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Pārskatā lietotie saīsinājumi

ES — Eiropas Savienība
IZM — Izglītības un zinātnes ministrija
LIAA — Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LU — Latvijas Universitāte
MK — Ministru kabinets
RPIVA — Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
STEM — Science, Technology, Engineering and Mathematics
  (eksaktās zinātnes — zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes, matemātika)
VIAA — Valsts Izglītības attīstības aģentūra
VID — Valsts Ieņēmumu dienests
VUPP — vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās
WoS — Web of Science
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1 REKTORA PRIEKŠVĀRDS

2017. gads Latvijas Universitātei ir bijis augstiem 
panākumiem bagāts – Latvijas Universitāte ir kļuvusi par 
lielāko augstākās izglītības iestādi Latvijā, pirmkārt, stu-
dentu skaita ziņā, pārsniedzot 15 500 studentu slieksni, 
otrkārt, sākot darbu astoņās reģionālajās filiālēs un 
pirmoreiz nodrošinot kvalitatīvu augstāko izglītību visos 
Latvijas novados.
Augstā izglītības kvalitāte, akadēmiskā reputācija un 
spēcīgās tradīcijas novērtētas gan vietējā, gan starp-
tautiskā mērogā. Latvijas Universitāte prestižajā reģiona 
universitāšu reitingā QS University Rankings: EECA 2018 

ieņem 44. vietu un ir vienīgā Latvijas augstskola, kas 
iekļuvusi TOP 50. Savukārt Latvijas darba devēji tieši 
Latvijas Universitātes studiju programmas atzinuši par 
visveiksmīgāko sākumu ceļā uz augstiem panākumiem 
gan dzīvē, gan karjerā. 
Šie panākumi nebūtu iespējami bez mūsu lielākās vēr-
tības – mūsu cilvēkiem, Latvijas Universitātes darbinie-
kiem, kuri ar savu profesionalitāti un augstajām darb-
spējām visus nospraustos mērķus un ieceres materializē 
gan izglītotos un profesionālos studentos, gan atzītās 
studiju programmās, gan modernā studiju vidē, zinātnes 
atklājumos, inovācijās un citviet.
Gada pārskats un tajā apkopotie dati ir lielisks atspē-
riena punkts nākamajam gadam, un pie sasniegtā Latvi-
jas Universitāte nedomā apstāties. Latvijas Universitātes 
mērķis arvien ir 2020. gadā kļūt par vienu no vadošajām 
zinātnes universitātēm Baltijas reģionā, kas sagatavo 
un piesaista augsta līmeņa zinātniekus, kuri ar saviem 
atklājumiem spētu sekmēt gan Latvijas sabiedrības, gan 
valsts kopējo izaugsmi – Latvijas Universitātes vadugunis 
kopš 1919. gada.
Latvijas Universitāte ir izcila vieta studijām, drošs atspē-
riena punkts veiksmīgai karjeras attīstībai un turklāt top 
par vismodernāko universitāti.

Latvijas Universitātes rektors
Indriķis Muižnieks
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2 PAR LATVIJAS UNIVERSITĀTI

LU ir viens no valsts ekonomiskās attīstības 
stūrakmeņiem — tā ir lielākā plaša profila universitāte 
Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības 
sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas 
izaugsmē. LU studē ap 30% valsts augstskolās 
studējošo, kas ir 18% no visiem studentiem Latvijā.

LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju 
centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitā-
rajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz 
dažāda veida un līmeņa augstākās izglītības iespējas 
kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. LU ir izšķiroša 
loma sabiedrības akadēmisko tradīciju, tautsaimniecī-
bas, izglītības, vides un veselības aizsardzības, latviešu 
valodas un kultūras attīstībā — LU viedoklis ir būtisks 
lēmumu pieņemšanā valsts pārvaldes procesā.
LU koncentrē spēkus, lai nodrošinātu investēto resursu 
augstu atdevi, ilgtspējīgu un videi draudzīgu resursu 

izmantošanu, attīstītu savas zinātniskās izcilības nišas, 
veidotu starpnozaru un pārnozaru pētījumiem un 
studijām atvērtas struktūras. LU attīstās kā moderna 
akadēmiska institūcija, kas nodrošina vidi un infrastruk-
tūru izciliem sasniegumiem pētniecībā, studijās un 
jaunradē.
LU uzdevums ir modernizēt un piemērot studiju vajadzī-
bām zinātniskā darba vidi, tāpēc tā aktīvi turpina attīstīt 
savu infrastruktūru. 2017. gadā blakus Dabas mājai 
Torņakalnā tika uzsākta otrās Akadēmiskā centra ēkas — 
Zinātņu mājas — būvniecība. Jau 2021. gadā Akadēmis-
kajā centrā tiks koncentrētas teju visas LU struktūrvie-
nības, un tas kļūs par lielāko un modernāko zinātņu un 
studiju centru Ziemeļeiropā. 
LU mērķis ir 2020. gadā kļūt par vienu no vadošajām 
zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un ieņemt 
atzītu vietu starp Eiropas universitātēm kā starptau-
tiski atzītai Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes 
universitātei.
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3 DATU APKOPOJUMS 

2014 2015 2016 2017

Kopējais studentu skaits 14 020 10 926 12 413 15 500

1. līmeņa studiju programmās 
un bakalaura studiju 

programmās pamatstudijās
8258 8760 10 776

Maģistra studiju programmās
maģistrantūrā

2766 2632 3583

Doktora studiju programmās
doktorantūrā

435 1021 1141

Ārzemju studentu skaits 543 556 567 751

% no visiem studentiem 3,8% 5,0% 4,5% 4,8%

Absolventu skaits 3675 3052 3092 2833

Studiju programmu skaits 132 127 127 151

Vieta QS World University 
Rankings

#701.+ #701.+ #701.+ 651.—700.

Vieta QS University Rankings: 
EECA

46. 44.

Vieta QS Graduate Employability 
Ranking

251.—300.

Zinātnisko publikāciju skaits 901 1862 1246 1747

LU darbinieku skaits 2789 2714 2873 3175

Akadēmiskais personāls 822 1046 1445 1541

Vispārējais personāls 1967 1668 1428 1634

FINANSES, tūkst. EUR

Ieņēmumi 67 824 64 888 59 592 71 243

Izdevumi 61 493 86 853 53 088 61 597

Aktīvi 118 167 136 675 136 463 142 634



8

4 STRUKTŪRVIENĪBAS UN  
 PADOTĪBĀ ESOŠĀS IESTĀDES

Fakultātes
 1. Bioloģijas fakultāte
 2. Datorikas fakultāte
 3. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
 4. Fizikas un matemātikas fakultāte
 5. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 6. Humanitāro zinātņu fakultāte
 7. Juridiskā fakultāte
 8. Ķīmijas fakultāte
 9. Medicīnas fakultāte
 10. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 11. Sociālo zinātņu fakultāte
 12. Teoloģijas fakultāte
 13. Vēstures un filozofijas fakultāte

Zinātniskie institūti
 1. LU Astronomijas institūts
 2. LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 3. LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
 4. LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas 

institūts
 5. LU Ķīmiskās fizikas institūts
 6. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
 7. LU Bioloģijas institūts
 8. LU Filozofijas un socioloģijas institūts
 9. LU Fizikas institūts
10.  LU Latviešu valodas institūts
 11. LU Latvijas vēstures institūts
 12. LU Materiālu mehānikas institūts
 13. LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Studiju centri
 1. Dzimtes studiju centrs
 2. Eiropas un sabiedrības attīstības studiju 

akadēmiskais centrs
 3. Ģimenes veselības un izglītības centrs
 4. Jūdaikas studiju centrs
 5. Pirmsstudiju mācību centrs

 6. Diasporas un migrācijas pētījumu centrs
 7. Indijas studiju un kultūras centrs
 8. Komplementārās medicīnas centrs
 9. LU centrs Konfūcija institūts
 10. Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Citas struktūrvienības
 1. LU Administrācija
 2. LU Bibliotēka
 3. LU Akadēmiskā bibliotēka
 4. LU Akadēmiskais apgāds
 5. LU Botāniskais dārzs
 6. LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs
 7. Studentu padomes birojs
 8. LU Sporta servisa centrs
 9. Rezidentūras attīstības pro gramma

Filiāles 
 1. Alūksnes filiāle
 2. Bauskas filiāle
 3. Cēsu filiāle
 4. Jēkabpils filiāle
 5. Kuldīgas filiāle
 6. Madonas filiāle
 7. Tukuma filiāle
 8. Ventspils filiāle

Padotībā esošās iestādes
 1. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 2. LU P. Stradiņa medicīnas koledža
 3. LU Rīgas Medicīnas koledža

Konsolidējamās iestādes
 1. LU Cietvielu fizikas institūts
 2. LU Matemātikas un informātikas institūts
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Senāts

Satversmes 
sapulce

Akadēmiskā 
šķīrējtiesa

Citas 
struktūrvienības

Prorektors 
sociālo un 

tiesību zinātņu 
jomā  

Jānis Ikstens

Prorektore 
humanitāro un 

izglītības zinātņu 
jomā  

Ina Druviete

Prorektors 
eksakto, dzīvības 

un medicīnas 
zinātņu jomā 
Valdis Segliņš

Kanclere
Ilze Kūka

Administrācijas 
vadītājs 

Ansis Grantiņš

Rektora biroja 
vadītāja

Baiba Broka

Departamenti 
un servisi

Rektora 
birojs

Struktūrvienības 
atbilstoši rektora 

vietnieku 
kompetencei

Rektora 
vietnieki

Stratēģijas
padome

Studiju programmu 
kvalitātes vērtēšanas 
komisija

Zinātniskie 
institūti

Centri

Fakultātes

Rektors 
Indriķis Muižnieks

Koleģiālās padomdevēju institūcijas

Padomnieku
konvents

Zinātņu
padomes

5 LATVIJAS UNIVERSITĀTES STRUKTŪRA 
 2017. GADĀ
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6.3. VADĪBA 2017. GADĀ

LU vadības darbības mērķis ir nodrošināt LU attīstību. LU vadība izstrādā vienotu LU stratēģiju, darbības politiku, 
taktiku un pārvaldības principu, kā arī izvēlas tehnikas un metodes, lai nospraustos mērķus sasniegtu. LU vadība 
garantē LU stabilu darbību, attīstību un misijas izpildi. 

Rektors
Indriķis Muižnieks 
Dr. habil. biol., profesors

6 LATVIJAS UNIVERSITĀTES PĀRVALDĪBA

LU galvenās lēmējinstitūcijas ir Satversmes sapulce, Senāts un Rektors.

6.1. SATVERSMES SAPULCE

LU Satversmes sapulce ir LU pastāvīgā personāla 
pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības 
institūcija un lēmējinstitūcija, kas tiesīga izskatīt un izlemt 
LU darbības un attīstības pamatjautājumus. 
LU Satversmes sapulcē ir 300 dalībnieki — 
200 akadēmiskā personāla pārstāvji, 75 studentu 
pārstāvji un 25 vispārējā personāla pārstāvji, kuri tiek 
ievēlēti uz trim gadiem. 

6.2. SENĀTS

LU Senāts ir LU personāla koleģiāla vadības institūcija 
un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, 
kuri regulē visas LU darbības sfēras, izņemot tos, kuri ar 
LU Satversmi nodoti LU Satversmes sapulces pārziņā.
LU Senātā ir 47 senatori — 38 akadēmiskā personāla 
pārstāvji un 2 vispārējā personāla pārstāvji, kurus uz trim 
gadiem ievēlē LU Satversmes sapulce, un 10 studentu 
pārstāvji, kurus ievēlē LU Studentu padome. 
LU Senātā darbojas patstāvīgās komisijas — Stratēģiskā 
komisija, Akadēmiskā komisija un Finanšu un budžeta 
komisija.
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Prorektore humanitāro un 
izglītības zinātņu jomā
Ina Druviete 
Dr. habil. philol., profesore

Prorektors eksakto, dzīvības un 
medicīnas zinātņu jomā 
Valdis Segliņš  
Dr. geol., profesors

Prorektors sociālo un tiesību 
zinātņu jomā  
Jānis Ikstens  
Dr. sc. pol., profesors

Kanclere  
Ilze Kūka

Administrācijas vadītājs  
Ansis Grantiņš

Rektora biroja vadītāja 
Baiba Broka

Rektora vietniece 
infrastruktūras attīstības 
jautājumos 
p. i. Edīte Megne

Rektora vietniece digitālās 
sabiedrības jautājumos 
Signe Bāliņa 
Dr. oec., profesore

Rektora vietnieks studentu un 
sociālajos jautājumos 
Jānis Stonis
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7 STRATĒĢIJA, DARBĪBAS VIRZIENI 
 UN SASNIEGTAIS

7.1. STRATĒĢIJA, MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS

LU stratēģijas pamatā ir LU vīzija — 2020. gadā kļūt 
par vienu no vadošajām zinātnes universitātēm 
Baltijas reģionā un ieņemt atzītu vietu starp Eiropas un 
pasaules pētniecības un inovāciju centriem.

Stratēģijā noteiktie attīstības virzieni

Augstākā izglītība

Internacionalizācija Pētniecība

Sadarbība
Resursu un rezultātu 

pārvaldība

Augstākās izglītības attīstība
• Latvijas un ES darba tirgus prasībām atbilstošu 

cilvēkresursu sagatavošana
• Izglītības internacionalizācija
• Studiju darbības efektivitātes paaugstināšana
• Akadēmiskā personāla ataudze un kapacitātes 

paaugstināšana

Pētniecības kapacitātes un konkurētspējas 
attīstība
• Zinātniskās izcilības paaugstināšana
• Pētniecības internacionalizācija
• Zināšanu bāzes paplašināšana un tehnoloģiju 

pārnese

Vīzija
• LU 2020. gadā ir viena no vadošajām zinātnes 

universitātēm Baltijas reģionā un ieņem atzītu vietu 
starp Eiropas universitātēm.

• LU zinātniskais potenciāls dod ieguldījumu Latvijas 
tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Misija
• LU veicina Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, 

garantē studentiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko 
izglītību un profesionālās prasmes, kā arī attīstīties 
zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades darbā. 

• LU rūpējas par studentu un darbinieku profesionālo 
un radošo spēju izaugsmi, vienojot studijas un pēt-
niecību, klasiskās universitātes tradīcijas un dinamisku 
attīstību, kalpojot sabiedrībai un nesot Latvijas vārdu 
pasaulē. 

• LU sagatavo mācībspēkus arī citām augstskolām 
un skolām, kā arī speciālistus valsts pārvaldei un 
pašvaldībām. 

• LU uztur un veido nacionālas nozīmes kolekcijas.

Vērtības
• Cilvēki
• Izcilība
• Akadēmiskā brīvība
• Akadēmiskā kultūra
• Atbildība par savu darbību sabiedrības un valsts 

priekšā
• Atvērtība un cieņa pret dažādību



13

LU stratēģisko mērķu karte
Sa

d
ar

b
īb

a,
 in

te
rn

ac
io

na
liz

āc
ija

V
ir

zi
en

i
Studijas Pētniecība Resursu un rezultātu vadība

STEM un citi specializācijas 
virzieni

Eksaktās zinātnes 
Medicīnas un dzīvības zinātnes
Humanitārās un izglītības 
zinātnes
Sociālās zinātnes un tiesības

Cilvēkresursi Izglītības un 
pētniecības 
infrastruktūra

Resursu un 
rezultātu 
pārvaldība

M
ēr

ķi

• Darba tirgus 
piepra-
sījumam 
atbilstošu 
cilvēkre-
sursu saga-
tavošana

• Studiju pie-
dāvājuma 
diversifikā-
cija

• Konkurēt-
spēja

• Izglītības 
eksports

• Studiju 
darbības 
efektivitātes 
paaugstinā-
šana

• Zinātniskās 
izcilības 
paaugstinā-
šana

• Starptautiskā 
konkurēt-
spēja

• Zināšanu 
bāzes papla-
šināšana taut-
saimniecības 
un sabiedrī-
bas vajadzību 
nodrošinā-
šanai

• Zināšanu 
pārvaldība

• Atjaunotne

• Kapacitātes 
paaugstinā-
šana

• Karjeras 
izaugsme

• Mobilitāte

• Pētniecības 
un studiju 
spektra 
paplašinā-
šana

• Jauni stu-
diju virzieni

• Atvērta 
pieeja

• Resursu 
efektīva 
pārvaldība

• Finanšu 
avotu diver-
sifikācija

• Risku vadība

• Rezultātu 
izpildes 
kontrole

R
ez

ul
tā

ti

• Jaunas 
STEM 
pro grammas

• Izglītības 
kvalitāte: 
21. gad-
simta pras-
mes, iesaiste 
pētniecībā

• Kvalifikāciju/
grādu iegu-
vušo per-
sonu skaita 
pieaugums 

• Kopīgas 
studiju 
pro grammas

• Pro grammas 
ES valodās

• Ārvalstu 
studenti

• Personāla/
studentu 
atbalsta 
sistēmas

• Publikācijas 
SCOPUS, 
WoS

• Zinātniskie 
raksti: citēša-
nas indekss 
> 50%

• Publikācijas 
ar ārvalstu 
līdzautoriem

• Projekti ES 
pētniecības 
un inovāciju 
atbalsta 
programmās

• Jaunu 
produktu 
prototipi

• Tehnoloģiju 
tiesības: zinā-
tība, patenti, 
sertifikāti, 
autortiesī-
bas u. c.

• Tehnoloģiju 
pārnese: inte-
lektuālā īpa-
šuma licences 
līgumi

• Zinātniskā 
personāla 
skaita 
pieaugums

• Personāla 
atjaunotne: 
jauno 
zinātnieku 
piesaiste LU

• Personāla 
atbalsta 
sistēmas 
izveide

• Ārvalstu 
docētāju 
īpatsvara 
pieaugums

• Atvērta 
pieeja

• Starptautiski 
inovāciju 
centri

• Jauni 
uzņēmumi 
spin-off, 
spin-up

• Maksimāla 
noslodze

• Pētniecības 
rezultātu 
pieejamība

• ES un 
pasaules 
līmenī 
konkurēt-
spējīga un 
atpazīstama 
universitāte

• Finansiālā 
ilgtspēja

• Investīciju 
atdeve
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7.2. PAVEIKTAIS 2017. GADĀ

Būtiskākie LU sasniegumi 2017. gadā

2017. gadā tika apstiprināta LU Attīstības stratēģija 
2016.—2020. gadam un saskaņota ar nozaru asociācijām 
un IZM, nosakot 86 rezultatīvos rādītājus. 
Lai nodrošinātu, ka LU stratēģijā noteikto rezultatīvo 
rādītāju sistēma darbojas arī praksē, 2017. gadā tika 
uzsākta pastāvīga LU stratēģijas rezultatīvo rādītāju 
monitorēšana, kas ļauj mērīt sasniegtos rezultātus. 
LU stratēģijā ir noteiktas 7 darbības rādītāju jomas 
(bibliometriskie, cilvēkresursu, finanšu, starptautiskās 
sadarbības, sadarbības ar sabiedrību, zināšanu pārneses 
un studiju rādītāji), kas nodrošina visaptverošu priekš-
statu par paveikto LU kopumā. 

Bibliometriskie rādītāji
Bibliometrisko rādītāju mērķis ir apkopot individuālo 
pētnieku, LU struktūrvienību, zinātņu nozaru vai LU 
kopējos rādītājus, lai salīdzinātu publikāciju skaitu un 
kvalitāti. Sadarbībā ar fakultātēm un institūtiem tika 
noteikti publikāciju rezultatīvie rādītāji. 2017. gadā WoS 
un Scopus datubāzē publikāciju skaits salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu audzis par 70%. Detalizētāks izklāsts 
lasāms sadaļā “Zinātne un pētniecība”.

Cilvēkresursu rādītāji
2017. gadā izveidota mūsdienīga LU darba aizsardzī-
bas sistēma un izstrādāts Vispārējā personāla darba 
samaksas nolikums. Tā mērķis ir nodrošināt organizāci-
jas iekšējo taisnīgumu, viena līmeņa amatiem nosakot 
salīdzināmu un līdzsvarotu darba samaksu, kā arī atalgot 
darbiniekus atbilstoši kvalifikācijai, atbildībai, personis-
kajam ieguldījumam un darba rezultātiem.
Tāpat 2017. gadā uzsākta centralizēta akadēmiskā un 
zinātniskā personāla angļu valodas zināšanu pārbaude 
un apmācības. Plānots, ka turpmāk katru gadu par 
7% pieaugs akadēmiskais personāls, kas paaugstinājis 
svešvalodu prasmes. 

Finanšu rādītāji
2017. gadā LU vadība pastiprināja finanšu analītikas 
funkcijas, lai nodrošinātu atbalstu stratēģisko lēmumu 
pieņemšanai atbilstoši LU izvirzītajiem mērķiem. 
2017. gadā Eiropas Investīciju banka LU piešķīra 30 mil-
jonus eiro LU Akadēmiskā centra attīstībai. Vislielāko 
finansējumu pētniecībai, kas pārsniedz vienu miljonu 
eiro, piesaistījušas šādas struktūrvienības: Fizikas un 

matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Fizikas 
institūts. Privātā sektora finansējumu visvairāk piesaistījis 
Fizikas institūts (218 000 eiro), savukārt vislielāko ārval-
stu finansējumu piesaistījis Atomfizikas un spektroskopi-
jas institūts, pārsniedzot vienu miljonu eiro.

Starptautiskās sadarbības rādītāji
2017. gadā par 8% palielinājusies LU studentu mobi-
litāte uz ārvalstīm un ārvalstu studentu skaits LU, kā arī 
salīdzinājumā ar 2016. gadu par 30% pieaugusi ārvalstu 
personāla mobilitāte uz LU, 2017. gadā LU notikušas 
25 starptautiskas zinātniskās konferences.

Sadarbības ar sabiedrību rādītāji
2017. gadā noslēgti 27 efektīvās sadarbības pētniecības 
projekti, kurus LU īsteno kopā ar komercsabiedrībām, 
biedrībām un nodibinājumiem. Īstenoti vairāk nekā 
80 līgumpētījumi, palielinot ieņēmumus par 30%. Pie-
audzis arī sadarbības partneru-komersantu skaits. Katru 
gadu palielinās LU personāla dalība valsts pārvaldes un 
konsultatīvajās institūcijās — 2017. gadā tajās bija iesais-
tīti 287 LU darbinieki. 

 
Zināšanu pārneses rādītāji
LU intelektuālā īpašuma portfelī 2017. gadā bija 
25 spēkā esoši Latvijas patenti (LU vienīgā īpašniece) 
un 9 spēkā esoši Eiropas patenti. 2017. gadā Eiropas 
Patentu organizācija LU apstiprināja divus jaunus Eiropas 
patentus Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtam 
un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei. Turpinās 
zinātnes komercializācija un jaunu, inovatīvu produktu 
izstrāde. Darbu aktīvi turpina LU sadarbības portāls 
www.sadarbiba.lu.lv

Studiju rādītāji
2007. gadā studentu skaits ir palielinājies. Vislielākais 
studentu pieaugums — par 60% — bija Medicīnas fakul-
tātē. Nodrošināta sekmīga RPIVA integrācija LU, palieli-
nājies studentu skaits un atgūts Latvijas lielākās universi-
tātes statuss, sasniedzot 15 500 studentu. 
Uzsākta 7 jaunu STEM studiju programmu izstrāde, 
piemēram, 2017. gadā izstrādāta studiju pro grammas 
koncepcija “Biotehnoloģija un bioinženierija” sadarbībā 
ar Rīgas Tehnisko universitāti.
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Lai mazinātu birokrātiju un pārietu uz procesu digita-
lizāciju, LU katru gadu ievieš jaunus e-pakalpojumus. 
2017. gadā tika ieviesta elektroniskā pieteikšanās vien-
reizējām stipendijām.

Citi nozīmīgi darbi
2017. gadā LU tika uzsākts darbs pie LU grafiskās iden-
titātes pilnveides, gaidot Universitātes 100. dzimšanas 
dienu 2019. gadā.

Pakāpeniski tiek ieviesta elektroniskā dokumentu aprite 
un vienkāršotas iekšējās administratīvās procedūras. Plā-
nots, ka tuvākajā nākotnē dokumentu aprite LU iekšienē 
tiks pilnībā digitalizēta.
2017. gadā uzsākts darbs pie Zinātniskas darbības atbal-
sta kārtības, kas no 2018. gada zinātniskajam personā-
lam sniegs atbalstu dalībai starptautiskos pasākumos, 
zinātnisko rakstu publicēšanā, starptautisko projektu 
pieteikumu sagatavošanā, zinātnisko pasākumu orga-
nizēšanā LU un zinātniskās darbības attīstības projektu 
īstenošanā.
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8 SASNIEGUMI 

8.1. REITINGI

Starptautiskie universitāšu reitingi sarindo augstākās izglītības iestādes pēc dažādiem akadēmiskajiem kritērijiem. 
Reitingi ir universitāšu kvalitātes mērs — tas ļauj aplūkot sasniegtos rezultātus iepretim citu Latvijas un pasaules 
augstskolu sasniegumiem, izvērtēt rezultātus un izvirzīt jaunus mērķus. LU starptautiskajos reitingos jau vairākus gadus 
ieņem augstas pozīcijas starp Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

LU ierindojas starp 2,7% visprestižāko pasaules 
augstskolu
Jūnijā publiskotajos QS World University Ranking datos 
LU ierindojusies starp prestižākajām pasaules augst-
skolām — vērtēšanas sistēmas veidotāji norāda, ka LU 
atrodas labāko 2,7% pasaules augstskolu vidū aptuveni 
26 000 izglītības iestāžu konkurencē.
“LU reitingā pakāpusies augstāk, palielinot darba devēju 
reputācijas rādītājus, akadēmiskās vides reputācijas 
rādītājus, kā arī Universitātes atpazīstamību starptau-
tisko studentu vidū. Attīstība notiek arī citās universi-
tātēs, kurām pieejamais valsts atbalsts ir krietni vai pat 
nesalīdzināmi lielāks nekā LU,” atzīst LU rektors profe-
sors Indriķis Muižnieks.
Būtiski, ka reitinga uzlabošanās ir gājusi kopsolī ar 
LU absolventu nodarbinātības rādītājiem. Saskaņā 
ar VID datiem 96% visu LU augstākā līmeņa studiju 

programmu absolventu ir atraduši darbu gada laikā pēc 
diploma saņemšanas.

LU vienīgā no Latvijas ierindojas starp 
1,5% prestižāko reģiona valstu universitāšu 
LU ieņem 44. vietu un ir vienīgā Latvijas augstskola, kas 
iekļuvusi reitinga QS University Rankings: EECA 2018 
TOP 50. Reitings veidots, ņemot vērā vairākus indikato-
rus, no kuriem visbūtiskākie bija akadēmiskā reputācija 
un universitātes reputācija darba devēju vidū. Vērtētas 
tika 2938 augstskolas. 
Kāpiens par trim vietām salīdzinājumā ar pērno gadu 
atspoguļo LU veikto reformu veiksmīgus rezultātus, 
attiecīgi ir pieaudzis ārzemju pasniedzēju skaits, arvien 
lielāku īpatsvaru iegūst personāls ar doktora grādu, 
uzlabojas reputācija akadēmiskajā un darba devēju 
vidē.

8.2. DARBA DEVĒJU VĒRTĒJUMS

8.2.1. AUGSTS VĒRTĒJUMS VIETĒJĀ 
MĒROGĀ

Jau sesto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija un 
karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju visvairāk 
ieteikto studiju programmu un izglītības iestāžu TOP, kas 
sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt 
izvēlēto profesiju.
Par darba devēju visaugstāk novērtēto studiju 
programmu 2017. gadā kļuva LU bakalaura studiju 

pro gramma “Datorzinātnes”. Tā saņēma 145 darba 
devēju ieteikumus.
Datorikas studiju pro grammas ir vienīgās Latvijā, kas 
ieguvušas Eiropas kvalitātes zīmi Euro-Inf Quality Label, 
kas apliecina studiju programmu kvalitāti un spēju kon-
kurēt ar citu Eiropas augstskolu studiju programmām. 
Darba devēji augstu vērtē LU studiju pro grammas — 
ieteikto programmu TOP 10 visvairāk ir LU studiju 
pro grammu. 8. vietā — Sociālo zinātņu fakultātes pro-
gramma “Komunikācijas zinātne”, 9. vietā — Biznesa, 
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LU profesors kvantu fiziķis un matemātiķis Andris Ambainis atzīts par 
Eiropas Gada cilvēku Latvijā 

Savā uzrunā profesors Ambainis uzsver, ka sabiedrības atbalsts viņam sniedz 
spēku un motivāciju strādāt Latvijā. Zinātnes laukā viņš ir bijis aktīvs pēdējos 
10 gadus. 

Uzvarētājs tika noskaidrots iedzīvotāju balsojumā. Savas balsis par Ambaini 
cilvēki pamatojuši dažādi, piemēram, sakot, ka viņš ir izcils zinātnieks, kurš 
iedvesmo un stiprina pārliecību, ka Latvija var. Kāds cits norādījis, ka zinātne 
un pētniecība ir viena no Eiropas Savienības visvairāk izceltajām jomām, ko 
visas dalībvalstis aicinātas attīstīt, un Ambainis ir spilgts piemērs, ka zinātne 
liek Latvijas vārdam izskanēt visā pasaulē. 

Profesoram Andrejam Plakanam pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis

Profesora Plakana ilggadējo sadarbību ar pētniekiem Latvijā un LU kolēģi 
vērtē kā neatsverami nozīmīgu un intelektuāli bagātinošu. 

“Andrejs Plakans ir viens no profesionāli sekmīgākajiem latviešu 
vēsturniekiem Rietumos. Viņa angliski publicētās grāmatas par latviešu un 
Baltijas tautu vēsturi ir bijušas noderīgas daudziem ārzemju vēsturniekiem, 
kuriem nepieciešamas zināšanas par sarežģīto Latvijas un Baltijas valstu 
vēsturi,” profesora ieguldījumu vērtē LU Latvijas vēstures institūta direktors 
un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Guntis Zemītis. 

8.3. APBALVOJUMI

LU un tās darbinieki 2017. gadā var lepoties ar vairākiem augsta līmeņa un nozīmes apbalvojumiem.

vadības un ekonomikas fakultātes pro gramma “Vadības 
zinības”, 10. vietā — Juridiskās fakultātes pro gramma 
“Tiesību zinātnes”.
LU maģistrantūras absolventi var lepoties ar lielāku 
algu
LU maģistra grāda ieguvēji vidēji saņem par 40% lielāku 
algu nekā bakalauri — tā liecina VID dati par LU absol-
ventu darba samaksu. 
“Tas liecina, ka LU maģistra grādu ieguvušie acīmredzot 
ieņem dažāda līmeņa vadītāju amatus, kamēr bakalauri 
lielākoties strādā izpildītāju līmenī vai daļlaikā, jo turpina 
studēt,” uzsver LU rektors profesors I. Muižnieks.
Pēc rektora domām, maģistrantūra ir nepieciešamais 
studiju posms pilna apjoma augstākās izglītības iegūša-
nai — tā sniedz iespējas specializēties un pilnīgāk iepazīt 
kādas zinātnes apakšnozares jaunākos sasniegumus, gūt 
zinātniskā darba iemaņas un intelektuālo gandarījumu 
par tā rezultātiem, kā arī ļauj precīzāk saskaņot studenta 
intereses ar darba tirgus pieprasījumu.

8.2.2. AUGSTS VĒRTĒJUMS STARPTAUTISKĀ 
MĒROGĀ

LU spēj sagatavot augsti kvalificētus, radošus un sekmī-
gus speciālistus, ko novērtē arī darba devēji. 2017. gadā 
LU iekļuva QS Graduate Employability Ranking 2018 rei-
tingā, šajā universitāšu grupā ieņemot 251.—300. vietu.
Augstskolas reitingā izvērtētas pēc pieciem kritērijiem: 
augstskolas reputācija darba devēju vidū, absolventu 
sniegums, augstskolas sadarbība ar darba devējiem, 
studentu saskarsme un sadarbība ar uzņēmējiem, kā arī 
absolventu nodarbinātība. 
LU visaugstāko novērtējumu guvusi absolventu nodarbi-
nātības un absolventu sasniegumu jomā.
LU domā par to, kā jau studiju laikā studentus iesaistīt 
darba tirgū, gan piedāvājot prakses vietas, gan aicinot 
viespasniedzējus no profesionālām aprindām. Salīdzinā-
jumā ar Skandināvijas reģionu LU ir lielāks prakšu skaits 
uz 100 pasniedzējiem.
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LU Bioloģijas fakultātes profesoram Īzakam Rašalam piešķirts  
Triju Zvaigžņu ordenis

Dr. habil. biol. Īzakam Rašalam, LU Bioloģijas fakultātes profesoram, 
LU Bioloģijas institūta vadošajam pētniekam un Vides ģenētikas laboratorijas 
vadītājam, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, Latvijas ģenētiķu un 
selekcionāru biedrības vadītājam, piešķirts IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.

Profesors Rašals aktīvi piedalās Latvijas zinātnes dzīves organizēšanā, 
gan iesaistoties dažādu zinātnisku un profesionālu biedrību darbā, gan 
organizējot zinātniskās konferences un simpozijus.

Latvijas Universitātes emeritētajai profesorei 
Skaidrītei Lasmanei piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

Dr. phil. Skaidrītei Lasmanei, LU emeritētajai profesorei, LU Sociālo zinātņu 
fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošajai pētniecei, piešķirts 
IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, un profesore iecelta par ordeņa virsnieci.

Profesori Lasmani raksturo intelekts, īpašs akadēmiskais cēlums, izsmalcināta 
sievišķība un elegance, par profesori saka viņas kolēģe — zinātniskā sekretāre 
Laura Ardava.

Profesors Edgars Sūna saņēmis Valtera Capa balvu 

Profesors Sūna ir viens no izcilākajiem jaunās paaudzes zinātniekiem Baltijas 
valstīs. Balva E. Sūnam piešķirta par izcilu ieguldījumu jaunu zāļu vielu 
radīšanā un starptautiski nozīmīgiem izgudrojumiem to sintēzes metožu 
pilnveidošanā.

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas jeb WIPO datubāzē atrodami 
vairāk nekā 100 reģistrēti izgudrojumi, kuru autors vai līdzautors viņš ir 
kopīgi ar Eiropas valstu un ASV kolēģiem. Izgudrojumi attiecas uz dažādām 
medicīnas ķīmijas jomām — gan uz jaunu zāļvielu radīšanu, gan arī uz 
modernāku un ekonomiskāku zāļvielu sintēzes metožu izstrādi. 

LU Medicīnas fakultātes profesors Gustavs Latkovskis atzīts par  
Gada docētāju medicīnā

Latvijas Ārstu biedrības pasniegtās “Gada balvas medicīnā 2016” nominācijā 
“Gada docētājs medicīnā” uzvarējis kardiologs Gustavs Latkovskis, 
LU Medicīnas fakultātes prodekāns un Internās medicīnas katedras profesors.

Uzvarētāju nominācijā “Gada docētājs medicīnā” noteica medicīnas studentu 
balsojums, un profesors Latkovskis ieguva visvairāk balsu.
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LU profesore Ieva Kalniņa saņem Atzinības krustu

Profesore Kalniņa vada Baltu filoloģijas maģistra studiju programmu, ir 
vadījusi arī bakalaura studiju programmu, nemitīgi cenšoties padarīt studiju 
iespējas labākas un pilnīgākas.

Literatūras pētniecības laukā profesore Kalniņa ir devusi nozīmīgu 
ieguldījumu drāmas pētniecībā un ir mūsdienās neapšaubāmi vadošā un 
nozīmīgākā Rūdolfa Blaumaņa daiļrades interprete, kā arī jaunākās latviešu 
literatūras pārzinātāja, īpaši vērtīgu ieguldījumu dodot jaunā vēsturiskā 
romāna izpratnē.

Par gada ilgtspējīgāko ēku atzīta LU Dabas māja 
Torņakalnā

Šādu vērtējumu deva biedrība Building Design and 
Construction Council. Konkursā bija trīs nominācijas: 
“Ilgtspējīgākā ēka”, “Ilgtspējīgākais projekts” un 
“Ilgtspējīgākā studentu ideja”. Kopumā tika saņemti 
17 pieteikumi, to sarakstā bija sabiedriskās ēkas, privātmājas, 
studentu idejas, ēku ieceres ar īpaši pārdomātiem 
risinājumiem un zaļo tehnoloģiju izmantojumu. Nominācijā 
bija iespējams pieteikt ēkas, kuras ekspluatācijā nodotas 
vismaz pirms gada un ir pārdzīvojušas vismaz vienu apkures 
sezonu.

LU Datorikas fakultātes profesoram akadēmiķim  
Jānim Visvaldim Bārzdiņam Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīrusi  
Lielo medaļu

Akadēmiķis Bārzdiņš ir LU Datorikas fakultātes Datorzinātņu katedras 
profesors. Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu — LZA augstāko 
apbalvojumu — piešķir par izciliem radošiem sasniegumiem. Katru gadu tiek 
piešķirtas tikai divas Lielās medaļas.

Profesors Bārzdiņš ir izcils, starptautiski atzīts datorzinātņu speciālists, 
viens no datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju skolas pamatlicējiem 
un veidotājiem Latvijā. Jau vairākus gadu desmitus viņš ir viena no pašām 
redzamākajām personībām gan teorētiskajā un praktiskajā datorzinātnē, 
gan arī augstskolu pedagoģijā. J. V. Bārzdiņa aktīvais zinātniskais 
darbs ir ievērojami paaugstinājis matemātikas un datorzinātņu prestižu 
Latvijas dabaszinātņu un inženierzinātņu vidū, sekmējot Latvijas zinātnes 
atpazīstamību pasaulē.
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8.4. RPIVA PIEVIENOŠANA

2017. gadā, pievienojot RPIVA kopskaitā ar 2244 
studentiem, LU kļuvusi par studentu skaita ziņā lielāko 
augstākās izglītības mācību iestādi valstī.

LU viens no svarīgākajiem 2017. gada izaicinājumiem 
bija sekmīga RPIVA pievienošana, nodrošinot studen-
tiem un akadēmiskajam personālam līdzšinējo līgumu 
nosacījumu realizāciju. Tas tika īstenots atbilstoši 
28.03.2017. MK sēdē pieņemtajam valdības lēmumam 
par RPIVA likvidāciju, tās pro grammas pievienojot LU 
un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai. 
RPIVA integrāciju LU sekmīgi vadīja LU rektora vietnieks 
studentu un sociālajos jautājumos Jānis Stonis, jau 
sākotnēji izvirzot trīs nosacījumus, pēc kuriem rīkoties: 
pirmkārt, studenti nedrīkst ciest, otrkārt, komisija skatās 
tikai uz priekšu, un trešais likums ir ievērot pirmos divus 
likumus. 
Pārņemtās RPIVA pro grammas turpina īstenot LU Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un Biznesa, 
vadības un ekonomikas fakultāte. LU pārņēma arī RPIVA 
īpašumā esošo nekustamo īpašumu un akadēmijas 
funkcijas, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzek-
ļus, mantu, lietvedību un arhīvu (izņemot akadēmiskos 
jautājumus, ko pārņēma Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija). 

Pievienojot RPIVA, LU saimi kuplināja arī astoņas 
reģionālās filiāles — Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, 
Kuldīgā, Madonā, Tukumā un Ventspilī.

LU filiālēs kopskaitā tiek īstenotas 15 studiju pro-
grammas, nodrošinot iespēju iegūt augstāko profe-
sionālo izglītību pedagoģijas, komercdarbības organi-
zācijas, cilvēkresursu un biroja administrēšanas, kā arī 
darba aizsardzības studiju programmās, sākot ar pirmā 
līmeņa (koledžas) augstākās izglītības studiju pro-
grammām, profesionālā bakalaura līdz maģistra studiju 
programmām. 
Filiāles LU sniedza jaunus izaicinājumus: vienlaicīgi, 
nodrošinot līdzšinējās saistības ar studentiem un akadē-
misko personālu, LU darbībai tika izvirzīti jauni, plašāki 
stratēģiskie mērķi reģionālā mērogā. Lai sekmētu LU 
filiāļu attīstību, tika uzsākta LU Reģionālā centra izveide. 
Sadarbībā ar pašvaldībām LU sagatavo darba tirgus 
pieprasījumam un sabiedrības vajadzībām atbilstošus 
cilvēkresursus, sekmējot inovāciju un pētniecības attīs-
tību un veicinot Latvijas reģionu ilgtspējīgu attīstību. 
LU rektors profesors I. Muižnieks sadarbību ar pašvaldī-
bām, sekmējot reģionu attīstību, uzskata par vienu no 
nozīmīgākajiem LU kā nacionālās universitātes uzde-
vumiem, akcentējot, ka LU jauns izaicinājums ir ne tikai 
padarīt studijas pieejamas reģionu iedzīvotājiem, bet 
arī atrast nepieciešamo līdzsvaru starp pieejamību un 
kvalitāti.

8.5. AKADĒMISKĀ CENTRA ATTĪSTĪBA

Līdz 2021. gadam LU mērķis ir kļūt par vienu no ietekmī-
gākajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un par 
starptautiski atzītu zinātnes universitāti, vienlaikus nodro-
šinot plaša spektra studijas. Attīstības pamatideja ir 
Torņakalnā izveidot vienotu, modernu un atvērtu studiju 
un zinātnes vidi — LU Akadēmisko centru —, kas uzlabotu 
dažādu zinātņu nozaru sadarbību un veicinātu jaunu 
starpnozaru studiju programmu izstrādi. Līdz ar centra 
izveidošanu tiks novērsta līdzšinējā sadrumstalotība un 
samazinātas infrastruktūras uzturēšanas un apsaimnieko-
šanas izmaksas.
LU Akadēmiskajā centrā atradīsies trīs studiju un zināt-
nes ēkas (Dabas māja, Zinātņu māja un Rakstu māja), 
vairākas viesnīcu un apartamentu ēkas studentiem 
un vieslektoriem, tehnoloģiju pārneses centrs, sporta 
centrs un citas. Līdz ar Akadēmiskā centra izveidi LU būs 
piedzīvojusi lielākās pārmaiņas tās pastāvēšanas vēsturē.
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Eiropas Investīciju banka LU piešķir 30 miljonus eiro 
Akadēmiskā centra attīstībai
Tas bija pirmais stratēģisko investīciju projekts Latvijā 
Junkera plāna ietvaros, par kuru parakstīts ieguldījumu 
līgums, un to parakstīja LU rektors profesors Indriķis 
Muižnieks un Eiropas Investīciju bankas publiskā sektora 
aizdevumu operāciju nodaļas vadītājs Baltijas valstīs un 
Ziemeļeiropā Rafals Ribackis (Rafal Rybacki).

Uzsākta LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas 
būvniecība
2017. gada septembrī tika likts pamatakmens LU Zinātņu 
mājai, kas būs otrā no plānotajām trīs studiju un pētnie-
cības ēkām jaunajā LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā.

Svinīgajā pasākumā, uzrunājot klātesošos, Eiropas 
Investīciju bankas Ziemeļeiropas un Baltijas direktore 
Sandrīne Krozē (Sandrine Croset) pauda uzticību LU un 
akcentēja, ka Eiropas Investīciju banka saskata LU vadī-
bas profesionalitāti, enerģiju un vēlmi progresēt, kas ir 
ļoti svarīgi, lai šāds projekts tiktu veiksmīgi realizēts. 
Zinātņu mājā koncentrēsies zinātniskie institūti, kā arī 
daļa Medicīnas un Fizikas un matemātikas fakultātes. 
Ēkas kopējā platība būs 20 000 m2, tajā varēs strādāt līdz 
2000 studentu un 500 darbinieku.
Zinātņu mājas celtniecību plānots pabeigt 2018. gada 
rudenī, savukārt trešās ēkas — LU Rakstu mājas — izbūvi 
plānots īstenot līdz 2020. gada noslēgumam. LU Aka-
dēmiskais centrs būs viena no modernākajām studiju 
un pētniecības vietām Ziemeļeiropā, un tajā varēs 
iegūt augstākās kvalitātes starptautiski konkurētspējīgu 
izglītību.
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9 STUDIJAS

9.1. LATVIJAS UNIVERSITĀTES FAKULTĀTES

Bioloģijas fakultāte

Biznesa, vadības un ekonomikas 
fakultāte

Datorikas fakultāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte

Humanitāro zinātņu fakultāte

Juridiskā fakultāte

Ķīmijas fakultāte

Medicīnas fakultāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un  
mākslas fakultāte

Sociālo zinātņu fakultāte

Teoloģijas fakultāte

Vēstures un filozofijas fakultāte

9.2. STUDIJU PRO GRAMMAS

LU ir vienīgā augstskola, kas realizē Latvijā unikālas 
studiju pro grammas 12 nozarēs: 
• ģeoloģijā, 
• ģeogrāfijā, 
• optometrijā, 
• radiogrāfijā, 
• matemātiskajā statistikā, 
• Āzijas studijās, 
• orientālistikā, 
• klasiskajā filoloģijā, 
• filozofijā, 
• bibliotēkzinātnē, 
• dokumentu pārvaldībā, 
• pārkonfesionālajā teoloģijā. 
LU 2017./2018. akadēmiskajā gadā bija iespēja studēt 
151 studiju programmā. Visplašākās iespējas studēt bija 
61 akadēmiskā vai profesionālā bakalaura un 2. līmeņa 
profesionālajā studiju programmā.

61   Akadēmiskā vai profesionālā 
bakalaura un 2. līmeņa 
profesionālās studiju programmas 

59   Akadēmiskā vai profesionālā 
maģistra un īsās 2. līmeņa 
profesionālās studiju programmas 

25   Doktora studiju 
programmas 

6   1. līmeņa profesionālās 
studiju programmas
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Studenti LU novērtē kā vadošo studiju un pētniecības 
centru, kur stiprināt un papildināt savas zināšanas un 
prasmes var plašā zinātņu spektrā — dzīvības zinātņu un 
eksaktajās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Eksaktās un dzīvības zinātnes

Sociālās zinātnes

Humanitārās zinātnes

Studiju
programmas

2013

132 132 127 127 +16 %
151

2014 2015 2016 2017

Kopumā studiju programmu skaits salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem akadēmiskajiem gadiem ir pieaudzis par 
16%.
LU īsteno visu līmeņu studiju pro grammas (pirmā un 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, akadē-
miskā un profesionālā bakalaura un maģistra, kā arī 
doktora studiju pro grammas) 22 studiju virzienos.

 
Akreditēto un licencēto LU 

studiju programmu skaits uz 
2012. gada 1. oktobri 

LU studiju programmu skaits, 
kurās izsludināta uzņemšana 

2017./2018. akad. gadā 

Akreditēto un licencēto LU 
studiju programmu skaits uz 

2017. gada 1. oktobri

Pirmā līmeņa 
profesionālās studiju 
pro grammas

2 2 6

Pamatstudiju pro grammas 53 45 61

Augstākā līmeņa studiju 
pro grammas

55 51 59

Doktorantūra 24 24 25

KOPĀ 134 122 153

Izcilības un kvalitātes novērtējums
Piecas LU studiju pro grammas ir ieguvušas starptautisku 
izcilības un kvalitātes novērtējumu:
• gan bakalaura studiju pro gramma “Datorzinātnes”, 

gan maģistra studiju pro gramma “Datorzinātnes” 
ieguvušas Eiropas tīkla kvalitātes nodrošināšanai 
informātikā (EQANIE) akreditācijas sertifikātus;

• gan bakalaura studiju pro gramma “Ķīmija”, gan 
maģistra studiju pro gramma “Ķīmija” ieguvušas 
Eiropas ķīmijas tematiskā tīkla (ECTNA) sertifikātus 
“Eirobakalaurs” un “Eiromaģistrs”; 

• profesionālā maģistra studiju pro gramma “Rakstiskā 
tulkošana” ir ieguvusi sertifikātu “Eiropas maģistrs 
tulkošanā”, kas apliecina pro grammas iekļaušanu 
Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta izvei-
dotajā sadarbības tīklā.

Studiju kvalitātes pilnveides fonds 
Lai uzlabotu LU studiju programmu kvalitāti un konkurēt-
spēju, ir izveidots LU Studiju kvalitātes pilnveides fonds, 
kura ietvaros projektu konkursa kārtībā tiek atbalstītas 
tādas aktivitātes kā jaunu starpnozaru, kopīgu studiju 
programmu un apakšprogrammu izstrāde, studiju 
programmu konsolidācija, studiju programmu pilnveide, 
to satura pārveide svešvalodā, jaunu studiju formu, 
inovatīvu studiju pieeju izstrāde un ieviešana, profesio-
nālās pilnveides pasākumi akadēmiskajam personālam, 
kā arī mācībspēku svešvalodu, IT kompetences un citu 
specifisku kompetenču celšanas pasākumi. 
LU Studiju kvalitātes pilnveides fonda atbalstam saņemti 
67 projektu pieteikumi, no tiem iekšējās atlases kon-
kursa rezultātā apstiprināti 46 projekti.



24

Tālākizglītība
LU tiek īstenotas arī tālākizglītības pro grammas.
2017. gadā tika īstenotas 86 tālākizglītības, interešu 
izglītības un profesionālās pilnveides pro grammas, kuras 
apguva 2893 klausītāji.

Studijas svešvalodās
LU piedāvā studiju pro grammas gan latviešu valodā, 
gan angļu valodā un citās svešvalodās. 2017. gadā bija 
iespējas studēt kopumā 40 svešvalodu programmās.

15   Pamatstudijas

14   Augstākā līmeņa studijas

11   Doktora studijas

9.3. STUDIJU UZSĀKŠANA

Studentu uzņemšana 2017./2018. akadēmiskajā gadā 
LU bija ļoti veiksmīga. Jau astoņus gadus pieteikšanās 
pamatstudijām notika VUPP. Starp augstskolām LU šajos 
gados nemainīgi ir visvairāk pieprasītā pēc pieteikumu 
skaita. 2017. gadā LU saņēma 14 055 studētgribētāju pie-
teikumus, no kuriem 3313 to norādījuši kā pirmo prioritāti.

40% no
visiem

pieteikumiem
14 055

12 202

2702

Kopējais 
pieteikumu 
skaits VUPP

Pieteikumu 
skaits RTU

Pieteikumu 
skaits LLU

Pieteikumu 
skaits LU

35 166

Populārākās pamatstudiju pro grammas VUPP bija datorzi-
nātnes, tiesību zinātne, komunikācijas zinātne, vadības zinī-
bas, ārstniecība, ekonomika un psiholoģija. Līdzīgs sadalī-
jums bijis arī iepriekšējos gados — šīs studiju pro grammas 
studētgribētāji jau ilgāku laiku ir pieprasījuši visbiežāk.

Datorzinātnes

Tiesību zinātne

Komunikācijas zinātne

Vadības zinības

Ārstniecība

Ekonomika

Psiholoģija

839

661

544

467

448

371

356

Studijas LU studiju programmās 2017. gadā uzsāka 
5001 students, kas ir par 18% vairāk nekā pērn.

Studijās imatrikulēto studentu skaita dinamika

4804

2013 2014 2015 2016 2017

4497 4286 4078
5001

+18%

1390   Maģistra studiju 
programmas 

140   Doktora studiju
programmas 

3471   Pamatstudiju
programmas

No visiem jaunajiem studentiem 3485 jeb 70% bija 
sievietes, bet 30% jeb 1516 bija vīrieši.

30%   Vīrieši
 

70%   Sievietes 
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Par spīti tam, ka Latvijas vidusskolu absolventu skaits 
arvien sarūk, LU pamatstudiju programmās studentu 
skaits palielinās. Šogad LU pamatstudiju programmās 
tika uzņemts 3471 students, no tiem 2350 uzsāka pilna 
laika studijas, bet 1121 uzsāka nepilna laika studijas. 

3098 3036 2917 2762
3471

+21%

Pamatstudijās imatrikulēto studentu skaita dinamika

2013 2014 2015 2016 2017

Savukārt augstākā līmeņa studijas uzsāka 
1390 studenti — 1211 no viņiem studē pilna laika 
studijās, 179 — nepilna laika. Studentu skaits pēc 
pamatīga krituma iepriekšējos gados 2017. gadā pirmo 
gadu atkal palielinājās.

1706
1461 1369 1316 1390

+6%

Augstākā līmeņa studijās imatrikulēto studentu skaita dinamika

2013 2014 2015 2016 2017

9.4. STUDENTI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

LU ir studentu skaita ziņā lielākā augstākās izglītības 
ie stāde Latvijā. 2017. gadā LU studēja 15 500 studentu, 
no kuriem 10 630 studēja pilna laika studiju program-
mās, bet 4870 — nepilna laika studiju programmās.

4873   1. līmeņa studiju 
programmas

5903   Pamatstudiju
programmas
 

3583  Augstākā līmeņa studiju 
programmas
 

1141   Doktora studiju 
programmas

Salīdzinājumā ar pērno gadu studentu skaits pieaudzis 
par 20% — no 12 413 līdz 15 500. Pieaugumu ietekmēja 
no RPIVA pievienotie studenti, un ar labākiem rezultā-
tiem noslēdzās arī 2017./2018. akad. gada studentu 
uzņemšana.

2016 2017

12 413
15 500

No kopējā studentu skaita 2017. gadā 6583 studenti stu-
dēja par valsts budžeta līdzekļiem, bet 8917 studenti — 
par maksu. 

9.5. ĀRZEMJU STUDENTI

2017. gadā LU studēja 751 students no ārzemēm, tas ir 
4,8% no visiem studentiem. 333 ārzemju studenti plā-
noja LU iegūt grādu, bet 418 bija apmaiņas viesstudenti. 418   Studenti, kas 

plāno iegūt grādu

 

333   Viesstudenti
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Visvairāk ārzemju studentu izvēlējušies studēt pamatstu-
diju programmās, no kurām vispieprasītākās ir Biznesa, 
vadības un ekonomikas fakultātes studiju pro grammas 
(330). Tām seko Medicīnas fakultātes studiju pro-
grammas (144), Humanitāro zinātņu fakultātes studiju 
pro grammas (81) un Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes studiju pro grammas (57). 

533   Pamatstudijas

137   Augstākā līmeņa 
studijas 

81   Doktora studijas

Salīdzinājumā ar 2016. gadu ārzemju studentu skaits 
pieaudzis par 25%. 

467
543 556 567

709

+25%

2013 2014 2015 2016 2017

Visvairāk ārzemju studentu Latvijas Universitātē iegūt 
grādu ierodas no Vācijas (93), Uzbekistānas (70), 
Somijas (33), Itālijas (17), Krievijas (16), Austrijas (15), 
Turcijas (10) un citām valstīm.

LU studenti ārzemēs
Arī LU studenti izmantoja iespēju doties studēt un prak-
tizēties ārzemēs. Kopumā tie bija 472 studenti Erasmus+ 
pro grammas, pasaules mobilitātes pro grammas ietva-
ros, Erasmus Mundus un bilaterālo līgumu ietvaros. 
Visvairāk LU studentu devās uz Vāciju (116), Spāniju (41), 
Portugāli (26), Somiju (24), Franciju (22), Itāliju (21), Beļ-
ģiju (20) un citām valstīm, pat Dienvidkoreju un Taizemi.
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9.6. ATBALSTS STUDENTIEM

9.6.1. LU KARJERAS CENTRS

LU Karjeras centrs nodrošina gan individuālas karjeras, 
gan koučinga konsultācijas. 2017. gadā Karjeras centrā 
sniegtas 105 individuālās karjeras konsultācijas, t. sk. 
10 ārzemju studentiem. Savukārt psiholoģe konsultante 
veikusi 359 konsultācijas, t. sk. 6 ārvalstu studentiem un 
3 absolventiem. 
2017. gadā Karjeras centrs vadīja 22 seminārus sko-
lēniem par karjeras izvēles jautājumiem un studijām 
LU. Šos seminārus apmeklēja 400 8.—12. klašu skolēni. 
Latvijas skolās ļoti aktīvi tiek nodrošināts karjeras attīstī-
bas atbalsts, un LU Karjeras centram šī ir lieliska iespēja 
popularizēt LU kā izcilu studiju vietu. 

9.6.2. STUDENTU KURATORI UN MENTORI

Kuratori
Kuratoru darbība ir viens no studentu atbalsta pasāku-
miem, lai veicinātu studentu adaptāciju akadēmiskajā 
vidē un procesos un studentcentrēta procesa nodroši-
nāšanai. Kuratori palīdz studentiem izprast studiju kursos 
iegūstamo prasmju un zināšanu pielietošanas iespējas. 
Kuratoru pro grammas plāns ir ilgtermiņā ietekmēt 
studiju procesa rezultātu uzlabošanos, tādējādi ļaujot 
studentiem ātrāk pilnvērtīgi īstenot studiju kursu.

Mentori
Jau vairākus gadus LU darbojas arī mentoru sistēma — 
tajā vecāko kursu studenti brīvprātīgi kļūst par mento-
riem, lai sniegtu palīdzīgu roku pirmkursniekiem, kamēr 
tie iejūtas studiju vidē. Pirms 2017./2018. akadēmiskā 
gada sākuma šī sistēma piedzīvoja būtiskas pārmaiņas: 
pirmkārt, internetā tika izveidota atsevišķa mājaslapa 
ar pieteikšanos, kas pielīdzināta viedtālruņa Tinder 

aplikācijai; otrkārt, mentoru sistēma tika centralizēta, 
tātad pirmoreiz kļuva pieejama visās fakultātēs.
Pārmaiņas, ko realizēja LU Studentu padome, mentoru 
sistēmu ietekmējušas pozitīvi — visās fakultātēs pieaudzis 
gan mentoru, gan mentorējamo skaits, bet fakultātēs, 
kurās mentoru sistēmas iepriekš nebija, šajā akadēmis-
kajā gadā ir visvairāk mentoru. 

2016./2017. akad. gada sākumā
338 mentorējamie un 160 mentori 

2017./2018. akad. gada sākumā 
812 mentorējamie un 436 mentori

9.6.3. OTRĀS IZVĒLES STUDIJAS

2017. gada rudens semestrī pamatstudiju pirmā kursa 
studentu atbalstam LU jau otro gadu piedāvāja iespēju 
“izmēģināt studijas” otrās izvēles studiju programmā. 
Studenti varēja izmēģināt studēt otrā studiju programmā 
vai mainīt pašreizējo, ja studenta iepriekšējā izglītība 
atbilda otrās izvēles pro grammas uzņemšanas prasībām 
un ja otrās izvēles programmā bija brīvas studiju vietas.
Studenti pro grammas izmēģināja un mainīja no 4. 
līdz 6. studiju nedēļai, un šajā laikā viņiem bija iespēja 
iepazīties ar izvēlēto studiju programmu, apmeklēt 
nodarbības, iepazīties ar pasniedzējiem, citas fakultātes 
un studentu kursa atmosfēru. Par pro grammas maiņu 
tika informēts arī izvēles pro grammas kurators, pie 
kura students varēja vērsties ar jautājumiem gan par 
programmu, gan pro grammas maiņas procesu. Otrajā 
programmu maiņas gadā izmēģināt citu programmu 
pieteicās 30 studenti, no kuriem programmu mainīja 
19 studenti, kas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad 
programmu nomainīja 12 studenti.

9.7. STIPENDIJAS

Ik gadu vairākiem simtiem studentu, kuriem ir labas sek-
mes un augsti mērķi, tiek izsniegtas dažādas stipendijas. 
To nodrošina LU Fonds, kas ir lielākā Baltijas augstskolu 
filantropijas organizācija un jau kopš 2004. gada ir pār-
liecinošs Latvijas ziedošanas kultūras virzītājspēks.
2017./2018. akadēmiskā gada sākumā tika piešķirtas 
25 dažādas stipendiju kopas 516 stipendiātiem, no 
kurām 6 tika piešķirtas pirmoreiz:
• Rūšu ģimenes stipendija LU Medicīnas fakultātes 

māszinību studentiem;

• Ad verbum pirmsskolas izglītības pedagoģijas 
studentu stipendija LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes studentiem;

• Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija LU Juridiskās 
fakultātes studentiem;

• Pētera Alunāna ģimenes stipendija sociālajam 
atbalstam;

• Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija Teoloģijas 
fakultātes studentiem;

• Baltimoras Deju un dziesmu svētku mecenātu Izcilī-
bas stipendija.
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2017. gadā 613 mecenāti ziedojuši LU kopumā 
1 534 160 eiro. Salīdzinājumā ar pērno gadu ziedo-
tāju skaits pieaudzis 4,3 reizes. Lielākais ziedojums: no 
SIA “Mikrotīkls” — 250 000 eiro; lielākais individuālais zie-
dojums: no mecenāta Māra Vainovska — 7800 eiro. 
Noslēgti 78 ziedojumu līgumi projektu un stipendiju 
atbalstam.

Atbalstīti 83 projekti par kopējo summu 
547 271 EUR
47 eksakto zinātņu un medicīnas projekti — 321 256 EUR
7 humanitāro zinātņu projekti — 80 255 EUR
9 kultūras projekti — 77 662 EUR
16 sociālo un tiesību zinātņu projekti — 61 943 EUR
4 sporta projekti — 6155 EUR

Stipendijās izmaksāts 889 171 EUR —  
atbalstu saņēmuši 534 studenti
Stipendijas dabaszinātnēs — 48 632 EUR
Stipendijas humanitārajās zinātnēs — 36 761 EUR
Novadu stipendijas — 52 509 EUR
Prakses stipendijas — 554 528 EUR
Stipendijas sociālajās zinātnēs — 22 210 EUR
Sporta stipendijas — 146 095 EUR
Sociālās stipendijas — 28 436 EUR

9.8. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ABSOLVENTI

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie
2016./2017. akadēmiskajā gadā LU grādu vai kvalifikā-
ciju ieguva kopumā 2833 studenti, no kuriem 2449 bija 
pilna laika studenti, bet 384 — nepilna laika studenti. Lie-
lākā daļa absolventu beiguši pilna laika pamatstudijas.

1689   Pamatstudijas

1099   Augstākā līmeņa 
studijas 

45   Doktora studijas

Lielākā daļa 2017. gada LU absolventu — 1566 jeb 55% — 
bija studējuši par valsts līdzekļiem, bet pārējie studēja 
par privātajiem līdzekļiem. Salīdzinājumā ar iepriekšē-
jiem gadiem LU absolventu skaits krītas. Salīdzinājumā 
ar periodu pirms pieciem gadiem absolventu skaits ir 
samazinājies pat par 45%.

5072

3675
3052 3092 2833

2013 2014 2015 2016 2017

—45 %

Doktoranti
LU piedāvā plašas iespējas tiem, kuri turpina studijas 
doktorantūrā. 2017. gada beigās LU studēja 681 dok-
torantūras students, no tiem 395 sievietes. Visvairāk 
studentu studēja vadībzinātni (79), bioloģiju (61), fiziku, 
astronomiju un mehāniku (46), juridisko zinātni (45), 
pedagoģiju (43). 

584   Studē par budžeta 
līdzekļiem
 

97   Studē par saviem 
finanšu līdzekļiem

2017. gadā LU doktora grādu ieguva 45 studenti 
šādās zinātņu nozarēs: vadībzinātnē — 13, juridiskajā 
zinātnē — 4, ķīmijā — 4, bioloģijā — 3, farmācijā — 3, 
medicīnā — 3, datorzinātnē — 2, ekonomikā — 2, fizikā — 2, 
psiholoģijā — 2, demogrāfijā — 1, filozofijā — 1, mākslas 
zinātnē — 1, matemātikā — 1, pedagoģijā — 1, vides 
zinātnē — 1.

2017. gadā LU bija 18 doktorantūras skolas, kas nodroši-
nāja doktora studiju programmu starpdisciplinaritāti. Tās 
izvēlējās arī citu augstskolu studenti.

2017. gadā LU uzsāka slēgt līgumus ar VIAA par Pēcdok-
torantūras pētniecības atbalsta projekta (PostDoc Latvia) 
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pirmajā atlases kārtā apstiprināto pētniecības pietei-
kumu īstenošanu. Kopumā Latvijas Universitātē apstip-
rināti 48 pētniecības pieteikumi. Interesenti tiek aicināti 
jau savlaicīgi sākt gatavot pēcdoktorantūras pētniecības 
pieteikumus, meklēt zinātnisko konsultantu, sadarbības 
un mobilitātes partnerus.

2017. gadā darbojās 18 doktorantūras skolas — tie ir 
projekti daudzdisciplināru doktora studiju programmu 
īstenošanai, izmantojot šim nolūkam paredzētu mērķfi-
nansējumu. Skolas piedalās arī maģistra studiju pro-
grammu īstenošanā, jo šo studiju galvenais uzdevums ir 
sagatavot doktora grāda iegūšanai.
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10 ZINĀTNE UN PĒTNIECĪBA

10.1. ZINĀTNES SASNIEGUMI 2017. GADĀ

Latvijas Zinātņu akadēmija ir nosaukusi izcilākos 
veikumus Latvijas zinātnē 2017. gadā.

Sasniegumi teorētiskajā zinātnē
Starp septiņiem gada sasniegumiem ir LU latviešu lite-
ratūras vēstures profesores Māras Grudules un latviešu 
folkloristikas profesora Valda Muktupāvela veikums. 
Abi zinātnieki strādā LU Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļā. 
Profesores Māras Grudules pētījums “Latviešu dzejas 
sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontek-
stos” ir pirmreizējs pētījums par dzeju latviešu valodā 
reformācijas, vēlās renesanses un baroka laikmetā: par 
garīgajām dziesmām un veltījuma dzejoļiem, kas galve-
nokārt tulkoti no vācu valodas. 
Savukārt profesora Valda Muktupāvela pamatīgajā pētī-
jumā “Tautas mūzikas instrumenti Latvijā”, kurā apkopoti 
vēstures, organoloģijas, folkloristikas, valodniecības un 
citi dati, ir izstrādāts kvalitatīvi jauns skatījums uz dažā-
dos laikmetos lietotiem skaņu rīkiem. 

Sasniegumi lietišķajā zinātnē
Starp pieciem izciliem pētījumiem panākumus guva 
mūsu Cietvielu fizikas institūta kolēģi ar darbu “Sintezēti 
jauni materiāli, kas pielietojami infrasarkanā starojuma 
pārveidotājiem un baltās gaismas avotiem”. 
Darba izstrādē piedalījās LZA akadēmiķis profesors 
Dr. habil. phys. Uldis Rogulis, Dr. habil. phys. Māris 
Spriņģis, Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis, Dr. phys. Jurģis 
Grūbe, Dr. phys. Andris Fedotovs, Dr. phys. Edgars Elsts, 

Dr. phys. Andris Antuzevičs, Mg. sc. ing. Guna Krieķe, 
Mg. phys. Meldra Ķemere.
Savukārt pētījumā par farmaceitisko savienojumu atli-
kumu izplatību Latvijas apkārtējās vides objektos un to 
koncentrācijas samazināšanas iespējām piedāvātas vai-
rākas perspektīvas un efektīvas farmaceitisko atliekvielu 
koncentrācijas samazināšanas tehnoloģijas. Pēdējos 
gados farmaceitiskie preparāti ir radījuši ievērojamas 
bažas saistībā ar to atlikumu nonākšanu apkārtējā vidē 
un potenciālo apdraudējumu cilvēku veselībai. 
Darba izstrādē piedalījās Dr. chem. Vadims Bartkevičs, 
Dr. biol. Olga Mutere, Dr. chem. Ingars Reinholds, 
Dr. chem. Iveta Pugajeva, Dr. chem. Dzintars Začs un LU 
doktoranti Ingus Pērkons un Jānis Ruško.

LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 
2017. gadā nominēti: par zinātniskās skolas izveido-
šanu — Fizikas un matemātikas fakultātes profesors 
Andrejs Cēbers un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes profesors Andris Kangro. Savukārt par oriģi-
nāla pētījuma rezultātiem dabaszinātņu nozarēs atkārtoti 
godalgots Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks 
Donāts Erts, bet par migrācijas jautājumu pētījumiem 
sociālajās un humanitārajās zinātnēs — Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātes pētniece Aija Lulle. 
Par izcilu promocijas darbu nominēti Olga Ritenberga 
(promocijas darbs “Ģeotelpisko un temporālo putekšņu 
sezonas izmaiņu prognozēšana Eiropā ar statistisko un 
deterministisko modelēšanu”) un Aleksandrs Dahs (pro-
mocijas darbs “Sociāli ekonomisko faktoru un reģionālās 
politikas loma Latvijas demogrāfiskajā attīstībā”).

10.2. ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

2017. gadā LU struktūrvienību darbinieki kā autori vai 
līdzautori sagatavojuši 1747 dažāda veida zinātniskās 
publikācijas, t. sk. monogrāfijas, nodaļas monogrāfijās, 
rakstus vietējos un starptautiskos zinātniskos žurnālos un 
konferenču ziņojumu krājumos. 59% visu publikāciju bija 
eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs, 27% — huma-
nitārajās, bet 14% — sociālajās zinātnēs.
Scopus un Web of Science datubāzē 2017. gadā tika 
iekļautas 579 LU darbinieku publikācijas, no kurām 357 
bija raksti starptautiskos zinātniskos žurnālos. 
Visvairāk rakstu zinātniskos žurnālos publicēja Medicīnas 
fakultāte.

2015 2016 2017

558
574 579
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Rakstu skaits starptautiskos zinātniskos žurnālos 
(iekļauti Scopus un Web of Science datubāzē) 

Medicīnas fakultāte

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Ķīmijas fakultāte

Bioloģijas fakultāte

Biznesa, vadības un ekonomikas 
fakultāte

Kardioloģijas un reģeneratīvās 
medicīnas institūts

Ķīmiskās fizikas institūts

Bioloģijas institūts 

60

47

46

33

30

30

20

17

16

55% WoS un Scopus datubāzē iekļauto zinātnisko žur-
nālu rakstu ir tapuši sadarbībā ar ārvalstu līdzautoriem, 
savukārt 76% (270) rakstu publicēti zinātniskos žurnā-
los ar citēšanas indeksu virs vidējā nozarē. Eksaktajās, 
dzīvības un medicīnas zinātnēs šādu rakstu īpatsvars 
bija 82%, humanitārajās zinātnēs — 45%, bet sociālajās 
zinātnēs — 27%. 
Vietējo un starptautisko konferenču materiālos 
2017. gadā ir iznākusi 771 publikācija. Kopumā ir 
izdotas 39 atsevišķu autoru vai kolektīvās monogrāfijas, 
3 mācību grāmatas, 46 rakstu krājumi un zinātniskie 
žurnāli.

10.3. PROJEKTI

LU 2017. gadā sekmīgi turpināja pieteikt un īstenot ES 
un citu starptautisko organizāciju, ES struktūrfondu un 
citu fondu, kā arī valsts budžeta un Latvijas un ārvalstu 
uzņēmumu finansētus projektus.

2017. gadā uzsāktie projekti
2017. gadā sākts īstenot 293 projektus, t. sk. 78 ES 
struktūrfondu, 13 pro grammas “Apvārsnis 2020”, 11 pro-
grammas Erasmus+, 15 Valsts kultūrkapitāla fonda finan-
sētus projektus, 5 Nordplus pro grammas projektus, kā 
arī 49 līgumpētījumus ar Latvijas un ārvalstu institūcijām 
un uzņēmumiem.

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
finanšu instrumenta 2009.—2014. gada periodā 
līdzfinansētie projekti
LU 2017. gadā īstenoja 15 EEZ/NFI projektus (8 pro-
jektus “Pētniecības” aktivitātē un 7 projektus “Stipen-
dijas” aktivitātē), kopumā ieņēmumi 2017. gadā — 
375 105 eiro. Projektu īstenošana 2017. gadā sekmīgi 
noslēdzās.

Eiropas teritoriālās sadarbības programmu 
projekti
LU turpināja īstenot 7 INTERREG projektus, kuri tika 
uzsākti iepriekšējos gados (gan INTERREG EUROPA 
pro grammas, gan Baltijas jūras reģiona transnacionālās 
sadarbības pro grammas, gan arī Centrālās Baltijas jūras 
reģiona pro grammas projektus). 2017. gadā tika uzsākti 
4 jauni projekti. Kopsummā 2017. gadā INTERREG pro-
jektos saņemti 1 011 517 eiro.

“Apvārsnis 2020” projekts OpenAIRE2020
2017. gadā LU turpināja piedalīties starptautiskajā 
Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju pro grammas 
“Apvārsnis 2020” projektā OpenAIRE2020 un sniegt 
konsultācijas augstākās izglītības un zinātnisko institū-
ciju personālam Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta 
ietvaros.
Starptautiskajā seminārā “Atvērtie pētniecības dati un 
datu pārvaldība” (Open Research Data and Data Mana-
gement) izdevās pulcēt ievērojamu zinātniskās sabiedrī-
bas daļu, tā nodrošinot veiksmīgu informācijas, viedokļu 
un pieredzes apmaiņu. Atvērtie pētnieciskie dati ir 
svarīga tēma Latvijas pētniekiem, jo aktualizējas datu 
saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanas jautājumi.
Dienesta pārstāvji pirmo reizi piedalījās HELSUS 
Zināšanu festivālā, kur pirmo reizi pievērsa sabiedrības 
uzmanību Eiropā un pasaulē arvien atpazīstamākam 
atvērtās zinātnes konceptam — sabiedriskajai zinātnei 
(Citizen science), kas ir pētniecības prakse, kuras pamatā 
pētniecība notiek ar sabiedrības līdzdalību. 

Efektīvās sadarbības projekti
Efektīvas sadarbības projektu mērķis ir veicināt sadarbību 
starp LU un projekta partneriem, nodrošinot tautsaimnie-
cībā pieprasītu pētniecības un attīstības uzdevumu kvali-
tatīvu risinājumu, izstrādāt un kopīgi realizēt projektus, pie-
saistot ES fondus un citus finansējuma avotus un līdzekļus. 
2017. gadā atbalstīti 27 projekti. LU piešķirtais finansē-
jums projektu īstenošanai 2017. gadā veido 281 294 eiro, 
sadarbības partneru finansējums — 292 118 eiro.

https://www.lu.lv/par/projekti/es/2014-2020/citi/
https://www.lu.lv/par/projekti/es/2014-2020/citi/
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10.4. SADARBĪBA AR INDUSTRIJU

Zinātnes komercializācija
2017. gads ir zīmīgs ar LU iesaistīšanos Latvijas Inves-
tīciju attīstības aģentūras programmā “Atbalsts pēt-
niecības organizācijas rezultātu komercializācijai”. 
Pro grammas mērķis ir sekmēt pētniecības organizāciju 
īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju 
gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
Pirmajā projektu uzsaukumu atlases kārtā (19.05.2017.) 
LU iesniedza 4 projektus, no kuriem tika apstiprināts LU 
Fizikas institūta projekts “Kaskadējama EPMS sūkņu uz 
pastāvīgiem magnētiem ar stabilizētiem parametriem 
komercializācija” (KC-PI-2017/3). Projektu uzsaukumu 
atlases otrajā kārtā LU iesniedza 12 projektus, no kuriem 
apstiprināti 7: 
• “Šķidru alumīnija sakausējumu degazēšanas intensi-

fikācija no izšķīdušā ūdeņraža ar argona mikroburbu-
ļiem, kurus rada ar intensīvu turbulentu šķidrā metāla 
strūklu, izveidojot to ar bezkontakta elektromagnē-
tisku maisītāju” (KC-PI-2017/72);

• “Efektīvas, MHD tehnoloģijā balstītas PbLi eiktetikas 
ražošanas iekārtas izstrādāšana un komercializācija” 
(KC-PI-2017/73);

• “Efektīvas ferotitāna un citu speciālo sakausējumu 
iegūšanas no oksīdu formas tehnoloģijas attīstīšana” 
(KC-PI-2017/74);

• “Gaistošo marķieru izelpas analizators kuņģa vēža 
skrīningam” (KC-PI-2017/75);

• “Alumīnija sakausējuma stieples iegūšana ar elek-
tromagnētisku metodi 3D drukas pielietojumiem” 
(KC-PI-2017/78);

• “Uz lielajiem datiem balstītas plaušu vēža riska 
izvērtēšanas, agrīnas diagnostikas un prognozēšanas 
metodes izstrāde” (KC-PI-2017/103);

• “Uz genoma un veselības datiem balstītas vēža pro-
gnozēšanas infrastruktūras izveide” (KC-PI-2017/102).

LU atbalsts zinātnes 
komercializācijai — Bonuspro gramma
2017. gadā LU turpināja īstenot LU zinātnes izcilības 
un komercializācijas atbalsta programmu (20.07.2016. 
LU rīkojums Nr.1/312), sauktu arī par Bonusprogrammu. 
Pro grammas mērķis ir veicināt zinātnes izcilību un 
līgumdarbu piesaisti Latvijas Universitātei. 2017. gadā 
prēmētas 35 publikācijas, no kurām 6 ir humanitārajās 
un sociālajās zinātnēs, bet 29 — dabaszinātnēs. Diviem 
korespondējošiem autoriem dabaszinātnēs bija trīs 
Q1 līmeņa publikācijas, un atbalsts novirzīts publikāciju 
līdzautoriem. 
2017. gadā 2., 3., 4. un 5. kārtas ietvaros prēmēti 
34 līgumdarbi, kopējais piešķirtais atbalsta apjoms 
ir 13 119 eiro. LU Komunikācijas un inovāciju depar-
tamenta Tehnoloģiju pārneses nodaļa piesaistījusi 
10 līgumdarbus, atbalsta apjoms — 3974,9 eiro.

Patenti
LU intelektuālā īpašuma portfelī 2017. gadā bija 
25 spēkā esoši Latvijas patenti (LU vienīgā īpašniece) 
un 9 spēkā esoši Eiropas patenti. Patentu lietvedība 
turpināta 5 Eiropas patenta pieteikumos, kā arī iesniegts 
viens starptautisks nolīgums par sadarbību patentu jomā 
(PCT) — Device for speckle-free imaging under laser 
 illumination (Atomfizikas un spektroskopijas institūts). 
2017. gadā Eiropas Patentu organizācija LU apstiprināja 
divus jaunus Eiropas patentus: EP 3098302B1 “Pien-
skābes baktēriju Lactobacillus plantarum P 1462 celms 
un produkti, kas satur šo celmu” (LU Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas institūts) un EP 3091066 B1 “Transport-
līdzekļu bezūdens kopšanas līdzeklis” (ĢZZF), savukārt 
Latvijas Republikas Patentu valde apstiprināja vienu 
jaunu Latvijas patentu LV15191B “Nedestruktīva, ātra 
plūsmas citometrijas metode bioindikācijai” (LU Bioloģi-
jas institūts). 

Līgumpētījumi
LU 2017. gadā īstenojusi vairāk nekā 80 līgumpētījumu 
par kopējo summu vairāk nekā miljons eiro, tādējādi par 
aptuveni 30% palielinot ieņēmumus no līgumdarbiem 
salīdzinājumā ar 2016. gadu. 
Starp līderiem kopējā līgumpētījumu skaita un kopējās 
summas ziņā sadarbībā ar Latvijas un ārzemju uzņē-
mumiem vai organizācijām ir Klīniskās un profilaktiskās 
medicīnas institūts, Bioloģijas institūts, Fizikas institūts, 
kā arī Filozofijas un socioloģijas institūts. Savukārt Bio-
loģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte un Biznesa, vadības 
un ekonomikas fakultāte 2017. gadā ir bijušas starp 
fakultāšu līderēm šī rādītāja ziņā. 
Papildus vērojama pozitīva tendence, ka pieaug arī 
ārzemju uzņēmumu un LU līgumpētījumu skaits. Arvien 
vairāk LU kā zinātniskās sadarbības partnere tiek iesais-
tīta arī dažādu komersantu iesniegtos vietēja un starp-
tautiska mēroga projektos, kas bieži vien ir turpinājums 
veiksmīgai iepriekšējai sadarbībai līgumpētījumu formā. 

LU zinātnisko kompetenču mārketings
LU 2017. gadā turpināja komunikāciju ar visdažādāko 
nozaru industriju pārstāvjiem, aktīvi piedaloties LIAA 
rīkotos nozaru semināros, kuros LU Komunikācijas un 
inovāciju departamenta pārstāvji daudzkārt prezentēja 
LU kompetences un iespējas radīt augstas pievienotās 
vērtības produktus. 
Viens no 2017. gada zīmīgākajiem LU kompetenču pre-
zentācijas pasākumiem bija 75. konferences ietvaros orga-
nizētā diskusija “LU komercializē: Veiksmes stāsti”. Tajā tika 
sniegtas unikāla formāta prezentācijas, kurās LU pētnieki, 
uzstājoties ar savu referātu, runāja kopā ar kādu industri-
jas pārstāvi un pastāstīja par LU kā veiksmīgu sadarbības 
partneri, radot pētniecībā sakņotas inovācijas. 
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LU 2017. gadā ir īstenojusi septiņus pētījumus kopā ar 
Latvijas pašvaldībām, kas iekļauj gan līgumpētījumus, 
gan efektīvās sadarbības projektus. Sadarbība ir vērsta 
vairākos virzienos, piemēram, vēstures un arheoloģiskā 
izpēte, pilsētplānošana, vides aizsardzība. Ir noslēgti arī 
ilgtermiņa sadarbības līgumi, kas palīdz iesaistīties lielā-
kos projektos reģionālā un starptautiskā līmenī.

LU sadarbības portāls
LU sadarbības portāls, kas izveidots 2016. gadā, 
2017. gadā veiksmīgi turpināja veicināt LU sadarbību ar 

komersantiem, ērtā veidā apkopojot LU kompetences, 
piedāvātos pakalpojumus un sadarbības iespējas. 
Portālā tiek piedāvāti 55 LU pakalpojumi, kas iedalīti 
sešās grupās pēc pielietojuma un pārsvarā pārstāv 
ķīmijas, bioloģijas, vides un fizikas nozari. Sadarbības 
portālam vidēji ir 130 apmeklētāju mēnesī, kuri pār-
svarā ir saistīti ar uzņēmējdarbību. Uzņēmēji regulāri 
izrāda vēlmi sadarboties ar LU, atrodot viņiem nepie-
ciešamās kompetences tieši sadarbības portālā, tāpēc 
portāla izstrāde tiek turpināta, papildinot to ar jauniem 
pakalpojumiem. 

10.5. PASĀKUMI ZINĀTNĒ

LU 2017. gadā reģistrēti 338 pasākumi:

25 no tiem bijušas lielas starptautiskas konferences

17 darbsemināri

3 vasaras skolas
un citi pasākumi

Gads iesākās ar LU ikgadējo konferenci, kurā tika 
nolasīti 1200 referāti. Darbs tika organizēts 120 sekciju 
sēdēs, globāliem jautājumiem veltītas 10 plenārsēdes. 

Par snieguma finansējumu ziņojumi sniegti 12 priori-
tāro tēmu sekcijās. Pirmo gadu starptautiskā simpozijā 
“Smilts un stikli” risinājās diskusijas par fundamentālo un 
lietišķo zinātņu kopīgām iespējām inovāciju jomā. 
Pavasarī norisinājās 8. starptautiskā viesprofesoru 
nedēļa un 16. starptautiskā studentu pētījumu konfe-
rence Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. 
Pasākumā piedalījās 122 dalībnieki. 
Norisinājās arī 24. Baltijas Vācu patoloģijas simpozijs un 
6. Starptautiskās Patologu akadēmijas Baltijas patologu 
biedrības simpozijs. Datorzinātnēs tika organizēta pres-
tiža konference Computational Complexity Conference, 
kurā piedalījās 100 dalībnieku. 
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11 PERSONĀLS

11.1. DARBINIEKI

Lielākā LU vērtība ir augsti izglītots un profesionāls 
personāls. Tajā koncentrēts Latvijas vadošais studiju un 
pētniecības potenciāls sociālo, humanitāro, dzīvības 
zinātņu un dabaszinātņu jomā. 2017. gada beigās LU 
pamatdarbā un blakusdarbā strādāja 3175 darbinieki.

2788 2789
2714

2873

3175

+9,5%

2013 2014 2015 2016 2017

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem vērojams 
darbinieku pieaugums — 2017. gadā darbinieku skaits 
bijis par 9,5% lielāks nekā 2016. gadā. No darbiniekiem 
lielāko īpatsvaru — 62% — veido sievietes. 

1994   Sievietes 
 

1181   Vīrieši

38% visu darbinieku (1232) LU 2017. gadā bija pilna 
laika darbinieki. 

1634   Vispārējais personāls 
 

1541   Akadēmiskais personāls

No kopējā personāla 39% bija akadēmiskais personāls — 
doktora grāds bija 715 darbiniekiem. Savukārt 1634 dar-
binieki veidoja LU vispārējo personālu.

11.2. DARBA VIDE

Pasaules Bankas eksperti augstu vērtē 
LU personālu
Septembrī LU viesojās Pasaules Bankas eksperti, lai 
pētītu akadēmiskā personāla karjeras attīstības aspek-
tus. Viņi augstu vērtēja diskusiju kvalitāti, kā arī uzslavēja 
dalībnieku diskusiju kultūru, vēlmi dalīties savās idejās, 
argumentācijas spēju un situācijas izpratni.

Darbinieki lepojas ar darbu LU
Lai uzlabotu darba vidi un noskaidrotu darbinieku 
domas par dažādiem procesiem LU, jau vairākus gadus 

tiek veiktas LU darbinieku apmierinātības aptaujas. 
Apkopotie rezultāti rāda, ka LU strādā lojāli darbinieki, 
kuri lepojas, ka strādā LU (85% aptaujāto), jūtas tai 
piederīgi, vēlas LU strādāt ilgstoši un izprot tās misiju un 
vērtības.
79% pētījuma dalībnieku saskata, ka viņu ikdienas darbs 
sniedz ieguldījumu LU mērķu sasniegšanā.
84% uzskata, ka kolēģi ir vērsti uz sadarbību, un vairāk 
nekā 88% atzīst, ka viņiem ir iespējas savā darbā apgūt 
jaunas prasmes.
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LU darbinieku sporta spēles
2017. gada 2.—4. jūnijā konferenču un atpūtas kom-
pleksā “Ratnieki” tika aizvadītas LU darbinieku sporta 
spēles. Sporta spēļu mērķis ir popularizēt sportu un 
veselīgu dzīvesveidu Latvijas Universitātes darbinieku 
vidū, stiprināt sadarbību neformālā gaisotnē, veicināt 
komandas garu, iepazīt kolēģus no dažādām LU struk-
tūrvienībām, kā arī aktīvi pavadīt laiku kolēģu un ģime-
nes lokā. 2017. gadā starp LU darbiniekiem spēcīgākie 
izrādījās LU Cietvielu fizikas institūta kolēģi.

11.3. PASĀKUMI DARBINIEKIEM

2017. gadā notikuši vairāki LU darbiniekiem veltīti 
pasākumi.

LU darbinieku kopsapulce februārī
3. februārī notika LU darbinieku sapulce, kurā LU rektors 
Indriķis Muižnieks definēja semestra pirmajā pusē 
padarīto un nosprauda mērķus gan pavasara semes-
trim, gan gadam kopumā. Tajā notika ikgadējā LU balvu 
pasniegšana kategorijās “Gada sasniegums zinātnē”, 

“LU 2016. gada Skolu balva”, “Gada darbinieks” un “Rek-
tora pateicības”.
Ikgadējā balva “Gada darbinieks” ir iespēja uzteikt, 
apdāvināt un motivēt tos darbiniekus, kuri gada garumā 
ir izcēlušies ar atsaucību pret savas un citu struktūr-
vienību kolēģiem, kā arī izrādījuši iniciatīvu un vēlmi 
sadarboties. Labākā darbinieka balvu par augstvērtīgu 
darbu aizvadītajā gadā izņēmuma kārtā ieguva divi dar-
binieki — Visvaldis Neimanis un Natālija Ivanova.

LU darbinieku sapulce septembrī
1. septembrī, Zinību dienā, notika jaunā akadēmiskā 
gada pirmā darbinieku kopsapulce. Tajā LU rektors 
Indriķis Muižnieks izvirzīja akadēmiskā gada prioritātes. 
Viens no viņa izceltajiem darba laukiem jaunajā aka-
dēmiskajā gadā bija LU filiāles reģionos, kur galvenais 
izaicinājums — savienot augsto izglītības un pētījumu 
kvalitāti ar pieejamību.
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LU dzimšanas dienas balle
28. septembrī LU darbinieki ar krāšņu un svinīgu balli 
svinēja savas Alma Mater 98. dzimšanas dienu. Tradicio-
nāli to atklāja rektora I. Muižnieka un viesu uzrunas un 
neiztrūkstošā tradīcija — polonēze. Visa vakara garumā 
Lielajā aulā balles dejas līdz pusnaktij spēlēja Operetes 
orķestris diriģenta Guntara Bernāta vadībā un uzstā-
jās Latvijas Operetes fonda solisti. Dažādas aktivitā-
tes notika visā LU ēkā — balles viesi varēja apmeklēt 
LU jumtu, no kura paveras skaists skats uz Rīgu, kā arī 
observatorijā vērot zvaigžņotās debesis.

Ziemassvētku pasākums
Laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu LU Adminis-
trācijas departamentiem LU Komunikācijas un inovāciju 
departaments organizēja Ziemassvētku balli — pasā-
kumu, kurā departamentu darbinieki varēja savā starpā 
iepazīties un kopīgi dalīties atmiņās par aizvadīto gadu 
un nospraust mērķus jaunajam. Departamentu uzde-
vums bija sagatavot priekšnesumu par sevi un demons-
trēt to klātesošajiem, kā arī piedalīties citu departamentu 
sagatavotajos uzdevumos. Šāds pasākums LU Adminis-
trācijas darbiniekiem notika pirmoreiz.

Konferences, semināri
LU darbiniekiem gada laikā bija iespēja apmeklēt visas 
LU rīkotās konferences un seminārus, izstādes, dažā-
das vieslekcijas, ko organizēja gan LU, gan fakultātes, 
LU organizētos pasākumus, atklāšanas ceremonijas un 
citus pasākumus — kopskaitā ap 1000. 
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12 LATVIJAS UNIVERSITĀTE UN SABIEDRĪBA

12.1. LU BIBLIOTĒKA

LU Bibliotēka informācijas pieejamību studijām 
un pētnieciskajai darbībai 2017. gadā nodrošināja 
20 221 reģistrētam aktīvam lietotājam.

758   Akadēmiskais, zinātniskais 
personāls

72  Pārējais LU personāls

386   Doktoranti

1   Juridiskie lietotāji

834   Viesi

22   Starpbibliotēku abonenti

140   Ārzemju apmaiņas studenti

17 957   Studenti

Reģistrētie aktīvie lietotāji

Pakalpojumus klātienē 8 bibliotēkās LU fakultāšu ēkās 
izmantoja 534 658 apmeklētāji, bet attālināti tiešsaistes 
resursus un pakalpojumus klienti izmantoja 496 784 
reizes. LU Bibliotēkas darbinieki kopumā lietotājiem 
izsniedza 403 087 dokumentus, no tiem vislielāko skaitu 
veidoja grāmatas.

382 866   Grāmatas

12 820  Seriālizdevumi

844   Kartogrāfiskie materiāli

437   Nepublicētie dokumenti

60   Audiovizuālie resursi

22   Nošizdevumi

7   Rokraksti

29   Attēlizdevumi

Izsniegto dokumentu skaits

Maijā tika paveikts šī gada svarīgākais uzdevums — saga-
tavots Bibliotēkas pārakreditācijas ziņojums, un 22. jūnijā 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija LU Bibliotēkai 
atkārtoti piešķīra valsts nozīmes bibliotēkas statusu. 
Viens no LU Bibliotēkas pamatuzdevumiem ir pedago-
ģiskais darbs, veidojot un realizējot informācijpratības 
nodarbības visos studiju programmu līmeņos, kā arī 
sniedzot atbalstu zinātniskajam un pētnieciskajam 
darbam. Kopumā 2017. gadā LU Bibliotēkas speciālisti 
novadīja 253 nodarbības 3443 dalībniekiem.

15%   Atsevišķu datubāzu 
apmācība

26%  E-resursi nozarē

31%  Katalogs Tavām 
veiksmīgām studijām

28%   Ievads e-resursos

LU Bibliotēkas speciālistu vadītās nodarbības
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12.2. LU ZINĀTŅU UN TEHNIKAS VĒSTURES MUZEJS

2017. gadā LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs dar-
bojās kā astoņu muzeju apvienība: LU Vēstures muzejs, 
LU Zooloģijas muzejs, LU Botānikas muzejs, LU Ģeolo-
ģijas muzejs, LU Skaitļošanas tehnikas un informātikas 
muzejs, LU Pedagoģijas muzejs, LU F. Candera — kos-
mosa izpētes muzejs, LU Cilvēka patoloģijas muzejs.

Būtiskākie notikumi LU ZTVM 2017. gadā
• Pēc LU iekšējā audita sākta procesu pilnveidošana un 

pakāpeniska muzeja reorganizācija.
• Direktores amatā iecelta Dr. paed. Iveta Gudakovska.
• Lielāko sabiedrības interesi no muzeju aktivitātēm 

piesaistīja LU F. Candera — kosmosa izpētes muzeja 
rīkotie planetārija seansi un LU Astronomiskā torņa 
apmeklējumi.

• Raķešbūves pioniera Frīdriha Candera 130 gadu 
jubilejai veltīta plaša izstāde “Sapnis par lidojumu”, 
kurā pirmo reizi LU bija apskatāmi Jura Zvirbuļa 
kosmosa tematikai veltītie akvareļi un unikāli muzeja 
priekšmeti.

• “Muzeju nakts 2017” apmeklētājiem tika piedāvāts 
pasākums “Laika jautājums”, kurā bija iespēja iepazīt 
atšķirīgās un daudzveidīgās laika izpratnes dažādās 
zinātņu nozarēs LU galvenajā ēkā, arī pasākums “Laik-
metu tilts pedagoģijā” LU Pedagoģijas muzejā un 
prezentācijas LU Cilvēka patoloģijas muzejā. “Muzeju 
nakti” LU apmeklēja 2745 interesenti.

• “Zinātnieku nakts” piedāvājums — Mēness novērojumi 
ar teleskopu — piesaistīja 1000 interesentu, bet LU 
Zooloģijas muzeja sagatavotās aktivitātēs par tauri-
ņiem un viņu dzīves noslēpumiem — vairāk nekā 300 
apmeklētāju.

• Topošajiem un esošajiem studentiem tika piedāvāts 
LU vēsturei veltītais ekskursiju cikls.

• Muzeja speciālistu pētniecības darba rezultāti 
publicēti Muzeja sagatavotajā LU Rakstu krājumā, 
kas iznāca sērijā “Zinātņu vēsture un muzejniecība” 
(Nr. 815).

12.3. LU AKADĒMISKAIS APGĀDS

2017. gadā LU Akadēmiskais apgāds laidis klajā 
115 izdevumus — grāmatas, žurnālus, rakstu krā-
jumus u. c. Apgāda apgrozījums 2017. gadā bija 
198 748 eiro. 
Vairākas grāmatas guvušas lasītāju īpašu ievērību:
• Aspazijas Kopoto rakstu 1. sējums (sastādītāja Ausma 

Cimdiņa); 
• LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesora Aivara 

Strangas pētījums “Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma 
saimnieciskā politika (1934—1940)”;

• LU profesora mākslas zinātņu doktora Valda Muktupā-
vela pētījums “Tautas mūzikas instrumenti Latvijā”;

• LU profesora Valda Segliņa monogrāfija “Hors. Vald-
nieku dievs”; 

• pirmais latviešu literatūras klasikas darba tulkojums 
spāņu valodā — Andreja Pumpura eposs “Lāčplēsis”, 
kas ir bilingvāla latviešu-spāņu eposa publikācija;

• skaistāko grāmatu konkursam “Zelta ābele 2017” 
izvirzītas LU Akadēmiskajā apgādā izdotās grāmatas 
trīs dažādās kategorijās:

 9 kategorijā “Proza un dokumentālā proza”: Ausma 
Cimdiņa (sastādītāja). “Aspazija”. Kopoti raksti, 
1. sējums. Mākslinieks — Aivars Plotka, tipogrāfija — 
Jelgavas tipogrāfija;

 9 kategorijā “Zinātniskā literatūra”: Valdis Segliņš. 
“Hors. Valdnieku dievs”. Māksliniece — Baiba 
Lazdiņa; tipogrāfija — Jelgavas tipogrāfija;

 9 kategorijā “Uzziņu literatūra”: Valdis Muktupāvels. 
“Tautas mūzikas instrumenti Latvijā”. Māksliniece — 
Arta Ozola-Jaunarāja; tipogrāfija — Jelgavas 
tipogrāfija.
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12.4. LU AKADĒMISKĀ BIBLIOTĒKA

LU Akadēmiskā bibliotēka ir viena no senākajām biblio-
tēkām Eiropā (dibināta 1524. gadā). 2017. gadā biblio-
tēkā reģistrēti 10 564 aktīvie lietotāji, klātienē tajā bijuši 
95 720 apmeklētāji, bet attālināti piedāvātie informācijas 
resursi un pakalpojumi izmantoti 835 064 reizes. 
LU Akadēmiskās bibliotēkas kopējo krājumu veido 
3 360 252 vienības, Latvijā bagātākais seno un reto 

izdevumu un rokrakstu fonds (kopš 13. gadsimta) un 
plašākā latviešu literatūras krātuve pasaulē — Misiņa 
bibliotēka. Veiksmīgi darbojas Austrijas bibliotēka un 
Šveices lasītava, Ukrainas un Gruzijas, Azerbaidžānas un 
Uzbekistānas informācijas centrs. 
2017. gadā LU Akadēmiskās bibliotēkas krājums papil-
dināts ar 30 322 jaunieguvumu eksemplāriem. 

12.5. LU BOTĀNISKAIS DĀRZS

Zinātniskā aktivitāte
LU Botāniskā dārza darbinieki 2017. gadā publicējuši 
5 zinātniskus un 4 populārzinātniskus rakstus, kā arī 
piedalījušies ar referātiem konferencēs (t. sk. 8 starptau-
tiskos pasākumos). Augu kolekcijās kopā ir 5634 taksoni, 
un tās ir papildinātas ar 129 taksoniem. Lai pārstāvētu 
Latvijas floru dažādās kolekcijās, ekspedīcijās dabā ir 
ievākts materiāls no 30 sugām, no tām 12 ir Latvijā retas 
un aizsargājamas sugas. Starptautiskajai sēklu apmaiņai 
sēklas ievāktas no 598 taksoniem, t. sk. no 34 sugām — 
savvaļā. In vitro kolekcijā ir 58 rododendru hibrīdi.

Infrastruktūras attīstība
2017. gadā LU Botāniskajā dārzā ar Borisa un Ināras 
Teterevu fonda atbalstu izstrādāts LU Botāniskā dārza 
teritorijas attīstības plāns 2017.—2022. gadam. 
Teritorijas labiekārtošanai, stādījumu atjaunošanai un 
uzturēšanai iegādāta auglīga augsne, kūdra, mulča un 
zāliena sēklas, tropu tauriņu mājas apsildīšanai iegādāta 
un uzstādīta jauna apkures sistēma, iegādāta jauna 
pļauj mašīna kvalitatīvai jaunizveidoto zālienu kopšanai 
un portatīvs aprīkojums tehnisko darbu nodrošināšanai.
Salīdzinot ar 2015. un 2016. gadu, 2017. gadā bija 
novērojams LU Botāniskā dārza apmeklētāju skaita 
pieaugums. Analizējot pēc biļetes veida, tie bija 
58 884 apmeklētāji gadā. 
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2017. gadā noritēja plašs darbs ar sabiedrību
• Ir vadītas 252 ekskursijas, t. sk. 23 publiskās ekskur-

sijas un tematiskas mācību stundas, kurās piedalījās 
aptuveni 5500 apmeklētāju.

• Izveidotas 4 jaunas tematiskās ekskursijas un 5 jaunas 
tematiskās nodarbības.

• Izveidotas 5 izstādes Botāniskajā dārzā, bijusi dalība 
4 izstādēs ārpus Botāniskā dārza.

• Rīkoti kultūras pasākumi — 12 koncerti, 5 kinovakari, 
4 latviešu ražotāju tirdziņi ar kultūras programmu, 
5 meistarklases un 10 lekcijas.

• Rīkoti pasākumi ar plašu apmeklētību — Augu aizsar-
dzības diena, Zinātnieku nakts, LU Absolventu diena, 
“Staro Rīga”.
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12.6. LU RODODENDRU SELEKCIJAS UN 

 IZMĒĢINĀJUMU AUDZĒTAVA “BABĪTE”

37 gadu laikā Rododendru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētava “Babīte” kļuvusi par nozīmīgu un populāru 
rododendru pētniecības centru Baltijas valstīs. Audzēta-
vas kolekcijā ir 345 sugu un šķirņu rododendri — 76 sav-
vaļas sugas un 269 selekcionāru izveidotās šķirnes.
2017. gadā audzētavu ziedēšanas laikā apmeklējuši 
24 500 cilvēku, t. sk. 83 ekskursantu grupas no Latvijas, 
Polijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas 
un Vācijas. Ar katru gadu audzētava kļūst aizvien popu-
lārāka arī kā dažādu pasākumu rīkošanas vieta. Sevišķi 
to iecienījuši jaunlaulātie kāzu ceremoniju un foto sesiju 
rīkošanai.
2017. gadā saņemti sertifikāti par 6 jaunām Lielbritānijas 
Karaliskās Dārzkopības biedrības Starptautiskajā šķirņu 
reģistrā reģistrētajām brīvdabas rododendru šķirnēm:
• ‘SARMA’, 
• ‘ZVĀRTES IEZIS’, 
• ‘PROFESORS KONDRATOVIČS’, 
• ‘ĢENERĀLIS’, 
• ‘DZEGUZĒNS’ 
• ‘VOLDEMĀRS ZELMENIS’. 

Kopumā izaudzēto brīvdabas rododendru šķirņu skaits 
sasniedzis 112. Visu šķirņu autors ir profesors 
Rihards Kondratovičs, kurš 2017. gada 17. februārī devās 
mūžībā. Profesors ir Rododendru audzētavas “Babīte” 
dibinātājs un ilggadējs vadītājs, kurš visu savu darba 
mūžu veltījis rododendru ģints augu izpētei, introdukci-
jai un selekcijai. 
Lai uzlabotu apmeklētāju piekļuvi audzētavas teritorijai, 
izbūvēts 200 metru garš jauns žogs un bīdāmie vārti, 
kā arī pēc audzētavas administrācijas lūguma Babītes 
novada pašvaldība izbūvējusi gājēju ietvi un autostāv-
vietu pie audzētavas. Ar LU Fonda (“Skonto metāls” 
ziedojums) atbalstu veikts siltumnīcas kapitālais remonts.
Lai veicinātu rododendru kultūras popularizēšanu un 
ieviešanu dārzos un parkos, audzētavas darbinieki vadī-
juši lekcijas Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības 
kursantiem un Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēk-
ņiem, kā arī piedalījušies izstādēs un stādu parādēs.
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13 STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

13.1. SADARBĪBAS LĪGUMI

LU ir noslēgti 197 divpusēji sadarbības līgumi ar 
augstskolām 50 valstīs. 2017. gadā tika parakstīti 
divpusējās sadarbības institucionālie līgumi ar 
18 augstskolām. 
2017. gadā LU noslēdza 57 jaunus divpusējos Eiropas 
Savienības izglītības, jaunatnes un sporta pro grammas 
Erasmus+ sadarbības līgumus par studentu mobilitāti 
studijām un praksei, kā arī par pasniedzēju un personāla 
mobilitāti. Pašlaik LU ir noslēgusi kopumā 995 Erasmus+ 
sadarbības līgumus ar 444 augstskolām 33 pro grammas 
valstīs.
2017. gadā LU noslēdza arī 14 Erasmus+ līgumus 
ar sadarbības universitātēm no 6 partnervalstīm: 
Krievijas (7), ASV (2), Indijas (2), Honkongas (1), 
Japānas (1) un Paragvajas (1).

13.2. LU PERSONĀLS STARPTAUTISKOS PROJEKTOS

Arī LU personāls turpināja aktīvi piedalīties starptautis-
kajos projektos gan kā koordinējošā institūcija, gan kā 
projektu dalībnieki.
2017. gadā tika apstiprināts Erasmus+ Kapacitātes 
stiprināšanas projekts Entrance for Future Education 
(LU šo projektu koordinē) un trīs Erasmus+ Kapaci-
tātes stiprināšanas projekti, kuros LU piedalījās kā 
partneruniversitāte:
• Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, 

Management and Technology; 

• Implementation of Education Quality Assurance 
system via Cooperation of University-Business-
Government in HEIs;

• Strong Kids.
LU akadēmiskais un administratīvais personāls 
2017. gadā aktīvi izmantoja piedāvātās starptautiskās 
sadarbības iespējas (Erasmus+ pro gramma un divpusē-
jie sadarbības līgumi). 2017. gadā 86 LU mācībspēki un 
darbinieki lasīja lekcijas vai stažējās ārzemēs. Savukārt 
LU strādāja, lasīja lekcijas un stažējās 59 ārvalstu viespa-
sniedzēji, viespētnieki un administratīvais personāls. 

13.3. NOZĪMĪGI NOTIKUMI STARPTAUTISKAJĀ SADARBĪBĀ

• Novembrī triju Baltijas valstu universitāšu rektori 
izsludināja vienotu stipendijas konkursu, kura mērķis 
ir veicināt Baltijas valstu — Igaunijas, Latvijas un Lietu-
vas — valodas un kultūras pasniegšanu un studēšanu.

• Laikā no 23. līdz 25. novembrim LU savās telpās rīkoja 
Eiropas kvalitātes nodrošināšanas forumu (European 
Quality Assurance Forum — EQAF). Forumā pieda-
lījās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 
procesā iesaistītās organizācijas un to darbinieki, 
kopumā vairāk nekā 460 dalībnieki no 48 valstīm.

• Jūlijā LU Akadēmiskā centra Dabas mājā LU un 
Eiropas Investīciju banka parakstīja līgumu par 
30 miljonu eiro finansējumu stratēģiskas nozīmes 
projektam — Akadēmiskā centra otrā posma attīstībai 
Torņakalnā. Tas bija pirmais stratēģisko investīciju 
projekts Latvijā Junkera plāna ietvaros, par kuru 
parakstīts ieguldījumu līgums. Līgumu parakstīja 
EIB publiskā sektora aizdevumu operāciju nodaļas 
vadītājs Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā Rafals 
Ribackis un LU rektors Indriķis Muižnieks. 
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• Septembrī, pateicoties Latvijas Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa iniciatīvai, tika atjaunots Valsts 
prezidenta lekciju cikls “Pasaules līderu lasījumi”. 
28. septembrī LU viesojās Aleksandrijas bibliotēkas 
Ēģiptē dibinātājs un emeritētais direktors Dr. Ismails 
Serageldins (Ismail Serageldin). Vizītes laikā viņš 
uzstājās ar lekciju “Cīņa ar viltus ziņām un alternatī-
vajiem faktiem: aktuālie 21. gadsimta izaicinājumi. 
Sabiedrības izpratne par medijpratību”.

• Apvienotajā Karalistē pirmo reizi kopš neatkarības 
atjaunošanas 2017. gadā tika svinēta LU 98. gada-
diena. Kopā sanāca bijušie studentu korporāciju 
biedri, arī bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga, studentu korporācijas “Spīdola” biedre. 
LU gadadienas svētki Lielbritānijā parasti tiek svinēti 
Londonas Igauņu namā — vietā, kur savulaik bieži 
pulcējusies latviešu sabiedrība. 
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14 KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJAS  
 LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

14.1. KULTŪRA

LU aktīvus mēģinājumus un koncertdarbību turpina 
10 kori, 4 tautas deju kolektīvi, vīru vokālais ansamblis 
“Dancis”, senās mūzikas ansamblis Canto, Studentu 
teātris, Studentu pūtēju orķestris un folkloras deju kopa 
“Dandari”. Ar skaistiem mākslas darbiem priecēja arī 
keramikas studija “Vāpe”. 

Kori 
LU darbojas 10 kori, no tiem 5 ir jauktie kori (“Aura”, 
Juventus, DeCoro, “Dziesmuvara” un Jubilate), 3 ir 
sieviešu kori (“Minjona”, “Latve”, “Balta”), 2 ir vīru kori 
(“Dziedonis” un Prezidiju konventa vīru koris). 
Tradīcijām bagātākie ir jauktais koris Juventus, sieviešu 
koris “Minjona” un vīru koris “Dziedonis”. LU kori valsts 
mēroga skatēs vienmēr gūst atzinību un augstus rezultā-
tus, piemēram, Juventus 2017. gadā guva izcilus panā-
kumus Starptautiskajā koru konkursā Šveicē, Montrē, 
iegūstot augstāko novērtējumu Grand Prix. 
“Minjona” ieguva augstu novērtējumu Starptautiskajā 
koru konkursā Spānijā, Tolosā. “Dziedonis” 2017. gadā 
aizsāka Latvijas 100-gades svinības, izdziedot Mārtiņa 
Brauna mesu “Daugava” Eslingenes Dziesmu svētkos 
Vācijā. 
Īpašs notikums 2017. gadā bija kamerkorim DeCoro, 
kurš izveidoja izcilu koncertprogrammu “Marģera Zariņa 
dziesmas Jēkaba Nīmaņa apdarē”, ar kuru nosvinēja 
kora 10 gadu jubileju, kā arī aizsāka Latvijas 100-gades 
svinības ar viesošanos Dānijā, Kopenhāgenā. 

Deju kolektīvi 
Tautas deju ansamblī “Dancis” darbojas gan jauniešu 
sastāvs, gan vidējās paaudzes dejotāji, kuri “Dancī” dejo 
jau 25 gadus un vairāk. 2017. gada septembrī “Danča” 
vidējās paaudzes dejotāji tika uzaicināti piedalīties Rīgas 
un Sudžou pilsētas (Ķīnas Tautas Republika) sadrau-
dzības 20. gadadienas svinību pasākumos Sudžou, kur 
“Dancis” sniedza trīs koncertus.
Deju ansamblis “Dancītis” apvieno gan jauniešus, gan 
vidējās paaudzes dejotājus. Regulāri tiek iestudētas 
deju pro grammas, kuras tiek izrādītas dažādās Latvijas 
pilsētās.
2017. gada nogalē LU dejotāju saimei pievienojās deju 
ansamblis “Pērle”, kas apvieno jaunus un talantīgus 
jauniešus, kuri vēlas sevi attīstīt un pilnveidot latviešu 
skatuviskās dejas mākslas žanrā. “Pērle” aktīvi piedalās 
Rīgas un Latvijas mēroga pasākumos, regulāri iestudē 
jaunas koncertpro grammas.

Ansambļi 
LU darbojas vīru vokālais ansamblis “Dancis”, kas 
sākotnēji bija Tautas deju ansambļa “Dancis” pavadošā 
grupa, bet nu ir izaudzis par patstāvīgu vienību, iestudē 
koncertpro grammas un koncertē, piesaistot arī visiem 
labi zināmus solistus, kā Juri Vizbuli u. c.
Senās mūzikas grupa Canto ir viena no retajām senās 
mūzikas grupām Latvijā, kas regulāri iestudē senās mūzi-
kas skaņdarbus, koncertē kopā ar ansambļiem Ludus un 
Ballare.

Pūtēju orķestris apvieno savā sastāvā LU studentus, kuri 
ir apguvuši kāda mūzikas instrumenta spēli mūzikas sko-
lās. Mākslinieciskais vadītājs Jānis Puriņš regulāri iestudē 
jaunas pro grammas un aktīvi organizē koncertdarbību. 
2017. gada jūlijā orķestris ar izciliem panākumiem star-
tēja 18. starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā Čehijā, 
Ostravā, iegūstot Grand Prix.
Folkloras deju kopa “Dandari” ir vienīgā LU folkloras 
deju kopa, kurā iesaistījušies jauni, enerģiski cilvēki, 
kuriem tuva latviešu folklora un etnogrāfiskā deja. 
Studentu teātris apvieno savā kolektīvā jauniešus, 
kurus aizrauj teātra māksla. Teātri vada Latvijā pazīstams 
režisors Visvaldis Klintsons. Katru sezonu tiek iestudētas 
vismaz divas jaunas izrādes, kuras gūst ļoti labus panā-
kumus Latvijas amatierteātru festivālos. 2017. gadā tika 
iestudēti fragmenti no Noras Ikstenas darba “Aplamā 
mīla”, ar kuru teātris piedalījās Latvijas amatierteātru 
skatē un šogad piedalīsies Vispārējo latviešu dziesmu un 
deju svētku pasākumos.
Keramikas studijā “Vāpe” interesenti izcilās māksli-
nieces Helgas Ingeborgas Melnbārdes vadībā apgūst 
keramikas radīšanas noslēpumus. Studijas dalībnieki 
gan individuāli, gan studijā veido interesantas keramikas 
darbu izstādes. Sadarbība notiek arī ar citiem Latvijā 
atzītiem keramikas meistariem. 
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14.2. SPORTS

LU sporta dzīvi organizē LU Sporta centrs, kas darbojas, 
realizējot četrus virsmērķus:
• iesaistīt studentus un darbiniekus sporta aktivitātēs;
• popularizēt LU vārdu sabiedrībā;
• ar sporta un duālās karjeras iespējām piesaistīt jaunus 

studentus LU;
• piedaloties sporta aktivitātēs, audzināt patriotisma 

jūtas pret savu Alma Mater. 

Centra darbība ikdienā tiek realizēta galvenokārt trijos 
virzienos:
• nodrošināt studentiem un darbiniekiem sportošanas 

iespējas;
• organizēt dažādas sacensības;
• atbalstīt augstu sasniegumu sportu, veidojot duālās 

karjeras iespējas sportistiem. 

LU Sporta centrs rūpējas, lai studentiem būtu iespēja ik 
nedēļu apmeklēt līdz pat 40 dažādiem sporta treniņiem, 
ko vada profesionāli savu jomu speciālisti — treneri, kuri 
ikdienā paralēli pārstāv profesionālas sporta komandas 
vai populārākos fitnesa klubus. 

Pateicoties LU Sporta centra darbībai, 2017. gadā 
LU studenti varēja nodarboties ar 13 dažādiem sporta 
veidiem:
• fitnesu — grupu nodarbībās,
• beisbolu,
• basketbolu,
• distanču slēpošanu, 
• florbolu,
• futbolu, 
• galda tenisu, 
• orientēšanos, 
• džudo, 
• pašaizsardzību, 
• vieglatlētiku, 
• volejbolu, 
• kendo. 
Universitātē ar panākumiem darbojas arī karsējmeiteņu 
komanda.

Statistika liecina, ka studenti visvairāk iesaistās brīvā 
apmeklējuma treniņos un sacensībās, taču ne mazāk 
būtiski novērtē LU ieguldījumu jauniešu duālās karjeras 
veicināšanā. 

Gadu no gada aizvien lielāku popularitāti gūst LU nakts 
turnīri florbolā, basketbolā, futbolā un volejbolā, iesais-
tot vairākus simtus studentu katrā sporta veidā, turklāt 
LU ir pirmā augstskola Latvijā, kura studentiem piedāvā 

šāda formāta izklaides un sporta iespēju. 2017. gadā 
kopējais dalībnieku skaits nakts turnīros sasniedza 420. 
LU Sporta centra unikalitāti valsts un visas Baltijas līmenī 
veicina ne tikai sporta naktis, bet arī plašāka mēroga 
iekšējās sporta līgas. LU jau tradicionāli visa akadēmiskā 
gada laikā risinās LU futbola un basketbola līgas, kas 
sākas rudenī un noslēdzas pavasarī. To dalībnieki ir tikai 
un vienīgi LU studenti, kas pašu veidotās komandās 
(visbiežāk pārstāvot savas fakultātes vārdu) sacenšas ar 
citiem augstskolas biedriem. LU futbola līgā piedalījās 
94 studenti, savukārt basketbola līgā — 86. Vairāk nekā 
100 spēlēs, kuras tiek nodrošinātas ar tiesnešiem, sekre-
tariātu un atbilstošu infrastruktūru, studentiem tiek dota 
iespēja savu iecienītāko sporta veidu neatstāt novārtā arī 
aktīvākajos studiju gados.
LU sportisti var lepoties ar panākumiem gan Latvijas 
augstskolu, gan nacionālā līmeņa, gan arī pasaules 
līmeņa sacensībās. Labākie sportisti ir iekļauti LU izlasēs, 
kas piedalās dažāda mēroga sacensībās. 
Reizi gadā LU studentiem — izlašu sportistiem ir gods 
piedalīties dažādās starptautiskās studentu sacensībās, 
piemēram, SELL (Suomi, Eesti, Latvia, Lithuania) spēlēs 
un Pasaules Universiādē, kur 2017. gadā Latvijas stu-
dentu basketbola valstsvienība galvenā trenera Gunta 
Endzela vadībā izcīnīja bronzu.
Mūsu sportistu augstā līmeņa apliecinājums redzams 
arī valsts mēroga projektos. Tā pērn novembrī 
Latvijas Sporta federāciju padomes valdes sēdē 
tika apstiprināti padomes sporta stipendijas saņē-
mēji 2017./2018. gadam. Stipendiju ieguva astoņi 
LU studenti. 
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15 LU FINANŠU RĀDĪTĀJI

15.1. IENĀKUMI

2017. gads LU aizvadīts ar labiem finanšu rādītājiem. 
Aktīvu apjoms palielinājās par 6 miljoniem eiro, sasnie-
dzot 143 miljonus eiro. Brīvo naudas līdzekļu atlikums 
gada laikā dubultojās, bet ieņēmumi pieauga par 20% un 

sasniedza 71 miljonu eiro. LU finanšu stāvoklis ir ļoti sta-
bils — uz 2017. gada 31. decembri kasē un finanšu ie stā-
dēs bija izvietoti naudas līdzekļi 17 miljonu eiro apmērā, 
savukārt pašu kapitāla daļa aktīvos sasniedza 78%. 

EUR 2015 2016
2017

plāns fakts

Ieņēmumi 64 888 59 592 75 813 71 243 

Ieņēmumi studijām 36 320 32 269 35 964 35 000 

Valsts budžeta finansējums 16 457 17 154 17 783 17 503 

Pašu ieņēmumi no studiju maksas 10 508 10 253 10 987 11 554 

Finansējums studijām no starptautiskiem avotiem 8495 3966 4282 2863 

Pārējie ieņēmumi 861 896 2912 3081 

Ieņēmumi zinātniskajai darbībai 17 949 18 769 28 821 25 103 

Valsts budžeta finansējums 7655 12 189 13 438 13 338 

Finansējums no starptautiskiem avotiem 9823 6065 14 490 11 012 

Līgumdarbi ar juridiskām personām 226 159 230 185 

Cits finansējums 245 357 663 568 

Pārējie ieņēmumi 10 619 8554 11 028 11 139 

Telpu noma un viesnīcu pakalpojumi 2962 2790 3675 2966 

Pārējie ieņēmumi 7657 5764 7353 8174 

Ienākumu pieaugums bija lielākajā daļā ienākumu pozī-
ciju, no tām ievērojamākās:
• saņemtās 5 miljonu eiro investīcijas Akadēmiskā cen-

tra attīstības projektam, kuru izlietošana ir paredzēta 
turpmākajos periodos; 

• ieņēmumu no projektu līdzekļiem pieaugums no 
15,5 līdz 20,7 miljoniem eiro, kas pamatā ir ieņē-
mumu palielinājums no LU īstenoto ES struktūrfondu 
projektu īstenošanas; 

• saņemtā valsts budžeta finansējuma (studijām) 
pieaugums;

• nekustamo īpašumu atsavināšanas ienākumi, kas 
atspoguļojas pārējo ieņēmumu sastāvā; 

• ieņēmumi, ko nodrošina saskaņā ar MK rīkojumu 
pārņemtā RPIVA, t. sk. 8 filiāles, kurās, sākot ar 
2017./2018. akadēmisko gadu, notiek mācību pro-
cess studentiem reģionos (Ventspilī, Kuldīgā, Talsos, 
Bauskā, Jēkabpilī, Madonā, Cēsīs un Alūksnē). 

0

5
10

15
20

25
30

Ieņēmumi, milj. EUR 

V
al

st
s

fin
an

sē
ju

m
s

 s
tu

d
ijā

m

St
ud

iju
m

ak
sa

s

B
āz

es
 u

n
sn

ie
g

um
a

fin
an

sē
ju

m
s

zi
nā

tn
ei

Pr
o

je
kt

u
ie

ņē
m

um
i

Pā
rē

jie
ie

ņē
m

um
i

20162015 2017



46

15.2. IZDEVUMI

Finansiālie rādītāji 2015 2016
2017

plāns fakts

Izdevumi 86 853 53 088 66 110 61 597 

Atalgojums 25 771 25 671 32 140 28 539 

Pakalpojumu apmaksa 11 279 10 176 10 607 10 562 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 5966 6282 8022 7113 

Uzturēšanas izdevumu transferti 6961 3748 4504 4502 

Pamatlīdzekļi 29 114 1349 3993 4057 

Budžeta maksājumi 2487 2266 2142 2141 

Inventāra iegāde 2391 1133 1552 1543 

Komandējumi 975 1193 1322 1318 

Starptautiskā sadarbība 690 363 768 765 

Nodokļu maksājumi 673 692 750 747 

Subsīdijas un dotācijas 88 96 225 224 

Procentu maksājumi 17 64 50 49 

Periodikas iegāde 14 25 21 19 

Nemateriālie ieguldījumi 287 32 17 17 

Kapitālo izdevumu transferti 140 0 0 0 

Investīcijas akadēmiskā centra attīstībā, 
milj. EUR 
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Ieņēmumu pieaugums, īpaši projektos saņemtie naudas 
līdzekļi, veicināja LU iespējas atbalstīt studiju un zināt-
nes procesu — palielinājās gan izmaksāto atlīdzību, gan 
iegādāto preču un apmaksāto pakalpojumu apjoms, arī 
ieguldījumi pamatlīdzekļos.

Lai veicinātu zinātniskā darba un studiju siner-
ģiju, LU Akadēmiskā centra attīstības otrajā posmā 
2017. gadā uzsākta Zinātņu mājas būvniecība. 
Šo objektu, kā arī tā infrastruktūras attīstības finansēša-
nai LU 2017. gadā parakstīja divus līgumus:
• līgumu ar Eiropas Investīciju banku par 30 miljonu 

eiro finansējumu. Šis ir pirmais stratēģisko investī-
ciju projekts Latvijā Junkera plāna ietvaros, par kuru 
parakstīts ieguldījumu līgums;

• vienošanos par divu Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektu 41,9 miljonu eiro apmērā īsteno-
šanu LU pētniecības un STEM studiju infrastruktūras 
modernizācijai. LU ir šī projekta saņēmēja un īsteno-
tāja sadarbībā ar divām LU koledžām — LU P. Stradiņa 
medicīnas koledžu un LU Rīgas Medicīnas koledžu, kā 
arī ar LU Matemātikas un informātikas institūtu.



47

15.3. PĀRSKATS PAR ZIEDOTĀJIEM:

 ZIEDOTĀJI, SUMMAS UN IZLIETOJUMS 2017. GADĀ, EUR

Rādītāji Ziedojuma mērķis Naudā Mantā

ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ 302 386 49 350

SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 

KOPSUMMA
89 221 15 014

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 

personas 4752 34

Swedbank A/S Mūzikas pedagoģijas studiju attīstībai 430

Kolumbijas Republikas goda konsulāts 
Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” 
izdošanai

700

Rīgas starptautiskais jauno pianistu konkurss 
Riga International cup

N. Lūses grāmatas “Jāzeps Vītols. 
Klavierdarbi” redakcionālai sagatavošanai 
izdošanai

380

Teoloģijas fakultātes biedrība S/O Žurnāla “Ceļš Nr. 68” izdošanai 1500

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas 
katoļu draudze

Grāmatas “Ignācijs Lojola. Garīgie 
vingrinājumi” izdošanai

500

Rīgas ebreju kopiena “Promoting Jewish Sudies in Latvia” 1243

Stimula, SIA Grāmatas bibliotēkai 34

Ārvalstu juridiskās personas 79 769 4842

Verein der Pastorinnen und Pastoren in 
Nordelbien eV (VPPN)

LU Fondam 6000

Verein zur Förderung der 
Wettbewerbswirtschaft

“Holocaust Commemoration in Latvia: 
Mapping Sites and Sharing Experience”

4500

Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF)
“Jewish education: knowlwdge transfer and 
network strengthening”

1600

Embassy of Indiabox 
Indijas studiju un kultūras centra pasākumu 
organizēšanai

5669

Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF) “Jewish Heritage Study” 3000

Deutsch-Baltische Ärztegesellschaft
LU Medicīnas fakultātes atbalstam un 
attīstībai 

5000

Zentrum für Mission und Ökumene 
(Nordkirche-weltweit)

LU Teoloģijas fakultātei 54 000

PAUL SCHERRER INSTITUT 
Eksperimentālā iekārta ar pastāvīgajiem 
magnētiem

252

TIANSKY TRADING CO.LTD Stīgu mūzikas instrumenti 678

CHEMICAL ENG. TECHNION Laboratorijas preces 171

SPIE STAFF Izdales materiāli: grāmatas, žurnāli, blociņi 496

BEJING1 SHENG BOXING LOGISTICS 
CO.LTD

Mācību materiāli 170

Foracare Suisse AG, reģ. nr. CH Laboratorijas preces 312



CERN 3D printera komponente 2763

Fiziskās personas 4700 10 138

Vītols Vilis
Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” 
izdošana

200

Legzda-Legzdiņa Ausma
Orhideju audzēšanai un rododendru 
stādījumiem

4500

Salmiņš Toms Grāmatas bibliotēkai 5088

Blankmeyer Ilga Grāmatas bibliotēkai 3440

Polis Edgars Grāmatas bibliotēkai 1010

Zvirbulis Juris Grāmatas bibliotēkai 600

ZIEDOJUMU IZLIETOJUMS 109 103 61 245

Darbinieku atalgojums un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas

35 351

Pakalpojumu apmaksa 4303

Materiālu iegāde 539

Pamatlīdzekļu iegāde 68 910

Ziedojumu natūrā izlietojums (t. sk. 
amortizācija)

61 245

ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 282 504 3119
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Latvijas Universitātes 2017. gada publiskais pārskats

Pārskatu sagatavojis Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments
Dizains, literārā redakcija: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
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