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I. Studiju virziena “Vides aizsardzība” raksturojums 

Liepājas Universitātes (turpmāk – LiepU) studiju virziens „Vides aizsardzība” ar vienu studiju 

programmu- profesionālā bakalaura programmu „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 

inženierija”- tika izvērtēts ESF projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un 

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai„ (Nr. 2011/0012/1DP/1.2.2./11/1.PIA/VIAA/001) ietvaros.  

2013.gadā tika uzsākts darbs pie profesionālā maģistra studiju programmas „Ekotehnoloģijas” 

izstrādes, un 23.04.2014. tā tika licencēta (licence Nr. 04043- 70, 23.04.2014.). 2015.gadā studiju virziens 

tika akreditēts uz sešiem gadiem (akreditācijas lapa Nr. 351, 6.10.2015., virziens akreditēts līdz 2021.gada 

2.jūnijam). 

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

augstskolas kopējo attīstības stratēģiju 

 

Studiju virziena „Vides aizsardzība” kopīgais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu 

starpnozaru profesionālās augstākās izglītības vides jomā ieguvi un sagatavot akadēmiski un profesionāli 

izglītotus vides speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes ļauj pielietot mūsdienu 

vides atziņas un metodoloģiju dabas un sociālās vides izpētē un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.  

Studiju virzienu īsteno LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte (DIF). Studiju virziena attīstības 

stratēģija ir saskaņota ar LiepU un DIF un stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2016–2020)1,, t.sk., Liepājas Universitātes attīstības stratēģisko virzienu 

vadlīnijas 2014. – 2016.2, 

- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2015–2020)3,  

- Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģijas plāns (2014–2015)4.   

Detalizētāk prioritātēm atbilstošās rīcības pārskata periodā atspoguļotas LiepU  ikgadējā darba plānā, 

DIF pilnveides un studiju virziena attīstības plānos.  

Virziena attīstības stratēģija balstīta uz 

- augstākās izglītības pamatnostādnēm starptautiskā, nacionālā un reģionālās specializācijas 

kontekstā;  

- speciālistu pieprasījumu darba tirgū Latvijā un Kurzemē;  

- augstākās izglītības starptautisko kvalitātes rādītāju izpildi; 

- studiju virziena izvērtēšanas un akreditācijas rezultātiem, ekspertu ieteikumiem un ar tiem 

saistītajiem secinājumiem, kas iepriekš atspoguļojušies studiju programmu „Vides un atjaunojamo 

energoresursu pārvaldība un inženierija” & „Ekotehnoloģijas” un studiju virziena „Vides 

aizsardzība” pašnovērtējumā5.  

Pamatā akcentējami četri studiju virziena stratēģiskās attīstības pamatvirzieni: 

1) studiju virziena programmu kvalitāte; 

2) mācībspēku zinātniskā un profesionālā pedagoģiskā kvalifikācija; 

3) studiju vides kvalitāte (infrastruktūra [funkcionālā un estētiskā dimensija], materiāltehniskais un 

informatīvais nodrošinājums, finanšu resursu pieejamība); 

4) virziena ilgtspēja (atbilstība darba tirgus dinamiskajām prasībām, sadarbība ar partneriem, 

studējošo apmierinātība u.c.). 

                                                 
1 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf    
2 Apstiprināts LiepU  Senāta sēdē 2013.gada 16.decembra sēdes protokolam Nr.6 
3 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf 
4 Apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, protokols Nr.6, lēmums Nr.2013/70  
5 https://www.liepu.lv/uploads/files/Vides%20aizsardziba_2014._2015.st.g.pdf  

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/Vides%20aizsardziba_2014._2015.st.g.pdf
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1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 

pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības 

plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa 

 

Studiju virzienu reprezentē divas programmas, kas atspoguļo vides studiju pēctecīgumu LiepU – 

profesionālā bakalaura programma „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 

(turpmāk – VAEPI) un profesionālā maģistra programma „Ekotehnoloģijas” (skat. 1.tabulu). SP 

„Ekotehnoloģijas”, realizējot kognitīvu saikni ar VAEPI, tomēr  reprezentē paradigmatiski plašākas studijas, 

kas uzskatāmi atspoguļojas pēc-diploma studentu iepriekšējo izglītību pārstāvošo zinātņu spektrā 

(mežzinātne, lauksaimniecība, māksla-dizains, arhitektūra).   

 

1.tabula 
Studiju virziena „Vides aizsardzība” studiju programmas LiepU 

 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Apjoms 

kredīt-

punktos 

Studiju 

veids 

Iegūstamais profesionālais grāds un/ 

vai profesionā kvalifikācija 

Akreditācija/ 

licenzēšana 

Vides un 

atjaunojamo 

energoresursu 

pārvaldība un 

inženierija 

160 

4 gadi pilna 

un 4 gadi un 

6 mēneši 

nepilna laika 

studijas 

Profesionālā bakalaura grāds  

vides zinībās;  

vides pārvaldības speciālista vai  

vides inženiera kvalifikācija 
Virziens 

akreditēts 

03.06.2015 

Ekotehnoloģijas 60/ 68* 

1,5 gadi 

pilna laika 

studijas 

latviešu un 

angļu 

valodās 

Profesionālais maģistra grāds vides 

zinībās  

* KRP skaits studijām angļu valodā (8 KRP Latviešu valodas apguve) 

 

Virzienu veidojošo programmu attīstībā ievēroti interdisciplinārās vides zinātnes kā mūsdienu vides 

studiju paradigmatiskā ietvara metodoloģiskie principi (dabas, sociālo un humanitāro zinātņu 

komplementaritāte, interaktivitāte, sistēmanalītiskā pieeja, nenoteiktības koncepcija interpretācijās, 

ekotehnoloģiskā domāšana), ilgtspējīgas attīstības mērķorientācijas princips, adaptivitātes „strauji mainīgajai 

mūsdienu pasaulei” princips (tsk. mainīgajām darba tirgus prasībām), valsts saimniecisko un sociālo 

vajadzību atspoguļošanas princips, demokrātijas un interaktīvās komunikācijas princips programmu 

pārvaldībā. Virziena „Vides aizsardzība” programmas ir veidotas, reaģējot uz dinamiskajām pārmaiņām 

ekonomiskajā situācijā un darba tirgū saistībā ar nepieciešamību sagatavot augstākās izglītības līmeņa 

speciālistus dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, kā arī vides pārvaldībā.  

Par pamatu studiju virziena attīstības plānam ir ņemti Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.– 

2020.gadam , studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldības un inženierijas” 

attīstības plāns 2011.- 2017.gadam. Detalizēti uzdevumi, ņemot vērā virziena papildināšanu ar jaunu 

profesionālā maģistra studiju programmu „Ekotehnoloģijas”, kas reprezentē Latvijas augstākās izglītības 

videi unikālas interdisciplināras studijas, kuras mērķorientētas uz ekotehnoloģiskās metodoloģijas 

izmantošanu ne tikai vides, bet arī veselības, uzņēmējdarbības, mākslinieciskās jaunrades u.c. 

problēmrisinājumiem, attiecīgi adekvāti atspoguļojot mūsdienu darba tirgus attīstības specifiku, kas ar 

nākotnes profesiju un kvalifikāciju definēšanas grūtībām: cilvēki bieži iegūst izglītību vienā nozarē, bet 

strādā citā, un nereti paralēli darbojas pat vairākās darbavietās / projektos. 
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Balstoties uz augstākās izglītības politikas aktualitātēm, ekspertu ieteikumiem un DIF darbinieku un 

studentu priekšlikumu analīzi, vides aizsardzības studiju virziena attīstībā, atbilstoši identificētajiem 

paradigmatiskajiem principiem akcentējami šādi darbības prioritārie virzieni: 

1. Studiju virziena, programmu un studiju kursu mērķiem un prasībām atbilstošs, kvalificēts un 

ilgtspējīgs akadēmiskais personāls  

2. Akadēmiskā personāla un studējošo pētnieciskā aktivitāte 

3. Studiju programmu satura pilnveide un studējošo vajadzību apmierināšana 

4. Studiju virziena materiāli tehniskais nodrošinājums 

Novērtējot virziena attīstības nepieciešamību reģionālo un valsts attīstības prioritāšu perspektīvā 

atzīmējama vajadzības pēc vides jomas speciālistiem akcentēšana ES politikas un vides aizsardzības 

pamatnostādnēs, kas ir konceptuālais pamats Latvijas vides aizsardzības politikai, stratēģijai un 

likumdošanai. Vides studijas nodrošina speciālistu sagatavošanu, kas nepieciešami valsts ilgtspējīgas 

attīstības nodrošināšanai, t. sk. resursu lietderīgai izmantošanai konkrēti Kurzemes reģionā. 

It īpaši, studiju programmas “Ekotehnoloģijas” aktuālu pieprasījumu nosaka pasaules pieredzē 

apstiprinātās ekotehnoloģiskās pieejas priekšrocības tautsaimniecības problēmu ilgtspējīgos risinājumos. 

Bez tam, studiju programmas interdisciplinārais ietvars, uzsvars uz inovatīvas domāšanas attīstību, 

orientācija uz maza ieguldījuma problēmrisinājumiem, partnerības ar dabu akcentēšana atspoguļo XXI 

gadsimta izglītības, pētniecības un saimniekošanas nostādņu tendences, attiecīgi radot nosacījumus studiju 

programmas studentiem īpaši atraktīva marketinga attīstībai. Šādas starptautiskas un ES darba tirgus 

tendences tieši saskan ar LiepU specializāciju un LiepU stratēģiskajai virzībai uz STEM studiju programmu 

(kuru kategorijai pieskaitāmas arī vides studiju programmas) attīstību. 

Studiju virziena starptautisko nozīmīgumu akcentē Eiropas Komisijas pieņemtā Zaļās infrastruktūras 

stratēģija (06.05.2013.)6, kas uzsver ekoloģisko, ekonomisko un sociālo ieguvumu komplementaritāti dabas 

resursu izmantošanā. 

Latvijā galvenie politikas dokumenti, kas pamato studiju virziena nozīmīgumu, ir: 

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam7; 

- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam8; 

- Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam9; 

- Vides politikas pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam10; 

- Ministru kabineta rīkojums Nr.551. Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.- 2017.gadā11; 

- koncepcija „Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu un studiju vietu 

sadalījuma modelis”12 (MK 16.01.2009. rīkojums nr.30), kurā akcentēta sagatavošanās 

nepieciešamība klimata mainības samazināšanai un energoefektivitātes nodrošināšanai; 

- deklarācija „Par konkurētspējīgas augstākās izglītības sistēmas attīstības vadlīnijām”13, īpašu 

uzmanību veltot „trīskāršās spirāles” (Triple Helix) modeļa adaptācijai; 

- Aprites ekonomikas pakete 2015.gads14; 

Virziena programmas atbilst nacionālajiem zinātnes, augstākās izglītības un vides jomas spēkā 

esošajiem plānošanas dokumentiem, piem., Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 

2014.- 2020). Reģiona un pilsētas līmeņa spēkā esošie un izstrādes procesā esošie plānošanas dokumenti, kas 

pamato studiju virziena nozīmīgumu, ir 

                                                 
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-404_lv.htm 
7 http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857 
8 http://likumi.lv/doc.php?id=253919 
9 http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406 
10 http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913 
11 http://likumi.lv/doc.php?id=262091 
12 http://likumi.lv/doc.php?id=186857 
13 http://www.lu.lv/zinas/t/20082/ 
14 http://www.db.lv/razosana/ek-pienem-verienigu-aprites-ekonomikas-paketi-442149 
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- Kurzemes plānošanas reģiona stratēģiskie dokumenti15, kur reģiona konteksts svarīgs sakarā ar 

reģiona lomas palielināšanos valsts kontekstā izglītības, zinātnes, tehnoloģiju attīstībā un inovāciju 

jomā. 

- Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 1.redakcija un Liepājas pilsētas 

attīstības programma 2014.- 2020.gadam stratēģiskās daļas 1.redakcija16; 

- Liepājas pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014.- 2020.gadam17 ar akcentu uz konkrētiem 

pasākumiem plānotā CO2 emisiju samazinājuma sasniegšanai. 

Ņemot vērā augstākās izglītības attīstības tendences reģionālās specializācijas un pētniecībā balstītu 

studiju nodrošināšanā demogrāfisko izaicinājumu un darba tirgus disproporciju apstākļos, pašlaik LiepU 

sadarbībā ar Liepājas pilsētu izstrādā jaunu attīstības stratēģija 2015.- 2020.gadam.  

Pamatā virziena „Vides aizsardzība” studiju programmas uzskatāmas par STEM (zinātne, 

tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas – science, technology, engineering and mathematics) 

programmām (skat. augstāk), kuru attīstība un atbalsts cilvēkresursu un infrastruktūras nodrošināšanai ir 

noteikti kā prioritatīvi iepriekšminētajos augstākās izglītības politikas plānošanas dokumentos. 

Latvijas Ilgtspējīgās attīstības stratēģijā „Latvija 2030”, Vides pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam, kā 

arī citos politikas plānošanas dokumentos ir izvirzītas prioritātes veidot stabilu tautsaimniecību, iekļaujot arī 

politiskus mērķus par vides aizsardzību, tāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītāji atzinīgi vērtē abas studiju 

programmas, uzsverot iespēju Liepājas Universitātē iegūt gan bakalaura, gan maģistra grādu vides zinātnēs.  

Abas studiju programmas stiprina Liepājas Universitātes pozīcijas reģionā, veicina izglītības posmu 

pēctecību, mūžizglītības iespējas un studentu un speciālistu piesaisti un noturēšanu pilsētā un reģionā.  

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti 

 

Virziena ietvaros sagatavoto speciālistu nepieciešamību pamato Ekonomikas Ministrijas Informatīvais 

ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm18, kuru atspoguļo Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam paredzētais dabaszinātņu un inženierzinātņu piedāvājumu palielinājums 

augstākajā izglītībā. 

Dažādos pārskatos, informatīvajos ziņojumos, dokumentos vides programmu iekļaušana izglītības 

tematiskajās jomās (pakalpojumi/ vides aizsardzība), profesiju grupās / apakšgrupās u.tml. ir 

neviennozīmīga. Tas apgrūtina argumentētu vides speciālistu perspektīvā novērtējuma analīzi. Tomēr 

augstāk analizētā vides un ekotehnoloģijas studiju mērķorientācija uz elastīgu kompetenču attīstību, uz 

postmodernās domāšanas kā zinātnes atziņu mūsdienīgas refleksijas integrēšanu izglītībā, kā arī piederība 

STEM programmu grupai jau apriori nosaka Virziena atbilstību vietējā un Eiropas mainīgā darba tirgus 

prasībām.  

Turklāt jāuzsver, ka par Vides aizsardzības virziena profesionālā bakalaura studiju programmu 

„VAEPI” un profesionālā maģistra studiju programmu „Ekotehnoloģijas”, tās akreditējot saņemtas atzinīgas 

atsauksmes no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides 

dienesta Liepājas reģionālās pārvaldes, Liepājas un Jūrmalas pilsētu domēm, Fizikālās enerģētikas institūta, 

SIA "B-energy consult", SIA "Vides sakārtošanas koordinācijas centrs", SIA "IK Projekts" un SIA”Liepājas 

RAS”. Darba devēji atzīst, ka speciālistu sagatavošana, kas pārzina vides jomu, ir nozīmīgs ieguldījums 

dabas resursu apsaimniekošanā, videi draudzīgu tehnoloģisko risinājumu ieviešanā un dažādu vides projektu 

īstenošanā; VARAM atsauksmē īpaši atzīmēts, ka šādu speciālistu trūkums konstatējams gan valsts, gan 

pašvaldību sektoros.  

                                                 
15 

http://www.kurzemesregions.lv/jomas/Teritorijas_attistibas_planosana/KPR_ilgtspejigas_attistibas_strategijas_un_attistibas_programmas_izstrade 
16 http://www.liepaja.lv/page/3308 
17 http://www.liepaja.lv/upload/projekti/energijas_ricibas_plans_2014_2020.pdf 
18 https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf  

 

http://www.kurzemesregions.lv/jomas/Teritorijas_attistibas_planosana/KPR_ilgtspejigas_attistibas_strategijas_un_attistibas_programmas_izstrade
http://www.liepaja.lv/page/3308
http://www.liepaja.lv/upload/projekti/energijas_ricibas_plans_2014_2020.pdf
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf
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Darba devēju viedoklis par profesionālā maģistra studiju programmu “Ekotehnoloģijas” atspoguļojas 

prakses atskaitēs un tiek norādīts, ka visi studenti prot labi organizēt savu darbu, labi kontaktējas ar 

uzņēmumu vadību un saviem kolēģiem, viņiem ir pietiekamas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Prakses 

laikā studenti studenti apliecinot savu izaugsmi gan papildinot zināšanas, gan praktiskajā darbā. Prakses 

vērtējums visiem studentiem ir tikai teicams vai izcils. 

Studiju programmas pilnveidei prakses vadītāji iesaka lielāku uzmanību pievērst darba finansiālajiem 

un ekonomiskajiem aspektiem, darbam ar ārzemju literatūru, krievu un vācu valodas prasmju uzlabošanai. 

Teorētiskās zināšanas vērtē kā ļoti labas – studenti patstāvīgi apgūst nepieciešamās zināšanas, izmanto 

dažādus informācijas avotus- publikācijas, internetu, komunikāciju ar ekspertiem. 

Visi absolventi strādā specialitātē, visi uzsver, ka studiju programma sagatavo darba tirgū 

konkurētspējīgus darbiniekus, studiju kursi papildina vispārējo redzesloku, studiju laikā iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences būs pietiekamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā/specialitātē.  

Absolventu ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai saistīti ar materiālitehniskās bāzes 

uzlabošanu, vieslektoru piesaisti, mācību ekskursiju īpatsvara palielināšanu studiju procesā. 

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

 

Studiju virziena SVID analīze veikta (sk. 2.tabulu), balstoties uz studējošo anketēšanas rezultātiem, 

prakšu vietu nodrošinātāju, darba devēju un absolventu atsauksmēm, virziena īstenošanā iesaistīto 

mācībspēku apspriežu rezultātiem, kā arī ikgadējo diskusiju rezultātiem ar bakalaura studiju programmas 

VAEPI iniciatīvas grupu, kuru pamatā veido LiepU Ekopadomes aktīvisti un videi draudzīgu rīcību 

atbalstītāji, un profesionālā maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studentiem. 

 

2.tabula 

Vides aizsardzības virziena SVID analīzes rezultāti 

 

Stiprās puses Vājās puses 

Organizācijas iekšējie faktori 

 Specializācijas iespēju nodrošināšana gan 

bakalaura (vides pārvaldības speciālists / vides 

inženieris), gan maģistra (vides ekonomika/ 

vides tehnoloģijas / vides psiholoģija un 

veselība) studiju programmās 

 Vides aizsardzība kā politikas plānošanas 

prioritāra joma, pētījumu rezultātu vides zinātnē 

atzītais nozīmīgums ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanā 

 Pamatdarbā strādājošo docētāju starptautiskas 

publikācijas vides zinātnē – katram vismaz 1 

publikācija starptautiski citējamā izdevumā   

 Augoša interese par vides inženieriju & 

tehnoloģijām, un ekotehnoloģijām no studējošo 

un reflektantu puses 

 Ārvalstu studenti 

 Prakses plaša integrēšana studiju procesā, un 

docētāju & studentu iesaiste pētnieciskajos un 

izglītības projektos 

 Nozares profesionāļu, darba devēju iesaiste 

studiju kursu docēšanā 

 Nepilnīgs laboratoriju iekārtojums un 

aprīkojums 

 Nepietiekošs praktisko darbu īpatsvars, īpaši 

specializācijas virzienā „Vides inženierija” 

bakalaura studiju programmā 

 Atsevišķu studiju kursu saturiska pārklāšanās 

 Ierobežotas iespējas izvēlēties reālas problēmas 

izpētei studiju un bakalaura darbos vides 

inženierijā 

 Nepietiekama starptautiskā sadarbība, tsk. 

nepietiekama docētāju stažēšanās ārvalstu 

universitātēs un vieslektoru piesaiste 
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Iespējas Draudi 

Ārējie faktori 

 ERAF projekta ieguvumu izmantošana, 

uzturēšana un popularizēšana 

 Sadarbības ar uzņēmējiem un pašvaldībām 

nostiprināšana – studiju procesa sasaistei ar 

darba devēja vajadzībām, studijām noderīgu 

pasūtījuma pētījumu / ekspertīzes darbu 

veikšana 

 Izglītības un pētnieciskās sadarbības attīstība ar 

ārvalstu universitātēm, it īpaši Baltijas reģionā  

 Būtiska ārvalstu studentu skaita palielināšana 

 Demogrāfiskā stāvokļa (dzimstības kritums, 

emigrācijas intensificēšanās) noteiktā studējošo 

skaita samazināšanās, kas atspoguļojas studiju 

nodrošinājumam nelabvēlīgā valsts 

finansējuma dinamikā un studējošo populācijas 

kognitīvo kapacitāšu kritumā, piespiežot LiepU 

veikt studiju kvalitātei nelabvēlīgus studiju 

programmu pārstrukturējumus 

 Nepietiekošs valsts finansējums atbilstošas 

studiju infrastruktūras nodrošināšanai  

 Adekvātas atlīdzības par docētāju darbu 

nodrošināšanas limiti 

 Strādājošo studentu skaita pieaugums, un 

nespēja savienot darbu ar studijām (g.k. pēdējā 

kursā) 

 

 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 

 

Studiju virziena „Vides aizsardzība” programmas īsteno LiepU Dabas un inžnierzinātņu fakultāte 

(DIF). Dabas un inženierzinātņu fakultātes (DIF) izveidota 2013.gada 2.septembrī (LiepU 2013. gada 2. 

septembra rīkojums Nr. 35 – v, Par fakultātes reorganizāciju). 

Fakultāte darbojas saskaņā ar dokumentu „Nolikums par fakultāti” (apstiprināts LiepU Senāta 

2014.gada 26.maija sēdē, protokols Nr.11.) un  LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem.  

Fakultātes darba vadīšanu organizē dekāne, metodiķe un sekretāre sadarbībā ar studiju programmu 

direktoriem, zinātnes nozaru/ apakšnozaru vadītājiem, pētījuma centru vadītājiem un zinātnes jomas 

mācībspēkiem. Informācijas apriti fakultātē nodrošina dekanāts. Reizi mēnesī notiek Fakultātes domes sēdes; 

tiek realizētas mācībspēku sanāksmes. Fakultātes pārraudzībā esošo studiju virzienu, zinātņu jomu un centru 

darbi tiek vērtēti un kontrolēti fakultātes domes sēžu darbā, fakultātes pilnsapulcēs, studiju jomas mācībspēku 

darba grupās. Fakultātes struktūra atspoguļota 1.att.; relevanto uzdevumu aprakstu skat. 3.tabula. 

DIF ietvaros darbojas divi pētījuma centri, no kuriem viens ir tieši saistītas ar Vides aizsardzības 

studiju virzienu – Vides pētījumu centrs (DITI), otrs – Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centrs, kas 

ar virzienu ir pastarpināti saistīts. Vides pētījumu centrs izstrādājis un realizē studiju programmu 

Ekotehnoloģijas, kā arī veic pētnieciskas aktivitātes (to ietvaros sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu 

zinātniski pētnieciskajām institūcijām), kurās tiek iesaistīti arī studenti. 

Studiju procesu atbalsta 5 Universitātes līmeņa struktūrvienības (4.tabula); studiju  nodrošināšanai 

fakultātes pārraudzībā ir 3 laboratorijas, 4 tematiskie kabineti un 11 datorklases, kuras pārrauga atbalstošais 

personāls: informācijas sistēmu inženieris, 2 datorsistēmu inženieri un 3 laboranti - ķīmijas, fizikas, 

dabaszinību. 

DIF izvietota divās LiepU ēkās: Kr.Valdemāra ielā 4 (fakultātes galvenā ēka) un Lielā ielā 14. Lielā 

ielā 14 atrodas Vides ķīmijas laboratorija, Vides bioloģijas kabinets un Veselības kabinets, kuri pamatā ir 

paredzēti  studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” studentiem, 

un 4 datorklases, kuras ir paredzētas dažādu studiju programmu studentiem informātikas studiju kursu 

apguvei. Kr.Valdemāra ielā 4 atrodas fakultātes dekanāts, 2 fizikas laboratorijas, 7 datorklases un 8 

auditorijas.  

Fakultāte nodrošina 4 zinātņu nozaru attīstību :  

1) matemātiskā fizika, skaitliskā analīze, 

2) modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika,  

3) datorzinātne, informācijas tehnoloģija,  

4) vides  zinātne. 
 

DIF mācībspēki pārstāv 4 zinātņu jomas: 

1) vides zinātņu, 
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2) fizikas un matemātikas zinātņu, 

3) inženierzinātņu, 

4) informācijas tehnoloģiju. 

 

 

 

3.tabula 

DIF organizācijas apraksts19 

 

Vienība Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Dekanāts Dekāne Studiju procesa pārvaldībā: organizē licencēšanas un 

akreditācijas dokumentu sagatavošanu, organizē studiju 

plānu, t.sk. ikgadējo, izstrādi, organizē atbilstošo studiju 

kursu izstrādi un pilnveidi, koordinē studiju kursu saturu un 

apjoma savietojamību, pārrauga studiju programmu 

pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanu, izvērtē iesniegumus 

par gala darbiem sadarbībā ar programmu direktoriem, 

pārraudzīt gala pārbaudījumu un izlaidumu organizēšanu, 

pārrauga prakšu organizēšanas un izvērtēšanas procesu, seko 

nodarbību norisei fakultātē, kontrolē studējošo akadēmisko 

saistību izpildi. 

Personāla pārvaldībā: plāno un koordinē akadēmiskā 

personāla slodzes; organizēt darba līgumu slēgšanu ar 

mācībspēkiem; organizē mācībspēku novērtēšanu, apkopot 

rezultātus, organizē mācībspēku sanāksmes ne retāk kā reizi 

mēnesī; informēt mācībspēkus par procesiem un darbībām, 

kas noris augstskolā; 

Zinātnes pārvaldībā: pārrauga fakultātes doktora studiju 

programmu darbību un kvalitāti, pārrauga un koordinēt  

atbilstošās jomas mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas 

pilnveidi, sadarbībā ar zinātnes nozaru (apakšnozaru) 

vadītājiem pārrauga mācībspēku zinātniski pētniecisko  

darbību; pārrauga un koordinē  fakultātes piedalīšanos 

zinātnisko un lietišķo pētījumu projektos; koordinē zinātnisko 

konferenču un semināru plānošanu un sagatavošanu; 

koordinē zinātnisko un mācību iespieddarbu plānošanu, 

analizēt plāna izpildi, pārrauga un koordinē atbilstošās jomas 

studentu zinātnisko darbību, koordinē populārzinātniskos 

pasākumus fakultātē (atbilstošā jomā), nodrošina studējošo 

informēšanu par studiju procesa organizatoriskajiem 

jautājumiem, sadarbojas ar akadēmisko grupu vecākiem; 

                                                 
19 šis atskaites periods kā pārejas laiks, kad zinātnes nozares vadītāja un dekāna funkcijas studiju un 

zinātnes darba pārvaldībā pārņem studiju virziena vadītājs un studiju programmu direktori – attiecīgās 

izmaiņas atbildības aprakstā tiks iekļautas nākamā atskaites perioda pašnovērtējumaziņojumā 
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Metodiķe Veic studiju programmā studējošo lietvedību, līgumu 

grozījumu, rīkojumu sagatavošanu u.c. Sadarbībā  ar studiju 

virzienu vadītājiem un programmas direktoru kārto studiju 

programmu licencēšanas un akreditācijas dokumentus. Uztur  

komunikāciju ar  studējošajiem, mācībspēkiem, darbiniekiem 

un sniedz konsultācijas par studiju procesa organizatoriskiem 

jautājumiem. Sadarbojas ar citām LiepU  struktūrvienībām 

u.c. 

Sekretāre Informatīvi sadarbojas  ar studentiem un mācībspēkiem, tai 

skaitā ar pieaicinātiem mācībspēkiem. Koordinē prakses: 

sagatavo prakses grafikus, līgumus, ievada prakses vietas 

datu bāzē, apkopo un glabā prakšu dokumentāciju. 

Apkopo studiju programmu licencēšanas un akreditācijas 

dokumentus. Noformē ikgadējos un tipveida studiju plānus, 

sagatavo mācībspēku slodžu dokumentus. Apstrādā un 

uzglabā studiju darbu un gala darbu tēmu u.c. iesniegumus. 

Sadarbojas ar citām LiepU  struktūrvienībām u.c. 

Atbalstošais 

personāls, IT 

infrastruktūra 

Datortehnikas 

un informācijas 

sistēmu 

inženieri  

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT infrastruktūras 

pieejamību studiju procesā. 

Atbalstošais 

personāls, fizikas 

laboratorijas 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas darbu 

veikšanai nepieciešamo aparatūru 

Atbalstošais 

personāls, vides 

ķīmijas 

laboratorijas 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas darbu 

veikšanai nepieciešamo aparatūru 

Atbalstošais 

personāls, 

dabaszinību 

kabineti 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas darbu 

veikšanai nepieciešamo aparatūru 

Fakultātes dome Priekšsēdētājs Fakultātes Dome ir fakultātes augstākā lēmējinstitūcija, kas 

izskata un lemj par fakultātes studiju organizācijas, 

akadēmiskā un zinātniskā darba, kā arī saimnieciskajiem, 

finansiālajiem u.c. jautājumiem. 

Nolikums par fakultāti, Apstiprināts LiepU Senāta 2014.gada  

26.maija sēdē, protokols Nr.11 

Matemātikas un 

dabaszinātņu 

didaktikas centrs 

(MDDC) 

Centra vadītāja Studentu iespēju veikt zinātniski pētniecisko darbību 

matemātikas un dabaszinātņu didaktikas pētnieciskajos  

projektos, izstrādāt uz pētījumiem balstītu matemātikas un 

dabaszinātņu  mācību līdzekļus. 

Vides pētījumu 

centrs (VPC) 

Centra vadītāja Vides pētījumu centrs veicina studentu iesaisti pētnieciskajā 

darbā, paaugstina pētniecisko kapacitāti vides jomā, 

nodrošinot  starpdisciplinārus pētījumus, apzina un risina 

problēmas, kas saistītas ar vides zinātni un izglītību, kā arī 

ilgtspējīgu attīstību. 

Studiju programma Programmas 

direktors 

Sagatavo studiju programmu akreditācijai.  

Koordinē studiju programmas realizācijā iesaistītā 

akadēmiskā personāla un vieslektoru darbu, mācībspēku 

sanāksmēs apspriež programmas studiju saturu un 

programmas īstenošanas jautājumus, nodarbojas ar citiem 

studiju organizācijas jautājumiem.  

Nolikums par studiju programmu  direktoriem un programmu 

virzienu vadītājiem. Apstiprināts Liepu senāta sēdē   

2010.gada 24.maijā, protokols nr.10, lēmums nr.2010/33 
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Zinātņu nozare un 

studiju programma 

Zinātņu nozares 

vadītājs   

 

 

 

Veicina Universitātes pētniecības mērķu un stratēģisko 

uzdevumu sasniegšanu; veido mācībspēku zinātniskajai 

izaugsmei labvēlīgu vidi – iesaistīt pētnieciskajā darbā 

jaunos mācībspēkus, veicināt viņu akadēmisko izaugsmi, 

veidot savu zinātnisko skolu; koordinē zinātnisko pētījumu 

tēmas (tēmu) izvēli, plānot veicamos pētījumus, organizēt 

darba analīzi un rezultātu novērtēšanu; veicina pētījumu 

rezultātu publiskošanu; veic konsultatīvo darbību par 

nozares pētniecības aktuālajiem jautājumiem, veidot 

zinātniskajām diskusijām labvēlīgu vidi; pārrauga zinātnisko 

konferenču, semināru organizēšanu; piedalās zinātnisko 

projektu izstrādē un īstenošanā; sadarbojas ar atbilstošās 

nozares Universitātes promocijas padomi, veicina 

promocijas darbu izstrādi un aizstāvēšanu Universitātes vai 

citu augstskolu promocijas padomēs; attīsta zinātniskos 

kontaktus ar Latvijas un ārzemju augstskolām un 

zinātniskajām iestādēm; sadarbojas ar studiju programmu 

direktoriem, lai veicinātu zinātniskā darba integrāciju studiju 

procesā; piedalās studentu zinātniskā darba organizēšanā; 

veicināt populārzinātnisko darbību; ne retāk kā reizi gadā 

sniegt pārskatu par nozares (apakšnozares) darba rezultātiem 

fakultātes Domē; atbilstoši Universitātes noteiktajai 

kārtībai sniedz statistiskus un pašnovērtējuma pārskatus 

par nozares (apakšnozares) darbu. 

Nolikums par fakultāšu zinātnes nozaru (apakšnozaru) 

vadītājiem. Apstiprināts Liepu senāta sēdē 2010.gada 

24.maijā, protokols nr.10, lēmums nr.2010/32 

 

 
 

4.tabula 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto LiepU struktūrvienību raksturojums 
 

Struktūrvienība Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Dabaszinātņu un 

inovatīvo 

tehnoloģiju 

institūts (DITI) 

Institūta direktors Mācībspēku un studentu iespēju veikt zinātniski 

pētniecisko darbību 

Bibliotēka Bibliotēkas vadītāja Nodrošina studentus un mācībspēkus ar mācību literatūru, 

datu bāzēm (LETA, LURSOFT, NAIS, EBSCO, Letonika 

tiešsaistes režīmā, CD- ROM (Unesco Key data on 

Education, Encyclopedia Britannica) u.c., kuras nodrošina 

pieeju un informācijas ieguvi no visas pasaules) 

Ārzemju sakaru 

daļa 

Galvenais speciālists 

starptautiskās 

sadarbības 

jautājumos  

Nodrošina studentu mobilitāti, darbs ar pilna laika ārvalstu 

studentiem 

Studiju daļa Metodiķes Nodrošina studiju programmu un plānu ievadi LAIS 

sistēmā un veic studiju programmā studējošo diplomu 

sagatavošanu 

Plānotāja Izstrādā nodarbību plānojumu 

Informācijas 

tehnoloģiju 

servisa 

laboratorija 

Informācijas 

tehnoloģiju servisa 

laboratorijas 

darbinieki 

Nodrošina studiju procesu ar nepieciešamo datortehniku, 

nodrošina iespēju strādāt ar brīvpieejas datoriem, veic 

materiālu kopēšanas u.c. darbus 
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1.6. Studiju virziena resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 

nodrošināšanai 
 

Kopš 2012.gada LiepU budžetā tika izveidots fakultāšu attīstības fonds studiju programmu īstenošanai 

un attīstībai. DIF fakultātes attīstības fonds tiek plānots un izlietots studentu mācību ekskursiju organizēšanai, 

programmu materiāli tehniskās bāzes papildināšanai, kvalificēta personāla piesaistei.  

Akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai ir izveidots fakultātes zinātnes 

fonds. Tas tiek plānots un realizēts konferenču dalības maksu, ceļa izdevumu, zinātnisko un metodisko 

semināru organizēšanai, starptautiskās sadarbības attīstīšanai, vieslektoru piesaistei u.tml.).  

DIF attīstības finansējuma izlietojuma regulāra pārskatīšana notiek Fakultātes domes un virziena 

mācībspēku sēdēs. 

 

1.6.2. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums  
 

Studiju virziena „Vides aizsardzība”  realizācijā iesaistīti 39 docētāji, t.sk., 17 – ar doktora grādu (t.i. 

par 4 vairāk kā iepriekšējā atskaites periodā), 21 – ar maģistra grādu, bet 1 – ar bakalaura grādu. Vairāk kā 

pusi no kopīgā akadēmiskā darba apjoma studiju virzienā „Vides aizsardzība” (neietverot studiju programmu 

brīvās izvēles daļas, prakšu un gala pārbaudījumu īstenošanu) izpildi nodrošina akadēmiskais personāls, kura 

ievēlēšanas vieta ir LiepU. 

Akadēmiskā personāla saraksts, norādot kvalifikāciju un plānotos studiju kursus programmās 

atspoguļots 5.tabulā „LiepU DIF studiju virzienā „Vides aizsardzība” iesaistītā akadēmiskā personāla 

saraksts 2016./ 2017. studiju gadā”. 
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5.tabula 

LiepU DIF studiju virzienā „Vides aizsardzība” iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 2016./ 2017.studiju gadā 
 

Saīsinājumi: 

VAEPI -  bakalaura studiju programma „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija”” 

Ekot maģistra studiju programma “Ekotehnoloģijas” 

 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz 

laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

1.  Lilita Ābele  
Lektore, 

ievēlēta 
Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 

pārvaldībā, 2003.; 

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds 

ekonomikā, 2001. 

VAEPI 
B1, Finanšu teorija, 2 KRP; 

B, Vides ekonomika un politika, 2 KRP 

Ekot 

A, Interdisciplinārā vides ekonomika, 2 

KRP; 

A, Vides projektu izstrāde un vadība, 4 

KRP; 

A, Vides zinību pētniecības metodoloģija, 1 

KRP; 

A, Pētnieciskais darbs vides zinībās, 1 

KRP; 

A, Vides sistēmu dinamika un modelēšana, 

2 KRP 

A, Sociālantropoloģija vides studijās, 1 

KRP; 

B1, Vides vērtību monetārā vērtēšana, 2 

KRP; 

B2, Ekotehnoloģijas: ekonomiskais 

novērtējums, 4 KRP 

2.  Elita Balčus 
Lektore, uz 

laiku pieņemta 
Mg.philol. 

Latvijas Universitāte, humanitāro zinātņu 

maģistrs filoloģijā, 1998; 

Latvijas Valsts universitāte, filologs, 

pasniedzējs, 1982. 

VAEPI 
C, Lietišķā svešvaloda I (vācu valoda I), 2 

KRP 

3.  Dina Barute 
Lektore, 

ievēlēta 
Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistrs informātikas didaktikā, 

2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātņu 

bakalaurs matemātikā, 1999. 

 

VAEPI A, Matemātika I, II, 4 KRP 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz 

laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

4.  Andis Bārdulis 
Docents, uz 

laiku pieņemts 
Dr.silv. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

mežzinātņu doktors, 2014.;  

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 

mežzinātņu maģistra grāds 2010.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

profesionālais bakalaura grāds vides pārvaldē, 

2008.  

VAEPI B, Vides pētījumu metodoloģija, 1 KRP 

Ekot 
B3, Vides tehnoloģiju pielietojums un 

novērtējums, 1 KRP 

5.  Juris Benders Docents, 

ievēlēts 
Dr.chem. 

Latvijas Universitāte, ķīmijas doktors, 1992.; 

Stokholmas Karaliskā tehnoloģiskā 

augstskola (Zviedrija), Rīgas Tehniskā 

universitāte, energosistēmu inženierzinātne, 

1996.; 

Latvijas Valsts Universitāte, ķīmijas fakultāte, 

1971. 

Ekot 

A, Vides zinātne un pārvaldība ,2 KRP; 

A, Vides tehnoloģiju sistēmas, 2 KRP; 

B3, Vides tehnoloģiju pielietojums un 

novērtējums, 1 KRP 

6.  Inese Briška 
Lektore, 

ievēlēta 
Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistrs, 2005.; 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 

matemātikas bakalaurs,  

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 

matemātikas skolotājs, 1995. 

VAEPI 
A, Informācijas tehnoloģijas I, 2 KRP; 

B2, Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, 

3 KRP 

7.  
Dagnija 

Deimante 
Docente, 

ievēlēta 
Dr.paed. 

Liepājas Universitāte, pedagoģijas doktore, 

2013.; 

Latvijas Valsts universitāte, filologs (angļu 

valoda), pasniedzējs, 1984. 

VAEPI A, Angļu valoda I, II, III, 8 KRP 

8.  Uldis Drišļuks  
Lektors, uz 

laiku pieņemts 
Mg.oec. 

Rīgas Ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, maģistra grāds uzņēmējdarbības 

vadībā, 2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, uzņēmuma 

un iestādes vadītāja kvalifikācija, 2004. 

VAEPI A, Projektu izstrāde un vadība, 2 KRP 

9.  Daiga Ercuma 
Asistente, uz 

laiku pieņemta 
Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2008.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, matemātikas 

skolotāja profesionālā kvalifikācija, 2004.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātņu 

bakalaura grāds matemātikā, 2003. 

VAEPI 
B1, Uzņēmumu pārvaldības sistēmas, 1 

KRP 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz 

laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

10.  Vilnis Frišfelds 
Docents, 

ievēlēts 
Dr.phys. Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 2003. VAEPI B2, Hidrodinamika, 2 KRP 

11.  Olga Glikasa 
Docente, 

ievēlēta 
Dr.paed. 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

pedagoģijas doktora grāds, 1996.; 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, bioloģijas 

un ķīmijas skolotājs, 1966. 

VAEPI B, Ilgtspējīgas attīstības plānošana, 1 KRP 

12.  
Zaigonis 

Graumanis    

Docents, 

ievēlēts 
Dr.phil. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas 

doktors, 1993.; 

Latvijas Valsts Universitāte, filozofs, 

pasniedzējs , 1984. 

VAEPI A, Filozofija, 2 KRP 

13.  Ilze Grospiņa 
Lektore, 

ievēlēta 
Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 

pedagoģijā, 1997.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 

ģeogrāfijas pasniedzējs, 1984. 

VAEPI 
A, Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II, 6 

KRP 

14.  Una Īle 
Docente, uz 

laiku pieņemta 
Dr.arch. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

arhitektūras doktore ainavu arhitektūras 

apakšnozarē, 2012. 

Ekot 
B, Vides dizains un ainavu arhitektūra, 2 

KRP 

15.  
Liene 

Jākobsone 

Asistente, uz 

laiku pieņemta 
Mg.sc.env. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds vides zinībās, 2016.; 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 

profesionālais bakalaura grāds, 2011. 

Ekot 
B3, Vides tehnoloģiju pielietojums un 

novērtējums, 1 KRP 

16.  
Roberts 

Jūrmalietis 
Docents, 

ievēlēts 
Dr.biol. 

Latvijas Universitāte, bioloģijas zinātņu 

doktors, 1992. 
VAEPI 

A, Vides ētika, 2 KRP; 

A, Bioloģija II, 3 KRP; 

B, Vides ķīmija, 3 KRP; 

B, Vides analītika un  monitorings, 2 KRP; 

B1, Vides komunikācija, 2 KRP 



16 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz 

laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

Ekot 

A, Vides zinātne un pārvaldība, 1 KRP; 

A, Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība, 2 

KRP; 

A, Sociālantropoloģija vides studijās, 1 

KRP; 

A, Postmodernā vides psiholoģija, 2KRP; 

A, Pētnieciskais darbs vides zinībās, 1 

KRP; 

A, Vides zinību pētniecības metodoloģija, 1 

KRP 

17.  
Viesturs 

Kalniņš 

Docents, 

ievēlēts 
Dr.sc.ing. 

Liepājas Universitāte,  profesionālais 

maģistra grāds vadības zinībās 

uzņēmējdarbības vadībā, 2011.;  

Liepājas Universitāte,  profesionālais 

bakalaura grāds vides pārvaldē, 2009. 

VAEPI 

B1, Ūdens resursu apsaimniekošana, 3 

KRP; 

B2, Vides piesārņojuma samazināšanas 

tehnoloģijas, 4 KRP 

B2, Atjaunojamo resursu izmantošana, 2; 

B2, C, Vides inženierijas pamati, 1 KRP; 

B2, Biofizika, 2 KRP 

B2, Klimata tehnoloģijas, 2 KRP; 

B2, Praktiskie risinājumi vides 

inženierzinātnēs, 2 KRP 

Ekot 
B, Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas, 2 

KRP 

18.  Ludmila Karule Docente, 

ievēlēta 
Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora 

grāds, 1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 

vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs, 1961. 

VAEPI B, Klimatoloģija un meteoroloģija, 3 KRP 

19.  Inga Krivcova Asistente, uz 

laiku pieņemta 
Mg.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

inženierzinātņu magistra grāds zemes ierīcībā, 

2010.; 

Rīgas Tehniskā universitāte,  

inženiera kvalifikācija transporta ekonomikas 

un organizācijas specializācija, 1997. 

Rīgas Tehniskā universitāte,  

inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā, 

1995. 

VAEPI 
B, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, 2 

KRP 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz 

laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

20.  
Ivars 

Kudreņickis 
Docents, uz 

laiku pieņemts 
Dr.sc.ing. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, inženierzinātņu 

doktora grāds, 1998.; 

Latvijas Universitāte, fizikas maģistrs, 1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 

pasniedzējs, 1986. 

VAEPI B, Vides tehnoloģijas, 3 KRP 

Ekot 
B3, Vides tehnoloģiju pielietojums un 

novērtējums, 1 KRP 

21.  
Vineta 

Kulmane 
Lektore, uz 

laiku pieņemta 
Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 

maģistrs pedagoģijā, 1996.; 

Latvijas Universitāte, bioloģijas un ķīmijas 

skolotāja kvalifikācija, 1995.; 

Latvijas Universitāte, bioloģijas bakalaura 

grāds, 1994. 

VAEPI 
B, Ekoloģija, 2 KRP; 

B, Dabas resursu apsaimniekošana, 2 KRP 

22.  
Gundega 

Lapiņa 

Docente, uz 

laiku pieņemta 
Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktore, 

2008. 
Ekot A, Inovāciju vadība un ekoinovācija, 3 KRP 

23.  Ērika Lauberga 
Asistente, uz 

laiku pieņemta 
Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu 

maģistra grāds pedagoģijā, 2011.; 

Liepājas Universitāte, svešvalodas (franču 

valodas) skolotāja, 2009. 

VAEPI 
B1, Dokumentu pārvaldība un lietišķās 

attiecības, 2 KRP 

24.  Linda Lauze 
Profesore, 

ievēlēta 
Dr.philol. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, filoloģijas 

doktors, 2002.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, humanitāro 

zinātņu maģistrs filoloģijā, 2000.; 

Latvijas Universitāte, filologs, latviešu 

valodas un literatūras pasniedzējs, 1991. 

VAEPI B1, Valodas un runas kultūra, 1 KRP 

25.  

Dace 

Liepniece-

Liepiņa 

Lektore, uz 

laiku pieņemta 
Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vides 

zinātnē un pārvaldē, 1998.; 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

inženieris-tehnologs, 1988. 

VAEPI B1, Atkritumu apsaimniekošana, 3 KRP 

26.  Diāna Līduma 
Lektore, 

ievēlēta 
Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

ekonomikas zinātņu maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā, 2000.; 

RTU, inženierzinātņu bakalaura grāds 

ekonomikā; 1998. 

VAEPI 
A, Ekonomikas teorija I, II,4 KRP 

A, Uzņēmējdarbība, 2 KRP 

VAEPI B1, C, Vadības teorija, 2 KRP 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz 

laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

27.  
Inese Lūsēna-

Ezera 

Asoc. 

profesore, 

ievēlēta 

Dr.sc.administr. 
Latvijas Universitāte, vadībzinātņu doktore, 

2011. 
Ekot 

A, Vides zinību pētniecības metodoloģija, 1 

KRP 

28.  Anita Mežinska 
Lektore, 

ievēlēta 
Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 

profesionālais grāds  uzņēmumu un 

organizāciju vadīšanā, 2003.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1978. 

VAEPI A, Cilvēkresursu vadība I, II, 4 KRP 

29.  
Sandra 

Okuņeva 

Lektore, 

ievēlēta 
Mg.philol. 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, filoloģijas 

maģistra grāds, 1998.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

latviešu valodas un literatūras skolotājs, 1983. 

VAEPI B1, Valodas un runas kultūra, 1 KRP 

30.  Daina Priede 
Docente, uz 

laiku pieņemta 
Dr.chem. 

Latvijas Universitāte, ķīmijas doktors, 2013.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, pedagoģijas 

maģistra grāds, 2000.; 

Rīgas Tehniskā Universitāte, inženierzinātņu 

maģistra grāds, 1996. 

VAEPI A, Ķīmija I, II, 6 KRP 

31.  Valdis Priedols 
Lektors, uz 

laiku pieņemts 
Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu 

maģistra grāds pedagoģijā, vispārējās 

izglītības skolotājs fizikā, 2014.; 

Liepājas Universitāte, bakalaura grāds fizikā, 

2012. 

VAEPI 
A, Fizika, 1 KRP; 

B2, Enerģētika, 2 KRP 

32.  
Ingrīda 

Sotņikova 

Lektore, 

pieņemta uz 

laiku 

Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, vides zinātņu maģistra 

grāds, 2002.; 

Rīgas Politehniskais institūts, inženieris, 

ķīmiķis, tehnologs, 1977. 

VAEPI 
B, Ietekmes uz vidi novērtējums, 2 KRP; 

B, Vides ekonomika un politika, 1 KRP 

33.  Jurģis Šuba Docents, 

ievēlēts 
Dr.biol. 

Latvijas Universitāte, bioloģijas doktors, 

2014; 

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu maģistra 

grāds bioloģijā, 2009.; 

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu bakalaura 

grāds bioloģijā, 2007. 

Ekot 
A, Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība, 1 

KRP 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz 

laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

34.  
Vineta 

Tomsone 
Lektore, 

ievēlēta 

Mg.sc.educ., 

Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds informācijas tehnoloģijā, 2009.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2006.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātņu 

bakalaurs datorzinātnēs, 2001. 

VAEPI A, Informācijas tehnoloģijas II, 2 KRP 

35.  
Iveta 

Tumaščika 

LiepU 

juriskonsulte,  

Lektore 

Mg.iur. 

Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātnes 

maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē, 

2007.; 

Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds 

tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija, 2000.; 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, matemātikas 

skolotāja kvalifikācija, 1988. 

VAEPI B, Tiesību pamati un vides tiesības, 2 KRP 

36.  Laimons Virsis Lektors, uz 

laiku pieņemts 
Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds izglītībā, informātikas skolotājs, 2009.; 

Rīgas Politehniskais institūts, elektrosakaru 

inženieris, 1977. 

VAEPI B2, Elektronika un elektrotehnika, 2 KRP 

37.  Māra Zeltiņa 
Docente, 

ievēlēta 
Dr.biol. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, bioloģijas 

doktors, 1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, biologs, 

bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs, 1979. 

VAEPI 

A, Bioloģija I, 3 KRP 

B, Tiesību pamati un vides tiesības, 1 KRP; 

B, Bioķīmija, 2 KRP; 

B1, Vides pārvaldības pamati, 2 KRP; 

B1, Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība 

un pārvalde, 2 KRP; 

B1, Ilgtspējīgas attīstības plānošana, 1 

KRP; 

B, Vides pētījumu metodoloģija, 1 KRP; 

B1, Uzņēmumu pārvaldības sistēmas, 1 

KRP 

38.  Uldis Žaimis 
Asistents, uz 

laiku pieņemts 
 

Liepājas Universitāte, dabaszinātņu bakalaura 

grāds fizikā, 2015. 
VAEPI 

A, Fizika, 1 KRP; 

C, Civilā aizsardzība, 2 KRP 

39.  
Maksims 

Žigunovs 

Asistents, uz 

laiku pieņemts 
Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds informācijas tehnoloģijā, 2013.; 

Liepājas Universitāte, dabaszinātņu bakalaura 

datorzinātnēs, 2010. 

VAEPI A, Vides procesu modelēšana, 2 KRP 
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1.6.3. Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 

materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām 
 

LiepU studiju vides kvalitāte būtiski uzlabota, pateicoties apjomīgiem renovācijas darbiem ERAF 

projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu 

studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” 

ietvaros (Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/IPIA/VIAA/010; projekta īstenošanas laiks: 2010.- 2013.). 

LiepU infrastruktūra adekvāti atspoguļo vides virziena studiju programmu īstenošanas vajadzības – 

DIF ēkā Kr.Valdemāra ielā 4 iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas izmantot audio, video un projekcijas 

aparatūru, interaktīvās tāfeles, kā arī datorklasēs un fizikas laboratorijā uzstādīto datortehniku un 

mēraparatūru. Visā studiju korpusā nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums, kas ļauj studentiem 

patstāvīgajiem darbiem izmantot arī savus personīgos portatīvos datorus. Uzstādītā videokonferenču 

aparatūra nodrošina iespējas iesaistīt vieslektorus studiju programmas īstenošanā attālinātā formā. 

Bez tam studentiem ir iespējas izmantot datorus un prezentācijas aparatūru fakultātes datorklasēs, kas 

atrodas Lielās ielas 14 ēkā, kā arī turpat izvietoto Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas un bibliotēkas 

infrastruktūru.  

Vides virzienu atbalstošās laboratorijas ir iekārtotas adekvāti studiju procesa nodrošināšanas 

vajadzībām, bet ir nepieciešama materiāltehniskā attīstība Ekotehnoloģiju laboratorijai un Bioreaktora 

laboratorijai, kā arī jaunas Papīra reciklēšanas laboratorijas izveide (plānota 2018.gadā).  

LiepU bibliotēkā nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā ar plašu grāmatu, laikrakstu, 

literatūras, mākslas un kultūras žurnālu klāstu, un datorlasītavā, ir iespējams izmantot bezvadu internetu. 

Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā 

sistēmā ALISE. 

Bibliotēka abonē datu bāzes LETA, LURSOFT, NAIS, EBSCO, Letonika tiešsaistes režīmā, CD- 

ROM (Unesco Key data on Education, Encyclopedia Britannica) u.c., kuras nodrošina pieeju un informācijas 

ieguvi no visas pasaules.  

 

1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena 

ietvaros 

 

Studiju programmās iesaistīto mācībspēku zinātniskie pētījumi ir cieši saistīti gan ar konkrētās studiju 

programmas specifiku, gan docējamiem studiju priekšmetiem. Pētniecības virzieni ir saistīti ar vides zinātnes, 

tās apakšnozaru vai saskarzinātņu problēmu risinājumiem. Tas ļauj integrēt docētāju pētniecības virzienu 

tematiku studiju procesā, tādējādi būtiski uzlabojot gan studentu pētniecisko darbu vadīšanas kvalitāti, gan 

docēto studiju kursu kvalitāti. Pārskats par iesaistīto docētāju pētnieciskās darbības virzieniem sniegts 

6.tabulā.  

Zinātniskas pētniecības (radošās darbības) fakultātē tiek realizētas sakaņā ar Zinātniskās institūcijas 

„Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģiju 2015. – 2020. 

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

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskati ir pieejami LiepU mājas lapā adresē: 

https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati.  

Virzienu pārstāvošo mācībspēku publikācijas atskaites periodā, kā arī realizēto projektu uzskaitījums 

atrodams 

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

Projektu saraksts atsevišķi atspoguļots arī 7.tabulā. 

LiepU pētnieciskās aktivitātes atspoguļo ne tikai mācībspēku piedalīšanās ārpus-universitātes zinātniskās 

komunikācijas pasākumos, bet arī pašas mācību iestādes organizētās zinātniskās konferences; atskaites periodā 

(2016./2017.stud.gadā) tika realizētas šādas vides virzienam relevantas konferences:  

 19.starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” (iekļauta vides zinātnes sekcija) 

 LiepU studentu un maģistrantu zinātniskā konference (skat. 8.tabula) 

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf
https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati
https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rskats.pdf
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Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir cieši saistīta ar studentu pētniecisko darbību, kas 

atspoguļojas studiju projektos, kursa darbos, bakalaura darbos, maģistra darbos, kā arī studiju kursu saturā. 

Vides aizsardzības sektora pētnieciskās aktivitātes tematiski grupējās šādos virzienos:  

Ekotehnoloģijas didaktika (vadīt. R.Jūrmalietis) [finansējums tsk. no Valsts pētījumu programmas 

EKOSOC_LV, LiepU grupas vadīt. L.Ābele]; Aprites ekonomika (vadīt. L.Ābele) [finansējums tsk. no 

projekta Nordplus Higher education, LiepU koordinatore L.Ābele]; Bioindikācijas metodes izmantošana 

klimata pārmaiņu ietekmes novērtēšanai pilsētvidē (vadīt. M.Zeltiņa, līdzstrādnieks V.Kalniņš) 

 Studiju virziena „Vides aizsardzība” maģistranti un studenti aktīvi iesaistās pētnieciskā darbībā, 

iesaistoties zinātniskajos projektos un piedaloties konferencēs. Katru gadu LiepU organizē studentu un 

maģistrantu zinātniskos lasījumus. 2016.gada studentu zinātnisko lasījumu tēmas vides aizsardzības jomā 

atspoguļotas 8.tabulā. 

 

6.tabula 

Virziena „Vides aizsardzība” realizēšanā iesaistīto docētāju pētnieciskā darba virzieni 

 

Pētnieciskā darba virzieni un 

tematika 
Mācībspēki Ietekme uz studiju darbu 

Integrēta pieeja pilsētu ilgtspējīgas 

attīstības pārvaldībā  
Māra Zeltiņa, Dr.biol. 

Vides zinātnes un bioloģijas studiju 

kursi 

Informācijas sistēmu analīze, biznesa 

procesu modelēšana  

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

Informācijas tehnoloģijas studiju 

kursi 

Vides un veselības izglītības realizācija 

mūsdienu izglītības telpā: radošuma 

aspekts dabaszinību metodikā skolā  

Olga Glikasa, Dr.paed. 
Bioloģijas un pedagoģijas studiju 

kursi 

Ludmila Karule, 

Dr.paed. 

Ģeogrāfijas un pedagoģijas studiju 

kursi 

Vides tehnoloģijas 
Juris Benders, 

Dr.chem. 

Vides zinātnes un tehnoloģiju studiju 

kursi 

Vides tehnoloģijas, lihenoindikācija un 

klimata pārmaiņas 

Viesturs Kalniņš, 

Dr.sc.ing, 

Vides zinātnes un tehnoloģiju studiju 

kursi 

Ekotehnoloģiju didaktika Roberts Jūrmalietis 

Vides zinātnes, tsk. 

Ekoloģijas/ekotehnoloģijas un 

sociāli-humanitārie studiju kursi 

Sikspārņu ekoloģija Jurģis Šuba 
Ekoloģijas/ekotehnoloģijas studiju 

kursi 

Hidrodinamika, siltumpārnese 
Vilnis Frišfelds, 

Dr.phys. 

Vides inženierijas virziena fizikas 

studiju kursi 

Aksiālās plūsmas bezkolektoru motors – 

ģenerātors 

Armands Grickus, 

Dr.sc.ing. 

Vides inženierijas virziena studiju 

kursi 

Energoresursu pārvaldība kompleksās 

energoapgādes sistēmās, municipālā 

energoapgādes-vides pārvaldība, 

integrēti enerģētikas-gaisa vides 

aizsardzības-klimata pārvaldības 

instrumentu pētījumi, atjaunojamo 

enerģijas resursu izmantošanas sociāli 

ekonomiskie ieguvumi 

Ivars Kudreņickis, 

Dr.sc.ing. 

Vides zinātnes un fizikas studiju 

kursi 

Aprites ekonomika, Ekotehnoloģiju 

ekonomiskais novērtējums, vides 

ekonomika  

Lilita Ābele, 

Mg.sc.env. 

Vides zinātnes studiju kursi, tsk. 

vides ekonomikā 

Studentu pašvadības pedagoģiski 

koordinējošā atbalsta sistēma 

profesionālās kompetences attīstīšanā 

virtuālajā studiju vidē 

Vineta Tomsone,  

Mg.sc.educ., 

Mg.sc.ing. 

Informācijas tehnoloģijas un 

pedagoģijas studiju kursi 

Loģistikas pielietošanas vadīšana 

Latvijas reģionu mazos un vidējos 

uzņēmumos  

Diāna Līduma, 

Mg.oec. 
Ekonomikas zinātņu studiju kursi 
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Mācīšanās sadarbojoties e-vidē  
Vineta Kulmane, 

Mg.paed. 
Vides zinātnes studiju kursi 

Pašvaldības atbalsta modeļi 

uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 

Kurzemes reģionā  

Meldra Gineite, 

Mg.sc.tqm. 
Vadībzinātnes studiju kursi 

Tūrisma izglītība un vadība: ilgtspējīga 

tūrisma attīstības perspektīvas  

Ilze Grospiņa, 

Mg.paed. 

Tūrisma vadības un ģeogrāfijas 

studiju kursi 

Stratēģiskā vadība pašvaldību darbā  
Uldis Drišļuks, 

Mg.oec. 
Vadībzinātnes studiju kursi  

 
 

 

7.tabula 

LiepU realizētie pētniecības un izglītības projekti  (Vides aizsardzības virziens, 2016-2017.g.) 

1. Valsts pētījumu programmu projekti 

 ECOSOC: Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts 

un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai 

(vad. – LZA akadēmiķe Dr.habil.oec. B. Rivža) : Projekts Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz 

ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu (vad. – Daugavpils Universitātes asoc. prof. 

Dr.biol. I. Kokina). LiepU grupas vadītāja – Mg.sc.env. L.Ābele, pētnieki – Dr.biol. R. Jūrmalietis, 

Mg. V. Kulmane 

2. Starptautisku programmu projekti 

 EEZ finanšu instruments Izglītības moduļa „Klimata pārmaiņas” izveide Liepājas Universitātē 

(2/EEZLV02/14/GS/044/011). Projekta vadītāja – Dr.biol. M. Zeltiņa, pētnieki – Mg. I. Javaitis, Mg. 

V. Kalniņš, Mg. M. Žigunovs Projekts noslēdzās 2016.g. jūlijā 

 Nordplus Higher education 2016, Circular Economy Future 2016. (CIRECO). LiepU 

koordinatore – Mg.sc.env. L.Ābele, dalībnieki – Dr.ing. V.Kalniņš. 

 Nordplus Higher education 2017, Practical Approach for Teaching Circular Economy(NPHE-

2017/10144). LiepU koordinatore – Mg.sc.env. L.Ābele. 

3. Citi projekti 

 Baltic Bonus programma:  Zinātnieku nakts Liepājas Universitātē (līguma Nr. 10-22/2690)  
Projekta vad. – Mg. I. Vasermane. Vides virziena pārstāvju līdzdalība 
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8.tabula 

Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļa - 2016 

Studentu zinātniskās konferences referāti: studiju programma „VAEPI” (bakalauri) 

 

Nr.p.k. 
Studenta vārds, 

uzvārds 

Studiju 

programma 
Referāta temats Zinātniskais vadītājs 

1.  Klinta Bērziņa 4.VAEPI  
Radona emitētā starojuma dozas notekšana P.M. Berči 

projektētajās ēkās Liepājā 
Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng. 

2.  Liene Butkus 4.VAEPI 
Fotovoltisko elementu efektivitātes paaugstināšana, 

izmantojot grafēna pārklājumu 
Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 

3.  Agnese Inge 4.VAEPI Liepājas pilsētas parku apsaimniekošanas sistēma Māra Zeltiņa, Dr.biol. 

4.  Nelli Ivanova 4.VAEPI 
Meža ekosistēmu pakalpojumu nozīme Latvijas 

iedzīvotājiem 
Andis Bārdulis, Dr. silv. 

5.  
Natālija 

Jerahnoviča 
4.VAEPI  

Iekštelpu un āra vides temperatūras strapības radīto gaisa 

strāvu izmantošana enerģijas ieguvē 
Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 

6.  Raivis Ķepals 4.VAEPI Viļņu ģeneratora konstrukcija Kurzemes piekrastei Armands Grickus, Dr.sc.ing. 

7.  Laima Lapiņa 4.VAEPI 
Universālā dizaina principu iekļaušana rekreatīvo resursu 

izmantošanā Liepājā 
Māra Zeltiņa, Dr.biol. 

8.  Asnāte Laškova  4.VAEPI 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rezultātā iegūtā 

komposta izmantošanas konceptuālie risinājumi Liepājas 

atkritumu apsaimniekošanas reģionā 

Māra Zeltiņa, Dr.biol. 

9.  
Linda 

Muceniece 
4.VAEPI 

NASA “Clean Air Study” augu izmantošana CO2 

samazināšanai iekštelpu gaisā 
Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 

10.  
Kristīne 

Smirnova 
4.VAEPI Bebru darbības ietekme uz meža apsiamniekošanu Māra Zeltiņa, Dr.biol. 

11.  Liene Šokolaite 4.VAEPI 
Grafēna- sālsūdens plūsmas ģeneratora izmantošana 

enerģijas ieguvē 
Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 

12.  Agnese Āboliņa  1.VAEPI 
Gaujas nacioālā parka iežu atsegumu daudzveidība un to 

ietekmējošie faktori 
Māra Zeltiņa, Dr.biol. 

13.  
Rolands 

Kovaļevskis 
1.VAEPI Ēkas siltuma zudumu mazināšanas iespējas  Valdis Priedols, Mg. phys. 

14.  Kristaps Nārķis 1.VAEPI Bišu multifunkcionalitāte Roberts Jūrmalietis, Dr. biol. 
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15.  Matīss Terbets 1.VAEPI Videi draudzīga un postoša lauksaimniecība Roberts Jūrmalietis, Dr. biol. 

16.  
Patimata 

Sahavova 
1.VAEPI Biomimikrijas iespējas inovatīvu tehnoloģiju izveidē Vineta Kulmane, Mg. paed. 

17.  Ina Sanduca 2.VAEPI 
Videi draudzīgs grafēna ieguves process no gaisā esošā CO2, 

izmantojot TiO2 nanocaurulītes un elektroforēzi 

Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 

18.  Edgars Bergs 2.VAEPI Infraskaņas piesārņojums Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 

19.  Jūlija Sazonova 2.VAEPI Tekstila reciklēšanas iespējas Lilita Ābele, Mg. sc.env. 

20.  Taņa Pakalnišķe 2. VAEPI Trupes sēnes Lilita Ābele, Mg. sc.env. 

21.  Zita Petrevica 2.VAEPI Zelta atgūšana no elektroniskajiem atkritumiem Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 

22.  Zane Mateusa 3.VAEPI 
Nelietderīga un videi nedraudzīga polietilēna maisiņu 

izmantošanas problēma mazumtirdzniecībā 
Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 

23.  Elīna Spāģe 3.VAEPI Beberliņu mežaparka ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Lilita Ābele, Mg. sc.env. 

24.  Madara Kalniņa 3.VAEPI 
Dronu izmantošana telpisko datu iegūšanai un topogrāfisko 

plānu izstrādes efektivitātes uzlabošanai 
Viesturs Kalniņš, Dr.sc.eng 
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1.8. Informācija par ārējiem sakariem 

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

LiepU ir daudzpusīgas sadarbības iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Latvijā sadarbības iespējas ir ar mācību iestādēm Liepājā (Liepājas Valsts tehnikumu, Liepājas 

Jūrniecības koledža, RTU Liepājas filiāle) un Rīgas tehnisko universitāti, Liepājas pašvaldību (Liepājas 

pilsētas Domes Vides komisiju) un darba devējiem. 

Sadarbība ar Liepājas Valsts tehnikumu paredz ķīmijas laboratorijas izmantošanu, savukārt sadarbība 

inženierzinātņu jomā ar Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Siltuma, 

gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedru. Liepājas Jūrniecības koledža 

plānota sadarbība vides inženierijas jomā. 

Noslēgti prakses līgumi ar Liepājas pilsētas domi, SIA „Liepājas RAS”, SIA „Liepājas enerģija”, 

Liepājas Reģionālā Vides pārvalde, SIA „B-energy consult” un SIA „IK Projekts”.  

Ekotehnoloģijas –mācībspēkiem un studentiem ir izveidojusies daudzpusīga sadarbība ar 

uzņēmumiem: SIA”Liepājas RAS”, SIA”Zoovilla”, SIA”Biolat”, SIA”Aizputes vīni”, SIA „Liepājas 

enerģija”, SIA „IK Projekts”, Zaļās enerģijas un vides tehnoloģiju klasteri, kā arī ar profesionālajām 

asociācijām - Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju un Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu 

asociāciju. 

Savukārt ar ārzemēm Vides aizsardzības virzienā ir noslēgti  sadarbības līgumi ERASMUS+ 

programmas ietvaros (sk. 9.tabulu). 

9.tabula 

Ārvalstu sadarbības augstskolas ERASMUS+ programmas ietvaros 

 

Nr. 

p.k. 
Augstskola Valsts Mājaslapas adrese internetā 

1.  Šauļu Universitāte  Lietuva http://www.su.lt/en/siauliai-university-su 

2.  
Matej Bel Universitāte Banskā 

Bistricā  
Slovākija http://www.erasmus.umb.sk/ 

3.  Leiria Politehniskais institūts  Portugāle www.ipleiria.pt 

4.  Sakarijas Universitāte Turcija http://www.sakarya.edu.tr 

5.  Anadolu Universitāte  Turcija http://www.anadolu.edu.tr/en 

6.  
Centrāl-Maķedonijas Tehniskās 

izglītības Institūts Serrā 
Grieķija http://www.teiser.gr/ 

7.  Rostokas Universitāte  Vācija http://www.auf.uni-rostock.de 

8.  
Mikkeli University of Applied 

Sciences 
Somija http://www.mamk.fi 

9.  Mikola Romeris Universitāti, Viļņā Lietuva https://www.mruni.eu/en/ 

10.  Klaipēdas Universitāte Lietuva http://www.ku.lt/ 
 

Noslēgšanai ir sagatavots starpaugstskolu līgums ERASMUS+ programmas ietvaros, apspriešanai - 

sadarbības līgums studijās un pētniecībā ar Cīrihes Lietišķo zinātņu universitāti (Šveice). 

Saskaņošanas procesā ir līgums ar Mikkeli Lietišķo zinātņu universitāti (Somija) par kopīgas bakalaura 

studiju programmas izveidi un līgums ar Mikola Romeris universitāti un Klaipēdas universitāti (Lietuva) par 

kopīgas maģistra studiju programmas izveidi. 

 

1.8.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas 

politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz 

studiju un pētniecības procesu 
 

http://www.su.lt/en/siauliai-university-su
http://www.erasmus.umb.sk/
http://www.ipleiria.pt/
http://www.sakarya.edu.tr/
http://www.anadolu.edu.tr/en
http://www.teiser.gr/
http://www.auf.uni-rostock.de/
http://www.mamk.fi/
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Liepājas Universitātes internacionalizācijas plāns 2016.-2020. 

gadamhttps://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%202016-

2020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf (77.-81.lpp) 
(Liepājas Universitātes attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam 6.pielikums) 

 

1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 
 

2016./ 2017.st.g. tika realizēta Vides aizsardzības virziena studentu, mācībspēku un darbinieku 

mobilitāte (skat. 10.tabulā). 

 

10.tabula 

Erasmus+ ienākošie studenti LiepU 2016./2017.st.g. (vides aizsardzības virziens) 

 

Nr. 

p.k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 
Valsts Izglītības iestāde 

Studiju 

programma 

LiepU 

Studiju periods 

1.  Joao Eduardo 

da Silva Camejo 

Portugāle Leiria 

Politehniskais 

institūts 

Vides un 

atjaunojamo 

energoresursu 

pārvaldība un 

inženierija 

2016.gada rudens 

2.  Maria Joao da 

Silva Sousa 

Portugāle Leiria 

Politehniskais 

institūts 

Vides un 

atjaunojamo 

energoresursu 

pārvaldība un 

inženierija 

2016.gada rudens 

 

Erasmus+ LiepU izejošie studenti 2016./2017.st.g. (vides aizsardzības virziens) 

 

Nr. 

p.k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 
Valsts 

Izglītības 

iestāde 

Studiju 

programma 

LiepU 

Studijas 

/ prakse 

Studiju / 

prakses 

periods 

1.  Zita Petrevica Slovākija Matej Bel 

Universitāte 

Vides un 

atjaunojamo 

energoresursu 

pārvaldība un 

inženierija 

Studijas 2016.gada 

rudens 

2.  Ina Sanduca Slovākija Matej Bel 

Universitāte 

Vides un 

atjaunojamo 

energoresursu 

pārvaldība un 

inženierija 

Studijas 2016.gada 

rudens 

3.  Liene Afanasjeva Portugāle Leirias 

Politehniskais 

institūts 

Ekotehnoloģijas Prakse 2017.gada 

pavasaris 

https://pasts.liepu.lv/#NOP
https://pasts.liepu.lv/#NOP
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4.  Edijs Ābelis Lietuva Klaipēdas 

Universitāte 

Ekotehnoloģijas Prakse 2017.gada 

pavasaris 

5.  Kaspars Iesalnieks Lietuva Klaipēdas 

Universitāte 

Ekotehnoloģijas Prakse 2017.gada 

pavasaris 

6.  Biruta Jantona Lietuva Klaipēdas 

Universitāte 

Ekotehnoloģijas Prakse 2017.gada 

pavasaris 

7.  Gatis Kreināts Vācija CLEOPA 

GmbH 

Ekotehnoloģijas Prakse 2017.gada 

pavasaris 

 

 

VAEPI un EkT programmā strādājošo mācībspēku mobilitāte 2016./2017. studiju gadā-  

 R. Jūrmalietis, V. Kalniņš, V. Kulmane - Mykolas Romeris Universitātē Lietuvā. 

 
 

Pārskats par bilaterālajiem līgumiem ERASMUS programmas ietvaros atrodams 

http://www.liepu.lv/lv/694/sadarbibas-partneri 

 

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 
 

2016.gada 20.jūnija Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.– 

2020.gadam (https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%202016-

2020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf ). 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. 

http://www.liepu.lv/lv/694/sadarbibas-partneri
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%202016-2020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%202016-2020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf
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Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu no 

studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas, skat. 11.tabulā. 

 

11.tabula 

Studiju turpināšanas iespējas programmas likvidēšanas gadījumā 

 

Studiju programma Studijas turpina augstskolā (studiju programma) 

Vides un atjaunojamo 

energoresursu  

pārvaldība un inženierija 

Programmas virzienam „Vides pārvaldība”: Daugavpils Universitātē, 

Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē: akadēmiskā bakalaura studiju 

programma „Vides zinātne” (noslēgts līgums); 

Programmas virzienam „Vides inženierija”: Latvijas Lauksaimniecības 

Universitātē, Lauku inženieru fakultātē: profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība” (noslēgts līgums) 

Ekotehnoloģijas 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, akadēmiskajā maģistra studiju 

programmā “Vides inženierzinātne” (noslēgts līgums); 

Rēzeknes augstskolā, profesionālā maģistra studiju programmā “Vides 

aizsardzība” ( noslēgts līgums) 
 

PILNAIS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA TEKSTS: 

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

s%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/

