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1. Studiju virziena raksturojums 

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

 
Informācija par piedāvāto izglītību darba devēju skatījumā, tika iegūta 

aptaujājot studentu prakses vadītājus – darba devējus prakses vietās, tādējādi, saņemot 
vērtējumu studentu sagatavošanu darba tirgum. Ievērojot, ka studenti prakses vietas 
bija izvēlējušies daudzveidīgas – SIA “Fontaine Ent.”, Viesu nams “Janči”, SIA 
“Helvita”, viesnīca “Libava” , viesu nams “Pie Jāņa”, Liepājas pilsētas dome – Vides, 
veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, viesnīca “Sport Hotel”, SIA “Jaunpils pils”, 
Aktīvā tūrisma centrs “Oga” u.c., rezultātā iegūt plašs darba tirgus pārstāvju skatījums 
par studentu sagatavošanas līmeni virziena programmā.  

Darba devēji vairākkārt atzīmējuši,  ka studentiem ir: 
• Laba teorētiskā un praktiskā sagatavotība; 

• Spēj patstāvīgi strādāt un plānot darbu gaitu, prot risināt sarežģītas 
situācijas; 

• Laba komunikācija ar kolēģiem un prasme labi strādāt komandā - 
radoši jaunu ideju izstrādē, ir laipni, komunikabli; 

• Labas svešvalodas zināšanas (krievu, angļu, vācu); 
• Labas teorētiskas zināšanas kurortoloģijas jomā, orientējas nozares 

dokumentācijā, statistikas rādītājos, pārzina lietišķo etiķeti un labas 
dator prasmes. 

Darba devēju ieteikumi saistīti ar nepieciešamību pilnveidot komunikācijas  
prasmes darbā ar klientiem un emociju kontroli, pārvarēt kautrību un nedrošumu, un 
nebaidīties uzņemties atbildību. Atsevišķos gadījumos norādīts, ka studentiem 
pietrūks precizitāte un nepieciešams apgūt vēl svešvalodas, kā arī iepazīt dažādas 
rezervācijas sistēmas. 

Pamatā visas atsauksme  no studentu prakšu vietām ir pozitīvas. Tiek uzsvērts, 
ka studentiem ir ļoti labas komunikācijas prasmes darbā ar kolēģiem un klientiem, bet 
ir jākļūst pārliecinātākiem par sevi un  jāpilnveido svešvalodu prasmes. Pēc prakses 
veikšanas visi studenti ir pārliecināti, ka izvēlējušies pareizo profesiju. 

 
1.2. Studiju virziena vadība: pārvald ības struktūra 

 
Studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas 

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

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

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

3. Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un 
tiesībām 

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

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

21.02.2011.). 
7. Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti 

LiepU Senātā 23.05.2011., grozījumi/precizējumi, rektora 14.04.2015. 
rīkojums Nr. 17-v). 

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko 
saistību dēļ, finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot 
studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 
pienākumus un darbības). 
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1.3. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 

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

paaugstinātajām studiju virziena studiju programmas maksām, tādējādi 
nodrošinot aktivitātes atbilstoši studiju programmas specifikai. Studiju programmas 
piešķirtos līdzekļus pārvalda studiju programmas direktors, sagatavojot izdevumu 
plānu, saskaņojot to ar fakultātes dekāni un iesniedzot to finanšu analītiķei.  

Pašnovērtējuma periodā finanšu līdzekļi no studiju programmu paaugstināto 
studiju maksu līdzekļiem galvenokārt tika izlietoti studiju programmas realizācijā 
iestrādāto mācību ekskursiju nodrošināšanai. 

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

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes un LiepU noslēgto līgumu par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu vieslektoru piesaistei, tika nodrošinātas vietēja mēroga 
vieslekcijas, pieaicinot Latvijas augstskolu lektorus, un jomas profesionāļus (Una 
Libkovska, Andris Muižnieks, Ivars Kravalis.). 

2015./2016. studiju gadā atbilstoši studiju virziena „Viesnīcu un restorānu 
serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” tematiskiem studiju kursiem (dabas, vides, 
ekonomikas, menedžmenta, ētikas u.c. jomās) tika iegādāti 39 izdevumi par kopējo 
summu € 609,78. Tūrismā specializēti izdevumi iegādāti netika.  
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1.3.2. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifik ācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanai 

Izmaiņas studiju virziena īstenošanā 2015./2016. studiju gadā akadēmiskā personāla uzskaitījumā, salīdzinot ar 2014./2015. studiju gadu 
(sk 1.tabulu).  

                                                        
1.tabula. Izmaiņas studiju programmas „Tūrisma vadība un rekreācija” iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumā 2015./2016. st.g. 

Studiju programmā „T ūrisma vadība un rekreācija” iesaistītais akadēmiskais personāls 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts vai 
uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, kvalifik ācija, 

beigšanas gads 
Plānotie studiju kursi  

Studiju 
kursa 
daļa 

1.  Sintija Pusaudze 
Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku 

 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
profesionālā augstākā izglītība, iestādes un 
uzņēmuma vadībā, 2003 

Modulis “Starptautiskais 
tūrisms un globalizācija” 
Inovācijas starptautiskajā 
tūrismā, 2 KRP 

B 

2.  Uldis Drišļuks 
Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Mg.oec. 

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

Tūrisma mārketings, 2 
KRP 

A 

Modulis "Tūrisma 
uzņēmējdarbības procesi": 
Cilvēkresursu vadība 
tūrisma organizācijās, 3 
KRP 

A 

3.  Karīna Ūdre 
Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.man. 

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

Lietišķā socioloģija, 2 
KRP 

A 

4.  
Una Libkovska 
 

Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

 
Dr.administr. Latvijas Universitāte, Dr. Vadībzinātnes 

doktors Doktora diploms, 2012 
Tūrisma mārketings, 1 
KRP 

A 
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5.  Monta Krafte 
Asistente, pieņemta 
darbā uz laiku 

 
Bc. Liepājas Universitāte, Profesionālais 

bakalaura grāds tūrismā, 2012 
Tūrisma pamati II, 2 KRP A 

6.  Jānis Gulbis 
Asistents, pieņemts 
darbā uz laiku 

 
 

Bc. 
Liepājas Universitāte, Profesionālais 
bakalaura grāds tūrismā, 2013 

Modulis ‘Tūrisma 
organizācija un vadība” 
Aktīvā tūrisma pamati, 2 
KRP 
Tūrisma organizācijas un 
vadības prakse, 2 KRP 

B 
 
 

B 
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1.4. 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 Zin ātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos 
pārskata periodā 

 
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā pētniecība ir vērsta 

docējamo studiju kursu tematikas virzienā, saistot to ar studiju procesu. Par to liecina 
referātu tēmas un centieni publicēt arī studentu noslēgumu darbu ietvaros veikto 
pētījumu rezultātus. Studentu pētnieciskās darbības rezultāti atspoguļoti 1.5.1. nodaļā. 

Studentu iesaiste gan pētnieciskos projektos saistāma ar darba devēju 
pasūtījumu pētījumiem, kuru izpilde īstenojas studiju un bakalaura darbu izstrādē. (sk. 
1.5.1. nodaļu) 

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

 
2.tabula Akadēmiskā personāla radošās aktivitātes Liepājas Universitāte iet uz 

skolu” ietvaros 
Mācībpsēks Temats 

 
Īss satura apraksts 

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

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

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

Mg.oec. Aija 
Kairēna, LiepU 
VSZF 
 
 
 

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

Makroekonomiskais 
līdzsvars un krīzes  

Kas nosaka līdzsvaru ekonomikā un krīzes 
izraisošie faktori 
 

 
Akadēmiskā personāla dalība konferencēs, zinātnisko semināros, publikāciju 

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

 
1.5. Informācija par ārējiem sakariem 

 
1.5.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvij ā un 

ārvalstīs 
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2015./2016. studiju gadā veiksmīga sadarbība notikusi ar vairākām Liepājas 
un Kurzemes pašvaldībām studentu bakalauru darbu izstrādāšanā par pašvaldībai 
aktuālām tēmām (sk. 3. tabulu). 

 
 

3.tabula. Studentu pētniecisko darbu tēmas dažādās pašvaldībās  
2015./2016. studiju gadā 

Ābola Agija Jauna Liepājas suvenīra piedāvājuma izstrāde 

Ceplenieks 
Raimonds 

SPA centra koncepcijas izstrāde viesnīcai „Līva” 

Konika Margarita Sociālā tīkla „Facebook” izmantošana sabiedriskās ēdināšanas 
SIA „Upe AK”  digitālā mārketinga aktivitāšu realizēšanā 

Krūmiņa Laura Ēdināšana kā papildu pakalpojums Kurzemes lauku naktsmītnēs 

Preikša Lelde Jauna tūrisma pakalpojuma „Tūristi palīgi” izstrāde Liepājā 

Rebčinska Jūlija Jauna tūrisma piedāvājuma izveide ģimenēm ar bērniem Liepājā 

 
Sadarbībā ar darba devējiem un nozares profesionāļiem, 2015./2016.studiju 

gadā tika īstenoti vairāki semināri un realizēti dažāda līmeņa pasākumi: 
• Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Veselības tūrisma klāsteri 

programmas direktore un veselības tūrisma virziena studenti piedalījās 
tūrisma konferencē Jūrmalā. 

• Sadarbībā ar Kurzemes tūrisma asociāciju, programmas direktore un 
Tūrisma vadības un rekreācijas programmas studenti, piedalījās Kurzemes 
tūrisma asociācijas organizētajā konferencē Liepājā. 

• KTA vadītāja Arta Gustovska vieslekcija “ Tūrisma aktualitātes Latvijā un 
Eiropā”. 

• Humanitāro un mākslas zinātņu lektores G.Girņus vieslekcija “Liepājas 
leģendas”. 

 
Studiju procesa gaitā tika organizētas un novadītas arī dažādas tūrisma grupu 

ekskursijas. Studenti izstrādāja maršrutus un novadīja ekskursijas dažādām mērķa 
grupām:  

• “Dobele – līdz galam neatklātā  Zemgales pērle” -  mērķa grupa SIA 
“Ūdensputni” un sadarbības partneri.  

• „Aizputes šarms un noslēpumainība”  - mērķa grupa Liepājas izglītības 
pārvaldes darbinieki  

• „Lietuva - kur jūra, vēsture un atpūta satiekas”-  mērķa grupa Lažas 
internātskolas skolotāji 

• „Ceriņu smaržu valdzinājums Dobelē” mērķauditorija SIA 
“Ūdensputni “ kolektīvs 

• „Pa Jelgavas vēstures takām” – mērķauditorija Svētes pamatskolas 
skolēni  

• „Uz Liepāju pēc dzintariem”  mērķauditorija Svētes pamatskolas 
skolotāji 
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• „Ekskursija ar putnu balsu un niedru smaržas pieskaņu” – 
mērķauditorija Mērsraga vidusskolas 7. Klases skolēni  

• „Iepazīsti Latvijas ziedu un strūklaku galvaspilsētu Ventspili” – 
mērķauditorija  Ķūļciema pagasta pārvaldes darbinieki 

• „Izbaudi Karostas skaistumu” – Baltijas Starptautiskās akadēmijas 
studenti 

• „Jelgava Kurzemes hercogu mājas”  - mērķauditorija Grobiņas 
ģimnāzijas 11 klases skolēni 

• „Laiku lokos Ventspilī” – mērķauditorija” SIA Grobiņas KB” 
darbinieki 

• “Izbaudu vēstures brīnumus Vecrīgā” BSA studenti 

• “Zaļais Zirgs zaļā Grobiņā “ Jura staļļu bērnu grupa 
 
Īstenoto pasākumu skaits un mērogs liecina par to, ka pieaug sadarbības 

aktivitāte ar vietējiem un reģiona uzņēmumiem. Studiju virziena ietvaros redzama 
studentu aktīva sadarbība ar reģiona pašvaldībām, īstenojot ar jomu saistītu jautājumu 
izpēti un atsevišķu pakalpojumu piedāvājumu.  
 

1.5.2. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un 
internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās 

īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu 
 
LiepU internacionalizācijas plāna mērķis: noteikt uzdevumus universitātes 
internacionalizācijai, kas ietver starptautisku studiju programmu realizēšanu, ārvalstu 
studentu piesaisti un atlasi, starptautiskās mobilitātes īstenošanu, starptautiskās 
sadarbības veidošanu, kā arī starptautiskas studiju vides nodrošināšanu. 
Internacionalizācija ir nozīmīga LiepU darbā: tā nodrošina studiju programmu un 
procesu attīstīšanu atbilstoši starptautiskajā praksē pieņemtajiem kvalitātes 
kritērijiem, dod iespēju pasniedzējiem paplašināt starptautisko sadarbību, iesaistoties 
starptautiskos studiju un zinātnes projektos vai programmās, un piesaistīt ārvalstu 
pasniedzējus (sk.4.tabulu). 
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4.tabula LiepU internacionalizācijas plāns 2016.-2020. gadam. 
 
I. Ārvalstu studentu skaita pakāpeniska palielināšana  

Rīcība Rezultatīvais rādītājs Rādītāja vērtība 
  2016                          2020 

Finansiālais avots 

Dalība starptautiskās programmās, izglītības izstādēs un to lietderības 
analīze: 

   

Dalība starptautiskajā 
Erasmus+ programmā 
 

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

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

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

ERASMUS+ 
finansējums  

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

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

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

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

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

Dalība Augstākās izglītības 
eksporta apvienībā (AIEA)  

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

Nodrošināta 
informācijas 
pieejamība par 
studiju iespējām 
LiepU 

Nodrošināta 
informācijas 
pieejamība par 
studiju iespējām 
LiepU 

1000,00 EUR 
(dalības maksa 
gadā, LiepU 
budžets) 

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

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

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

Liepājas pilsētas 
starptautiskās sadarbības 
tīkla izmantošana  

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

Mērķtiecīga 
informācijas par 
studiju iespējām 
LiepU sasaiste ar 
Domes informāciju 

Mērķtiecīga 
informācijas par 
studiju iespējām 
LiepU sasaiste ar 
Domes informāciju 

Domes finansējums 

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

   

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

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

Tiek veicināta 
ārvalstu studentu 
ātrāka integrācija 

Tiek veicināta 
ārvalstu studentu 
ātrāka integrācija 

~ 500,00 EUR 
(Erasmus+ 
budžets) 
 

Dalība tiešsaistes mārketinga 
aktivit ātēs: 
www.masterstudies.com, 
www.bachelorstudies.com   , 
platforma DreamApply, 

Lielāks ārvalstu studentu pieteikumu skaits Uzņemti vismaz 3 
studenti bakalaura 
un maģistra 
programmās 

Uzņemti vismaz 10 
studenti bakalaura 
un maģistra 
programmās 

3000,00 EUR 
(LiepU budžets) 

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

Papaplašināts studiju programmu piedāvājums 
– studiju programmas “Eiropas valodas un 
kultūras studijas” piedāvājuma izstrāde angļu 
valodā. 

2016. gada rudenī 
uzņemti 2 studenti 

Stabila studentu 
plūsma (vismaz 10 
uzņemti studenti) 

LiepU budžets 
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Palielinājies ārvalstu pilna laika studentu skaits. 
Vasaras skola potenciālajiem 
pilna laika/ apmaiņas 
programmu studentiem 

Popularizēta LiepU ārvalstu studentu vidū. 
Pieaudzis ārvalstu studentu skaits. 
 

Noorganizēta 
vasaras skola 

Noorganizēta 
vasaras skola 

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

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

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

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

   

Izstrādāta un aktualizēta 
ārvalstu studentu uzņemšanas 
kārt ība  

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

Izstrādāts 
dokuments 

Aktualizēts 
dokuments 

 

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

Izdoti bukleti angļu valodā par LiepU; 
informācijas lapas angļu valodā; reklāmkarogi 
u.c. 

Regulāra 
informācijas 
aktualizēšana 

Regulāra 
informācijas 
aktualizēšana 

LiepU budžets 
ERASMUS+ 
projekta budžets 
 

II. Starptautiskas studiju vides nodrošināšana  
Rīcība Rezultatīvais rādītājs Rādītāja vērtība 

  2016                          2020 
Finansiālie 

izdevumi, EUR 
LiepU nodrošina atbilstošu svešvalodu prasmju un starpkult ūru    
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komunikācijas izpratnes līmeni: 
Studiju programmas ārvalstu 
studējošajiem īsteno kvalificēti 
pasniedzēji , kuru studiju 
programmas īstenošanas 
svešvalodu līmenis  B2 vai 
augstāks, nepieciešamības 
gadījumā nodrošinot 
svešvalodas kursus. 

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

Precizējama 
svešvalodu  kursu 
nepieciešamība 

Pieaudzis 
pasniedzēju skaits ar 
svešvalodu līmeni 
B2 un augstāku 

LiepU budžets 

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

Uzlabojas LiepU servisa kvalitāte. Precizējama 
svešvalodu  kursu 
nepieciešamība 

Paaugstinājies 
vispārējā personāla 
svešvalodu zināšanu 
līmenis 

LiepU budžets 

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

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

Kursu 
sagatavošana 

Noorganizēti un 
īstenoti kursi 

LiepU budžets 

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

   

Latviešu valodas pamatkurss 
ārvalstu studentiem. 

Ārvalstu studenti labāk iekļaujas Liepājas/ 
Latvijas vidē. 

Tiek īstenots 
latviešu valodas 
pamatkurss 

Tiek īstenots latviešu 
valodas pamatkurss 

 

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

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

Regulāri notiek 
ārpusstudiju 
aktivitātes gan 
LiepU, gan 
attiecīgajā fakultātē 

Regulāri notiek 
ārpusstudiju 
aktivitātes gan 
LiepU, gan 
attiecīgajā fakultāte 
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Aptaujas, lai iegūtu informāciju 
par ārvalstu studentu 
apmierinātību ar studiju kvalitāti 
un procesu, kā arī problēmām, 
ar kurām viņiem ir nācies 
saskarties studijās vai sadzīvē. 

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

Notiek regulāra 
anketēšana un 
rezultātu 
izvērtēšana 

Notiek regulāra 
anketēšana un 
rezultātu izvērtēšana 

 

LiepU veicina ārvalstu viespasniedzēju un vieszinātnieku īpatsvara 
pieaugumu LiepU: 

   

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

Vismaz 20 ārvalstu vieslektoru uzņemšana 
vienā akadēmiskajā gadā. 

Docē 20 ārvalstu 
viespasniedzēji 

Katru studiju gadu 

par 20 % pieaug 

ārvalstu 

viespasniedzēju 

skaits 

Erasmus+ budžets  

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

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

Ārvalstu 
viespasniedzēju 
uzņemšana 

Tiek īstenota aktīva 
mācībspēku apmaiņa 

Erasmus+ budžets 

LiepU gadskārtējās 
starptautiskās zinātniskās 
konferences tiek rīkotas kopā 
ārvalstu universitātēm un 
pētniecības institūcijām, 
veicinot ārvalstu zinātnieku 
dalību tajās. 

Konferenču ārvalstu dalībnieku referāti ļauj 
iepazīties ar aktuālajiem dažādu nozaru 
pētījumiem un to autoriem. 

3 ar ārvalstu 
sadarbības 
partneriem rīkotas 
konferences. 

Vismaz 6 dažādu 
nozaru konferences  

Konferenču 
finansējums. 
Liepājas Domes 
līdzfinansējums. 
Projektu 
finansējums. 

LiepU īstenotie starptautiskie 
pētniecības projekti piesaista 

Projektu dalībnieku pētniecības vizītes LiepU. 
Ārvalstu pētnieku vadītas nodarbības 

Pieaug ārvalstu 
pētnieku vizīšu 

Pieaudzis ārvalstu 
pētnieku vizīšu 

Projektu 
finansējums. 
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ārvalstu pētniekus. studentiem. skaits un 
uzturēšanās laiks 
LiepU   

skaits un uzturēšanās 
laiks LiepU   

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

Palielinātas iespējas individualizētai valodu 
apguvei. 

Iegādāts 
lingafonijas 
kabinets 

Modernizēts 
lingafonijas kabinets 
un valodu apguves 
metodika 

LiepU budžets 

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

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

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

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

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

 
Studiju virzienā ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros 2015./2016. 

st. gadā studējusi viena studente (sk. 5. tabulu). 
 

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

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

Studiju 
kurss Studiju programma Viesaugstskola 

1. Lāsma  Veinberga 2 Tūrisma vadība un 
rekreācija 

Budapeštas Metropoles 
Lietišķo zinātņu 
universitāte Ungārijā 

 
Dati liecina, ka studiju virzienā saglabājas ļoti neliels studēt gribētāju skaits 

Erasmus programmas ietvaros, salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, kad apmaiņas 
programmā piedalījās 2 studenti. Samazinās arī to studentu skaits, kas izvēlas veikt 
praksi ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros (no 4 iepriekšējā mācību 
gadā uz 2 studentiem pārskata periodā). (sk. 6. tabulu) 

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

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

Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds 

Studiju 
kurss Studiju programma Valsts Prakses vieta 

1.  Gunta Šneidere 1 Tūrisma vadība un 

rekreācija 

Vācija Latviešu centrs 
Bērzaine 

 

2.  Renāte  Ansonska 1 Tūrisma vadība un 

rekreācija 

Vācija Latviešu centrs 
Bērzaine 

 

 
Ievērojami sarucis arī studiju virzienā studējošo ārvalstu studentu skaits no 5 

studējošiem iepriekšējā gadā līdz 1 pārskata periodā. (sk. 7. tabulu). 
 

7. tabula. Ārvalstu studējošo skaits 2015./2016.st.g.  
Erasmus ārvalstu studējošie 2015./2015. st.g. 

Nr. 
p.k. Vārds Uzvārds Semestris Studiju programma 

Partnera 
augstskola 

Valsts 

1. Medine Šahina 
Rudens/ 
Pavasaris 

Tūrisma vadība un 
rekreācija 

Sakarijas 
Universitāte 

Turcija 
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1.5.4. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 
līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai 
augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu 

bibliot ēkām 
 
Pašnovērtējuma periodā ERASMUS programmas ietvaros veiksmīgi tika 

noslēgti gan  jauni bilaterālie sadarbības gan atjaunoti un papildināti esošie sadarbības 
līgumi ar ārvalstu augstskolām (sk. 8. tabulu).  

 
8. tabula. ERASMUS programmas ietvaros noslēgtie un atjaunotie sadarbības 

līgumi 2015./2016.st.gadā 

Nr. 
p.k. 

Augstskolas nosaukums 
Erasmus kods 

Izglītības tematiskās 
grupas 

Studiju 
programma 

ISCED kods 

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

Pakalpojumi 
Tūrisma vadība un 

rekreācija 
101-4 

2.  HfWU Nürtingen-
GeislingenUniversitāte 
(Vācija) 
D NURTING01 

Pakalpojumi Tūrisma vadība un 
rekreācija 

101-4 

3.  Sakarijas Universitāte (Turcija) 
TR SAKARYA01 
http://www.sakarya.edu.tr 

Pakalpojumi 
Tūrisma vadība un 

rekreācija 
101-2 

4. Fiziskās izglītības un sporta 
akadēmija Gdaņskā (Polija) 
http://www.en.awf.gda.pl/ 

Pakalpojumi Tūrisma vadība un 
rekreācija 

101-4 

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

Pakalpojumi Tūrisma vadība un 
rekreācija 

101-4 

6. Leiria Politehniskais 
institūts (Portugāle) 
P LEIRIA01 
www.ipleiria.pt 

Pakalpojumi Tūrisma vadība 
un rekreācija 

101-2 

 
Noslēgto līgumu skaits liecina, ka mobilitātes iespējas studiju virzienā 

palielinājušās.  
 
LiepU  un citu augstskolu vai koledžu bibliotēku sadarbības kontekstā 

atzīmējams, ka LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un 
Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga 
sadarbība ir izveidota ar dokumentu piegādes servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo 
bibliotēku u. c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām (sk.9.tabulu). 
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9 . tabula. LiepU  un citu augstskolu vai koledžu bibliotēku sadarbības rādītāji 
 

 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 starpbibliot ēku 
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 

 

 
1.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES  
KVALIT ĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 

 

VIRSMĒRĶIS 
Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā 

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

kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas 
sabiedrības nostiprināšanos. 

Studiju un mūžizglītības 
attīstības mērķi 

Zinātniskās darbības, 
pētniecības un inovāciju 

attīstības mērķi 

Cilvēkresursu 
pārvaldības 

mērķi  

Infrastruktūras 
pārvaldība mērķi  

Projektu pārvaldības mērķi Finanšu pārvaldības 
mērķi  

IEKŠĒJĀ KVALIT ĀTES 
PROCESU VADĪBA 

S – Studijas un 
mūžizglītība 

SADARBĪBAS PARTNERI, IESAIST ĪTĀS 
PUSES, VIŅU VIEDOKLIS 

Studējošie 

Absolventi 

Darba devēji 

Profesionālās 
organizācijas 

Pašvaldības 

Zinātniskās 
institūcijas 

ĀRĒJĀS PRASĪBAS KVALIT ĀTES 
NODROŠINĀŠANAI 

 

pilna laika ārvalstu 
studentu īpatsvars no 
kopēja studentu skaita 

studiju programmu 
konsolidācija 

specializācijas jomās 
 

STEM jomas studiju 
programmu 

modernizācija 

studējošo iesaiste 
pētniecībā un 

radošajā darbībā 
 

minimālā studentu 
skaita nodrošināšana 

kopīgo studiju 
programmu skaits 
 

doktora studiju 
programmās 
aizstāvētie 

promocijas darbi 

Jauno zinātnieku 
īpatsvars ievēlētajā 

zinātniskajā 
personālā 

akadēmiskā 
personāla - LZP 
ekspertu skaits 

ievēlēta 
zinātniskā 
personāla 

nodarbinātība 

akadēmiskā 
personāla 

pētniecības 
rezultāti – 

publikāciju skaits 
uz 1 PLE 

akadēmiskā 
personāla dalība 
starptautiskās 
konferencēs 

īstenotie 
zinātniski 

pētnieciskie 
projekti  

Līgumdarbi ar 
uzņēmumiem, 
īstenotie 

pasūtījumu 

īstenotie radošās 
darbības projekti  

sadarbība ar citām 
augstākās izglītības 

iestādēm  
Liepājas esošo 

studiju/mācību un 
pētniecības resursu 

vienota izmantošana  

akadēmiskā 
personāla ar 
starptautisku 

pieredzi īpatsvars  

Z – zinātne un 
pētniecība 

A –IT, bibliotēkas un 
saimniecisko resursu 

vadība 

A – Finanšu vadība 

A – Personāla vadība 

A – Informācijas aprites un sabiedrības 
informēšanas vadība 

ATT ĪSTĪBAS UN PLĀNŠANAS 
DOKUMENTI 

LiepU Darba plāns 

Fakultāšu pašnovērtējumi un pilnveides plāni 

Studiju virzienu pašnovērtējumi un attīstības 
plāni 

Personāla attīstības politika 2012. – 2018. 

Zinātniskās darbības stratēģija 2015–2020 
 

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

VS – Dokumentu vadība 

VS – Klientu 
apmierinātības mērījumi 

A – Projektu vadība 

Darba samaksas nolikums  

Intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi 

Cilvēkresusrsu attīstības un internacionalizācijas plāns  

 
 

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

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

 
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta 

prasībām atspoguļoti 10.tabulā, kurā katram ESG kritērijam ir norādīti atbilstošie 
LiepU Senāta apstiprinātie dokumenti vai rektora rīkojumi, kā arī atbilstošā KVS 
procedūra, kas apliecina universitātes darbības atbilstību standartam. 
 

10.tabula Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ESG standarta 
prasībām 

ESG krit ērijs LiepU Senāta apstiprinātais 
dokuments / rektora rīkojums 

KVS procedūra 

1.1.Augstskolām jābūt QA 
politikai 

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

 

1.2. Programmu 
veidošana un 
apstiprināšana 

 

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

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

1.3.Studentcentrēta 
mācīšanās, pasniegšana 
un nevērtēšana 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Mācību līdzekļi un 
atbalsts studentiem 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8. Sabiedrības 
informēšana 

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

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

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

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

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

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

 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA PILNAIS TEKSTS: 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Studi
ju%20process,%20studenti/Studiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2015._2016.st.g/
&checksum=a42ab295a4d15331a613c73fab1a883a93180aea 


