltu filoloģija, kultūra 

un komunikācija” ir atbilstošas Kurzemes kā Lietuvas pierobežas teritoriālā 

novietojuma vajadzībām kultūras, tūrisma un ekonomisko sakaru  veidošanā; 

2) izvēles kursu paplašinājums maģistra studiju programmā „Rakstniecības studijas” 

saistīts ar specializēšanās iespēju literārajā rediģēšanā, kritiskajā vai radošajā 

rakstīšanā, filoloģijas pētniecībā. 

3) akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

izmaiņas ierosinātas, lai piedāvātu ārvalstu pilsoņiem iespēju iegūt augstāko izglītību 

un apgūt angļu un franču, krievu, vācu valodas, kas potenciāli var palīdzēt integrēties 

dzīvei ES valstīs un paplašināt šo personu nodarbinātības iespējas. Specializācijas 

virziena „Angļu un latviešu valodu un kultūras studijas” potenciāli var palīdzēt 

integrēties un iesaistīties Latvijas darba tirgū gan Latvijā dzīvojošajiem 

citvalodīgajiem, gan arī ārvalstu pilsoņiem. 

Darba devēji piedalījušies atsevišķās ekspertu vizītēs, kurā izskatītas programmu izmaiņas. 

Sadarbība ar darba devējiem virziena darbības nodrošināšanā, studiju un ārpusstudiju pasākumu 

organizēšanā ir regulāra, tāpēc darba devēju viedoklis par virziena programmām tiek apzināts 

regulārā komunikācijā. 

 

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
HMZF mācībspēki fakultātes SVID analīzi veica 2015. gada maijā/jūnijā (kopsavilkums 

analizēts HMZF kopsapulcē 2015. gada 18. jūnijā), vērtējot fakultātes darbību studiju, pētniecības, 

radošās un populārzinātniskās darbības jomās, kā arī fakultātes darba organizāciju, iekšējo un ārējo 

komunikāciju. 

Virziena „Valodu un kultūras studijas” darbības vērtējumā no kopējās analīzes izmantoti tie 

vērtējumi, kas attiecas uz virziena darbību. Sk. 2. tabulu. 
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2. tabula 

HMZF studiju virziena „Valodu un kultūras studijas”  

SVID analīze  

 

 

STUDIJAS 

 

Stiprās puses Vājās puses 

- pilna cikla studijas 

- pārdomāti izstrādātas un sabalansētas studiju programmas  

- spēja un prasmes programmu veidošanā iepludināt Eiropas izglītības 

aktuālās tendences, spēja būt par „flagmani” Latvijas augstskolu 

kontekstā modernu programmu izstrādē („Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija”, „Eiropas valodu un kultūras studijas”, „Rakstniecības 

studijas”), kurām nav tiešu analogu valstī 

- spēja operatīvi izvērtēt un pārveidot valodu un kultūras studiju 

programmas, ātri pieņemt lēmumus, kas uzlabo  programmu kvalitāti 

- sekmīga doktorantūras programmas „Valodniecība”  darbība (kopā ar 

Ventspils Augstskolu), labi rezultāti 

- stabila interese par programmu „Rakstniecības studijas”,  

programmas sadarbība ar Literāro akadēmiju,  

spēja izraisīt plašāku rezonansi 

- iespēja studēt svešvalodas ar un bez priekšzināšanām („Eiropas 

valodu un kultūras studijas”), daudzveidīgas svešvalodu studiju izvēles 

kombinācijas  

- iespēja studēt ārvalstu augstskolās (ERASMUS+, Klaipēdas 

Universitāte) 

- mazs studentu skaits (individuāla pieeja) 

 

- mazs studentu skaits, studiju pārtraukšana 

- nepietiekami izstrādāta programmu popularizēšanas sistēma 

- tehnoloģiskā aprīkojuma trūkums valodu apguvē  

- novecojušas mācību metodes, nespēja vai nevēlēšanās izmantot 

modernās tehnoloģijas, svešvalodu apguvē dominē didaktiskā, nevis 

filoloģiskā, kulturoloģiskā pieeja 

- nav profesionālo programmu humanitārajā jomā (saistītās 

profesionālās programmas ir citās fakultātēs) , potenciālo studentu 

nespēja saskatīt bakalaura programmu piedāvājumu, pēc bakalaura 

maģistrantūrā atgriežas salīdzinoši maz studentu 

- neatbilstošs stundu skaits studentu darbu vadīšanai 

- LiepU bibliotēkas krājumu nepietiekamība 

- maz izmanotas Moodle iespējas 

 

Iespējas 

 

Draudi 
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- Kurzemes valodas, mākslas un kultūras studiju un pētniecības centra 

statuss 

- programmu popularizēšana, fakultātes darbības popularizēšana 

(durvju atvēršana), agresīvāka reklāma 

- programmu pilnveide, četrgadīga bakalaura programma 

- starpdisciplinaritātes iespēju attīstīšana (tehnoloģijas+humanitārais) 

- skolotāju programmas izveide pamatstudiju līmenī (latviešu valoda, 

literatūra, svešvaloda), kādas jaunas programmas izveide 

- ārzemju studentu piesaiste  

- ārzemju vieslektoru piesaiste 

- studiju programmu/kursu piedāvājums mūžizglītībā 

- e-studiju attīstīšana, e-kursu integrēšana 

- akadēmiskās sadarbības tīkla izmatošana valstī un ārvalstīs 

- sadarbības pilnveide ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs 

(kopīgas programmas) 

- mācībspēku profesionālā pilnveide, kvalifikācijas celšana 

- Liepājas faktora (šarma) izmantošana 

 

- programmu pastāvēšanas apdraudējums nelielā studentu skaita dēļ 

- LiepU statusa maiņa, politiskās spēles 

- IZM nekonktrolēta konkurence (unikālo programmu neaizsargātība) 

- programmu nozīmes nenovērtējums, zemais prestižs sabiedrībā 

- darbavietu trūkums, konkurētspējīga atalgojuma neiespējamība 

Liepājā, ierobežotas iespējas darba tirgū pēc bakalaura programmas 

beigšanas 

- materiāli tehnisko resursu nepietiekamība 

- novecojošs personāls (svešvalodu apguvē) 

 

 

PĒTNIECĪBA, RADOŠĀ UN POPULĀRZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 

Stiprās puses 

 

Vājās puses 

- tradīcijas 

- pietiekami augsts mācībspēku zinātniskais potenciāls, pietiekams 

doktoru skaits filoloģijā jauni filoloģijas doktori 

- sasniegumi pētniecībā, to novērtējums pilsētā 

- atsevišķas spēcīgas personības 

- valodas un literatūras jomas prestižs LiepU un ārpus LiepU 

- plašākā izdevējdarbības intensitāte LiepU, rakstu krājumu izdošanas 

tradīcijas, zinātniskā žurnāla izdošana  

- ikgadējas zinātniskās konferences un semināri 

- LiepU zinātniskās darbības atbalsta fonda finansējums pētniecībai 

- vāja komunikācija starp pētnieku jomām, individuālās darbības 

dominante, vienojošu pētniecisku tēmu trūkums 

- niecīgas projektu aktivitātes, nav Eiropas projektu 

- zinātnisko publikāciju trūkums, rakstu krājumu neiekļaušanās datu 

bāzēs 

- profesūra nav LZP ekspertu statusā 

-  nespēja vienlīdz kvalitatīvi vadīt kursus latviski un svešvalodā 

- nepietiekama sadarbība ar skolām 
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-  labs populārzinātniskās darbības tīkls reģionā 

humanitārās jomas spēja rezonēt pilsētā un apkaimē atsevišķu 

literatūras un kultūras pasākumu organizēšanā 

 

- laba sadarbība ar LVI un LFMI 

Iespējas 

 

Draudi 

- projekti, finansu piesaiste 

- pētniecības sasaiste ar reģiona vajadzībām 

- plašāka sadarbība ar Kurzemes Humanitāro institūtu  

- motivācijas zudums, pazemināts prasīgums pret sevi 

- sašaurināta starptautiskā nozīmīguma izpratne 

- nespēja savienot pētnieka un docētāja darbu ar blakus darbiem 
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2015./2016. un 2016./2017. studiju gadā  atkārtota analīze nav veikta, taču programmās 

izdarītās izmaiņas ir vērstas uz to, lai samazinātu negatīvos faktorus un produktīvāk izmantotu 

iespējas.  

Piemēram – veiktās darbības Vājo pušu novēršanai: 

 

Mazs studentu skaits, studiju pārtraukšana Mazskaitlīgo programmu pārveide, studiju satura 

integrācija 

Nepietiekami izstrādāta programmu 

popularizēšanas sistēma 

Nepietiekama sadarbība ar skolām 

Arvien lielāka iesaistīšanās pilsētas un reģiona 

kultūras dzīvē, organizējot lasījumus, piedaloties 

kultūras pasākumu organizēšanā (piemēram, 

Dzejas dienas) regulāru Jauno filologu skolas 

darbu, absolventu salidojumu, pastiprināti 

izmantojot sociāls tīklus programmu 

popularizācijai 

Tehnoloģiskā aprīkojuma trūkums valodu 

apguvē 

Ar LiepU atbalstu uzsākta lingafonijas kabineta 

izveide svešvalodu apguves vajadzībām 

Rakstu krājumu neiekļaušanās datu bāzēs 

 

Uzsāktas darbības, kuru mērķis – iekļaut HMZF 

humanitāro un mākslas zinātņu žurnāla iekļaušana 

kādā no datu bāzēm 

 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas Liepājas Universitātes struktūrvienības: Humanitāro 

un mākslas zinātņu fakultāte, Studiju daļa, bibliotēka, Informācijas tehnoloģiju servisa 

laboratorija, Ārzemju sakaru daļa, Sabiedrisko attiecību daļa u.c. Sadarbībā ar LiepU Kurzemes 

Humanitāro institūtu notiek studentu pētnieciskās darbības organizēšana un pētniecības 

integrēšana studiju procesā.  

Studiju virziena pārvaldību pamatā nodrošina HMZF dekāne, vecākā sekretāre, humanitāro 

zinātņu jomas referente, programmu direktori un zinātņu virzienu vadītāji, kā arī lietvede. Šis 

amats fakultātē tika ieviests 2015./2016. st. g., kad LiepU notika studiju pārvaldības modeļa 

pārmaiņas – atsevišķas Studiju daļas funkcijas tika uzticētas fakultātēm, ieviešot lietvedes amatu 

fakultātē. 

Fakultātes darbinieku darba attiecības nosaka LiepU normatīvie dokumenti par studijām, 

Nolikums par fakultāti, fakultātes darbinieku amatu apraksti un savstarpējā vienošanās par 

atsevišķu funkciju veikšanu.  

Fakultāte organizē studiju programmu direktoru un zinātnes nozaru/apakšnozaru vadītāju 

darbu, tā kontrolē un vērtēšanā lielā mērā iesaistīta arī fakultātes dome. Fakultātes domes pārziņā 

ir plašs izskatāmo studiju jautājumu loks: domē tiek apstiprināti licencēšanas un akreditācijas 

dokumenti, ikgadējie studiju plāni, studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, studiju 

noslēguma darbu temati, vadītāji, recenzenti u.tml. jautājumi. Vairāki no šiem jautājumiem 

sagatavošanas stadijā tiek apspriesti arī dažādās mācībspēku grupās (studiju virziena docētāju, 

atsevišķā studiju programmā iesaistīto docētāju, zinātnes nozaru/apakšnozaru grupās). Fakultātes 

domes un mācībspēku sanāksmes tiek protokolētas, tajās izteiktās rekomendācijas ir pamats 

fakultātes domē pieņemtajiem lēmumiem. Fakultātes vadības pārziņā ir studiju procesa norises 

kontrole. Informācija par nenotikušajām nodarbībām un to atstrādāšanas grafiki ir pieejami 

mācībspēku telpās. 

Fakultātes domē tiek izskatīti zinātnes nozaru/apakšnozaru zinātniskās darbības pārskati un 

turpmākie plāni, mācībspēku radošo atvaļinājumu plāni un atskaites, izdevējdarbības un 

konferenču plāni.  
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1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums: 

1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 

nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības 

nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums 

literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai 

1. Fakultātes attīstības fonda līdzekļi.  

Fakultātes attīstības fonda līdzekļi pēc HMZF Domes lēmuma pamatā tiek izmantoti 

komandējumu un citu fakultātes darbības organizatorisko izdevumu segšanai.  

2. LiepU Zinātniskās darbības attīstības fonda līdzekļi. 

Fakultātes Dome 2015. gada 30. martā (Domes sēdes lēmums Nr.12) apstiprināja HMZF 

prioritātes zinātniskās darbības attīstības finansējuma sadalē: 

1) HMZF zinātniskā žurnāla sagatavošana un izdošana; 

2) monogrāfiju izstrāde; 

3) starptautiskas zinātniskās konferences ārzemēs, kurās paredzētas publikācijas; 

4) starptautiskas zinātniskas konferences Latvijā, kurās paredzētas publikācijas. 

Zinātniskās darbības attīstības finansējuma sadales tāme tiek veidota saskaņā ar LiepU rektora 

v.i. 2016. gada 2. februārī apstiprinātās Kārtības fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un 

izmantošanai (rīkojums Nr. 10-v) 4. punktu: No Universitātes zinātniskās darbības attīstības fonda 

piešķirtie līdzekļi paredzēti tādu zinātnisko rezultātu sasniegšanai, kas veicina Liepājas 

Universitātes statusa nostiprināšanu: 4.1. akadēmiskā personāla dalībai ārzemju/starptautiskās 

konferencēs/ kongresos, ja referāts pilnā apjomā tiek publicēts vai pēc referāta nolasīšanas tiek 

iesniegts zinātnisks raksts; 4.2. akadēmiskā personāla publikācijām starptautiskajās datubāzēs 

iekļautajos izdevumos; 4.3. akadēmiskā personāla izstrādātām zinātniskajām monogrāfijām 

(atbilstoši LZP apstiprinātajiem zinātniskās monogrāfijas kritērijiem); 4.4. LiepU zinātnisko 

žurnālu sagatavošanai. 

3. Liepājas pilsētas Domes piešķirtie līdzekļi akadēmiskā personāla atbalstam (saskaņā ar 

LiepU un Liepājas pilsētas Domes līgumu).  

HMZF Liepājas pilsētas Domes līdzekļi izmantoti virziena programmu kvalitatīvai darbībai 

nepieciešamo viesdocētāju un kvalificētu mācībspēku piesaistei.  

4. IZM piešķirtie līdzekļi latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmu 

zinātniskās darbības nodrošināšanai. 

2015., 2016. un 2017. gadā LiepU noslēdza vienošanos ar Izglītības un Zinātnes ministriju 

(IZM) par finansiālu atbalstu LiepU latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju 

programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai. Fakultātē tika izstrādāta Kārtība piešķirtā 

finansējuma izlietošanai. Piešķirtais finansējums tika izmantots virziena bakalaura un maģistra 

programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai. Lēmumu par IZM piešķirto līdzekļu sadales 

principiem, finansējuma piešķiršanas kārtību un sasniegto rezultātu atbilstību mērķiem pieņem 

HMZF Dome.  

 

Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai tiek plānots centralizēti. 

1.6.2. studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla 

kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

2013. gadā akreditēto programmu akadēmiskā personāla sarakstu sk. 3. tabulā, iekļautas 

atsevišķas docētāju izmaiņas. 

 

 

 



2. tabula 

Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

 

Vārds, uzvārds 

 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais  

vai akadēmiskais/ 

profesionālais grāds 

 

 

Studiju programma 

 

 

 Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Agata Babina Lektore, 

pieņemta darbā 

uz laiku 

Mg. hum. zin. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

(kods 43 222) 

 

A Spāņu  valodas pamati: 

gramatika I, II (8 KRP) 

B Spāņu valodas pamati: 

komunikācija I, II (6 KRP) 

B Spāņu valodas pamati: teksta 

analīze I, II (6 KRP) 

2. Elita  

Balčus 

Lektore, 

pieņemta darbā 

uz laiku 

Mg. philol. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

(kods 43 222) 

 

B Vācu valoda: praktiskā 

gramatika I, II, III, IV (8 KRP) 

B Vācu valoda: praktiskā fonētika 

(2 KRP) 

B Vācu valodas pamati: fonētika 

(2KRP) 

B Vācu valodas pamati: gramatika 

I,II (8 KRP) 

B Vācu valodas pamati: 

ortogrāfija I (2 KRP) 

B Vācu valodas pamati: teksta 

analīze  I, II (6 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

3. Oļegs Beļajevs Docents, 

ievēlēts 

Dr. philol. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

B Franču valoda: leksikostilistika 

I, II (4 KRP)  

B Rakstveida un mutvārdu saziņa 

franču valodā IV (4 KRP) 
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 B Franču valoda: praktiskā 

gramatika III, IV (8 KRP) 

B Kultūras studijas: Francija, 

frankofonās valstis I, II (2 KRP) 

B Franču valodas pamati: teksta 

analīze  I,II (6 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

4. Inga  

Bliska 

Docente, 

ievēlēta 

Dr.philol. 

 

Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

B Franču valoda: praktiskā 

gramatika I, II (8 KRP)  

B Rakstveida un mutvārdu saziņa 

franču valodā I,  II, III,IV (10 

KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

5. Rasa 

Bugavičute-

Pēce 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. Rakstniecības 

studijās 

Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222 

B Dramaturģiskā darba veidošanas 

pamati (2 KRP) 

6. Renāte Cāne Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Dr.sc.soc. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Sociālie mediji (2 KRP) 

7. Dagnija 

Deimante 

Docente, 

ievēlēta 

Dr. paed.  Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Praktiskā angļu valoda I,II (8 

KRP) 

A Rakstveida un mutvārdu saziņa 

angļu valodā III  (2 KRP) 

A Angļu valoda: praktiskā 

gramatika I, II, III, IV (8 KRP) 

A  Ievads valodniecības studijās: 

angļu valoda (1 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 
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8. Atis Egliņš- 

Eglītis 

Asistents,  

pieņemts uz 

laiku 

Mg. oec. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Kultūras menedžments (2 KRP) 

B Kultūras politika (1 KRP) 

B Radošo industriju attīstība (2 

KRP) 

B Kultūras projektu izstrāde (2 

KRP) 

9. Linda  

Gaile 

Lektore, 

pieņemta darbā 

uz laiku 

Mg. Eiropas 

integrācija,  

Mg. philol., doktorante 

Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

B Tulkošanas prakse: vācu valoda 

(2 KRP) 

B Vācu valoda: leksikostilistika I, 

II (4 KRP) 

B Rakstveida un mutvārdu saziņa 

vācu valodā I, II,  III, IV (10 KRP) 

B Vācu valodas pamati: ortogrāfija 

II (2 KRP) 

B Vācu valodas pamati: 

komunikācija I, II (6 KRP) 

B Ievads valodniecības studijās: 

vācu valoda (1 KRP) 

B Spāņu valodas pamati: fonētika  

(2 KRP) 

B Spāņu valodas pamati: 

ortogrāfija I, II (4 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

10. Inta Genese-

Plaude 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. philol. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

(kods 45 223) 

 

B Aktuālie procesi mūsdienu 

literatūrkritikā II (2 KRP) 

Maģistra darbi 
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    Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Ievads kultūras studijās I, II 

(4 KRP) 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Latviešu literatūras un kultūras 

vēsture I (2 KRP) 

A Kultūras studijas (6 KRP) 

B Kultūras identitāte (2 KRP) 

B Literatūras kritika: teorija un 

prakse I,II (4 KRP) 

B Kultūras identitāte (2 KRP) 

B Publicistikas praktikums I,II (4 

KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Kritiskā domāšana, rakstīšana un 

argumentācija (2 KRP) 

B Literatūras un teātra kritika  (2 

KRP) 

11. Uljana 

Gintnere 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

 Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Praktikums latviešu etnogrāfijā 

(2 KRP) 

12. Ērika Gintere Lektore, Mg. sc. soc. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Starpkultūru komunikācijas 

pamati (2 KRP) 

A Komunikācijas teorija  (2 KRP) 

13. Gita Girņus Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. philol.  Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

A Mūsdienu folklora un folkloras 

pētniecība (2 KRP) 

Maģistra darbi 
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    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Baltu mitoloģija un folklora 

(4 KRP) 

B Praktikums latviešu folklorā 

(2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Latviešu folkloras un literatūras 

kopsakaru pētniecība ( 2KRP) 

14. Rita Grāvelsiņa 

 

 

 

Lektore, 

pieņemta darbā  

Mg. paed. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

A Rakstveida un mutvārdu saziņa 

angļu valodā III, IV (4 KRP) 

A Angļu valoda: praktiskā 

gramatika I, II, III, IV (8 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

15. Zanda 

Gūtmane 

 

 

Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Dr. philol. 

 

 

. 

Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Pasaules literatūra un kultūra I 

(2 KRP) 

 

 

    Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

 

A Aktuālie procesi literatūrā: 

tulkotā literatūra (1 KRP) 

A Postmodernisma literatūras 

paradigma I (3 KRP) 

A Salīdzināmā literatūrzinātne 

(1 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

A Zinātniskā pētniecība I,II,II (3 

KRP) 

A Aktuālie procesi literatūrā: 

tulkotā literatūra (1 KRP) 
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B Postmodernisma literatūras 

paradigma: I (3 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Baltijas literatūra I (3 KRP) 

B Pasaules literatūras un kultūras 

vēsture: I,II (4 KRP) 

B Pasaules literatūra: modernisms 

un postmodernisms I (3 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

16. Anita Helviga Docente, 

ievēlēta 

Dr.philol. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Ievads valodniecības studijās 

(2 KRP) 

B Literatūrzinātnes terminoloģija 

(2 KRP) 

    Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

fonētika un leksikoloģija (1 KRP) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

morfoloģija (2 KRP) 

    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

Promocijas darbi 

17. Nora Ikstena Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

 Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Prozas rakstīšanas pamati 

(2 KRP) 

 

18. Jana Rūce Lektore, 

pieņemta uz 

laiku, kopš 

2016./2017. st. 

g. 

 Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Prozas rakstīšanas pamati 

(2 KRP) 
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19. Sigita Ignatjeva Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. Rakstniec. 

studijās, 

Mg. philol. 

Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

B Prozas tulkošana Latvijā: vēsture 

un mūsdienas  (2 KRP) 

B Dzejas ( vai drāmas) tulkošanas 

teorija un prakse  (1 KRP) 

B Dramaturģijas tulkošana Latvijā: 

vēsture un mūsdienas (1 KRP) 

B Prozas tulkošanas teorija un 

prakse (1 KRP) 

    Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A XX.gs. angļu literatūra 

oriģinālvalodā 

A Tulkošanas metodika un prakse: 

angļu valoda 

20. Benedikts 

Kalnačs 

Profesors, 

ievēlēts 

 

 

Dr. habil. philol. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Pasaules literatūra un kultūra II 

(2 KRP) 

 

    Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

(kods 45 223) 

 

A Drāmas teorija un analīze 

(2 KRP) 

A 20. gs. literatūrkritikas skolas: 

marksisms, postkoloniālisms 

(2 KRP) 

B Latviešu drāmas vēsture (2 KRP) 

A Salīdzināmā literatūrzinātne I 

(1 KRP) 

A Latviešu teātra vēsture un 

šodiena (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

A Aktuāli procesi: teātris  (1 KRP) 
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 (kods 45 222) B Latviešu teātra un drāmas 

pētniecība (2 KRP) 

B Drāmas teorija un analīze 

(2 KRP) 

B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 

marksisms, postkoloniālisms 

(2 KRP) 

B Dramaturģiska darba veidošanas 

pamati (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Baltijas literatūra II (2 KRP) 

B Literatūras veidu un žanru 

teorija: drāma (2 KRP) 

B Pasaules un Baltijas teātra 

vēsture (2 KRP) 

B Pasaules literatūra: modernisms 

un postmodernisms II (2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

21. Indra Kalniņa Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. sc. educ., Mg. 

philol. 

Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

A Angļu valoda: praktiskā fonētika 

(2 KRP) 

A Kultūras studijas: Lielbritānija I, 

II (4 KRP) 

A Angļu valoda: leksikostilistika I, 

II (4 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

22. Valentīna 

Kaļiņina 

Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Dr. paed. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

(kods 43 222) 

B Rakstveida un mutvārdu saziņa 

krievu valoda III, IV (4 KRP) 

B Krievu valoda: leksikostilistika 

I, II (4 KRP) 
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 Studiju/bakalaura darbi 

B Krievu  valodas pamati: 

ortogrāfija I,II (4 KRP) 

B Krievu  valodas pamati: teksta 

analīze I, II (6 KRP) 

B Krievu  valodas pamati: 

komunikācija (6 KRP) 

23. Juris Andrejs 

Kastiņš 

Profesors, 

ievēlēts  

 

 

Dr. habil. philol. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

B XX. gs. vācu literatūra 

oriģinālvalodā (2 KRP) 

B Vācu valoda: praktiskā 

gramatika I, II, III, IV (8 KRP)  

B Kultūras studijas: Vācija, 

Austrija, Šveice I, II (4 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

24. Ārija Kolosova Docente, 

ievēlēta 

Dr. hist. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Baltu etniskā vēsture (2 KRP) 

25. Anda Kuduma Docente, 

ievēlēta 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

 

A Aktuālie procesi literatūrā: 

latviešu literatūra (2 KRP) 

A 20. gs. literatūrkritikas skolas: 

feminisms (1 KRP) 

A Postmodernisma literatūras 

paradigma II (3 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Aktuālie procesi literatūrā: 

latviešu literatūra (2 KRP) 

B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 

feminisms (1 KRP) 
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B Postmodern. literatūras 

paradigma: II (3 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Latviešu literatūras un kultūras 

vēsture: IV (3 KRP) 

B Jaunākā latviešu literatūra I 

(3 KRP) 

B Jaunākā latviešu literatūra I, II 

(5 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

26. Ilze Kļepikova Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. philol. Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Redaktora darbs drukātajos un 

elektroniskajos medijos  (2 KRP) 

27. Diāna 

Laiveniece 

Profesore, 

ievēlēta  

Dr. paed. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

 

B Latviešu valodas mācību grāmatu 

vēsture (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Teksts sociālajā komunikācijā  (2 

KRP) 

B Daiļdarba teksta lingvostilistiskā 

analīze  (2 KRP) 

B Latviešu valodas mācību 

grāmatu vēsture (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Ievads valodniecības studijās 

(2 KRP) 

B Teksta lingvistiskā analīze II 

(1 KRP)  
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B Tekstveides lingvistiskie pamati 

(2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

A Zinātnes valoda starpkultūru 

kontekstā I–II  

B Lietišķās valodniecības vēsture un 

nacionālā specifika  

B Valodu apguves lingvistiskie 

aspekti  

Promocijas darbi 

28. Velga Laugale 

 

Docente, 

ievēlēta 

 

Dr. philol. 

 

 

 

Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

fonētika un leksikoloģija (1 KRP) 

A Latviešu valodas kultūra (2 

KRP) 

 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Teksta stilistika: morfostilistika 

un leksikostilistika (2 KRP) 

B Latviešu leksikogrāfija (3 KRP) 

B Latviešu terminoloģija (2 KRP) 

    Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

 

A Latviešu terminoloģija (2 KRP) 

A Latviešu leksikogrāfija (3 KRP) 

A Leksikostilistika (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

leksikoloģija (2 KRP) 

B Teksta lingvistiskā analīze 

(1 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 
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    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

B Valodas standartizācija un 

valodas kultūra  

 

29. Benita 

Laumane 

Vadošā pētniece 

LiepU 

Kurzemes 

Humanitārajā 

institūtā, 

ievēlēta 

Dr. habil. philol. Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas I: 

semantika  

B Latviešu onomastika  

 

30. Linda Lauze 

 

Profesore, 

ievēlēta 

 

 

Dr. philol. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

(kods 43 222) 

 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

sintakse (2 KRP) 

A Latviešu valodas praktikums: 

interpunkcija (2 KRP) 

 

    Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

(kods 45 223) 

 

A Tekstveide (2 KRP) 

A Sociolingvistikas aktualitātes 

(2 KRP) 

B Zinātniski pētnieciskais darbs  

(2 KRP) 

A Lingvistiskā pragmatika (2 KRP) 

B Latviešu valodas 

problēmjautājumi (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Tekstveide (2 KRP) 

B Sociolingvistikas aktualitātes  

(2 KRP) 

B Aktuāli procesi latviešu valodā  

(2 KRP) 

B Lingvistiskā pragmatika   
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(2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

sintakse (2 KRP) 

B Latviešu valodas interpunkcija 

(2 KRP) 

B Sociolingvistika (2 KRP) 

B Teksta lingvistiskā analīze 

(2 KRP) 

B Sociolingvistika (2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas II: 

gramatikas pētniecība  

A Zinātnes valoda starpkultūru 

kontekstā I–II  

B Sociolingvistikas teorija un 

virzieni  

B Zinātnes valodas studijas (latviešu 

valoda)  

Promocijas darbi 

31. Edgars Lāms Profesors, 

ievēlēts 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

 

A Aktuālie procesi literatūrā: 

populārā literatūra (1 KRP) 

B Zinātniski pētnieciskais darbs 

(2 KRP) 

A Prozas teorija un analīze (2 KRP) 

A Virzieni un strāvojumi latviešu 

literatūrā (3 KRP) 

B Reģionālā literatūra un literatūras 

pētniecība (2 KRP) 
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Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Aktuālie procesi literatūrā: 

populārā literatūra (1 KRP) 

B Prozas teorija un analīze (2 KRP) 

B Reģionālā literatūra un literatūras 

pētniecība (2 KRP) 

B Latviešu prozas pētniecība   

(2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Latviešu literatūras un kultūras 

vēsture: II (3 KRP) 

A Latviešu literatūras un kultūras 

vēsture: III (2 KRP) 

B Literatūras veidu un žanru 

teorija: proza (2 KRP) 

B Modernisms latviešu literatūrā 

(2KRP) 

B Populārā kultūra un  literatūra 

(2 KRP) 

B Latviešu romāna vēsture (2 

KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

32. Vēsma Lēvalde Pētniece, 

LiepU 

Kurzemes 

Humanitārajā 

institūtā 

Mg.philol. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Publicistikas pamati un žanri 

 (2 KRP) 

   Dr. art. Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

B Literatūras un teātra kritika 

 (2 KRP) 
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 (kods 45 222) 

33. Dace Markus Profesore, 

ievēlēta 

Dr.habil.philol. Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

Promocija spadomes eksperte 

34. Haralds 

Matulis 

Lektors, 

pieņemsa uz 

laiku 

Mg.phil. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Kritiskā un radošā domāšana I,II 

(2 KRP) 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Kultūras filozofija (2 KRP) 

A Radošā domāšana un radošas 

personības pašmenedžments  

(2 KRP) 

Maģistra darbi 

35. Marina Novika Docente, 

ievēlēta 

Dr. paed. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

B Rakstveida un mutvārdu saziņa 

krievu valodā I, II, IV (6 KRP) 

B Krievu valoda: praktiskā 

gramatika III, IV  (8 KRP) 

B Kultūras studijas: Krievija I, II 

(4 KRP)  

C Komunikācijas veidi svešvalodā 

(1 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

B Krievu valodas pamati: fonētika  

(2 KRP) 

36. Eleonora 

Ņikiforova 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku  

Mg. paed. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

B XX. gs. krievu literatūra 

oriģinālvalodā (2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 
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37. Sandra 

Okuņeva 

Lektore, 

pieņemta  uz 

laiku 

 

Mg. philol.,  

 

Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Retorika (2 KRP) 

 

    Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

B Bērnu literatūras pētniecība 

(2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

A Aktuālie procesi: bērnu literatūra 

(1 KRP) 

B Kritiskā domāšana, rakstīšana un 

argumentācija (1 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Retorika (2 KRP) 

A Pasaules literatūras un kultūras 

vēsture III (4 KRP) 

B Bērnu literatūra un kultūra  

(2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

38. Diāna Oļukalne Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg.sc.educ. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija 

un kultūra” 

 (kods 43 222) 

B Masu komunikācija  (2KRP) 

39. Ārijs Orlovskis Lektors, 

pieņemts uz 

laiku 

Mg. sc. educ. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Eiropas vēsturiskais un 

mūsdienu tēls (2 KRP)  

 

40. Ieva Ozola Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

A Latviešu valoda Lejaskurzemē 

(2 KRP) 

A Vispārīgā valodniecība (3 KRP) 



31 
 

 B Latviešu valodas izpētes vēsture 

(2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Vispārīgā valodniecība (2 KRP) 

B Latviešu valoda Lejaskurzemē 

(2 KRP)’ 

B Latviešu valodas izpētes vēsture 

I (2KRP) 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Latviešu dialektoloģija un 

praktikums I  (3 KRP) 

B Latviešu dialektoloģija un 

praktikums II  (1 KRP) 

A Lietuviešu valoda I-II (6 KRP) 

B Ievads baltu valodniecībā  

(2 KRP) 

B Latviešu valodas vēsture (3KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas II: 

gramatikas pētniecība  

B Latviešu valodas verbu formas 

un funkcijas  

B Latviešu valodas vēsturiskā 

attīstība  

Promocijas darbi 

41. Larisa 

Pavlovska 

Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Dr. paed. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

B Tulkošanas prakse: krievu 

valoda (2 KRP) 

B Krievu valoda: praktiskā 

fonētika (2 KRP) 
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B Krievu valoda: praktiskā 

gramatika I, II (8 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

B Krievu valodas pamati: 

gramatika I,II (8 KRP) 

    Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

B Salīdzināmā frazeoloģija 

(2 KRP) 

42. Inga Pūre Docente, 

ievēlēta 

Dr.sc.soc. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Lietišķā komunikācija (2 KRP) 

43. Olga  

Semjonova 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. paed. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A XX.gs. angļu literatūra 

oriģinālvalodā (2 KRP)  

A Rakstveida un mutvārdu saziņa 

angļu valodā I, II (4 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

44. Ingūna Skadiņa Profesore, 

ievēlēta 

Dr. sc. comp. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

A Datorlingvistika (2 KRP) 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Datorlingvistika (2 KRP) 

    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas III: 

starpdisciplinārie virzieni (2 KRP) 

B Informācijas tehnoloģijas un 

metodes lingvistikā (2 KRP) 

Promocijas darbi 
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45. Astra Skrābane  Docente, 

pieņemta uz 

laiku 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Prozas tulkošana Latvijā: vēsture 

un mūsdienas (1 KRP) 

B Dzejas tulkošana Latvijā: 

vēsture un mūsdienas (1 KRP) 

B Dramaturģijas tulkošana Latvijā: 

vēsture un mūsdienas (1 KRP) 

B Prozas tulkošanas teorija un 

prakse (1 KRP) 

B Dzejas (vai drāmas) tulkošanas 

teorija un prakse (1 KRP) 

Maģistra darbi  

    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

B Svešvalodu zinātnes valodas 

studijas (franču valoda)  

Promocijas darbi 

46. Gunta 

Smiltniece 

Asociētā 

profesore,  

pieņemta uz 

laiku 

Dr. philol. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

morfoloģija (2 KRP) 

    Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

B Latviešu valodas 

problēmjautājumi (2 KRP) 

B Morfostilistika (2 KRP) 

B Latviešu valodas izpētes vēsture 

(2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Aktuāli procesi latviešu valodā  

(2 KRP) 

B Latviešu valodas izpētes vēsture 

II (2 KRP) 

Maģistra darbi 
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    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Ievads valodniecības studijās 

(2 KRP) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

morfoloģija, stilistika (4 KRP) 

B Latviešu valodas morfēmika un 

vārddarināšana (2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

B Vārddarināšana  

 

47. Ineta Stadgale Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. philol. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Tulkotāja (latviešu-lietuviešu, 

lietuviešu-latviešu) profesionālo 

kompetenču pamati (5 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

48. Irina Strazdiņa Docente, 

ievēlēta 

Dr. psych. Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Kritiskā domāšana, rakstīšana un 

argumentācija (1 KRP) 

 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Kritiskā un radošā domāšana I,II  

(2 KRP) 

49. Dzintra Šulce Docente, 

ievēlēta 

Dr. philol. Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

fonētika un leksikoloģija (1 KRP) 

A Latviešu valodas praktikums: 

ortoēpija un ortogrāfija (2KRP) 

    Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

 

A Valodas kultūras teorija un 

prakse (2 KRP) 

B Latviešu valodas 

problēmjautājumi (2 KRP) 



35 
 

B Latviešu valodas izpētes vēsture 

(2 KRP) 

A Latviešu valodas rakstības 

attīstība 20., 21. gs. (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

B Aktuāli procesi latviešu valodā 

(2KRP) 

B Teksta rediģēšanas metodika un 

praktikums  praktikums (2 KRP) 

B Latviešu valodas izpētes vēsture 

(2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Mūsdienu latviešu valoda: 

fonētika (2 KRP) 

B Latviešu valodas ortoēpija un 

ortogrāfija (2 KRP) 

B Literārā redaktora profesionālie 

kompetenču pamati: rediģēšanas 

metodika; praktikums rediģēšanā 

(4 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

    Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

B Latviešu valodas fonoloģija un 

fonotaktika  
B Valodas standartizācija un 

valodas kultūra  

50. Vineta 

Tomsone 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. sc. educ. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

A Datu bāzes un elektroniskā 

informācijas apstrāde (2 KRP) 
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51. Gunta 

Tramdaka 

Asistente, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. philol.  Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Teksta rediģēšanas metodika un 

praktikums I, II (2 KRP) 

B Daiļliteratūras rediģēšana  

(2 KRP) 

B Izdevējdarbība un autortiesības 

(1 KRP) 

Maģistra darbi 

52. Anna 

Trapenciere 

Asistente,  

pieņemta uz 

laiku 

Mg. art. Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Ekrāna informācijas dizains  

(2 KRP) 

53. Iveta 

Tumaščika 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. sc. iur. Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Izdevējdarbība un autortiesības 

(1 KRP) 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Komunikācijas juridiskie aspekti 

un ētika (2 KRP) 

54. Ilze Valce Profesore, 

ievēlēta 

 

Mg. music. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

A Latviešu mūzikas vēsture 

(2 KRP) 

55. Santa 

Vaļivahina 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. art. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Pasaules un Baltijas mākslas 

vēsture (2 KRP) 

56. Agita Gritāne  Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. art. Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Pasaules un Baltijas mākslas 

vēsture (2 KRP) 
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57. Inese Veisbuka Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg. tulkošanā un 

terminoloģijā 

Bakalaura studiju 

programma „Eiropas valodu 

un kultūras studijas” 

 (kods 43 222) 

 

B Tulkošanas  prakse: franču 

valodā (2 KRP) 

B XX. gs. franču literatūra 

oriģinālvalodā  (2 KRP) 

B Franču valoda: praktiskā 

fonētika (2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi  

B Franču valodas pamati: fonētika 

(2 KRP) 

B Franču valodas pamati: 

gramatika I,II (8 KRP) 

B Franču valodas pamati: 

ortogrāfija I II (4 KRP) 

B Franču valodas pamati: 

komunikācija I,II (6 KRP) 

 

58. Sandra 

Veinberga 

Profesore, 

ievēlēta 

Dr. philol. Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222) 

B Viedokļa jeb naratīvā 

žurnālistika (2 KRP) 

B Mākslas publicistika  (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Publicistiskās attiecības: teorija 

un prakse (2 KRP) 

B Publicistika: mākslinieciskais 

rakurss  (2 KRP) 

59. Kārlis Vērdiņš Lektors, 

pieņemts uz 

laiku 

Dr.philol. Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

 (kods 45 222 

B Dzejas rakstīšanas pamati  (2 

KRP) 

60. Andris 

Grīnbergs  

Lektors,  Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

B Dzejas rakstīšanas pamati  (2 

KRP) 
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pieņemts uz 

laiku 

 (kods 45 222 

61. Linda Zulmane Lektore, 

pieņemta uz 

laiku  

Mg. philol. Maģistra studiju programma  

„Latviešu filoloģija” 

 (kods 45 223) 

 

A Dzejas teorija un analīze (2 

KRP) 

A 20. gs. literatūrkritikas skolas: 

psihoanalīze (2 KRP) 

B Latviešu dzejas pētniecība  

(2 KRP) 

    Maģistra studiju programma  

„Rakstniecības studijas”  

(kods 45 222) 

A Daiļrades psiholoģija (2 KRP) 

B Dzejas teorija un analīze (2 KRP) 

B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 

psihoanalīze (2 KRP) 

Maģistra darbi 

    Bakalaura studiju 

programma „Baltu filoloģija, 

kultūra un komunikācija” 

 (kods 43 222) 

A Ievads literatūrzinātnes studijās I, 

II (6 KRP) 

B Literatūras veidu un žanru 

teorija: dzeja (2 KRP) 

B Kultūras semiotika (2 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 
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4. tabula 

Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums –  

Ventspils Augstskolas docētāji (doktora studiju programma „Valodniecība”) 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

 

Vārds, uzvārds 

 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais  

vai akadēmiskais/ 

profesionālais grāds 

 

Studiju programma 
 

 

 Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Juris Baldunčiks Profesors 

Ventspils 

Augstskolā, 

ievēlēts 

Dr. philol. Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

B Lietišķās valodniecības vēsture un 

nacionālā specifika  

B Tulkošanas teorija un prakse Latvijā  

B Informācijas tehnoloģijas un 

metodes lingvistikā  

B Latviešu terminoloģijas attīstība  

B Valodu kontakti un multilingvisms 

Latvijā  

B Kontrastīvā stilistika un tulkošana  

B Valodas standartizācija un valodas 

kultūra  

B Svešvalodu zinātnes valodas studijas 

(angļu valoda)  

Promocijas darbi 

2. Guntars Dreijers Docents 

Ventspils 

Augstskolā, 

ievēlēts 

Dr.philol. Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

Promocijas eksāmenu komisijas 

loceklis 

3. Agnese Dubova Docente 

Ventspils 

Augstskolā, 

ievēlēta 

Dr.philol. Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

Promocijas padomes eksperte 

4. Dzintra Lele-

Rozentāle 

Asociētā 

profesore 

Dr. philol. 

 

Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

A Valodniecības teorijas I: semantika  
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Ventspils 

Augstskolā, 

ievēlēta 

(kods 51 222) A Valodniecības teorijas III: 

starpdisciplinārie virzieni 

A Zinātnes valoda starpkultūru 

kontekstā I–II  

B Svešvalodu zinātnes valodas studijas 

(vācu val.)  

B Lietišķās valodniecības vēsture un 

nacionālā specifika  

B Salīdzināmās un sastatāmās  

valodniecības virzieni  

B Kontrastīvā gramatika: latviešu un 

citas valodas  

B Valodu kontakti un multilingvisms 

Latvijā  

B Teksts lingvistikā un 

tulkojumzinātnē  

Promocijas darbi 

Promocijas padomes eksperte 

5. Egita Proveja Docente 

Ventspils 

Augstskolā, 

ievēlēta 

Dr. philol. Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

Promocijas padomes eksperte 

6. Jānis Sīlis Profesors 

Ventspils 

Augstskolā, 

ievēlēts 

Dr. philol. 

 

Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas I: semantika  

A Valodniecības teorijas II: gramatikas 

pētniecība  

A Valodniecības teorijas III: 

starpdisciplinārie virzieni  

B Tulkošanas teorija un prakse Latvijā  

B Salīdzināmās un sastatāmās  

valodniecības virzieni  

B Svešvalodu zinātnes valodas studijas 

(angļu valoda)  

Promocijas darbi 
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Promocijas padomes eksperts 

7. Tatjana Stoikova Docente 

Ventspils 

Augstskolā, 

ievēlēta   

Dr. philol. 

 

Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas II: gramatikas 

pētniecība  

B Svešvalodu zinātnes valodas studijas 

(krievu valoda)  

B Teksts lingvistikā un 

tulkojumzinātnē  

B Lingvistiskā pragmatika 

Promocijas darbi 

Promocijas padomes eksperte 

8. Anna Vulāne  Profesore 

Latvijas 

Universitātē, 

ievēlēta 

Dr. philol. Doktora studiju programma 

“Valodniecība” 

(kods 51 222) 

A Valodniecības teorijas III: 

starpdisciplinārie virzieni  

B Etnolingvistika  

Promocijas darbi 

 

 

Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums –  

Klaipēdas Universitātes  docētāji (bakalaura studiju programma „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”) 

5. tabula 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

 

Vārds, uzvārds 

 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais  

vai akadēmiskais/ 

profesionālais grāds 

 

 

Studiju programma 

 

 

 Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Albinas  

Drukteinis 

Klaipēdas 

Universitāte, 

pieņemts darbā 

uz laiku 

Dr. habil. hum. Bakalaura studiju programma 

„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Mūsdienu lietuviešu valoda: sintakse 

I, II (4 KRP) 

2. Rūta 

Grumadaite –

Pabarčiene 

Klaipēdas 

Universitāte, 

pieņemta darbā 

uz laiku 

Mg. philol. Bakalaura studiju programma 

„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Lietuviešu folklora un etnoloģija  

(4 KRP) 
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3. Daļa Kiseļūnaite Klaipēdas 

Universitāte, 

pieņemta darbā 

uz laiku 

Dr. hum. Bakalaura studiju programma 

„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Mūsdienu lietuviešu valoda: 

leksikoloģija (2 KRP) 

B Mūsdienu lietuviešu valoda: 

fonētika, ortoepija un gramatika (6 

KRP) 

B Mūsdienu lietuviešu valoda: 

morfoloģija, vārddarināšana, 

ortogrāfija (6 KRP) 

B Tulkošanas teorija un prakse: 

lietuviešu valoda I,II (4 KRP) 

Studiju/bakalaura darbi 

4 Vitalija 

Kapsevičiene 

Klaipēdas 

Universitāte, 

pieņemta darbā 

uz laiku 

Mg. hum. Bakalaura studiju programma 

„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Mūsdienu lietuviešu valoda: 

akcentoloģija (4 KRP) 

5 Erika 

Molotokiene 

Klaipēdas 

Universitāte, 

pieņemta darbā 

uz laiku 

Dr. hum. Bakalaura studiju programma 

„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Lietuviešu kultūras vēsture I, II  

(4 KRP) 

6 Daiva Pagojiene Klaipēdas 

Universitāte, 

pieņemta darbā 

uz laiku 

Dr. hum. Bakalaura studiju programma 

„Baltu filoloģija, kultūra un 

komunikācija” 

 (kods 43 222) 

B Lietuviešu valoda medijos un 

juridiskajā praksē I, II (4 KRP) 

 



43 
 

 

 

1.6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 

materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām. 

Studiju virziena metodisko nodrošinājumu veido LiepU bibliotēkas resursi, kā arī HMZF 

nozaru bibliotēku (valodniecība, literatūrzinātne, angļu, franču, krievu, vācu valodu metodiskie un 

filoloģiskie izdevumi) krājumi. HMZF programmu „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”, 

„Latviešu filoloģija” un „Rakstniecības studijas” noslēguma darbi glabājas HMZF, savukārt 

programmas „Eiropas valodu  un kultūras studijas” darbi – LiepU bibliotēkā. Materiāltehniskā 

nodrošinājuma aprakstu sk. 1.6.1. punktā. 

 

1.7. 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. 

Virziena „Valodu un kultūras studijas” pētniecības institucionālās organizācijas raksturojums: 

LiepU Zinātnes prorektore→dekāne→zinātnes nozaru vadītāji→akadēmiskais personāls. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā (radošā) darbība 

raksturojama vairākos segmentos: 

1. Akadēmiskā personāla piedalīšanās vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās konferencēs 

un publikācijas. 

Zinātniskās darbības pārskats par 2014. gadu pieejams: 

https://www.liepu.lv/uploads/files/2013_zin_parskats.pdf; par 2015. gadu pieejams: 

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

2016. gadu  pieejams: 

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

pdf Informācijas par 2017. gadu tiek apkopota 2018. gada janvārī. 

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

konferences un izdošanai sakārtotie rakstu krājumi: 

1)   konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”  2016. gada 1.–2. decembrī/ krājums „Vārds un tā 

pētīšanas aspekti, 20” (divās daļās); 

2) konference „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” (Veltījums Olafa 

Gūtmaņa gadam) 2017. gada 16.–17.  martā/ krājums „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 

21”; 

3) konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva/ krājums Valodu apguve: 

problēmas un perspektīva” (sadarbībā ar Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti) 2017. 

gada 21. aprīlī; 

4) Letonikas 7. kongresa Liepājas konference „Piemares ļaudis un likteņi” 2017. gada 1.-2. 

novembrī;  

5) Doktorantūras programmas rīkotā 4. starptautiskā jauno lingvistu konference “Via 

scientiarum” 2017. gada 7.–8. aprīlī; 

6)  HMZF zinātniskā žurnāla „Scriptus Manet” 3., 4. nr.  

Visi virziena programmu studenti piedalās konferencēs kā klausītāji, izpilda konkrētus studiju 

darba uzdevumus. Maģistra programmu studenti iesaistīti konferenču organizatorisko jautājumu 

risināšanā. 

 

3. „Valodu un kultūras studiju” virziena docētāji organizē arī citas zinātniskās konferences un 

seminārus, kuru saturs ir cieši saistīts ar studiju programmu saturu. 

1) dzejas dienu seminārs Autors, teksts, lasītājs 2016. gada 13. septembrī; 

https://www.liepu.lv/uploads/files/2013_zin_parskats.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/P%C4%93tniec%C4%ABbas%20p%C4%81rskats_2015.pdf
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2) Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskie lasījumi 2017.gada 10. martā; 

3) Lielbritānijas izdevniecības „Oxford University Press”, Liepājas angļu valodas skolotāju 

metodiskās apvienības un LiepU HMZF metodiskais seminārs angļu valodas skolotājiem 

2016. gada 26. oktobrī; 

4) Lielbritānijas izdevniecības „Express Publishers”, Liepājas angļu valodas skolotāju 

metodiskās apvienības un un LiepU HMZF metodiskais seminārs angļu valodas 

skolotājiem „Express Days 17” 2017. gada 23. februārī; 

5) Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas vasaras metodiskā nometne „Liepājas 

d(Dz)intars” 2017. gada 1.-4. augustam, temats:  „Latviešu valodas un literatūras satura 

un metodikas novitātes: teorija un prakse”; 

6) „Baltu lasījumi Liepājas Universitātē” (Baltu vienības dienas ietvarpasākums) 2016. gada 

24. septembrī): Diskusija: „Baltiskā vienība: izglītība, kultūra, kontakti” 

Virziena programmu studenti (atkarībā no konferences vai semināra ievirzes) piedalās kā 

klausītāji, izpilda konkrētus studiju darba uzdevumus. 

 

       4.Virziena mācībspēku saņemtie apbalvojumi 2016. gadā: 

1) Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības rakstu 

par 2016. gada sasniegumiem zinātnē (par grāmatu „20th Century Baltic Drama: Postcolonial 

Narratives, Decolonial Options”); 

2) Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs saņēma Liepājas Domes Gada balvu zinātnē par 

grāmatu „20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options”. 

 

5. Līdzdalība Valsts pētījumu programmas Letonika darbā. Projekta pieteicējs: LiepU 

Kurzemes Humanitārais institūts. Dalībnieki: KHI pētnieki un HMZF docētāji. 

6.Virziena „Valodu un kultūras studijas” mācībspēku zinātniskie semināri/akadēmiskās 

diskusijas, literārie pasākumi, grāmatu atvēršanas u.tml.:  

1) Dzejas dienu pasākumi Liepājā, 2016. gada septembrī:  

- 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; 

- 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, Latvijas Rakstnieku 

savienības Liepājas nodaļas, Liepājas Universitātes u.c. dzejas dienas organizatoru un viesu 

piedalīšanos;  Kurzemes dzejas dienas noslēguma vakars, veltīts Olafa Gūtmaņa piemiņai 

– „Caur Kurzemi kā caur sidraba birzi” (O. Gūtmanis). Pasākuma vadītāji – Sandra 

Okuņeva un Ēriks Vilsons;  

- Līdzdalība Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes rīkotajā Egona Līva piemiņas balvas 

”Krasta ļaudis” konkursa organizēšanā, pretendentu izvērtēšanā un balvas pasniegšanas 

ceremonijas organizēšanā (Anda Kuduma, Linda Zulmane); 

2) HMZF zinātniskā žurnāla „Scriptus Manet” publiskās atvēršanas, HMZF un KHI 

zinātnisko izdevumu popularizēšanas pasākums Rīgā, Liepājas pārstāvniecībā 2016. gada 8. 

decembrī (vadītāja Zanda Gūtmane);  

3) Olafa Gūtmaņa 90. jubilejas pasākums „Dzintarotājs” 2017. gada 11. februārī (koordinatore 

– Zanda Gūtmane, režisore – Sandra Okuņeva). 

 

7. Studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, mācībspēku un studentu 

pētnieciskā darba sasaiste: 

1) HMZF studentu zinātniskās konference 2017. gada 23. martā – ar referātiem uzstājas visi 

virziena bakalaura un maģistra noslēgumu kursu studenti. Jaunāko kursu studenti pilda 
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konferences organizatoriskos pienākumus, tādējādi gūstot praktisku pieredzi konferenču sēžu 

vadīšanā, plānošanā u.tml.; 

2) studentu iesaistīšana Zinātnieku nakts pasākumu organizēšanā: 2016. gada 30. septembrī 

programmas „Rakstniecības studijas” studenti sagatavoja radošās rakstīšanas meistardarbnīcu; 

3) studentu iesaistīšana dažādu populārzinātniska rakstura pasākumu organizēšanā – 

ikgadējās Frankofonijas dienās, Vācu valodas dienā; 

4) studentu un absolventu noslēguma darbu iesniegšana dažādos konkursos (saņemtas 

godalgotas vietas Kārļa Dziļlejas konkursā, Veronikas Strēlertes konkursā), dalība jauno tulkotāju 

konkursā sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, tulkošanas biroja „Skrivanek” konkursā; dalība 

krievu valodas olimpiādē Imanuela Kanta universitātē Kaļiņingradā; 

5) studentu piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs (Pērkone, Marta. 

Scientification of the Latvian Identity: The Renaissance of Genre Fiction in Contemporary Latvian 

YA Literature. Bridges in the Baltics: Fourth Baltic Student Conference. Warsaw University, 

2016. gada 30. septembris–1. oktobris (zin. vad. Linda Zulmane));  

6) studentu bakalauru un maģistra darbu tēmu izvēle lielā mērā saistīta ar docētāju pētniecisko 

darbu un zinātniskajām interesēm. 

 Ieskatam piemēri par studentu un docētāju pētnieciskā darba sasaisti laika posmā no 

2014./2015. – 2016./2017. studiju gadam. Programmas „Baltu filoloģija un kultūra” bakalaura 

darbu tematu piemērus sk. 6. tabulā, programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” tematu 

piemērus sk. 7. tabulā, maģistra programmas „Rakstniecības studijas” tematu piemērus sk. 8. 

tabulā, programmas „Latviešu filoloģija” tematu piemērus sk. 9. tabulā. Promocijas darbu tematus 

sk. ziņojumā par doktora studiju programmu „Valodniecība”.  

 

6. tabula 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

studiju programmā „Baltu filoloģija un kultūra” 

aizstāvētie bakalaura darbi (piemēri) 

  

N.

p.k

. 

Students  

(-e) 

Darba nosaukums Darba 

vadītājs (-a) 

Recenzents (-e) 

1.  Liene 

Brikmane 

Biežāk lietotie valodas līdzekļi 

reklāmtekstu saukļos: bezrecepšu 

medikamentu reklāmas 

Diāna 

Laiveniece 

Velga Laugale 

2. Zane 

Gvozde 

Lejaskurzemes valodas vide  

Ērika Kūļa jaunākajā prozā 

Ieva Ozola Velga Laugale  

3. Līva Mieze Latvijas Republikas Saeimas parla- 

mentāriešu runas uzvedība: 

politiskās runas ievada un 

nobeiguma frāzes 

Diāna 

Laiveniece 

Gunta 

Smiltniece 

4. Zane 

Prenclava 

Ar vēsturisko līdzskaņu miju 

saistītie problēmjautājumi 

mūsdienu latviešu valodā 

Dzintra Šulce Gunta 

Smiltniece 

5. Linda 

Ozoliņa 

Adjektīvu leksiskās un 

morfoloģiskās īpatnības Kuršu 

kāpu iedzīvotāju (kursenieku) 

valodā 

Daļa 

Kiseļūnaite 

Ieva Ozola 

6. Marta 

Pērkone 

Zinātniskās fantastikas topogrāfija: 

distopiskā ainava 21. gadsimta  

Linda 

Zulmane 

Zanda Gūtmane  
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latviešu jauniešu romānos 

7. Marta 

Zvirgzdiņa 

Izsūtījuma pieredzes tvērums caur 

bērnības prizmu Andras Manfeldes 

atmiņu tēlojumā „Zemnīcas bērni”, 

Māras Zālītes romānā „Pieci 

pirksti” un Sandras Kalnietes 

atmiņu tēlojumā        „Ar balles 

kurpēm Sibīrijas sniegos” 

Inta  

Genese-

Plaude 

Zanda Gūtmane 

8. Anna Jakšta Sandras Vensko romāna „Maigā 

okupācija” un Sofī Oksanenas 

daiļdarba „Attīrīšanās” 

salīdzinājums un aktualitāte 

Linda 

Zulmane 

Zanda Gūtmane  

 

7. tabula 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

studiju programmā „Eiropas valodu  un kultūras studijas ” 

aizstāvētie bakalaura darbi (piemēri) 

 

N.

p.k

. 

Students 

 (-e) 

Darba nosaukums Darba 

vadītājs (-a) 

Recenzents (-e) 

1. Zane 

Aizupiete 

Kurzemes muižas vācu rakstnieku 

ceļojuma literatūrā 

Juris Andrejs 

Kastiņš 

Linda Gaile 

2. Anna 

Dobele 

Mocarta personība kā iedvesmas 

avots mākslā 

Elita Balčus Linda Gaile  

3. Karīna 

Dolbina 

Starpkultūru komunikācija starp 

francūžiem un latviešiem: emociju 

izpausme žestos  

Inese 

Veisbuka 

Inga Bliska 

4. Katrīna 

Īviņa 

Valodas vides nozīme angļu 

valodas apguvē 

Dagnija 

Deimante-

Hartmane 

Rita Grāvelsiņa 

5. Agate  

Josta  

Frazeoloģismu salīdzinājums un 

interpretācija angļu standarta 

versijas (2001. g.) un otrajā Bībeles 

tulkojumā latviešu valodā (1965. 

g.) 

Linda Gaile  

 

Indra Kalniņa 

6. Mārcis 

Kalnenieks 

Kompliments krievu valodas saziņā Valentīna 

Kaļiņina 

Eleonora 

Ņikiforova 

7. Dace 

Metēja 

Kurzemes raksturojums Rozes 

Marijas Fransuā daiļdarbos 

Inga Bliska Inese Veisbuka 

8. Agnese 

Stokova 

Eksistenciālisma salīdzinājums 

Albēra Kamī filozofiskajā esejā 

„Mīts par Sīzifu” un Gunta Zariņa 

stāstā „Dienasgrāmata no vilkaču 

valsts” 

Oļegs 

Beļajevs 

Inese Veisbuka 

9. Alīna 

Jerahnoviča 

Īpatnības krievu valodas 

tulkojumos Bredberija  stāstos 

Larisa 

Pavlovska 

Marina Novika 

10. Jolanta 

Kalna 

Deminutīvu lietošana 

H. K. Andersena pasakās 

Indra Kalniņa Rita Grāvelsiņa 
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11. Raivis 

Mumgaudis  

Angļu valodas ietekme uz latviešu 

valodas ikdienas lietojumu  

Indra Kalniņa Dagnija 

Deimante 

12. Andrejs 

Putniņš  

Angliskuma pētīšana un 

izskaidrošana 

Indra Kalniņa Ervita Pilverta 

 

 

 

 

8. tabula 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

studiju programmā „Rakstniecības studijas” 

aizstāvētie maģistra darbi (piemēri) 

 

N.

p.k

. 

Students (-e) Darba nosaukums Darba vadītājs 

(-a) 

Recenzents (-e) 

1. Ginta 

Auzniece 

Žurnāla „Santa” redaktora sleju 

ietekme uz sievietes pašapziņas 

veidošanos  

no 1991. gada līdz 2014. gadam:  

žanra tematiski lingvistiskā 

analīze 

Diāna 

Laiveniece 

Linda Lauze 

2. Laura 

Ceļmale 

Īsprozas darba dramatizējums un 

inscenējums: Jāņa Ezeriņa 

„Ezeriņš” Latvijas Nacionālajā 

teātrī 

Benedikts 

Kalnačs  

Anda Kuduma 

3. Tatjana 

Kovrova 

Filozofiski psiholoģiskās 

fantastikas žanrs latviešu un 

krievu postmodernisma 

literatūrā.  

A. Zeibota „Okeāniskais Es” un 

V. Peļevina „Čapajevs un 

Tukšums” 

Zanda 

Gūtmane 

Benedikts 

Kalnačs 

4. Varis  

Siliņš  

Kā dzeja piekāpjas burta priekšā 

jeb  

kā forma dažkārt nosaka saturu  

Linda 

Zulmane 

Sandra Okuņeva  

5. Undīne Arāja  Sieviete un trimda: Benitas 

Veisbergas daiļrade dzimtes 

aspektā 

Anda Kuduma Benedikts 

Kalnačs 

6. Kristīne 

Timermane 

Pierunātā brīvība. Neatkarīgas 

valsts atjaunošanas ideja Māras 

Zālītes runās  

(1986–1989) 

Sandra 

Okuņeva 

Inta Genese-

Plaude 

7. Liena 

Timšāne 

Nostalģijas iezīmes 21. gadsimta 

pirmās desmit-gades latviešu 

prozā. Jānis Joņevs „Jelgava 

94”, Gundars Ignats „Bez jakas”, 

Kristīne Želve „Meitene, kas 

nogrieza man matus”  

Anda Kuduma Zanda Gūtmane 
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8. Līva 

Vecvagare 

Baltijas studiju veicināšanas 

apvienības (AABS) nozīme 

trimdas baltiešu integrācijas 

procesā rietumos 

Benedikts 

Kalnačs 

Zanda Gūtmane 

9. Ēriks Vilsons Autors. Teksts. Monoizrāde Benedikts 

Kalnačs 

Anda Kuduma 

10.  Jevgenija 

Skoraja 

Oskara Vailda romāna „Doriana 

Greja ģīmetne” dramatizējums 

un režisores Lauras Grozas 

Ķiberes skatuves interpretācija: 

kvīru teorijas skatījums 

Benedikts 

Kalnačs 

Zanda Gūtmane 

11.  Anete 

Jasmane  

Emīlijas Brontē romāna 

„Wuthering Heights” tulkojumi 

latviešu valodā: tulkojumu 

kļūdas 

Sigita 

Ignatjeva 

Guntars Dreijers 

 

 

 

 

9. tabula 

 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

studiju programmā „Latviešu filoloģija” 

aizstāvētie maģistra darbi (piemēri) 

 

N.

p.k

. 

Students (-e) Darba nosaukums Darba 

vadītājs (-a) 

Recenzents (-e) 

1. Gunta  

Flaksa 

Margaritas Perveņeckas 

daiļrades raksturības 

Anda 

Kuduma 

Edgars Lāms 

2. Dana 

Kalašņikova 

Postkoloniālisms  

20. gs. beigu un 21. gs. sākuma  

Baltijas dramaturģijā 

Benedikts 

Kalnačs 

Anda Kuduma 

3. Elīna Peina  Leksikogrāfija Latvijas un 

Eiropas kontekstā 

Anita 

Helviga 

Velga Laugale 

1.8. Informācija par ārējiem sakariem: 

1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs 

Virziena „Valodu un kultūras studijas” programmām ir laba sadarbība ar Liepājas pilsētas 

Domi, Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Izglītības pārvaldi, Latvijas Rakstnieku savienību, 

Valsts valodas aģentūru, Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitāro institūtu un Socioloģisko 

pētījumu centru, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latviešu 

valodas institūtu, Ventspils Rakstnieku māju, Francijas Kultūras centru, Gētes institūtu, Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru Rīgā, Liepājas teātri, Liepājas Muzeju, Liepājas 

Mākslas vidusskolu, Liepājas Bērnu un jaunatnes centru, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, 

izdevumu „Helikons”, Rīgas Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Izglītības attīstības 

nodaļu, Liepājas pilsētas latviešu valodas skolotāju metodisko apvienību, svešvalodu skolotāju 

metodiskajām apvienībām un vidusskolām, pilsētas bibliotēkām, laikrakstu Kurzemes Vārds, 

rajona Padomi, Rucavas pašvaldību, Liepājas pilsētas un rajona bibliotekāriem u. c. 

2016./2017. studiju gadā turpināta sadarbība ar iepriekšējiem partneriem. Īpaši aktīva 

sadarbība veidojusies: 
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1) ar nevalstiskās organizācijas „Via Cultura” Piejūras pilsētu literāro akadēmiju, Ventspils 

Rakstnieku māju, Rakstnieku Savienību, Rakstnieku Savienības Liepājas nodaļu un citām 

radošajām organizācijām;  

2) ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Latviešu valodas skolotāju metodisko apvienību 

un skolām (notikušas regulāras Jauno filologu skolas nodarbības). 

3) ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Angļu valodas skolotāju metodisko apvienību un 

skolām (Lielbritānijas izdevniecību metodiskie semināri); 

4) ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku (Dzejas 

dienu u.c. literāro pasākumu organizēšanā); 

5) ar Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļu (HMZF lektore Linda Zulmane 2017. 

gadā ievēlēta par Liepājas nodaļas vadītāju, HMZF telpas tiek izmantotas kā Rakstnieku 

savienības biedru koordinācijas centrs). 

1.8.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas 

politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un 

pētniecības procesu 

LiepU 2016. gadā tika izstrādāts „Studiju internacionalizācijas plāns”  

(Sk.https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/STEM_I

ZM_25.10.2016/&checksum=ae1ec4a23694a029c96e1874d69c2838f64c1cbf 

1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros, norādot, augstskolu 

un valsti 
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10. tabula 

  
Studiju 

programma 

2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts 

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts 

Studentu skaits Augstskola, 

valsts 

Studentu skaits Augstskola, 

valsts 

Baltu filoloģija 

un kultūra 

2 

 

 

1 

Viļņas 

Universitāte 

(Lietuva) 

Johannes 

Gutenberga 

Maincas 

Universitāte 

(Vācija) 

1 Viļņas 

Universitāte 

(Lietuva) 

 

  - - 

Eiropas valodu 

un kultūras 

studijas 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Stokholmas 

Universitāte 

(Zviedrija 

Matej Bel 

Universitāte 

Banskā Bistricā 

(Slovākija) 

Viļņas 

Universitāte 

(Lietuva) 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Johannes 

Gutenberga 

Maincas 

Universitāte 

(Vācija) 

Anadolu 

Universitāte 

(Turcija) 

Vitauta Dižā 

Universitāte 

(Lietuva) 

Lionas trešā Žana 

Mulāna 

Universitāte 

(Francija) 

Matej Bel 

Universitāte 

Banskā Bistricā 

(Slovākija) 

4 Matej Bel 

Universitāte 

Banskā Bistricā 

(Slovākija) 

 

5 

 

 

 

1 

Matej Bel 

Universitāte 

Banskā Bistricā 

(Slovākija) 

Rietumbohēmijas 

Universitāte 

(Čehija) 

 

Latviešu 

filoloģija 

2 Stokholmas 

Universitāte 

(Zviedrija) 

      

Rakstniecības 

studijas 

    1 Vitauta Dižā 

Universitāte 

(Lietuva) 

1 

 

 

Vitauta Dižā 

Universitāte 

(Lietuva) 
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KOPĀ virzienā 10  6  5  7  

 

 

Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām, valstīm 

 

11. tabula 

 
Studiju 

programma 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts 

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts 

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts  

Studentu skaits Augstskola, 

valsts  

Baltu filoloģija,  

kultūra un 

komunikācija 

    2 Lietuvas 

Izglītības 

universitāte 

(Lietuva) 

  

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

 

4 

 

 

1 

Anadolu 

Universitāte 

(Turcija) 

Epirus 

Tehnoloģijas 

izglītības institūts  

(Grieķija) 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Kodžaeli 

Universitāte 

(Turcija 

Šauļu 

Universitāte 

(Lietuva) 

Mateja bela 

Universitāte 

Banskā Bistricā 

(Slovākija) 

Anadolu 

Universitāte 

(Turcija) 

Songsilas 

Universitāte 

(Koreja ) 

1 

 

 

2 

 

 

Songsilas 

Universitāte 

(Koreja ) 

Kodžaeli 

Universitāte 

(Turcija) 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Songsilas 

Universitāte 

(Koreja ) 

Kodžaeli 

Universitāte 

(Turcija) 

Sakarijas 

Universitāte 

(Turcija) 

Budapeštas 

Metropoles 

Lietišķo zinātņu 

universitāte 

(Ungārija) 

Providences 

Universitāte 

(Taivāna) 

KOPĀ virzienā 5  7  5  5  
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12. tabula  

HMZF mācībspēki, kas devušies mobilitātē 

 

Studiju gads Valsts Augstskola/koledža 

Zinātnes nozare 

(studiju 

programma) 

Mācībspēka 

vārds, uzvārds 

2013./2014. Lietuva  
Kauņas Vītauta Dižā 

Universitāte 

Valodniecība 

Literatūrzinātne  

Baltu filoloģija un 

kultūra 
Projekta 

Lituanistikos 

(baltistikos) centrų, 

lietuvių 

bendruomenių ir 

Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijų 

bendradarbiavimo 

stiprinimas (2012.–

2014.) 

Zanda Gūtmane 

Dzintra Šulce 

(stažēšanās) 

2014./2015. 

Lietuva  Viļņas Universitāte  Valodniecība 

Baltu filoloģija un 

kultūra  

Dzintra Šulce  

Vācija  

Hildesheimas 

Universitāte  

Valodniecība 

Literatūrzinātne  

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Juris Kastiņš  

Turcija Sakarijas Universitāte Starpkultūru 

komunikācija 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Valentīna 

Kaļiņina 

2015./2016. 
Zviedrija 

Stokholmas 

Universitāte 

Valodniecība 

(vācu valoda) 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas  

Linda Gaile 

Polija  

Varšavas Universitāte Literatūrzinātne 

Baltu filoloģija, 

kultūra un 

komunikācija 

Zanda Gūtmane 

2016./2017. 

Slovākija 

Mateja Bela 

Universitāte Banskā 

Bistricā 

Valodniecība 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Elita Balčus 

Slovākija 

Mateja Bela 

Universitāte Banskā 

Bistricā 

Valodniecība 

Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Indra Kalniņa 

Vācija 

Greifsvaldes 

Universitāte 

Valodniecība 

Baltu filoloģija, 

kultūra un 

komunikācija 

Diāna 

Laiveniece 

 

13. tabula  
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Ārzemju docētāju mobilitāte HMZF 

 

Studiju gads  
Pētnieka/ vieslektora 

vārds, uzvārds 

Augstskola, no kuras 

ir 

pētnieks/vieslektors 

Apmaiņas mērķis 

2014./2015. Aurēlija Mīkolaitīte 
Kauņas Vītauta Dižā 

universitāte 

Projekta Lituanistikos 

(baltistikos) centrų, 

lietuvių bendruomenių 

ir Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijų 

bendradarbiavimo 

stiprinimas (2012.–

2014.)/ vieslekcijas par 

lietuviešu un latviešu 

literatūru salīdzinošā 

skatījumā 

 Liene Lauska  PhD 

Vieslekcijas par latviešu 

un vācu trimdas 

literatūru vācu valodā 

“Eiropas valodu un 

kultūras studiju” 

studentiem; vieslekcijas 

par latviešu trimdas 

literatūru “Baltu 

filoloģijas un kultūras” 

studentiem 

2015./2016. Pēteris Vanags 

Stokholmas 

Universitāte 

(Zviedrija) 

Nordplus projekts/ 

vieslekcijas latviešu 

valodniecībā 

 Liene Lauska  PhD 

Vieslekcijas par latviešu 

un vācu trimdas 

literatūru vācu valodā 

“Eiropas valodu un 

kultūras studiju” 

studentiem; vieslekcijas 

par rakstniecību 

psihoanalīzes skatījumā 

programmas 

“Rakstniecības studijas” 

studentiem 

 Alvīds Butkus 
Šauļu Universitāte 

(Lietuva) 

Erasmus+/vieslekcijas 

latviešu un lietuviešu 

salīdzināmajā 

valodniecībā 

 
Aurelija 

Kaškelevičiene 

Helsinku Universitāte 

(Somija) 

Nordplus 

projekts/vieslekcijas 

par latviešu un 

lietuviešu valodas kā 

svešvalodas mācīšanu 
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Laimute Balode 

 

Helsinku Universitāte 

(Somija)  

Nordplus 

projekts/vieslekcijas 

par latviešu un 

lietuviešu valodas kā 

svešvalodas mācīšanu 

2016./2017. 

Regīna Kvašīte  
Šauļu universitāte 

(Lietuva)  

Lekcija „Baltu 

literārie kontakti: 

latviešu un lietuviešu 

dzejas atdzejošana” 

(Baltu vienības dienas 

ietvarpasākums)  

Liene Gūtmane 
Varšavas 

Universitāte(Polija) 

Erasmus+/vieslekcijas 

par latviešu valodas 

apguvi Varšavas 

universitātē 

 

1.8.4. 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 bibliotēkām 

 

LiepU bibliotēkas sadarbība ar citu augstskolu bibliotēkām atspoguļota 14. tabulā. 

 

14. tabula 

LiepU bibliotēkas sadarbība ar citu augstskolu bibliotēkām 

 

N.p.k. Sadarbības saturs  Sadarbības partneri 

1.  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. 

Par īpašu Latvijas mērogā ir 

uzskatāms krājums 

valodniecībā, fizikā, 

matemātikā, mākslā (jaunie 

mediji), speciālā pedagoģijā 

un mūzikas terapijā. SBA 

pieprasījumos no LiepU 

bibliotēkas dominē šo nozaru 

krājums. 

 2015 2014 2013 

Kopējais iekšzemes 

starpbibliotēku 

abonementu skaits 

(SBA) 

41 26 16 

-No citām Latvijas 

bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

38 22 13 

-Uz citām Latvijas 

bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

3 4 3 

Starptautisko 

starpbibliotēku 

abonementu skaits 

(SSBA) 

0 7 0 

-No citām ārvalstu 

bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

0 7 0 

-Uz citām ārvalstu 

bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

0 0 0 

 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas: 
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1) sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām pētniecības un studiju jomā (sk. 15. tabulu); 

2) virziena programmu Erasmus+ sadarbības bilaterālie līgumi (sk. 16. tabulu). 

 

15. tabula 

 

Sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām  

pētniecības un studiju jomā 

 

Augstskolas nosaukums/valsts  Sadarbības veidi 

Daugavpils Universitāte, Latvija  Pētniecība 

Latvijas Universitāte, Latvija Pētniecība 

Rēzeknes Augstskola, Latvija Pētniecība 

Ventspils Augstskola, Latvija Pētniecība, kopīga doktorantūras programma 

Kaļiņingradas Imanuela Kanta 

universitāte, Krievija  

Sadarbība krievu valodas un kultūras studiju jomā 

Klaipēdas Universitāte  2015. gada 21. janvārī atjaunots Liepājas Universitātes un 

Klaipēdas Universitātes sadarbības līgums, kā arī noslēgta 

„Vienošanās par konkrētas studiju programmas 

realizēšanu” (“Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”) 

Prāgas Kārļa Universitāte, Čehija Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 

Sanktpēterburgas Valsts 

universitāte, Krievija 

Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 

Stokholmas Universitāte, Zviedrija Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 

Šauļu Universitāte, Lietuva Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 

Varšavas Universitāte, Polija Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 

Viļņas Universitāte, Lietuva Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 

Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva Pētnieciskā sadarbība Baltistikas studiju jomā 

16. tabula 

Virziena programmu Erasmus + sadarbības bilaterālie līgumi  

 

Augstskolas nosaukums/valsts  Studiju programmas 

Anadolu Universitāte, Turcija „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta 

Universitāte, Vācija 

„Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

Hildesheimas Universitāte, Vācija „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

J.Gūtenberga Universitāte Maincā, 

Vācija  

„Eiropas valodu un kultūras studijas” 

„Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

Karabukas Universitāte, Turcija „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Klaipēdas Universitāte, Lietuva „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

Lionas trešā Žana Mulāna 

Universitāte, Francija 

„Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Mateja Bela Universitāte Banska 

Bistricā, Slovākija 

„Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Poznaņas Universitāte, Polija „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

Rietumbohēmijas Universitāte, 

Čehija 

„Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Stokholmas Universitāte, Zviedrija „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

„Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

„Latviešu filoloģija” 

„Rakstniecības studijas” 
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Šauļu universitāte, Lietuva  „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

„Latviešu filoloģija” 

Ščecinas Universitāte, Polija „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Valsts Augstākās profesionālās 

izglītības skola Elblongā, Polija 

„Eiropas valodu un kultūras studijas” 

 

Varšavas Universitāte, Polija Docētāju un darbinieku apmaiņa 

Viļņas Universitāte, Lietuva  „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

„Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

„Valodniecība” 

Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

„Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” 

„Latviešu filoloģija” 

„Rakstniecības studijas” 

 

2015./2016. st. gadā īpaši aktualizējusies sadarbība ar Eiropas universitāšu Baltistikas 

centriem – Stokholmas Universitāti Zviedrijā, Helsinku Universitāti Somijā, Šauļu Universitāti 

Lietuvā. Sadarbība ar Baltistikas centriem īstenojusies docētāju mobilitātes un pētniecisko 

kontaktu attīstīšanas jomā. 

2015. gada 21. janvārī atjaunots sadarbības līgums ar Klaipēdas Universitāti, kā arī noslēgta 

„Vienošanās par konkrētas studiju programmas realizēšanu”. Noslēgti jauni Erasmus+ sadarbības 

līgumi: ar Poznaņas Universitāti, Ščecinas Universitāti un Varšavas Universitāti Polijā, ar 

Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Universitāti Vācijā. 

Turpināta sadarbība ar Imanuela Kanta Federālo Baltijas Universitāti Kaļiņingradā, Krievijā 

– krievu valodas studentu līdzdalība starptautiskajā studentu olimpiādē „The 5th International 

Russian Language, Literature and Culture Competition for the Students from the Baltic Sea 

States”. 

2016./2017. st. gadā aktualizējusies sadarbība ar baltistikas centriem Varšavas Universitātē, 

Poznaņas universitātē, Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Universitāti.  

 

1.8.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas 

u. tml. 

-  

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: 

1.9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 

negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas 

un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība 

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, 

attīstības iespēju un plānu apspriešanas procesi:  

1) LiepU centralizēti organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti, kas 

tiek analizētas gan mācībspēku sanāksmēs, gan HMZF kopsapulcē 1 x gadā; 

2) LiepU centralizēti organizētās studentu aptaujas par atsevišķu mācībspēku darba 

kvalitātes novērtējumu, kuru rezultātus problēmgadījumos dekāne un/vai programmas 

direktors individuāli pārrunā ar mācībspēkiem; 

3) studiju programmu ikgadējo plānu, satura izmaiņu apstiprināšana HMZF Domes sēdēs 

un mācībspēku sanāksmēs;  

4) izmaiņām paredzēto programmu satura un organizācijas izvērtējums dekānes organizētās 

darba grupu sanāksmēs; 

5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveides plāna īstenošanas izvērtējums HMZF Domes sēdēs 

1x gadā, mācībspēku savstarpējā sadarbība vienā zinātņu nozarē. 
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Būtiska nozīme ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 

negatīvo iezīmju apzināšanā ir regulārai dekānes un programmas direktoru komunikācijai ar 

studentiem semestra laikā. 

1.9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas 

Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko 

izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā 

2016.gada Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–

2020. gadam. Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis – „nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam 

nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās 

profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un 

profesionālajās kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas 

sabiedrības nostiprināšanos”, un noteikti studiju un mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās 

darbības, pētniecības un inovāciju attīstības mērķi, cilvēkresursu pārvaldības mērķi, finanšu 

pārvaldības mērķi un projektu pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.  

Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības kvalitātes 

nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis.  Lai realizētu virsmērķi un 

mērķus LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības sistēmu 

(turpmāk – KVS), 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. 

Sistēma ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa nodrošināšanai 

– personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu vadība, dokumentu 

vadība, projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas vadība, kā zinātnes un 

pētniecības vadības procesi. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir 

LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: 

LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, 

Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas 

komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu sk. 17. tabulā.  

 

17. tabula 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 

ESG kritērijs 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. 

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
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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 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  

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
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Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 

piešķirts akadēmiskais atvaļinājums – 

studentu un darbinieku pienākumi, 

darbības un termiņi. 

 

S-2-III Atgriešanās no akadēmiskā 

atvaļinājuma 

Procedūrā aprakstīta 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 

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) 

 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti
https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-studiju-mobilitate
https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-studiju-mobilitate
https://www.liepu.lv/en/66/exchange-programme-for-outgoing-students
https://www.liepu.lv/en/66/exchange-programme-for-outgoing-students
https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-praksu-mobilitate
https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-praksu-mobilitate
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
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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/aktuali

tates) 

-  Lasītava (elektroniskie katalogi, 

uzziņas, grāmatas, periodika, 

kopēšana) 

(https://www.liepu.lv/lv/197/katalog

i ) 

- Elektronisko resursu lasītava 

(elektroniskie katalogi, internets, 

datubāzes pieejamie katalogi 

(https://www.liepu.lv/lv/824/elektro

niskie-resursi ) 

Brīvpieejas mācību materiāli           

https://moodle.liepu.lv/login/index.php  

Brīvpieejas datortklase 

 A-10-II Bibliotēkas fonda 

komplektēšana  Procedūrā aprakstīta 

kārtība LiepU bibliotēkas fondu 

papildināšanai, pamatojoties uz 

mācībspēku pieprasījumiem par 

nepieciešamo literatūru 

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 

Fakultāšu pašnovērtējumi (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 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbaudijumiem.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbaudijumiem.pdf
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates
https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates
https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi
https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi
https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskie-resursi
https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskie-resursi
https://moodle.liepu.lv/login/index.php
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu-20142015
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu-20142015
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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. 

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 

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  

Vadības pārskats.  

 

 

 

 

 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 

2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 

2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 

studijās 2016./2017. studiju gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-parskats
https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-parskats
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-skolotajs
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-skolotajs
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-skolotajs
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantura
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantura
https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-absolventi--specialisti-sava-joma
https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-absolventi--specialisti-sava-joma
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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 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. 

 

1.9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai 

reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas 

izmaiņas (sk. 18. tabulu) 

 

18. tabula 

 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām, ar kurām ir noslēgti līgumi programmu 

slēgšanas gadījumā 

 

Studiju programma Augstskola, kurā realizēs 

programmu 

Programma, kurā realizēs 

Baltu filoloģija, 

kultūra un 

komunikācija 

Latvijas Universitāte Bakalaura studiju programma „Baltu 

filoloģija” 

https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu-20142015
https://www.liepu.lv/lv/1002/studiju-virzienu-20142015
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Eiropas valodu un 

kultūras studijas 

Latvijas Kultūras akadēmija Akadēmiskās bakalaura augstākās 

izglītības studiju programmas 

„Mākslas” apakšprogrammā 

„Starptautiskie  kultūras sakari”  

(virzieni: Latvija-Lielbritānija, 

Latvija –Vācija, Latvija-Francija) 

Daugavpils Universitāte Akadēmiskā bakalaura studiju 

programmā „Austrumeiropas 

kultūras un biznesa sakari” 

Latviešu filoloģija Daugavpils Universitāte Akadēmiskā maģistra studiju 

programma „Latviešu filoloģija” 

Rakstniecības studijas Latvijas Kultūras akadēmija Akadēmiskā maģistra augstākās 

izglītības studiju programmas 

„Māksla” apakšprogrammā „Kultūras 

un starpkultūru studijas” 

 

 

PILNAIS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA TEKSTS: 

https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FIeksheejie+mormatiivie+dokumenti%2FStudiju+proc

ess%2C+studenti%2FStudiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2016._2017.st.g/ 

https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FIeksheejie+mormatiivie+dokumenti%2FStudiju+process%2C+studenti%2FStudiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2016._2017.st.g/
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FIeksheejie+mormatiivie+dokumenti%2FStudiju+process%2C+studenti%2FStudiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2016._2017.st.g/

