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Priekšvārds
Ikgadējās mācību metodiskās konferences LLU ir laba un ilgstoša tradīcija. Tās mērķis rosināt mācībspēkus
sistemātiski attīstīt un pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar kolēģiem.
LLU mācību metodiskā konference Studiju kvalitāte: studenti un studiju materiāli. LLU – Zemgales
reģiona profesionālās izglītības attīstības un metodiskais centrs notika 2013. gada 25. janvārī.
Konferences darbs bija organizēts divās sekcijās un tās konteksts - Studiju virzienu vērtēšanas rezultāti ESF
projekta ietvaros, Augstskolu likuma grozījumi un pāreja uz studiju virzienu akreditāciju – problēmas, risinājumi
un sadarbības partneru pieredze. Konferences tematika:
1.sekcija Studiju kvalitāte: studenti un studiju materiāli


Studenti (svešvalodu (īpaši angļu valodas) lietošanas prasmes, svešvalodu lietošana studijās, studentu savstarpējās attiecības,
studentu un mācībspēku attiecības, "rotācijas" ietekme uz studentu savstarpējām attiecībām, studējošo motivēšana studijām,
ieteikumi darbā ar studentiem, mācību metodes, kursa studiju (t.sk., patstāvīgā darba) organizēšana, disciplīna, studiju
padomnieku (tūtoru) loma studijās);



Studentu skaita nozīme un ietekme studiju procesā, mazo studiju grupu problēma, studentu piesaiste izmantojot LLU portālu;



Akadēmiskais godīgums (topošā starpaugstskolu pretplaģiātisma sistēma, mācībspēku praktiskā pieredze plaģiātisma
mazināšanā savos studiju kursos);



Mācību grāmatas un studiju materiāli (pieejamība, rakstīšana un izdošana) – problēmas, pieredze un risinājumi (Kā sagatavot
un izmantot - drukātā vai elektroniskā formātā? Vai orientēties uz ārzemju grāmatu iegādi, kas jāveic studentiem pašiem, vai arī
bibliotēka iegādāsies mācību grāmatas angļu valodā, kas būs pieejamas mācību literatūras sadaļā? Varbūt veidosim LLU
Akadēmisko apgādu, kas izdotu mācību literatūru latviešu valodā, kooperējoties ar citām augstskolām? Kā finansēt LLU
fakultāšu studiju procesā nepieciešamu grāmatu izdošanu? Mācību grāmatu un studiju materiālu saturiskā un noformējuma
kvalitāte).

2.sekcija LLU - Zemgales reģiona profesionālās izglītības attīstības un metodiskais centrs


Sadarbība ar vidējās profesionālās izglītības iestādēm;



Vidējās profesionālās izglītības programmu saskaņošana ar atbilstošā studiju virziena LLU studiju programmām;



Nacionālā nozīme, reģionālais un lauksaimniecības aspekts vidējās profesionālās izglītības programmu un LLU studiju
programmu saturā.
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1. Referātu materiāli
Konferences referenti - LLU mācībspēki, studenti un viesi, kas pieteikušies, lai ar referātiem uzstātos
konferencē. Šajā konferences krājumā publicēti 10 referātu materiāli.

1.1. Zinātniskās izpētes projektos gūto atziņu iestrāde esošo studiju
kursu saturā
Dagnija Lazdiņa, Dr.silv., LVMI Silava vadošā pētniece, Pēteris Kaļeiņikovs, Mg.sc.ing., lekt.

Anotācija
Vieslektora - lektora statusā esoša un pamatdarbā zinātniskā institūtā strādājoša mācībspēka skatījums uz
studiju procesa stiprajām un stiprināmajām vietām un lietām, tai skaitā nesenās studiju programmu
izvērtēšanas kontekstā, veicinot mācībspēku un zinātnieku sadarbību.
Vairums studiju procesā izmantoto mācību grāmatu ir vecākas par 10 gadiem, tajās nav iekļautas jaunākajos
pētījumos gūtās atziņas. Jaunu mācību grāmatu tirāžas būtu salīdzinoši mazas un komerciāli neizdevīgas,
iespējamie risinājumi:
 veidot elektroniskus studiju materiālus,
 rakstīt populārzinātniski, lai paplašinātu auditoriju,
 veidot datu bāzes ar jaunākajām zinātniskajām publikācijām attiecīgajā jomā?
Studijām izmantojamiem izdevumiem – materiāliem ir jābūt gan faktoloģiski piesātinātiem, gan didaktiskiem.
Iespējamie aktīvās sadarbības veidi – projektu ietvaros sagatavotie populārzinātniskie materiāli izmantojami
studiju procesā, studentu iesaiste semināru un izbraukuma lekciju - ekskursiju apmeklēšanā, veicinot teorijas
sasaiti ar praksi ārpus studentu praksēm un starptautiskā sadarbība.
Kopsavilkums
Studentu izglītošanā var iesaistīties arī augstskolā nestrādājoši zinātnieki, sadarbojoties ar uz pilnu slodzi
strādājošiem mācībspēkiem un popularizējot institūtu zinātniskās izpētes projektos gūtās jaunākās atziņas.
Iesaistīties iespējams vairākos veidos:
 sadarbojoties ar mācību spēkiem mācību līdzekļu veidošanā un rakstīšanā;
 konsultējot vai vadot studentu bakalaura, maģistra, doktora darbus un no studijām brīvajā laikā piesaistot
un nodarbinot studentus zinātniskās izpētes projektu īstenošanā;
 jau esošo studiju kursu ietvaros lasot vieslekcijas un piedaloties starptautisko studiju kursu īstenošanā
(BOVA);
 uzaicinot studentu grupas piedalīties plašākam interesentu lokam domātos semināros;
 piesakot metodiskajām komisijām jaunus izvēles kursus.
Ārpus universitātēm strādājošiem zinātniekiem, kam zinātne ir pilnas slodzes darbs, sadarbojoties ar
augstskolu speciālistiem, kuriem pamatdarbs ir studentu izglītošana, ir iespējams izvairīties no domstarpībām,
kas var ļaut apšaubīt akadēmisko godīgumu. Pētījumus veikušās personas būs tieši iesaistītas atziņu
apkopošanā un interpretēšanā, bet augstskolu speciālisti, kam ir lielāka pieredze didaktikā un materiāla
noformēšanā, nodrošinās, ka materiāls būs izmantojams studiju procesam kā mācību līdzeklis. Vēlāk studiju
kursu pasniegs galvenokārt viens no autoriem, kurš parasti ir universitātē pamatdarbā strādājošais. Tieši
sadarbojoties mācībspēkiem ar citu institūciju zinātniekiem, iespējams nepastarpinātā veidā iepazīsties ne
tikai ar pētījumu publicētajiem rezultātiem, bet arī ar niansēm, kas ne vienmēr tiek atspoguļotas zinātniskajos
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rakstos. Rezultātā mācībspēki iegūs vairāk, nekā tikai apkopojot citu autoru gūtās atziņas, izvairoties no
situācijām, kad ne visur un ne vienmēr ir pievienotas atsauces uz pirmavotu, un izslēgts plaģiātisma risks
studiju kursos.
Gadījumos, kad studiju materiāli paredzēti izvēles kursiem vai specifiskām studiju programmām, kam
raksturīgs mazs studentu skaits, jau sākotnēji rakstot materiālu ir iespējams to veidot tādu, ka tas būtu
izmantojams arī plašākam interesentu lokam, informatīvajām materiālā iekļaujot faktus un saturu, ko
nepieciešams apgūt studiju procesā, bet pēc formas to veidojot kā populārzinātnisku izdevumu. Vēlāk
pasniedzējs uz šī materiāla bāzes var sagatavot darba lapas un uzdevumus, kas tiek pavairotas atsevišķi.
Populārzinātnisku informatīvo materiālu sagatavošana un izdošana papīra formātā ir iespējama dažādu
izpētes un sabiedrības informēšanas projektu ietvaros, tie parasti tiek publicēti arī elektroniskā veidā institūciju
vai projektu mājas lapās un pieejami arī pēc projekta īstenošanas termiņa beigām. Sadarbojoties ar citu valstu
institūtiem un starptautisko projektu ietvaros, iespējams veidot kopīgus mācību procesā izmantojamus
izdevumus, izdodot tos kādā no svešvalodām un attiecīgās valsts valodā. Rezultātā ieguvēji ir visi gan
zinātnieki, gan studenti, gan pasniedzēji, gan izglītības iestādes budžets, no kura nav jāsedz materiālu
izdošanas izmaksas.
Nenoliedzami ļoti vērtīgi, ja ir iespējams veikt ārzemju grāmatu iegādi, bibliotēkās iegādājoties mācību
grāmatas angļu valodā, kas ir pieejamas mācību literatūras sadaļā, tomēr jāatceras, ka atsevišķu kursu saturā
ir Latvijas apstākļiem raksturīgas, specifiskas nianses. Ideāls risinājums būtu iespēja izveidot LLU Akadēmisko
apgādu, kas izdotu mācību literatūru latviešu valodā, kā to jau dara Latvijas Universitāte, sākot ar to studiju
programmu pamatkursiem un izvēles kursiem, kur liels studējošo skaits vai apgūstamais saturs specifisks
Latvijas apstākļiem. Vienmēr ir bijuši un būs studenti, kas vēlas savā īpašumā mācību grāmatas, tas varētu
būt interesantas arī studijas jau beigušajiem, lai salīdzinātu toreiz apgūto un tagadējo studiju saturu.
Kā veiksmīga sadarbība raksturojama situācija, kad institūtos strādājošie projektu vadītāji palīdz studentiem
izvēlētās tematikas nobeiguma darba izstrādē, iesaistīdami studentus zinātnisko projektu darba uzdevumu
īstenošanā, reālu problēmu risināšanā. Studenti par pētījumiem uzzina piedaloties informatīvajos semināros,
ar interneta meklētāju rīku palīdzību, vai pasniedzēji sarunā pirmo tikšanos ar jomā strādājošo pētnieku.
Zinātniskajā institūtā studentiem nodrošina eksperimentālo bāzi un zinātniskās izpētes materiālu, kamēr
izglītības iestādes mācībspēki seko studiju nobeiguma darba noformējuma atbilstībai atbilstoši augstskolā
apstiprinātajiem noteikumiem. Kopš bāzes finansējuma aprēķinā iekļauts maģistra un doktora studiju
programmās absolvējušo skaits, ir aktualizējusies diskusija par to, kurš ir zinātniskais vadītājs, kurš
konsultants...
Iesaistoties Baltijas lauksaimniecības, mežkopības un veterinārmedicīnas augstskolu sadarbības tīkla BOVA
(The Baltic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) aktivitātēs, iespējams Maģistra studiju
programmā studējošos Latvijas un ārvalstu studentus iepazīstināt ar Latvijā veiktajiem pētījumiem un citu
zinātnieku izzināto attiecīgajā tematikā, papildus noorganizējot lekcijas - ekskursijas uz zinātniskās izpētes
projektu ietvaros ierīkotajiem parauglaukumiem.
Jebkurš zinātnieks var vērsties fakultāšu metodiskajās komisijās ar ierosmi izveidot jaunus izvēles studiju
kursus, kas nedublējas ar jau esošo piedāvājumu. Zinātniskās izpētes projektā iegūto atziņu kopums, kas vēl
nav iekļauts esošo studiju kursos, un ir jauns virziens nozarē, var būt par labu pamatu jauna, interesenta
studiju kursa izveidei.
Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2013
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Mūsu pienākums ir informēt studentus par datu bāzēm un resursiem, kur pieejami, ne tikai starptautiski
citējamās datu bāzēs publicēti raksti, bet arī lietišķie pētījumi, valsts un lielo uzņēmumu pasūtīto lietišķo
projektu atskaites. Nav būtiski, kur īstenots zinātniskās izpētes projekts, kādā no augstskolu institūtiem,
fakultātēm vai neatkarīgos zinātniskajos institūtos, Latvijas zinātnieku veikto jaunāko pētījumu atziņas,
izmantojot visus iespējamos veidus, ir nepieciešams pēc iespējas operatīvāk iekļaut attiecīgo studiju
programmu studiju kursu saturos, lai, ne tikai sagatavotu zinošus un radošus jaunos speciālistus, bet arī
veicinātu nacionālo lepnumu, informējot par mūsu zinātnieku paveikto.

1.2. LLU studentu uzņēmējspēju izpēte
Ilvija Gaidukoviča, Sociālo zinātņu fakultātes 1.k. maģistrante, Viola Korpa, Dr.sc.soc., doc.

Anotācija
Ikvienā tautsaimniecības nozarē Latvijā būtiski pieaudzis pieprasījums pēc speciālistiem ar attīstītām
uzņēmējspējām, tāpēc mūsdienās augstskolām ir jāsagatavo ne tikai augsti kvalificēti profesionāļi, bet arī
jāattīsta viņu uzņēmējprasmes, lai viņi būtu konkurētspējīgi darba tirgū un arī spētu dot nozīmīgu ieguldījumu
valsts tautsaimniecības attīstībā, dibinot jaunus uzņēmumus un radot jaunas darbavietas. Ilvijas Gaidukovičas
2012.gada veiktajā pētījumā tika noskaidrots, ka labi attīstītas uzņēmējspējas piemīt tikai 18% no
aptaujātajiem 423 LLU studentiem. Paši studenti atzinuši, ka universitātei ir būtiska loma viņu uzņēmējspēju
attīstības veicināšanā, norādot, ka nepietiek tikai ar dažādu ekonomikas un vadības zinātņu studiju kursu
apguvi un ka studentu uzņēmējspēju attīstības veicināšanai LLU studiju procesu nepieciešams papildināt ar
regulārām vieslekcijām par uzņēmējdarbību un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī palielināt to praktisko
nodarbību un citu aktivitāšu skaitu, kuros viņi varēti izstrādāt biznesa plānus, dažādus projektus, veidot
„mācību uzņēmumus”, attīstīt riska uzņemšanās, biznesa ideju ģenerēšanas, prezentācijas un citas prasmes.
Uzņēmējdarbības attīstību valstī būtiski veicina universitātes, izglītojot, sagatavojot un motivējot studentus
kļūt par uzņēmējiem un darba devējiem. „Universitātes piesaista jaunus, spējīgus un ambiciozus cilvēkus, kas
vēlas iegūt izglītību un veidot savu profesionālo karjeru. No tā galvenie labuma guvēji ir gan atsevišķi indivīdi,
kas iegūst izglītību un paaugstina savu konkurētspēju darba tirgū, gan sabiedrība kopumā, iegūstot ne tikai
augstas kvalifikācijas profesionāļus, kuri ir liels ieguvums tautsaimniecības attīstībai, bet arī sociāli atbildīgus
un aktīvus pilsoņus, kas līdzdarbojas visās dzīves jomās” (Zobena A., 2011).
Eiropas Savienības izglītības eksperti norādījuši, ka Eiropas valstu augstskolās pārāk maz uzmanības tiek
veltīts uzņēmējdarbības un biznesa prasmju apgūšanai. Augstskolās lielākā daļa uzņēmējdarbības apguves
un uzņēmējspēju attīstīšanas kursu tiek piedāvāti ekonomikas studiju programmu ietvaros, lai gan praksē
novērots, ka visbiežāk inovatīvas biznesa idejas rodas tieši inženierzinātņu un citu radniecīgu nozaru studiju
procesā (Kārkliņa D., 2008).
Uzņēmējspējas (entrepreneurial ability) veido dažādas komponentes. Veicot teorētiskās literatūras izpēti,
autore konstatējusi, ka visbiežāk pētītās uzņēmējspēju komponentes ir indivīda personīgās īpašības un
speciālas zināšanas, kā arī dažādas iemācītas prasmes, iedzimtas spējas un dzīves laikā izveidotas
attieksmes.

6

Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2013

Konceptualizējot jēdzienu „uzņēmējspējas”, autore secinājusi, ka uzņēmējspēju jēdziens ir ļoti
daudzšķautņains – tajā ietverot gan noteiktu personisko dotumu un individuālpsiholoģisko īpašību kopumu,
iedzimtas spējas un dažādas dzīves laikā attīstītas prasmes, tai skaitā uzņēmējprasmes, gan speciālas
uzņēmējam nepieciešamas zināšanas un attieksmes. Autore arī secinājusi, ka cilvēkam augsti attīstītas
uzņēmējspējas nepieciešanas ne tikai sekmīgas uzņēmējdarbības veikšanai, bet arī savu mērķu īstenošanai
un veiksmīgas profesionālās karjeras veidošanai arī citās jomās, kā arī savas konkurētspējas palielināšanai
darba tirgū un dzīves kvalitātes uzlabošanai kopumā.
Latvijā skolēnu un studentu uzņēmējspējas plaši pētījusi V.Bikse. Savu ilggadējo pētījumu rezultātus
profesore apkopojusi, aprakstījusi un skaidrojusi dažādās publikācijās un savā jaunākajā grāmatā
„Uzņēmējspējas”. Uzņēmējspēju koncepciju savā promocijas darbā dziļi analizējusi arī pedagoģijas doktore
Karine Oganisjana. Viņa norāda, ka „uzņēmējspēju izpēte pasaulē pašreiz atrodas pirmsparadigmas fāzē,
kurai raksturīga liela uzskatu dažādība, daudzu konkurējošu teoriju un skolu esamība, kopēja atskaites punkta
neesamība un racionālas pētījuma problēmas izvēles neapzināšanās” (Oganisjana K., 2009). Doktore arī
uzver, ka uzņēmējspēju izpētē pašlaik „neeksistē vienota izpratne, bet ir vesela virkne dažādu pieeju, kuras
balstās uz dažādām zinātnēm, tai skaitā ekonomiku, menedžmentu, psiholoģiju, socioloģiju un antropoloģiju”
(Oganisjana K., 2009).
LLU studentu uzņēmējspēju izpētei tika izstrādāta speciāla interneta aptauja, kurā tika iekļauti jautājumi no
pasaules praksē jau aprobētiem uzņēmējspēju novērtēšanas un mērīšanas instrumentiem. Aptaujā tika
iekļauti personīgo īpašību pieejai uzņēmējspēju izpētē raksturīgi jautājumi un attieksmes pieejas metodoloģijai
atbilstoši jautājumi. Pētījuma anketā tika iestrādāti P.Robinsona „Uzņēmējattieksmes orientācijas skalas” un
R.Makklaina „Gatavības uzņemties uzņēmējdarbības risku skalas” apgalvojumi, V.Vijajas un
T.Kamalanabhana „Uzņēmējdarbības motivācijas novērtēšanas skalas” jautājumi, kā arī Dž.Rottera „Aptaujas
kontroles lokusa noteikšanai” jautājumi.
Pētījumā tika aptaujāti 423 LLU pamatstudiju studenti – 158 vīrieši un 265 sievietes –, kas bija 13% no visu
ģenerālkopā (3245 studenti uz 2011./2012.studiju gada pavasara semestra sākumu) iekļauto studentu skaita.
Katras fakultātes aptaujāto respondentu skaits pārsniedza vismaz 5% no visiem fakultātē pilna laika
pamatstudijās studējošajiem, kas nodrošināja pētījuma reprezentativitāti.
Izmantojot speciālās skalas uzņēmējspēju novērtēšanai, pētījumā tika noskaidrots, ka labi attīstītas
uzņēmējspējas – spēja uzņemties risku, sasniegumu motivācija, spēja radīt inovācijas, kā arī augsts
pašvērtējums – ir tikai 18% no 423 aptaujātajiem studentiem, kas liecina, ka kopumā LLU studentu
uzņēmējspējas nav attīstītas. Vērā ņemams ir arī fakts, ka daudzi no šiem studentiem studiju laikā ir spējuši
apvienot gan studijas, gan aktīvu sabiedrisko darbību. Arī citi pētījuma rezultāti apliecināja, ka LLU studentu,
kuri regulāri piedalījušies universitātes sabiedriskajās aktivitātēs, uzņēmējspējas ir daudz augstākas nekā tiem
studentiem, kuri studiju laikā nav iesaistījušies LLU sabiedriskajā dzīvē. Arī paši studenti atzinuši, ka dalība
universitātes sabiedriskajās aktivitātēs sekmējusi viņu uzņēmējspēju attīstību.
Rezultāti arī liecināja, ka sekmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai nepieciešamās specifiskās
zināšanas un prasmes, tai skaitā uzņēmējprasmes, labi apguvuši tikai Ekonomikas fakultātes,
Lauksaimniecības fakultātes un Sociālo zinātņu fakultātes studenti. To apstiprina arī šo fakultāšu studentu
paustais viedoklis.
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Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka biznesa ideja, kuru izmantojot varētu uzsākt uzņēmējdarbību, ir
65,7% aptaujāto studentu, taču tikai 47% no viņiem ir pārliecināti, ka paši spētu un gribētu šo ideju realizēt
dzīvē. Tāpat pētījumā atklāts, ka vairāk biznesa ideju ir tiem LLU studentiem, kuri studiju laikā ir bijuši
sabiedriski aktīvi.
Uzņēmējam nepieciešamo attieksmju kopums – vēlme kļūt par darba devēju vai pašnodarbināto,
pārliecība, ka par veiksmīgu uzņēmēju cilvēks kļūst savas dzīves laikā un ka par uzņēmējspēju attīstīšanu
lielākā atbildība ir jāuzņemas pašam cilvēkam – piemīt 27,4% no aptaujātajiem studentiem, kas uzskatāms par
viņu potenciāla kļūt par uzņēmējiem un uzņēmējspēju attīstību veicinošu faktoru. No pētījumā aptaujātajiem
respondentiem vairāk tieši vīriešiem piemīt augsts pašvērtējums, spēja uzņemties risku, spēja pozitīvi reaģēt
dažādās situācijās, spēja radīt inovācijas, kā arī vēlme kļūt par darba devējiem, tādēļ aptaujāto vīriešu
uzņēmējspējas kopumā vērtējamas kā attīstītākas ne kā aptaujātajām sievietēm.
Studentu vērtējumā studijas LLU visvairāk uzlabojušas viņu spējas plānot savu laiku un resursus,
patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt komandā, taču nav veicinājušas uzņēmējdarbības uzsākšanai un
veikšanai ļoti būtiskās spējas uzņemties risku attīstību (skat. attēlu zemāk).

Avots: Gaidukoviča I. LLU studentu uzņēmējspēju izpēte: Bakalaura darbs. Jelagava :LLU, 2012.

LLU studiju programmās iekļauti daudzi studiju kursi, kuri pēc studentu domām viņiem ir snieguši
uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Tomēr studentu vairākums paudis viedokli,
ka šo zināšanu apjoms un arī praktisko uzdevumu, kuri varētu attīstīt viņu uzņēmējprasmes, šajos studiju
kursos nav bijis pietiekošs.
Augstskolām ir būtiska loma studentu uzņēmējspēju attīstības veicināšanā, un to uzsver arī 22% no
aptaujātajiem studentiem. Tāpat studenti uzskata, ka nepietiek tikai ar dažādu studiju kursu apguvi, lai viņi
studiju laikā spētu pilnvērtīgi attīstīt un pilnveidot savas uzņēmējspējas. To attīstības veicināšanai un zināšanu
papildināšanai studenti studiju laikā vēlētos tikties kā ar pieredzējušiem profesionāļiem, tā ar iesācējiem
uzņēmējdarbības jomā.
Studenti un autore iesaka studiju procesu papildināt ar vieslekcijām par uzņēmējdarbību un ar to saistītiem
jautājumiem, kā arī palielināt to praktisko nodarbību un citu aktivitāšu skaitu, kuros viņi varēti izstrādāt biznesa
plānus un projektus, veidot „mācību uzņēmumus” un veikt citus uzņēmējspējas attīstošus praktiskus
uzdevumus.
8
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1.3. NORDPLUS programmas labās prakses piemēru ieviešana LLU
studiju kursos
Līga Paura, Dr.agr., asoc.prof., Irina Arhipova, Dr. sc. ing., prof.

Anotācija
NORDPLUS Augstākās izglītības programmas ietvaros LLU ITF mācībspēki izstrādā jaunas studiju kursu
programmas statistikas jomā, izmantojot atvērtā koda programmatūru un vidi R. Brīvās izvēles kursi tiek
izstrādāti angļu valodā un ir paredzēti maģistra studiju līmenim EF un LF studējošiem. NORDPLUS projekta
„Advantages of Free Software for Statistics Education” (Project HE-2012_1a-30371) ietvaros kolēģi no
Kopenhāgenas universitātes dalīsies ar savu pieredzi, lasot lekcijas „Applied Statistics with R” ITF
mācībspēkiem un doktorantiem.
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1.4. Svešvalodu apguves izaicinājumi un risinājumi LLU Eiropas
Savienības kontekstā
Inese Ozola, Dr.philol., doc., Daina Grasmane, Dr.paed., asoc.prof.

Anotācija
Svešvalodu apguves nepieciešamība un saturs izriet no tās mērķiem un uzdevumiem, kas saistīti galvenokārt
ar Eiropas Savienības (ES) darba tirgus prasībām. Tāpēc Valodu katedras svešvalodu apguves koncepcija
balstās ne tikai uz ES un Latvijas Republikas (LR) daudzvalodības politikas nostādnēm un Profesiju standartu
prasībām, bet arī uz studējošo, absolventu un darba devēju vajadzību izpēti, kā arī jaunākajām pedagoģijas un
lingvistikas atziņām par svešvalodu prasmēm kā topošo speciālistu profesionālās, sociālās, komunikatīvās un
starpkultūru kompetences komponentu. Rakstā analizēti pamatstudijās studējošo angļu valodas dažādo
zināšanu līmeņu iemesli, raksturotas ES svešvalodu zināšanu prasības universitātes beidzējiem, kā arī
apkopoti Valodu katedras veiktās aptaujas rezultāti par LLU apgūstamajām un darba tirgū nepieciešamajām
svešvalodu prasmēm
Ievads
ES dalībvalstu iedzīvotājiem vairāku valodu prasme ir kļuvusi par priekšnosacījumu pilnvērtīgam darbam,
kādas paver no robežām brīvais kopējais tirgus. Jau 1995. gadā Eiropas Komisija (EK) akcentēja, ka svarīgi
apgūt vismaz divas ES valodas papildus savai dzimtajai valodai. Daudzvalodīgi cilvēki apzinās, ka problēmas
iespējams risināt dažādos veidos atbilstoši daudzveidīgam valodu un kultūras mantojumam.
Situācija Latvijas un citu ES dalībvalstu tautsaimniecībā būtiski ietekmē arī Latvijas Lauksaimniecības
universitātes darbību. Saskaņā ar LLU Aktualizēto darbības stratēģiju 2010.-2016.g. plānošanas ciklam, viens
no tās mērķiem ir izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru. LLU Rīcībpolitikas mērķis ir sagatavot
konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un ES darba tirgum.
Tāpēc raksta mērķis ir iepazīstināt ar pamatstudijās studējošo svešvalodu prasmju un zināšanu līmeņu
izpētes rezultātiem un noskaidrot faktorus, kuri pamato svešvalodu padziļinātas apguves nepieciešamību
LLU. Pētījuma metodes bija ES un LR institūciju dokumentu izpēte, situācijas analīze un aptauja.
Pētījuma problēma
Kā zināms, Latvijā svešvalodu apguve sākas pamatskolā, turpinās vidusskolā un augstskolā. Mūsu valstī
neskaidrību izraisa fakts, ka centralizētā svešvalodas eksāmena vērtējuma simboli un līmeņu apraksti neatbilst
Eiropas Padomes definētajiem aprakstiem, kas doti dokumentā Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu
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apguvei (tālāk tekstā EKP). Latvijā izmanto simbolus A, B, C, D, E un F, kur ar burtu „A” apzīmē visaugstāko
līmeni. EKP valodu zināšanas arī vērtē sešos līmeņos, tie iedalās: A1, A2, B1, B2, C1 un C2. Ar „A1” apzīmē
zemāko līmeni, bet ar „C2” – augstāko. Svarīgi minēt, ka ES universitātes nosaka, ka studējošajiem
pamatstudiju laikā jāpilnveido svešvalodu zināšanas līdz B2 līmenim, bet maģistra studiju laikā – līdz C1
līmenim.
Kas attiecas uz studiju procesu LLU, galvenās grūtības moderno valodu apguvē ir šādas: 1) nevienlīdzīgais
svešvalodu prasmju vidējais līmenis, iestājoties LLU, 2) valodu apguvei LLU vairs nav tik draudzīgas vides kā
agrāk, 3) Valodu katedras mācībspēkiem trūkst IT prasmju strādāt ar jaunajiem sociālajiem medijiem,
4) studējošajiem nav pietiekoši attīstītas autonomās mācīšanās prasmes.
Valodu katedra ir aktualizējusi svešvalodu apguves mērķus un sasniedzamos rezultātus, pamatojoties uz
ES un LR daudzvalodības politikas nostādnēm un LR Profesiju Standartu prasībām, studējošo, absolventu un
darba devēju vajadzību izpēti, kā arī jaunākajām pedagoģijas un lingvistikas atziņām par svešvalodu prasmēm
kā topošo speciālistu profesionālās, sociālās, komunikatīvās un starpkultūru kompetences komponentu.
Profesionālās svešvalodas kurss veicina specialitāšu specifiskas terminoloģijas un komunikatīvo prasmju
apguvi, palīdz sagatavot pētījumu publikācijas un prezentācijas starptautiskām zinātniskām konferencēm.
Mācībspēki veic arī dažādas aktivitātes ārpus nodarbībām, kur studenti labprāt piedalās, lai pilnveidotu
starpkultūru kompetenci (Frankofonijas diena, Britu kultūras diena, Spāņu valodas diena, „Angļu klubs”).
Ikgadējā zinātniskā konference „Studenti ceļā uz zinātni” pulcē dalībniekus no vairāk nekā 15 valstīm.
Konferences mērķis – parādīt pētniecības rezultātus, dalīties pieredzē, dibināt starptautiskus kontaktus.
Pētījums un diskusija
2012.gada nogalē tika veikts pilotpētījums, lai noskaidrotu studējošo viedokļus par angļu valodas studiju
kursa lietderību, studiju procesa organizāciju un satura atbilstību studējošo karjeras vajadzībām. Tajā
piedalījās 153 otrā kursa studenti no LF, LIF, EF, MF un TF. Iegūtie dati liecina, ka 18% respondentu
vidusskolas centralizētā angļu valodas eksāmena novērtējums atbilda „D” līmenim, aptuveni pusei – „C”
līmenim, 23 % respondentu zināšanas – „B”, bet tikai 2% – augstākajam jeb „A” līmenim. Šādas atšķirīgas
zināšanas apgrūtina pilnvērtīgu valodas apguvi augstskolā.
Pārliecinošs vairākums sniedza pozitīvu vērtējumu jautājumā par nodarbību kvalitāti, norādot uz satura
saistību ar apgūstamo specialitāti, lietišķās komunikācijas un prezentācijas prasmju pilnveides iespējām. Tikai
neliela daļa (jeb 6%) respondentu sniedza negatīvu vērtējumu, kas saistīts galvenokārt ar studiju procesa
organizāciju. Vairākums (69%) respondentu uzskata, ka iegūtās zināšanas būs noderīgas viņu profesionālajā
darbībā. Tikai 8% no viņiem šajā jautājumā bija negatīvs viedoklis.
Ievērojams respondentu skaits (jeb 44%), atbalsta interneta resursu izmantošanas lietderību, akcentējot,
ka tie palīdzēs dažādot svešvalodas apguvi, ļaus papildināt zināšanas, būs papildus treniņš u.tml.
Respondenti, kuru viedoklis šajā jautājumā ir negatīvs (jeb 18%), dod priekšroku kontaktnodarbībām ar
pasniedzēju un darbam grupās, lai pilnveidotu runas, diskusiju, interviju prasmes, dažus māc bažas par IT
kaitīgo ietekmi uz veselību.
Turklāt respondenti novērtēja profesionālās svešvalodas kursā iekļauto angļu valodas funkciju, kā arī to
realizēšanai nepieciešamo prasmju nozīmīgumu. Vērtējumā tika izmantota skala no 1 līdz 5, kurā „5” – „ļoti
nozīmīgs”, bet „1” – „nenozīmīgs”.
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Iegūtie dati liecina, ka vairāk nekā puse respondentu (jeb 57%) par ļoti nozīmīgu uzskata nozares
terminoloģijas apguvi un lietojumu; apmēram 30% no viņiem – lietišķo saziņu, publiskās runas un prezentāciju
sagatavošanu, sava viedokļa aizstāvēšanu, profesionālās literatūras lasīšanu un tulkošanu, informācijas
atrašanu tekstā. Daļai respondentu (jeb 20%) ļoti nozīmīga ir arī lekciju un runu uztvere angļu valodā, lietišķās
sarakstes apguve un sadzīvē noderīgas sarunvalodas prasmju pilnveide. Tā kā ievērojamas respondentu
daļas gramatikas zināšanas ir zemā līmenī, arī gramatikas tematu atkārtošanu viņi vērtē kā ļoti nozīmīgu.
Pilotpētījumā iegūtie dati liecina par tendencēm angļu valodas apguvē LLU, ļauj konstatēt trūkumus un arī
pozitīvās iezīmes.
Tāpēc svešvalodu apguves koncepcijas attīstības galvenie uzdevumi LLU studiju pilnveides kontekstā ir:
1) saistīt moderno valodu apguvi ar nākotnē orientētām darba tirgus prasībām un vajadzībām, 2) sadarbībā ar
studiju programmu vadītājiem un darba devējiem pilnveidot studiju kursu saturu, tajā ietverot profesionālo,
sociālo un starpkultūru kompetenci; 3) pilnveidot svešvalodu apguvi, izmantojot interneta resursus un sociālos
tīklus, lai veicinātu mācībspēku un studējošo produktīvu sadarbību ar līdzīga profila ārvalstu augstskolām.

1.5. LLU studiju programmas Zemgales pašvaldību skatījumā
Baiba Rivža, Dr.habil.oec., prof., Rolands Broks, Augstākās izglītības padomes eksperts

Anotācija
Lai noskaidrotu pašvaldību viedokli par augstākās izglītības īstenošanas tendencēm reģionos un to, kādi
speciālisti reģionos ir nepieciešami un būs nepieciešami pēc 5 gadiem, Augstākās izglītības padomes (AIP)
īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (vienošanās/līguma Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001)
ietvaros ir veikta speciāla aptauja. Pašvaldības ir vērtējušas sadarbību ar augstākās izglītības institūcijām
(AII), sava reģiona augstskolu un koledžu nepieciešamību un darba kvalitāti.
Īpaša uzmanība ir veltīta pašvaldību sadarbības formām ar augstākās izglītības institūcijām un to attīstības
iespējām. Pašvaldību viedoklis par nepieciešamo speciālistu struktūru salīdzināts ar reģiona augstskolu
piedāvāto programmu klāstu.
Zemgales pašvaldības vērtējušas Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), Jēkabpils koledžu un Rīgas
Pedagoģijas un vadības akadēmijas (RPIVA), kā arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) filiāles Jēkabpilī
un Ozolniekos. Pašvaldību skatījumā LLU ir atzīta par lielu vērtību, ļoti nepieciešamu augstskolu tieši reģionā,
līdzās tam, ka LLU ir neaizstājama savu unikālo studiju programmu dēļ visā Latvijā, arī LLU studiju darba un
sadarbības kvalitāte ir augstu novērtēta. Pašvaldības uzsver vairākas sadarbības formas ar LLU – kopīgi
projekti, sadarbības līgumi, prakses vietas utt.
Ja salīdzina pieprasītākās profesijas pašvaldību skatījumā un LLU piedāvāto studiju programmu loku, tad
redzams, ka pašvaldību vajadzības lielākoties tiek apmierinātas, bet ir arī daudz kas pilnveidojams un
uzlabojams.
Ievads
AIP īsteno ESF projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes
paaugstināšanai” no 2011. gada 9. maija līdz 2013. gada 30. aprīlim. Pēc studiju virzienos sadalīto studiju
programmu izvērtējuma, kas noslēdzās 2012. gada vasaras sākumā, un starprezultātu iegūšanas projektā
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norit datu analīzes un galarezultātu izstrādes posms. Viens no darba virzieniem – noskaidrot pašvaldību
viedokli par augstāko izglītību katrā konkrētā reģionā.
Projekta ietvaros 2012. gada augustā 89 Latvijas pašvaldībām tika nosūtītas aptaujas anketas, lūdzot
pašvaldības atbildēt uz šādiem jautājumiem:
1. Lūdzam novērtēt pašvaldības sadarbību ar augstākās izglītības institūcijām Jūsu reģionā;
2. Lūdzam novērtēt reģionālo augstākās izglītības institūciju un to filiāļu, kā arī ārpus reģiona esošo
augstākās izglītības institūciju filiāļu pastāvēšanas nepieciešamību reģionā un to darbības kvalitāti;
3. Lūdzam atbildēt uz jautājumu par darbaspēka pieprasījuma potenciālajām izmaiņām pašvaldības
teritorijā;
4. Lūdzam sniegt priekšlikumus, kā uzlabot augstākās izglītības institūciju sadarbību ar pašvaldībām;
5. Lūdzam sniegt pašvaldību ieteikumus augstākās izglītības institūciju studiju kvalitātes pilnveidei.
Aptaujas mērķis tātad ir:
- iegūt informāciju par Latvijas pašvaldību sadarbību ar reģionālajām augstākās izglītības iestādēm;
- uzzināt pašvaldību viedokli par reģionālo AII un to filiāļu, kā arī ārpus reģiona esošo augstākās izglītības
institūciju filiāļu pastāvēšanas nepieciešamību;
- gūt priekšstatu par AII un to filiāļu darbību pašvaldību vērtējumā;
- iegūt informāciju par pašvaldību prognozētajām darbaspēka potenciālajām izmaiņām pašvaldības
teritorijā;
- apkopot pašvaldību priekšlikumus pašvaldību un AII sadarbības uzlabošanai;
- apkopot pašvaldību priekšlikumus AII darbības kvalitātes paaugstināšanai.
AIP projekta ietvaros ir saņēmusi (līdz 15.12.2012.) atbildes no 59 novadiem, kas veido 66 % no visiem
aptaujā iesaistītajiem novadiem.
Kurzemes reģionā atbildes ir snieguši 11 novadi no 20 aptaujātajiem novadiem, kas veido 55 % no reģionā
esošo novadu skaita.
Latgales reģionā atbildes ir snieguši 15 novadi no 21 aptaujātajiem novadiem, kas veido 71 % no reģionā
esošo novadu skaita.
Vidzemes reģionā atbildes ir snieguši 17 novadi no 26 aptaujātajiem novadiem, kas veido 65 % no reģionā
esošo novadu skaita.
Zemgales reģionā atbildes ir snieguši 16 novadi no 22 aptaujātajiem novadiem, kas veido 73 % no
reģionā esošo novadu skaita.
Ievērojot to, ka atbildes ir sniegusi lielākā daļa no aptaujātajām Latvijas pašvaldībām, minētās aptaujas
rezultātā iegūtie dati ir uzskatāmi par ticamiem un atspoguļo vairākuma Latvijas pašvaldību viedokli par
aptaujas anketā uzdotajiem jautājumiem.
Zemgales reģiona pašvaldību
1) sadarbība ar augstākās izglītības institūcijām reģionā:
Analizējot Zemgales reģionā aptaujāto un atbildes sniegušo pašvaldību atbildes, secināms, ka regulāri
sadarbības līgumi, kas liecina par intensīvu, ilgtermiņa reģiona pašvaldību un AII sadarbību, tiek īstenoti tikai
nelielā skaitā pašvaldību - Jelgavas pilsētā, Jelgavas un Jēkabpils novadā. Bauskas, Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Rundāles novada pašvaldības ir uzsvērušas, ka īsteno kopīgus projektus.
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Ievērojami lielāks pašvaldību skaits norāda, ka šādu ilgtermiņa sadarbību ar AII tās īsteno neregulāri,
kopumā piecas pašvaldības. Aknīstes, Dobeles un Jēkabpils novada pašvaldības norāda, ka šādu sadarbību
īsteno neregulāri.
Savukārt septiņas no aptaujātajām pašvaldībām savās atbildēs norāda, ka šādu sadarbības veidu nekad
nav īstenojušas; jāpiebilst, ka šīs septiņas pašvaldības raksturojas kā pašvaldības ar nelielu iedzīvotāju
skaitu.
Vairāk nekā puse no aptaujātajām pašvaldībām (deviņas no sešpadsmit aptaujātajām pašvaldībām)
norādīja, ka regulāri īsteno sadarbību studiju prakšu vietu nodrošināšanā.
Jelgavas pilsēta un Jēkabpils novads uzsver sadarbību AII attīstības dokumentu izstrādē.
2) nepieciešamība pēc speciālistiem:
Apkopojot Zemgales reģiona pašvaldību sniegtās atbildes par to, kādu studiju virzienu speciālisti,
potenciāli, būs nepieciešami attiecīgajā administratīvajā teritorijā, secināms, ka viena gada perspektīvā
pieprasītākie speciālisti būs: izglītības, pedagoģijas un sporta speciālisti, veselības aprūpes un sociālās
labklājības, viesnīcu, restorānu servisa un tūrisma speciālisti, kā arī informācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu
tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmu speciālisti.
Savukārt piecu gadu perspektīvā pieprasītākie būs: izglītības, pedagoģijas un sporta speciālisti, veselības
aprūpes speciālisti, veterinārmedicīnas un pārtikas higiēnas, viesnīcu, restorānu servisa un tūrisma speciālisti,
informācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmu speciālisti,
ekonomisti, enerģētiķi, elektronikas un automātikas speciālisti, materiālzinātņu un visu veidu ražošanas un
pārstrādes speciālisti, vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldības, kā arī lauksaimniecības
un zivsaimniecības speciālisti.
3) AII vērtējums:
Zemgales reģiona pašvaldības augstu vērtē Latvijas Lauksaimniecības universitātes nepieciešamību
reģionā. Tā 12 pašvaldības to vērtē kā ļoti nepieciešamu un 2 – kā nepieciešamu. Arī LLU darbības kvalitāte ir
augsti novērtēta.
4) priekšlikumi AII darbības kvalitātes uzlabošanai:
- organizēt studējošo prakses ne tikai pašvaldībās, bet arī pašvaldību teritorijā esošajos uzņēmumos;
- noteikt atlīdzību prakses vadītājiem;
- pārskatīt studiju programmas ar mērķi samazināt studiju teorētisko daļu, palielinot praktisko zināšanu
apguvi;
- pilnveidot studiju programmas atbilstoši darba tirgus attīstības tendencēm;
- studiju darbu temati atbilstoši lauku attīstībai;
- studiju saturā iekļaut reģionālo uzņēmumu un pašvaldības interesējošos jautājumus;
- ciešāka AII sadarbība ar karjeras konsultantiem; padziļināta svešvalodu apguve; AII pasniedzēju
tālākizglītība un stažēšanās ārzemēs;
- studiju satura izveidošana atbilstoši vietējā tirgus prasībām; sadarbība ar pašvaldībām nepieciešamo
speciālistu sagatavošanā;
- studiju programmu auditēšana, nodrošinot to kvalitāti; profesionālo kompetenču maksimāla apgūšana;
tuvošanās "izglītības izcilības" raksturojošiem kritērijiem;
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studiju kvalitatīvāka organizēšana; ilgtermiņa līgumi ar studiju prakšu organizētājiem; pasniedzēju
stingrāka praktikantu kontrole, apmeklējot tos prakses vietās.
5) ieteikumi pašvaldību un AII sadarbības uzlabošanai:
lielāka studiju prakšu vietu nodrošināšana pašvaldībās; aktīvāka pašvaldību informēšana par studējošiem
nepieciešamām prakses vietām;
intensīvāka sadarbība, īstenojot augstākās izglītības institūciju un pašvaldību kopīgus projektus;
AII pētnieciskās darbības piesaiste pašvaldību problēmu risināšanai;
AII pārstāvju ciešāka sadarbība ar vidējās un profesionālās izglītības iestādēm, tajā skaitā skolotāju
kompetenču pilnveidošanā, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, skolēnu praktisko un
laboratorijas darbu izstrādē, izmantojot AII materiāltehnisko bāzi, studējošo un skolēnu kopīgi pasākumi;
intensīvāka pašvaldību informēšana par norisēm AII;
AII pasniedzēju iesaiste pašvaldību attīstības plānošanā; kopīgas darba grupas;
studentu studiju darbu tematos ietverami pašvaldībām aktuāli jautājumi, studentu iesaiste pašvaldībām
aktuālo jautājumu izpētē, veikto pētījumu aprobācija pašvaldībās;
aktīvāka pasniedzēju iesaistīšanās mūžizglītības organizēšanā;
intensīvāka studentu un skolēnu sadarbība;
AII pasniedzēju biežākas vizītes skolās un studiju programmu prezentācijas;
informācijas sniegšana pašvaldībām par AII sagatavotajiem speciālistiem.

1.6. Dažādu jomu speciālistu savstarpējās izpratnes padziļināšana
sekmīgam darbam komandā
Vilnis Tomsons, Mg.paed., doc.

Anotācija
Komplicētu problēmu risināšanai nepieciešams daudzu jomu speciālistu darbs vienotā komandā.
Komandas darba efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, cik labi katrs komandas loceklis saprot "valodu", kurā
runā pārējie un cik labi katrs no viņiem spēj "tulkot" un formulēt savas idejas, priekšlikumus un uzdevumus
savam komandas biedram, kas pārstāv citu jomu. Piem., lai izveidotu labu programmatūru, programmētājam ir
jāsaprot tas, ko viņš gatavojas programmēt, bet jomas pārstāvim, kam programmatūra nepieciešama, ir jāprot
programmētājam saprotami („viņa jomas valodā”) izskaidrot savu vajadzību.
Lai šo ideju īstenotu, nepieciešams veidot studiju kursus (moduļus) katrai no LLU kompetences jomām,
kurās gatavojam speciālistus (lauksaimniecība, pārtika, veterinārmedicīna u.tml.), piem., Lauksaimniecības
pamati, 6 KP apjomā.
Ievads
Atnāk pie daktera vīrs ar uztūkušu ausi. Ārsts jautā: „Vai Jums
lapsene iedzēla?”. „Nē, nē”, atbild vīrs, „lapsen’ es pazīst’, tai ir
kupl’ ast’! Bet tā bij’ tād’ liel’ dzelten’ muš’.”
Vai bieži vien nav tā, ka dažādu jomu profesionāļi par citām
jomām runā līdzīgi kā anekdotē?

1.att. Iespējamā izpratne par citām jomām
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Problēmas


Trūkst izpratnes (nepietiekoša, virspusēja, fragmentēta) par citām jomām, kurās ir/būs jāstrādā,
sadarbojoties ar to speciālistiem (skat. 2.att.). Piem., topošajiem programmētājiem un IT speciālistiem būtu
nepieciešama praktiski visu LLU kompetences jomu pamatu izpratne. Tāpat kā „Programmēšana un IT
pamati” – visu LLU kompetences jomu studiju programmu studentiem;



Trūkst zināšanu, prasmju un kompetences uzņēmējdarbības uzsākšanai (uzņēmējdarbības likumdošana
un nodokļi, vienkāršās grāmatvedības pamati, uzņēmējdarbības un uzņēmumu veidi, to dibināšanas un
reģistrēšanas pamati un biznesa plānošana), piem., biznesa plāna sagatavošana kredīta saņemšanai
bankā, veterinārārstam atverot savu dzīvnieku klīniku. Nepieciešams, lai LLU absolventi būtu ne tikai
kompetenti darba ņēmēji, bet arī potenciāli darba devēji vai pašnodarbinātie.
Lauksaimnieks
Zināšanas, prasmes un
kompetence savā jomā
(lauksaimniecība)

Fragmentēta informācija
par programmēšanas un
IT būtību un iespējām

Programmētājs

Zināšanas, prasmes un
kompetence savā jomā
(programmēšana un IT)

Fragmentēta informācija
par lauksaimniecības
procesiem un vajadzībām

2.att. Studentu un speciālistu informācija par citām jomām šobrīd
Problēmas būtība un iespējamie risinājumi skaidroti izmantojot lauksaimniecības un IT jomas, taču līdzīgi
risinājumi ir nepieciešami arī citu LLU kompetences jomu studijās.
Iepazīstoties ar Lauksaimniecības (LF) un Informācijas tehnoloģiju (ITF) fakultātes dažu studiju programmu
studiju plāniem, var redzēt, ka LF vienā specializācijā „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” ir studiju kurss un
kursa darbs (kopā 5,5 KP) „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”, kuros ietverta daļa no iepriekš nosauktā, taču
nav atrodams temats, piem., par grāmatvedību.
ITF profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Programmēšana” ir kurss „Uzņēmējdarbības
pamati” (1,5 KP), kurā ir daļa no iepriekš minētā, taču, manuprāt, nepietiekoši. Akadēmiskās izglītības
bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” līdzīgu kursu nav.
Protams, studiju programmu apjoms ir ierobežots un to satura sadalījumu reglamentē LR Ministru Kabineta
noteikumi, profesijas standarts u.c. dokumenti, tāpēc ir jāmeklē vēl arī papildus iespējas paaugstināt topošo
speciālistu citu jomu izpratnes pakāpi un uzņēmējspējas.
Secinājumi
1) jānovērš informācijas fragmentētība, aizstājot to ar koncentrētu, sistematizētu pārskatu par darbības
jomu. Galvenā doma – iepazīstināt citu jomu speciālistus ar konkrētās jomas būtību un pamatiem, lai
nodrošinātu savstarpēju sapratni par otras puses problēmām un iespējām strādājot komandā;
2) sadarbojoties ar absolventiem un uzņēmējiem ir jāizstrādā uzņēmējdarbības pamatu studiju modulis un
lielākā daļa tā studiju ir jāvada profesionāļiem – uzņēmējiem.
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Savstarpēja izpratne par
vajadzībām un iespējām,
produktīvs dialogs,
efektīva sadarbība
Programmētājs

Lauksaimnieks

Zināšanas, prasmes
un kompetence
savā jomā
(programmēšana
un IT)

Zināšanas, prasmes
un kompetence
savā jomā
(lauksaimniecība)

Koncentrēta, sistematizēta
informācija un priekšstats
par programmēšanas un
IT būtību un iespējām

Koncentrēta, sistematizēta
informācija un priekšstats
par lauksaimniecības
procesiem un vajadzībām

3.att. Vēlamais stāvoklis speciālistu izpratnei par citām jomām
Īstenošanas iespējas
Katras jomas pamatu kursa/moduļa izstrādāšanai (saturs, metodes, studiju rezultāti utt.) būtu jāveido darba
grupa, kurā būtu studiju programmas direktors un jomas mācībspēki, iesaistot jomas profesionāļus un arī
profesionālās vidējās izglītības pedagogus.
Darba grupai:
 jāvienojas, kuru citu jomu pamatu moduļi būtu nepieciešami konkrētās studiju programmas studentiem (arī
jau strādājošajiem speciālistiem), cik lielā apjomā un kā tos iespējams īstenot;
 jāveic nesen (pirms 1-3 gadiem) un agrāk absolvējušo speciālistu aptauja par to, kas viņiem pietrūkst, lai,
piem., uzsāktu uzņēmējdarbību vai produktīvi sadarbotos ar citu jomu speciālistiem.
Jomas pamatu studiju kursa/moduļa apjomu varētu sadalīt vairākās daļās un īstenot, piem.:


profesionālās vidējās izglītības programmās;



LLU studiju programmās;



Studiju moduļi LLU Mūzžizglītības centrā (LLU MIC) kā e-studiju kursi vai studiju kursi ar e-studiju
atbalstu;



studiju kursā/praksē „Praktiskā lauku saimniecība” Vecaucē;



ITF Neklātienes programmēšanas skolā u.tml.
Būtu vēlams, ka jomas profesionāļi (darba devēji, profesionālās asociācijas) iesaistītos arī ar finansējumu,
lai nodrošinātu jomas pamatu kursa/moduļa pilnīgu vai daļēju īstenošanu ārpus studiju programmas, piem., ar
LLU MIC starpniecību.
Šos kursus/moduļus piedāvāt arī citu augstākās izglītības iestāžu studentiem. Kopā ar interesentiem, LLU
studentiem, absolventiem, jau strādājošajiem profesionāļiem (profesionālā pilnveide), tas nodrošinātu labāku
grupu komplektēšanu un rentabilitāti.
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Jomas pamatu studiju kursi/moduļu studiju izmaksas ārpus studiju programmas, studentiem pilnībā vai
daļēji varētu segt no kāda projekta un darba devēju finansiālas iesaistīšanās (arī izstrādē). Arī LLU
absolventiem varētu būt studiju maksas atlaides.
Uzlabot dažādu jomu topošo speciālistu izpratni par citām jomām, sadarbības kompetenci un reālu
sadarbību aktuālu problēmu risināšanā, iespējams, arī LLU studiju darbos (kursa darbos/projektos, studiju
projektos) un studiju noslēgumā, proti, paredzēt iespēju izstrādāt integrētus studiju noslēguma darbus (SND),
kurus kopīgi izstrādā un aizstāv dažādu studiju programmu studenti, katrs demonstrējot savas kvalifikācijas
(grāda) piešķiršanai nepieciešamos studiju rezultātus SND kopīgās problēmas risināšanā. Piem., topošais
lauksaimnieks izstrādā lauksaimniecības kultūras audzēšanas tehnoloģijas uzlabošanu, topošais
programmētājs – nepieciešamos IT risinājumus un programmatūru, bet ekonomikas studiju programmas
students – ekonomiskās efektivitātes aprēķinus utt.
Lai to īstenotu, nepieciešams:


izstrādāt integrēto (kolektīvo) SND prasības;



noskaidrot kā organizēt SND vadīšanu (trīs vadītāji vai viens vadītājs un konsultanti);



iesaistīto studiju programmu direktoru un mācībspēku (it īpaši SND vadītāju) sadarbība;



noskaidrot atbildi uz jautājumu - Cik daudz varētu būt tādu SND? Taču tas kļūst zināms aptuveni gadu
pirms aizstāvēšanas;



visu trīs studiju programmu studentiem nepieciešama visu trīs VPK kopīga sēde vienā datumā;



pārbaudīt, vai ārējie normatīvie dokumenti šādu pieeju neierobežo (referāta autoram šādi dokumenti
pagaidām nav zināmi);



grozīt iekšējos normatīvos dokumentus.
Komandas darba iestrādes izmantošana – pēc SND aizstāvēšanas (atkarībā no rezultāta) meklēt (arī ir
apmēram gads laika) un dot iespēju šai komandai turpināt darbu kopā, piem., biznesa inkubatorā.
Noslēgumā
Izpratnei un priekšstatam par jomām, ar kurām būs cieša sadarbība, uzņēmējspējām un sadarbības
kompetencei strādājot komandā, būtu jākļūst par vienu no studiju kvalitātes pilnveides virzieniem.

1.7. Jelgavas Tehnikuma un LLU sadarbības jomas
Janīna Rudzīte, Jelgavas Tehnikuma direktore
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Jautājumi diskusijai:
• Kādi ir LLU un pašvaldību, līdz šim vēl neizmantotie, sadarbības veidi?
• Kādā veidā un cik lielā apjomā būtu jāsniedz ieskats dažādās LLU kompetences jomās
studentiem/absolventiem, lai strādājot komandā uzlabotos šo jomu profesionāļu savstarpējā sapratne un
sadarbības efektivitāte?

1.8. Studiju literatūra – situācija un nākotnes iespējas
Aldis Kārkliņš, Dr. habil. agr., prof.

Kopsavilkums. Vai kvalitatīvas studijas iespējams nodrošināt bez atbilstošām, speciāli augstskolu studiju
programmām pieskaņotām mācību grāmatām un līdzekļiem? Varbūt tas nav nepieciešams, jo visapkārt ir
informācijas pārpilnība: INERNET, bibliotēkas fondi, datubāzes. Varbūt aprobežoties ar pasniedzēja lekciju
konspektiem un prezentāciju izdrukām? Varbūt vēl joprojām ekspluatēt vecās 1970. – 1980. gados izdotās
grāmatas? Varbūt veidot radikālu pāreju uz starptautiski izdotajām augstskolu mācību grāmatām, jo tas būtu
labs solis studiju internacionalizācijas ceļā. Kāda ir un kādai būtu jābūt LLU vienotai nostājai šajā jautājumā, jo
pašreizējais klusums, neiejaukšanās un stratēģijas trūkums var būt vēl viens sāpīgs pārmetums par aktuālo
tēmu – „Studiju kvalitāte”. Varbūt prātīgi būtu uzklausīt studējošo viedokli, veidojot atbilstošu aptauju? Ko tad
izmanto visbiežāk, kā tas apmierina, ko vēlētos redzēt un cik studenti ir ar mieru ieguldīt kvalitatīvas mācību
grāmatas iegādei. Papildus tam – augstskolas mācību grāmatas loma un nozīme ārpus studiju darba.
Pēdējos gados LLU, kā arī Latvijā kopumā, ir daudz paveikts studiju organizācijas un metodisko vadlīniju
izstrādes jomā. Pēc vienotiem standartiem tiek veidoti studiju programmu un studiju kursu programmu
apraksti, vienotā informācijas sistēmā sakopota svarīgākā informācija par jebkuru studiju kursu, kā arī
operatīvi atrodama cita, ar studijām saistīta informācija. Tas principā studējošiem nodrošina iespēju uzzināt,
kas un kādā veidā būtu jāapgūst noteiktā studiju posmā (semestrī, gadā, visā periodā līdz diploma ieguvei), ja
vien ir izprotamas īsās, standartizētās frāzes, kas raksturo studiju programmā un kursā sasniedzamos studiju
rezultātus, studiju kursa pamatojumu un mērķi, profesijas standartā iekļautās prasības un citas tamlīdzīgas
lietas. Arī kopējais uzstādījums augstskolai (studējošiem, mācību spēkiem) ir skaidrs – nodrošināt, lai izglītība
būtu konkurētspējīga ar citu augstskolu piedāvātajām programmām un absolvents būtu gatavs pilnvērtīgi
iekļauties Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. Mērķis, uzdevumi un vispārīgās norādes, kā to sasniegt ir
skaidri. Šo dokumentu izveidošanai, slīpēšanai un birokrātiskai saskaņošanai tiek veltītas lielas pūles.
Nākamais jautājums – kā to praktiski realizēt, lai formulētie mērķi daudzmaz saskanētu ar iegūto rezultātu? Šo
etapu varētu nosaukt par studiju tehnoloģiju. Tā sastāv no dažādām komponentēm, taču viena, par ko vēlos
diskutēt, ir studiju literatūra.
Informācijas avoti mums ir visapkārt. Kuri būtu tie, kam jābūt par galvenajiem studējot noteiktu kursu?
Atbilde it kā ir meklējama studiju kursa programmā, kā arī IS anotācijā sadaļā „Pamata mācību līdzekļi”.
Daudzveidība tur atrodama liela. Literatūras avoti „ar stāžu”, ražotājiem un pat amatierražotājiem paredzēti
izdevumi, noteiktu jautājumu risināšanas metodiska satura brošūras, normatīvā dokumentācija, lekciju
konspekti u.c. Kāds ieteiktais avots izceļo visus studiju līmeņus, sākot no tā, kura kods sākas ar vieninieku un
tad līdz pat doktorantūras augstumiem. Principā dažādība nav slikta lieta, ja vien ar šiem informācijas avotiem
mērķtiecīgi strādājot, tiktu sasniegts nepieciešamais zināšanu plašums un dziļums. Tāds, kas atbilst attiecīgā
studiju kursa statusam konkrētajā studiju programmā.

Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2013

21

Manuprāt, ir vērts aizdomāties, kā arī pavērtēt pieredzi, analizēt reālo situāciju, izdarīt atbilstošus
secinājumus, lai mērķtiecīgi veidotu LLU kopējo attieksmi pret studiju informatīvo nodrošinājumu un izstrādātu
vadlīnijas tā ilgtspējīgai attīstībai. Piemēram, vai studiju process var notikt un vai reāli notiek LLU deklarētajās
vadlīnijās atbilstošā kvalitātē, situācijā, kad jautājums par studiju informatīvo nodrošinājumu Universitātes
līmenī praktiski netiek skatīts un tā risināšana ir atstāta katra individuāla pasniedzēja ziņā. Pasakot to nedaudz
citādi, jautājums varētu būt šāds. Vai sagatavojot studiju kursu un palaižot to apritē atbilstošās studiju
programmās mēs uzstādām kādas minimālās prasības attiecībā uz mācību līdzekļu esamību un pieejamību,
vai arī nē? Kā tiek stimulēta mācību metodisko materiālu sagatavošana?
Visus informācijas avotus, kurus studējošie var izmantot studiju kursa apguvei atbilstoši programmas
prasībām, var iedalīt trīs kategorijās.
1. Mācību grāmatas
2. Mācību līdzekļi
3. Visi pārējie informācijas avoti, sākot no augsta līmeņa zinātniskām publikācijām līdz pat Web tīmekļa
reklāmas lapām.
Principā jau nebūtu atšķirības, kā zināšanas tiek iegūtas, taču ja vēlas kvalitāti (zināšanu plašumu,
dziļumu, noturību, efektīvu pielietošanas spēju), tad bez speciāli veidotiem materiāliem acīmredzot neiztikt. Tie
prioritārā secībā ir mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Tātad, neskatoties uz to, ka mūsdienu tehnoloģijas
ļauj operatīvi sagatavot un tiražēt (papīra formātā, elektroniski) dažādus, studiju darbā noderīgus materiālus –
metodikas, atsevišķas lekcijas, lekciju konspektus u.tml., tiem ir tikai papildfunkcija. Ja tiek izcelta pēdējo
loma, t.i., tie kļūst par galveno izziņas avotu, tad iepriekš uzskaitītos zināšanu kvalitātes kritērijus nesasniegt.
Manā skatījumā pēdējā laikā liktais uzsvars uz dažādu lekciju konspektu, lekciju prezentāciju izdruku,
kopsavilkumu tiražēšanu (papīra formātā un elektroniski) ir nevietā. Tas it kā tiek darīts ar mērķi atvieglot
informācijas pieejamību un uztveri, taču vairumā gadījumu studējošiem rada ilūziju, ka pārlasot cita autora (ne
paša) no teksta izceltās atsevišķās frāzes varēs gūt izpratni par jautājuma būtību, kopsakarībām, tā
pielietojumu. Ja no šīm pozīcijām skatāmies uz mācību grāmatu, tad tā ir kā kompromiss. No lielā informācijas
kopuma tajā tiek izkristalizēts tas apjoms (plašumā, dziļumā), ko nepieciešams apgūt studējošam, taču tajā ir
pietiekošā daudzumā diskusija, analīze, interpretācija, ilustrācija. Bieži vien tā visa iztrūkst gan tajos
informācijas avotos, kurus es attiecināju uz 3. kategoriju un arī visa veida lekciju prezentāciju materiālos.
Augstskolas mācību grāmatai ir vēl viena nozīmīga misija. Tā sistematizē zināšanas noteiktā zinātņu jomā
un kalpo par bāzi citu publikāciju veidošanai, profesionālās terminoloģijas attīstībai, atziņu interpretācijai
atbilstoši mūsdienu un mūsu vietējiem apstākļiem. Mēs dzīvojam strauja tehnoloģiskā un informatīvā progresa
laikmetā. Pārņemam pieredzi no dažādām ģeogrāfiskām vietām, dažādām zinātņu skolām. Tiek formulēti jauni
jēdzieni un radīti nebijuši produkti. Tiem visiem ir jādod sava interpretācija un jāatrod atbilstoši apzīmējumi
mūsu valodā. Tas nozīmē, ka kādam periodiski ir jāizveido apkopojuma darbs, kurā šāds attīstības posms
nozarē tiks atspoguļots, sistematizēts un vietējiem apstākļiem atbilstoši interpretēts. Tādējādi noteikta zinātņu
apakšnozare nemaz nevarētu pastāvēt un apmācība latviešu valodā tajā nevarētu tikt realizēta, ja šāda
izziņas avota trūkst. Vai otrādi, diezin vai var uzskatīt, ka apmācība notiek mūsdienu līmenī, ja valodā, kurā tā
tiek realizēta, nav atbilstošas mācību grāmatas.
Neviens jau arī neliedz to darbu darīt. Taču – uz kādiem noteikumiem. Tādiem, kādi pastāv brīvā tirgus
apstākļos. Uzraksti, atrodi finansējumu un proti realizēt! Tikai augstskolas mācību grāmata latviešu valodā
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nebūs izdevīgs tirgus produkts. Labāka situācija ir tajās jomās vai studiju programmās, kur apmācība notiek
vairākās augstskolās. Taču tā sauktajās unikālajās programmās, ar kurām mēs sevišķi lepojamies, mums
pašiem vien ir jātiek galā ar šo grūto jautājumu. Ja vēl pieskaita klāt to, ka augstskolas mācību grāmata netiks
pirkta masveidā (ražotāji, amatiernodarbes pārstāvji, citi interesanti), tad ekonomiskā puse kļūst vēl grūtāka un
pašatmaksāšanās – problemātiskāka. Arī izdotajai grāmatai realizācijas iespējas var būt ļoti sarežģītas, pat
neiespējamas, ja tās veidošanai ir izmantota kaut neliela daļiņa sabiedrisko līdzekļu. Tādējādi pat vienreiz
savāktā sponsoru nauda vairs atpakaļ pie autora neatnāk un to ieguldīt jaunas grāmatas veidošanā nav
iespējams.
Mācību grāmata ir augstskolas vizītkarte. Tai jābūt kvalitatīvai gan saturiski, gan arī noformējuma un
poligrāfiskā izpildījuma ziņā. Kāpēc mēs nežēlojam līdzekļus reklāmas bukletu un brošūru veidošanai? Tie
taču ir izdevumi – viendienīši! Uzskatām, ka tādējādi piesaistām sabiedrības uzmanību, veidojam atbilstošu
imidžu par LLU. Bet mācību grāmata? Tā varbūt būs apritē 10 un vairāk gadu. Tāpēc uzskatu, ka tās tapšanā,
neskaitot paša manuskripta izveidi, papildus ir vajadzīgi vēl trīs etapi – ārējie recenzenti, valodas redaktors un
profesionāls ilustrāciju veidotājs – grāmatas salicējs. Ja produkts būs saturiski adekvāts (dziļi zinātnisks un
profesionāli nevainojams), kā arī pievilcīgi noformēts, tad arī varēsim teikt, ka tas atspoguļo mūsu augstskolas
zinātnisko un organizatorisko kapacitāti.
Kā to realizēt. Ja cilvēks pretendē uz asociētā profesora vai profesora amatu – jau kādai mācību grāmatai
(mācību līdzeklim) ir jābūt publicētai. Taču LLU grāmatas veidošanu nevar attiecināt uz jomu – hobijs. Tam ir
jāparedz reāla niša darbalaikā, piemēram, slēdzot līgumu un piešķirot apmaksātu radošo atvaļinājumu.
Otrkārt, ir jāatrod veids, kā daļu tehnisko darbu (rediģēšana, maketēšana) varētu nodrošināt universitāte, bet
ne pats autors. Treškārt, tipogrāfijas izdevumi. LLU ir jābūt centralizētiem līdzekļiem to nodrošināšanai.
Grāmata kalpos ne jau vienas fakultātes studentiem un tā būs arī universitātes devums sabiedrībai – daļa no
deklarētās LLU misijas. Ceturtkārt, jāatrisina jautājums par šādi radītu grāmatu brīvu tirdzniecību. Maciņš ir
jāver vaļā arī studentiem (ja vien nevēlas izmantot lasītavas eksemplārus), taču ļoti svarīgi ir arī tas, lai šāda
grāmata pēc iespējas plašāk tiktu reklamēta un izplatīta ārpus LLU un tā būtu pieejama jebkuram
interesantam. Iegūtā nauda atgriežas atpakaļ jaunu grāmatu finansēšanai. Viss iepriekš teiktais ir vienlīdz
saistošs, vai nu mācību grāmata tiek veidota tradicionālajā formātā, vai arī kā E-grāmata. Var pētīt iespējamo
pieprasījumu un ražošanas izmaksu atšķirības, taču saturam un kvalitātei ir uzstādāmas identiskas prasības.
Kāda varētu būt alternatīva, ja šķiet, ka šāda piedāvātā shēma ir pārlieku sarežģīta un dārga? Izvēlēties
ārzemju mācību grāmatas? Pasaulē piedāvājums ir plašs un meistariski uzrakstītu grāmatu netrūkst. Tas arī
ļoti labi saskanētu ar mums pašlaik aktualizēto studiju internacionalizācijas jautājumu. Tikai tad ir jārēķinās ar
dažām problēmiņām. Pārlieku neiztirzājot, tās varētu būt šādas.
1. Studējošo valodas prasmes un spējas apgūt sarežģīto terminoloģiju, kā arī spēja pieskaņoties ārzemju
autoru izklāsta stilam.
2. Pietiekoši augstās izmaksas. Pašlaik studentam šķiet pārlieku dārga pat piedāvātā grāmata par 5 Ls, bet
ārzemju maksās vismaz 50 Ls.
3. Dabas zinātņu u.c. jomās grāmatas pamatā atspoguļos tos apstākļus un specifiku, kur dzīvo autors, kas
varbūt ir ļoti atšķirīgi salīdzinot ar Latviju.
4. Kā tiks veidota un attīstīta zinātnes un profesionālā terminoloģija latviešu valodā? Jau tagad ik pa brīdim
veidojas paradoksāla situācija, ka zinātniskos rakstos parādās aplikatori, harvesteri u.c. brīnumi, jo raugi,
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neviens tā arī nezinot, kā latviski nosaukt šīs ārzemēs veidotās mašīnas. Bet varbūt nākotnē izglītoti cilvēki
savā starpā runās tikai angliski? Zinātniskos rakstus, jau nu noteikti, neviens sevi cienošs un atzinības
punktus krājošs zinātnieks latviski vairs nepublicēs?
Noslēgumā vēlos uzsvērt. Man nav ne gatavas receptes, ne arī viennozīmīga priekšlikuma kā vajadzētu
rīkoties. Taču šis jautājums nav vienā dienā atrisināms, tāpēc LLU savlaicīgi ir jārosina diskusija, jāpēta
iespējamie attīstības virzieni un jānosprauž atbilstoša stratēģija. Kuru ceļu izvēlēties, tad tam arī
pieskaņosimies. Manuskripta gatavošana ilgst gadus, mani kā potenciālo autoru interesē, kas būs noslēgumā
– iespēja izdot, vai arī tā tas paliks manā atvilktnē.

1.9. Studentu aptaujas kā viens no studiju kvalitātes paaugstināšanas
aspektiem
Kaspars Vārtukapteinis, Dr.sc.ing., prof., Antoņina Čukure, Dr.sc.ing., doc.

Anotācija. Tehniskajā fakultātē ilgstoši tiek praktizētas studentu aptaujas. Jau 2005. gada pavasarī
fakultātē tika izveidota darba grupa studiju procesa kvalitātes vērtēšanas sistēmas izveidošanai. Par galveno
uzdevumu tika izvirzīts – pastiprināt mācībspēku un studentu motivāciju pilnveidot studiju procesu. 2005. gada
novembrī fakultātes Dome pieņēma lēmumu par obligātu studentu aptauju. Tika apstiprinātas divas aptaujas
veidlapas. Viena paredzēta mācībspēkiem, ar ko aptaujāt studentus studiju kursa noslēgumā, otra – studiju
programmu direktoriem, ar ko vienu reizi gadā aptaujāt pamatstudiju pilna laika 4. kursa un nepilna laika 5.
kursa studentus. Pēdējās aptaujas tiek praktizētas tūdaļ pēc bakalaura darbu aizstāvēšanas.
Bez minētajām aptaujām referāta autori jau ilglaicīgi un regulāri septembra mēnesī veic 1. un 2. kursa
studentu aptaujas. 1. kursa studentu aptauju galvenais mērķis ir noskaidrot studiju programmas izvēles
motivāciju, informācijas ieguves ceļus par studiju programmu, pirmos iespaidus par reģistrēšanos studijām un
dokumentu noformēšanu, kā arī pirmos iespaidus par studijām fakultātē. Otrā kursa aptaujas mērķis ir
noskaidrot studentu apmierinātību ar programmas izvēli un iespaidus no pirmā gada studijām.
Studiju kvalitāti nosaka un to varētu vērtēt trīs līmeņos: studiju programmas kvalitāte, studiju kursu
programmu kvalitāte un studiju kursu īstenošanas kvalitāte.
Studiju kvalitātes paaugstināšanas rezerves saskatām studiju kursu pasniegšanas kvalitātes vērtēšanā un
atgriezeniskās saites nodrošināšanā. Pie mums LLU konsekventi darbojas tikai viens izvērtēšanas posms,
proti, studentu sniegtais mācībspēku darba vērtējums aptaujās, kuras LLU Informācijas sistēmā (IS) katru
semestri organizē LLU Socioloģisko pētījumu grupa.
Studiju kvalitātes nodrošināšanas un paaugstināšanas nolūkā šo aptauju būtu lietderīgi papildināt ar citām
studentu aptaujām. Studentu aptauja ir būtisks atgriezeniskās saites elements. No aptaujām iespējams iegūt
ļoti vērtīgu un plašu informāciju.
2005. gada novembrī TF Dome pieņēma lēmumu par obligātu studentu aptauju un apstiprināja divas
aptaujas veidlapas. Viena veidlapa paredzēta mācībspēkiem, ar ko aptaujāt studentus studiju kursa vai tā
daļas noslēgumā. Aptaujas lapā ir četras sadaļas: students (5 jautājumi), kopvērtējums (4 jautājumi), lekcijas
un praktiskās nodarbības (10 jautājumi) un mācībspēks (3 jautājumi). Šī aptauja nodrošina atgriezenisko saiti,
kuru ievērtējot turpmākajā darbā, mācībspēkam ir iespēja pilnveidot galvenokārt kursa pasniegšanu, lai kurss
būtu iespējami uztveramāks studentiem, līdz ar to nodrošinot tā kvalitatīvāku apgūšanu.
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Otra aptaujas veidlapa ir studiju programmu direktoriem, ar ko vienu reizi gadā aptaujāt pamatstudiju pilna
laika 4. kursa un nepilna laika 5. kursa studentus. Aptaujas lapā ir 22 pamatjautājumi ar vēl 21
papildjautājumu. Aptaujā ir sešas sadaļas: programmas mērķis un uzdevumi, studiju saturs un organizācija (6
jautājumi), studiju kursu pasniegšana un zināšanu vērtēšana (5 jautājumi ar 10 precizējošiem
papildjautājumiem), studiju nodrošinājums un vadība (3 jautājumi ar 9 precizējošiem papildjautājumiem),
personāla un studentu zinātniskais darbs (3 jautājumi), kvalitātes nodrošinājums un vadība (4 jautājumi ar 2
papildjautājumiem). Šī aptauja tiek praktizēta tūdaļ pēc bakalaura darbu aizstāvēšanas.
Bez iepriekš minētajām aptaujām raksta autori jau 10 gadus praktizē 1. un 2. kursa studentu aptaujas. 1.
kursa studenti tiek aptaujāti septembra beigās ar mērķi uzzināt programmas izvēles motivāciju, attieksmi pret
reģistrēšanās procesu studijām un studentu pirmos iespaidus fakultātē. Aptaujā studentiem ir 8 jautājumi bez
atbilžu variantiem. Tālāk seko informācija par Lauksaimniecības inženierzinātnes pamatstudiju programmas
pirmā kursa aptaujas rezultātiem 2012. un 2010. (iekavās) gada septembra beigās. 2012. gada aptaujāti 72
pilna laika studenti, 2010. gadā – 69.
Kā būtiskākos argumentus nākamās profesijas izvēlē studenti minējuši labas darba perspektīvas – 52.4 %
(37.9 %), interesi par tehniku – 33.6 % (32.0 %), iepriekšējās izglītības turpināšanu – 4.0 % (7.8 %),
augstskolas tuvumu vecāku dzīvesvietai – 3.0 % (1.9 %), labas atsauksmes par fakultāti – 2.0 % (8.7 %).
Atbildes liecina, ka studenti saskata labas perspektīvas izvēlētajai specialitātei.
93.1 % (92.8 %) studentu pirmā studiju mēneša iespaidus atzinuši par pozitīviem. Starp pozitīvajiem
iespaidiem biežāk minēta patīkamā mācībspēku attieksme pret studentiem – 13.4 % (27.8 %), ārpusnodarbību
aktivitātes – 7.5 % (0.0), patīkami studiju biedri – 6.0 % (5.6 %). Bet ir arī daži kritiski novērojumi: 1. kursā nav
profesionālo priekšmetu (4.5 %); biežā staigāšana no fakultātes uz pili un atpakaļ; kāda mācībspēka
pieņemšanas laiks sakrīt ar citu nodarbību laiku, dienesta viesnīcā vecās gultas (līdz septembrim būs visas
nomainītas) un vēl daži. Bet ir arī ļoti atzinīgas atsauksmes: studijas ir izcilas, nodarbību grafiks saplānots ļoti
labi; ļoti labi sabalansētas mācības ar izklaidi, kas neļauj iegrimt pelēkā rutīnā, bet gan dod jaunus spēkus, tā
kā ģimenei ir zemnieku saimniecība, kurā aktīvi strādāju, ir labi, ka piektdienas ir brīvas, varu paspēt aizbraukt
uz mājām un pastrādāt; ļoti patīk kā tiek organizēts priekšnesums Azemitologam, cenšos palīdzēt ar savām
idejām un ieteikumiem (teicis students, kurš 2 gadus studējis citā LLU fakultātē); pašlaik šī augstskola, šķiet,
kā zināšanu jūra, līdz kuras dibenam ir tikuši tikai tie labākie; tagad droši varu teikt, ka LLU ir Latvijas labākā
universitāte!
2. kursa studentiem arī aptauja tiek veikta rudens semestrī, aptaujā cenšamies izzināt studentu
apmierinātību ar programmas izvēli un iespaidus par studijām 1. kursā. Aptaujā ir 6 jautājumi bez atbilžu
variantiem, 2012. gada oktobrī aptaujāti 44 Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās pamatstudiju
programmas pilna laika studenti un 18 Mašīnu projektēšanas un ražošanas profesionālās bakalaura
programmas pilna laika studenti. Tālāk sniegta aptaujas rezultātu neliela analīze.
Pirmais jautājums – vai nav mainījušās domas par specialitātes izvēli? 93.2 % Lauksaimniecības
inženierzinātnes studenti un 83.3 % Mašīnu projektēšanas programmas (turpmāk informācija par Mašīnu
projektēšanas programmu iekavās) studentu ir pārliecināti par izvēles pareizību, bet 6.8 % (16.7 %) studentu
sākuši šaubīties par izvēles pareizību. Šajā kontekstā ar studentiem ir lietderīgi pārrunāt, jo pārrunājot, nereti
šie šaubu brīži ir īslaicīgi.
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Informācija par sekmēm pirmajā kursā parādīja, ka tikai vienam studentam ir parāds par pavasara sesiju.
62.9 % studentu savas sekmes vērtē kā labas, 33.9 % atzīts, ka sekmes varētu būt labākas.
Studiju kursu, kas padodas vieglāk, spektrs ir diezgan plašs un tas nekādus satraukumus nerada. Citādi ir
ar informāciju par studiju kursiem, kas rada grūtības. 53.2 % studentu atzinuši, ka lielākās grūtības sagādā
matemātika, 51.6 % - fizika, 40.3 % - teorētiskā mehānika. Jāpiebilst, ka studenti savās atbildēs minējuši
vairākus priekšmetus, tādēļ summā ir vairāk par 100 %. Komentāros par grūtību iemesliem izskan vairāki
viedokļi. Studentu komentāri (neuzrādot studiju kursu): liels apjoms, mazs lekciju skaits; nācās meklēt
privātskolotāju, jo konsultācijās lielas rindas un grūti tikt pie mācībspēka; daudzas lietas grūti izprast; grūtības
rada tādi studiju kursi, kuros sadarboties ar pasniedzēju, nevar izveidot savstarpēju sapratni; nevar saprast
vērtēšanas kritērijus un netiek uzrādīti pašu darbi, nezinām, ko un kā esam nepareizi darījuši; viss notiek
haotiski un nesaprotami; praktiskie darbi neiet kopā ar lekcijām; grūti uztvert informāciju; mazā laikā jāapgūst
daudzas tēmas. Pēc šīs informācijas rodas pārdomas divos virzienos. Pirmkārt, pārdomājama ir studiju kursa
saturiskā apjoma atbilstība tam atvēlētajam laika limitam. Otrkārt, ja mācībspēks regulāri aptaujātu studentus
par paša pasniegto kursu, tad absolūtais vairumam no pašreizējiem studentu komentāriem droši vien vairs
nebūtu vietas, liela daļa šķēršļu būtu novērsta. Studentu vērtējumi par konkrētiem studiju kursiem tiek nosūtīti
attiecīgo katedru/institūtu vadītājiem informācijai un rīcībai. Jāatzīmē gan, ka ir arī šādi studentu vērtējumi: ja
pats esi visu izdarījis laikā, tad ar visām grūtībām var tikt galā, grūtības rada slinkums; nav grūtu priekšmetu, ir
tikai mācībspēki, ar kuriem vieglāk vai grūtāk sastrādāties un saprasties.

1.10. Augstākās izglītības kvalitāte - kādi ir kritēriji?
Viesturs Rozenbergs, Dr. sc. ing., doc., Ērika Rozenberga, Visikuma muižas fonds

Anotācija
Ievads. Pēdējās izmaiņas Augstskolu likumā un vairāku MK noteikumu nomaiņa vēsta par politisko
neapmierinātību ar esošo situāciju augstākajā izglītībā. Vai šodien noteiktie kvalitātes kritēriji būs spēkā arī
pēc trim gadiem? Ko ES saprot ar terminu terciārā izglītība?
Pētījuma metode. Internetā organizēta neanonīma noteiktam lietotāju lokam pieejama diskusija par
augstākās izglītības kvalitāti. Diskusijā piedalās dažādu nozaru uzņēmumu amatpersonas, kurām ir tiesības
rīkoties ar bankas kontu.
Iegūtie rezultāti. Ir zudusi atšķirība starp prasībām arodizglītībai un augstākajai izglītībai – no abām tiek
prasīti patstāvīgi domājoši profesionāļi. Vissliktākās atsauksmes ir par vispārējo komerczinību, vadības un
uzņēmējdarbības specialitātēm, kurās neapgūst noteiktu profesiju vai sevi nepilnveido noteiktā
tautsaimniecības virzienā.
Ievads
Pēdējo divu gadu izmaiņas Augstskolu likumā, kas nosaka, ka vismaz pieciem procentiem mācībspēka
jābūt bijušajiem Eiropas Savienības ārvalstu pasniedzējiem, kā arī precizē mūsu pasniedzēju atlaišanas
kārtību, un grozījumi Izglītības likumā, kas atcēluši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu.
Augstākās izglītības padomes (AIP) norādēs augstākās izglītības programmu vērtēšanai kā rokasgrāmata tiek
ieteikts izdevums (Rokasgrāmata, 2005), kurā atslēgas vārds ir nevis studijas, bet apmācība; savukārt AIP
mājas lapā ir virkne MK noteikumu, kuri sen jau ir zaudējuši spēku. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju
polemika (IZM) pauž likumā neparedzētu funkciju realizāciju, piemēram, apvienot augstskolas, bet, publiskajā
telpā runājot par augstākās izglītības un mācībspēku kvalitāti, netiek runāts par izpildvarai deleģētajām
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funkcijām – esošo MK noteikumu maiņu likumu atļautajās robežās. Piemēram, daži, no kuriem nav mainīti
vairāk kā desmit gadus. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums nosaka termina „apmācība”
lietošanu pretstatā citos likumos lietotajam „izglītība”. 2012. gada aprīlī Bukarestē ir pieņemts uz visām 47
dalībvalstīm attiecināms lēmums par Eiropas augstākās izglītības telpas konsolidāciju (www.aic.lv), kurš
atšķirībā no citiem dokumentiem un līdzīgi kā Lēvenes un Budapeštas – Vīnes ministru komunikē, nav tulkots
latviski. Šajos dokumentos ir tiešas norādes uz Eiropas augstākās izglītības telpas konsolidāciju.
Metodika
Interneta vietnē tika izveidota diskusija par augstākās izglītības kvalitāti, kurā varēja piedalīties dažādu
nozaru amatpersonas, kurām ir tiesības rīkoties ar uzņēmuma bankas kontu. Diskusija neanonīma – pārējiem
lietotājiem bija redzams vārds, uzvārds, uzņēmums, kuru pārstāv un ieņemamais amats.
Analizējot šīs diskusijas rezultātus, ir ņemta vērā arī personīgā refleksija un diskusijas ar studentiem par
darba tirgus jautājumiem pēdējo divu gadu sociālpolitisko notikumu kontekstā.
Rezultāti un diskusija
Kvalitātes definīcijas ir daudz un dažādas. Tā kā šī pētījuma autoru pamatprofesijas ir saistītas ar pārtikas
jomu, tad kvalitātes jēdziens tiek skatīts caur Pārtikas aprites uzraudzības likuma prizmu. Šī likuma pirmā
panta trešā daļa nosaka, ka kvalitāte ir īpašību kopums, kas nodrošina atbilstību:
1) patērētāja vajadzībām;
2) konkrētām normatīvo aktu prasībām.
Ja ilgus gadus darbojas gan AIP, gan IZM un viss it kā notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad paliek
atklāts jautājums par atbilstību patērētāja vajadzībām. Izglītība, t.sk. augstākā, ir tirgus prece un par to kāds
maksā – patērētājs vai valsts dotāciju veidā, pašvaldība vai ES budžets. Jautājums ir – ko tad vēlas
patērētājs?
Galvenās atziņas no diskusijas:
1) nav pieļaujama situācija, ka jaunietis, kas pēc vidusskolas atnāk uz augstskolu, nomācās četrus vai pat vairāk
gadus un neiegūst profesiju;
2) pārāk maz praktiskās apmācības un pārāk daudz teorijas;
3) atsevišķas MBA programmas ir ļoti zemā līmenī, jo nav pasniedzēju ar pieredzi starptautisku korporāciju vadībā;
4) augstākā izglītība ir prece, par kuru tiek maksāta nauda; izdotā nauda ir jāatpelna pēc iespējas īsākā laikā;
5) nav atšķirību prasībās pret vidējo profesionālo un augstāko izglītību – no abām tiek prasīts savā profesijā patstāvīgi
strādāt spējīgs speciālists.
6) sabiedrībā valda nostalģija pēc padomju laika izglītības.

Izvērstāka analīze par šīm 6 galvenajām problēmām šādās sešās rindkopās.
1. No ilgtspējas viedokļa, kas bija studiju virzienu izvērtēšanas viens no stūrakmeņiem, būtiski ir saprast,
kādas būs kvalitātes prasības pēc trim, pieciem un vairāk gadiem. Iepriekšminētā problēma – ir augstākā
izglītība, bet nav specialitātes – ir radusies ne tikai ieviešot akadēmiskā bakalaura grādu, bet arī uzliekot
stingrus finansējuma sadalījuma un programmu apstiprināšanas noteikumus, atsevišķās specialitātēs slogu
uzliek arī datorprogrammu licenču cenas. Ir virkne studiju programmu, kur pēdējo divdesmit gadu izmaiņas
ir nevis modernizācija – pāreja no rasējamā dēļa uz automatizētu projektēšanu, bet specialitātes
reducēšanu uz uzņēmējdarbību un vadību, kur izmaksas ir daudz zemākas un pieprasījums pēc studiju
vietām – lielāks. Doto situāciju radīja arī ievērojamās pārmaiņas valsts pārvaldē – daudz kur tika ieviests
nosacījums par augstākās izglītības nepieciešamību, neņemot vērā ieņemamajam amatam nepieciešamās
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zināšanas un prasmes. Strauja darba tirgus izmaiņa sākās ar 2008.gadu, kad finanšu krīzes iespaidā tika
atlaisti darbinieki ne tikai no valsts, bet arī no privātā sektora. Šajā brīdī parādījās atklāsme, ka nav apgūta
nekāda profesija. Uz šī fona Eiropā sākās rosība un 23.04.2008 tika pieņemts Eiropas Parlamenta un
padomes ieteikums 2008/C 111/01/EK, kam sekoja rīcība Latvijā - 02.12.2008 tika pieņemti MK not. nr.
990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, kura pamatā ir 1997. gada UNESCO Statistikas institūta
izstrādāts dokuments ISCED, kas tiek atjaunots un pilnveidots ik pēc dažiem gadiem – pēdējā publicētā ir
2011. gada versija (ISCED, 2011). Šīs peripetijas saistītas ar pieprasījumu pēc specialitātes, ko parāda arī
pētījuma diskusija.
2. Diskusijas dalībnieki ir norādījuši, ka par maz ir praktisko apmācību un par daudz ir teorijas. Šī doma
saskan ar politiskajos dokumentos pausto nostāju un kopējo jau 1999. gadā aizsāktā Boloņas procesa un
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras mūžizglītībai kopīgo ideju – pēc iespējas īsākā laikā radīt
konkurētspējīgu darbaspēku, kas pēc būtības vistiešāk atbilst tehnikuma tipa izglītībai, vai 2-2,5 gadu
arodizglītībai. Reālajā dzīvē šī izglītība ilgu laiku ir bijusi noniecināta, jo arī sabiedrība kopumā pieprasīja
augstākās izglītības diplomu, kaut vai koledžas. Savukārt pašlaik koledžas līmeņa programmas ir pārāk
3. Biznesa vadības administrācijas izglītības programmas tiek vērtētas ļoti zemu salīdzinājumā ar
rietumvalstīs iegūstamo izglītību šajā jomā. Pārējās izglītības programmās nav vērojams tik krass pretstats
kvalitātes vērtējumā. Kā iemesls tiek minēts pasniedzēju personiskās pieredzes trūkums lielu starptautisku
kompāniju vadībā. Ļoti iespējams, ka mūsu cilvēki šo programmu pārvērtē, to uzskatot par ko ļoti modernu
un elitāru, lai arī šī tipa izglītībai jau ir 105 gadus ilga vēsture (www.hbs.edu).
4. Kritiska situācija, kas jo sevišķi ir saasinājusies pēckrīzes periodā, ir sagaidāmais atalgojums pēc
pavadītajiem gadiem augstskolas solā un iespēja ar to atpelnīt studiju maksu. Nepatīkama situācija, kas
iezīmējās diskusijā, ir specialitātēs - pirmsskolas izglītības skolotājs, skolas sociālais pedagogs un citas
specialitātes, - kurās cilvēkus ar esošo kvalifikāciju un dzīves un darba pieredzi no jauna izdoti normatīvie
akti piespiež mācīties; tiek izveidoti jauni amati, kas vēlāk tiek likvidēti un tamlīdzīgas situācijas. Kritiku par
to saņem visa augstākās izglītības sistēma.
5. Nereti politikas izstrādes dokumentācijā vairs netiek lietots termins augstākā izglītība, bet terciārā izglītība
– universitātes, tehniskās augstskolas, koledžas, tehnikuma, arodskolas un citu izglītības veidu
apvienojums. Terciārā izglītība tiek saukta arī par pēcvidusskolas profesionālo izglītību. Problēmas rada
birokrātiskās procedūras, piemēram, attiecīgas zināšanas un prasmes apguvušam studentam pēc otrā vai
trešā kursa iegūt sertifikātu, apliecību vai cita veida atzītu dokumentu, kas apliecina jaunā speciālista spēju
veikt noteiktu darbu.
6. Vairāki diskusijas dalībnieki norādīja uz izglītības sistēmas sagraušanu, kas ir notikusi pēdējo divdesmit
gadu laikā. Tika norādīts uz vairākiem iegūtiem diplomiem, bet nespēju veikt uzticētos pienākumus. Darba
devējiem nav skaidrs, kādas zināšanas un prasmes var sagaidīt no bakalaura un kādas no maģistra. LLU
diskusijā ne reizi netika pieminēta, kas norāda uz neitrālu attieksmi šī pētījuma kontekstā.
Secinājumi un priekšlikumi
1. Galvenais kvalitātes kritērijs – iegūstamā profesija pēc studiju beigām. Ja studijas beidz kā bakalaurs,
būtu ieteicams iegūt vismaz vienu, vēlams – vairākas, papildus profesijas, piemēram, traktortehnikas
vadītājs, sertificēts kādas jomas speciālists, pavārs, bērnu aukle, floriste un citas specialitātes.
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2. Turpmākajos gados būs jārisina jautājums par pašreizējās 3 ciklu augstākās izglītības pārkārtošanu.
Atsevišķās specialitātēs šis princips pēc būtības tiek apiets jau šodien.
3. Akadēmiskie maģistri sabiedrības gaidās tiek pielīdzināti nevis pētniekiem, bet inženieriem, ekonomistiem
u.c., bet pietrūkst praktiskā darba iemaņu. Nepieciešama profesionalizācija.
Literatūra
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izdevējs „Sapņu sala”, 2005. - 125 lpp.

Jautājumi diskusijai:
• Mācību grāmatas loma un nozīme studijās un ārpus studijām?
• Kā aktivizēt studentus piedalīties aptaujās par studiju kursiem un mācībspēkiem semestra beigās?
• Kā reaģēt uz komentāriem par mācībspēku vērtēšanu LLU portālā?
• Kā pastiprināt studentu aptaujas rezultātu ietekmi uz studiju kursiem un mācībspēka darbu?
• Kas ir studiju kvalitāte?
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2. Laureāti
Jau tradicionāli konferences noslēgumā tika paziņotas aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā, skaitot
punktus par līdzdalību un panākumiem 2012.gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursā, par
piedalīšanos (papildus punkti par referātiem) 2012.gada mācību metodiskajā konferencē un aktivitātēm
(mācībspēku un studējošo darbību skaits) studiju kursos e-studiju vidē (2011./2012.s.g. pavasara un
2012./2013.s.g. rudens semestrī), kā arī noskaidrotas konferences dalībnieku simpātijas ieguvušās
akadēmiskās struktūrvienības par 2012. gadā sagatavotajiem studiju materiāliem.

2.1. Aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā
1. vieta Datoru sistēmu katedra
2. vieta Agrobiotehnoloģijas institūts
3. vieta Valodu katedra

2.2. Akadēmiskās struktūrvienības – konferences dalībnieku simpātijas
1. vieta Agrobiotehnoloģijas institūts (16 balsošanas taloni)
Pārtikas tehnoloģijas katedra (11 balsošanas taloni)
Izglītības un mājsaimniecības institūts (8 balsošanas taloni)

30

Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2013

