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1 Studiju virziena raksturojums 

1.1 Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas 
vai koledžas kopējo stratēģiju 

 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” kopīgais mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu 
akadēmisko un profesionālo izglītību informācijas tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, 
telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes virziena programmās, t.sk., starpdisciplinārās studiju 
programmās, radot iespēju sagatavoties patstāvīgai, radošai, starpdisciplināra rakstura pētnieciskajai  un 
profesionālajai darbībai.   

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” programmas īsteno LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte (DIF). 
Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar DIF un LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem: 
LiepU attīstības stratēģija (2016–2020)1 , studiju virziena pašnovērtējumu ziņojumā 2 . 

 
1.2 Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 

pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas 
dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa 

 
Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” akreditēts līdz 2019.gada 11.jūnijam (akreditācijas lapa Nr.279, Studiju 
akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 12.jūnija lēmums Nr.136, 2013.gada 18.decembra lēmums 
Nr.277 un 2014.gada 26.februāra lēmums Nr.289). 

Studijas virzienā ir nodrošinātas visos līmeņos: bakalaura, maģistra un doktora un tiek realizētas 
valsts (latviešu) valodā un angļu valodā. Studijas informācijas tehnoloģiju jomā tiek realizētas pilna cikla 
programmās: 3 bakalaura līmeņa studiju programmas, 1 maģistra un 1 doktora līmeņa studiju 
programma (1.tabula). 

Bakalaura studiju programmu absolventi studijas var turpināt profesionālā maģistra studiju 
programmā „Informācijas tehnoloģija”, savukārt maģistri – doktora studiju programmā „E-studiju 
tehnoloģijas un pārvaldība”. 

Studiju virziena programmas atbilst STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – 
dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomai un to attīstība ir perspektīva no valsts 
attīstības prioritāšu viedokļa3 un ir saistīta ar Viedās specializācijas stratēģijas realizāciju4. Tāpat 
Ekonomikas ministrijas (EM) darba tirgus analīzē arī parādīts, ka pat pie relatīvi augsta atalgojuma 
līmeņa jau pašlaik ir grūtības apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc speciālistiem informācijas 
tehnoloģijas (IT) nozarē – programmētājiem. Līdz ar to piedāvājums IT speciālistu sagatavošanā ir 
nepietiekošs un pieprasījums pēc IT speciālistiem ir augsts. Tas saistīts ar to, ka pēdējos gados ir būtiski 
mainījušies biznesa modeļi, metodes un rīki. Jebkuras nozares attīstība prasa apjomīgus IT nozares 
pakalpojumus, ieviešot dažādus digitālus risinājumus. Šo tendenci vēlreiz apstiprina EM 2016.gada 
ziņojums “Darba tirgus pārkārtojumi straujākas ekonomikas izaugsmei”5 ar prognozi, ka nākotnē 
palielināsies pieprasījums pēc dabas zinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju speciālistiem. 
Prognoze liecina, ka pieprasījums šajā grupā pārsniegs piedāvājumu par 126%. 
                                                 
1 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 
2 
https://www.liepu.lv/uploads/files/Informacijas%20tehnologija_datortehnika_elektronika_telekomunikacija_datorvadiba%20un%20datorzinatne_2014.
_2015.st.g.pdf 
3 https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/informativais_zinojums_par_darba_tirgus_videja_un_ilgtermina_prognozem 
4 http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/viedas_specializacijas_iev/viedas_spec_ieviesana/ 
5 https://ec.europa.eu/latvia/sites/latvia/files/docs/body/j_salmins__darba_tirgus_parkartojumi_ekonomikas_izaugsmei20160519.pdf 
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Neskatoties uz salīdzinoši lielo studiju piedāvājumu Latvijā, IT nozarē trūkst vismaz 1000 
speciālistu6; pēc Ekonomikas ministrijas prognozēm – līdz 2020.gadam Latvijā trūks vairāk nekā 4200 
IT speciālistu. Diemžēl, kā norāda Tele2 SSC veiktais pētījums, tikai 12,7% puišu un 2,1% meiteņu savu 
karjeru saista ar IT jomu7. 

Studiju programmas atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas 3.prioritātei 
“Energoefektivitātes paaugstināšana”, 4.prioritātei “Modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas IKT 
sistēmas attīstība privātajā un valsts sektorā”, 6.prioritātei “Attīstīta zināšanu bāze (fundamentālā zinātne 
un zinātnes infrastruktūra) un cilvēkkapitāls zināšanu jomās”. Šim prioritātēm atbilst Viedās 
specializācijas jomas „Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas”, „Viedā enerģētika” un 
„Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. IT programmas izglīto speciālistus, kas izstrādā jaunus 
produktus modernai un efektīvai publiskai pārvaldei, e-pakalpojumiem un digitālā satura attīstībai, 
pārrobežu sadarbībai digitālā vienotā tirgus attīstībai. 

Liepājas Universitāte ir viena no sešām Latvijas universitātēm un lielākā Kurzemes augstskola. 
Programmu attīstība un darbība saskaņota gan ar Kurzemes reģiona ilgstspējīgas attīstības 

plānošanas dokumentiem, gan ar „Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam”, 
kurā Liepāja ir atzīmēta kā izglītības, zinātnes un pētniecības centrs, kā arī akcentēta dabas un 
inženierzinātņu attīstība Liepājā. 
 

1.tabula 
Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas,  

datorvadība un datorzinātne” studiju programmu uzskaitījums 

Studiju programmas 
nosaukums 

Apjoms 
kredīt-
punktos 

Studiju veids 
Iegūstamais grāds 

(akadēmiskais/ 
profesionālais ) 

Datorzinātnes (43481) 120/128* 
KRP 

Pilna laika klātienes 
bakalaura studijas,  
3 gadi;  
studiju valoda: EN 

Dabaszinātņu bakalaura 
datorzinātnēs akadēmiskais 
grāds 

Informācijas tehnoloģija  
(42481) 

160/168* 
KRP 

Pilna laika klātienes 
bakalaura studijas,  
4 gadi;  
studiju valoda: LV, EN 

Profesionālais bakalaura grāds 
informācijas tehnoloģijā; 
Iegūstamā kvalifikācija: 
programmēšanas inženieris vai 
elektroniskās komercijas 
speciālists 

Mehatronika (42523) 160 KRP 

Pilna laika klātienes 
bakalaura studijas,  
4 gadi;  
studiju valoda: LV 

Profesionālais bakalaura grāds 
mehatronikā; 
Iegūstamā kvalifikācija: 
Inženieris mehatronikā 

Informācijas tehnoloģija  
(47481) 
Piezīme: No 2016./2017. 
studiju gada mainīts studiju 
ilgums tiem, kuri pirms 
studiju uzsākšanas ieguvuši 
bakalaura grādu 
datorzinātnēs vai 
informācijas tehnoloģijā 
 
 

 
 

Pilna laika klātienes 
maģistra studijas, 
studiju valoda: LV, EN 

Profesionālais maģistra grāds 
informācijas tehnoloģijā; 
Iegūstamā kvalifikācija:  
programmēšanas inženieris vai 
informācijas tehnoloģijas 
projekta vadītājs 

100/108* 
KRP  

2 gadi un 6 mēneši  
(3.gada studentiem) 

120/128* 
KRP 

3 gadi 

80/88* 
KRP 

2 gadi  
(1. un 2.gada 
studentiem) 
 

                                                 
6http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/153292-ikt-nozare-attistas-specialistu-trukums-arvien-izteiktaks.htm; skatīts:20.10.2015. 
7http://www.tvnet.lv/tehnologijas/nozares_jaunumi/628033-tikai_21_meitenu_un_127_zenu_plano_savu_karjeru_saistit_ar_it_nozari; 01.10.2016. 
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Studiju programmas 
nosaukums 

Apjoms 
kredīt-
punktos 

Studiju veids 
Iegūstamais grāds 

(akadēmiskais/ 
profesionālais ) 

E-studiju tehnoloģijas un 
pārvaldība  
(51481) 

192 KRP 

pilna laika klātienes 
doktora studijas, 
 4 gadi;  
studiju valoda: LV 

Inženierzinātņu doktora vai 
pedagoģijas zinātņu doktora 
grāds 

*-KRP skaits studijām angļu valodā (8 KRP Latviešu valoda ārzemju studentiem) 
 

Bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģija” ir unikāla ar to, ka sagatavo divu 
kvalifikāciju speciālistus: programmēšanas inženierus un elektroniskās komercijas speciālistus. Šī 
programma piedāvā Latvijā unikālu kombināciju: profesionālais bakalaura grāds informācijas 
tehnoloģijā un e-komercijas speciālista profesija (citās Latvijas augstskolās elektroniskās komercijas 
speciālisti tiek sagatavoti uzņēmējdarbības jomas studiju programmās). Savukārt Kurzemes reģionā šī 
studiju programma ir vienīgā profesionālā bakalaura studiju programma, kas sagatavo programmēšanas 
inženierus un elektroniskās komercijas speciālistus (VeA īsteno akadēmisko bakalaura programmu 
‘Datorzinātnes”, RTU Liepājas filiāle 1.līmeņa augstākās izglītības speciālistus). 

Maģistra studiju programma “Informācijas tehnoloģija” ir unikāla ar to, ka sagatavo divu 
kvalifikāciju speciālistus: programmēšanas inženierus un informācijas tehnoloģiju projektu vadītājus. 
Kurzemes reģionā šī studiju programma ir vienīgā, savukārt Latvijā IT projektu vadītājus sagatavo vēl 
tikai RTU.  

Doktora studiju programma “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” ir unikāla starpdisciplināra 
studiju programma Latvijā, kurā var iegūt doktora grādu inženierzinātnēs vai pedagoģijā. Programma 
tiek realizēta sadarbībā ar RTU. 

Virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 
datorzinātne” kopš 2012./2013.studiju gada tiek piedāvātas trīs pilna laika studiju programmas angļu 
valodā: divas bakalaura līmenī – „Datorzinātnes” un „Informācijas tehnoloģija”, vienu maģistra līmenī 
– „Informācijas tehnoloģija”. Viens no LiepU stratēģiskajiem mērķiem ir ārvalstu studentu piesaiste, 
tāpēc notiek intensīvs darbs pie eksportspējas veicināšanas. LiepU kopš 2012.gada ir Augstākās 
izglītības eksporta apvienības biedre. 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” realizācija ir uzsākta 
2012.gada rudenī (2012./2013.st.gads) un 2016.gada pavasarī (2015./2016.st.g.) bija pirmais izlaidums. 
Absolventi ieguva profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijā (IT) un programmēšanas 
inženiera kvalifikāciju. 2018.gada pavasarī absolvēja pirmie IT bakalauri, kuru ieguva e-komercijas 
speciālista profesiju. Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes” kopš 
2014./2015.st.gadu uzņemšana valsts valodā ir pārtraukta, taču turpinās ārvalstu studentu uzņemšana un 
studiju īstenošana angļu valodā. 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” realizācija ir uzsākta 
2006.gadā. Būtiskās izmaiņas tika veiktas 2016.gada jūlijā. 

Doktora studiju programma „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” tika uzsākta 2007.gadā un tā 
tiek realizēta sadarbībā ar RTU. 
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1.3 Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 
darba devēju aptaujas rezultāti 
 
Ekonomikas ministrijas „Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

prognozēm”8 norāda, ka izglītības politikā ir noteikts uzdevums- pārstrukturēt valsts atbalstu augstākās 
izglītības studiju virzieniem atbilstoši vidēja termiņa darba tirgus prognozēm. Plānots, ka 2020.gadā 
budžeta vietu īpatsvars dabas un inženierzinātnēs (dabas zinātņu, matemātikas un informācijas 
tehnoloģiju tematiskā grupa un inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības tematiskā grupa) sasniegs 
vairāk kā pusi jeb 55% no kopējā budžeta vietu skaita (43.lpp.). Kā arī priekšlikumos darba tirgus 
piedāvājuma uzlabošanai augstākajā izglītībā ir norādīts (97.lpp.), ka jāturpina palielināt budžeta studiju 
vietu skaits inženierzinātnēs, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, farmācijā un lauksaimniecībā; 
jāuzlabo augstskolu nodrošinājums ar mūsdienīgām iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām tādos 
prioritāros studiju virzienos kā dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, 
inženierzinātnes, ražošana un būvniecība. 

Virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 
datorzinātne” programmas ir veidotas,  reaģējot uz dinamiskajām pārmaiņām ekonomiskajā situācijā un 
darba tirgū saistībā ar IKT un inženierzinātnes speciālistu nepieciešamību.  

Latvijā pēdējos gados veikto darba tirgus pētījumu rezultāti (Ekonomikas ministrijas Informatīvais 
ziņojums par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm9) liecina par IKT jomu speciālistu 
nepieciešamību un augošo pieprasījumu.  

Kā liecina Ekonomikas ministrijas „Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 
prognozēm”10, ka pat pie relatīvi augsta atalgojuma līmeņa, jau pašlaik ir grūtības apmierināt pieaugošo 
pieprasījumu pēc speciālistiem IT nozarē – programmētājiem. Līdz ar to piedāvājums IT speciālistu 
sagatavošanā ir nepietiekošs un pieprasījums pēc IT speciālistiem ir augsts. Tas saistīts ar to, ka pēdējos 
gados ir būtiski mainījies biznesa modelis. Jebkura nozare prasa apjomīgus citu nozaru pakalpojumus, 
piemēram, IT pakalpojumus.  

Arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) atbalsta vēstulē 
norāda, ka “šobrīd informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē katastrofāli trūkst speciālistu. Pie 
tam kvalificētu IKT speciālistu sagatavošana ir aktuāla problēma ne vien Latvijā, bet visā Eiropā un pēc 
ES prognozēm līdz 2020. gadam Eiropā dažādās nozarēs trūks vairāk kā 900 tūkst. IKT speciālistu. 
„Digital Agenda Scoreboard” dati rāda, ka patlaban 40% uzņēmumu ES ir problēmas aizpildīt IKT 
vakances. Savukārt Latvijā katru gadu pieaug IKT uzņēmumu skaits, kas liecina par to, ka pieaugs 
nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem.” Līdz ar to IT studiju programmas ir atbalstāmas un 
attīstāmas jaunu speciālistu sagatavošanā. 

Darba devēju viedoklis par studiju programmu atspoguļojas prakses atskaitēs un tiek norādīts, ka 
visi studenti prot labi organizēt savu darbu, labi kontaktējas ar uzņēmumu vadību un saviem kolēģiem, 
viņiem ir pietiekamas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Prakses laikā studenti iemācās jaunas lietas, 
tādējādi apliecinot savu izaugsmi gan papildinot zināšanas, gan praktiskajā darbā. Prakses vērtējums 
visiem studentiem ir tikai ļoti labs, teicams vai izcils. 

Liepājas Universitāte ir LIKTA un Microsoft IT Academy Program biedre. 
Lielākā daļa absolventu pēc studijām strādā IT uzņēmumos Liepājā, piemēram, Exigen Sevices 

Latvija, Tieto Latvia, Giraffe360, TestDevLab, arī LiepU IT absolventu dibinātos uzņēmumos “IT 
Līderis”, PROGOteam, HighFive.lv u.c. Atsevišķi IT maģistrantūras absolventi tiek piesaistīti studiju 
programmu īstenošanā kā mācībspēki; no 2018.gada maģistra grāda ieguvējiem trīs (Mārtiņš Sinka, 
Uldis Žaimis, Aija Lagzdiņa) vada nodarbības. 

 
 

                                                 
8 https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/informativais_zinojums_par_darba_tirgus_videja_un_ilgtermina_prognozem, 
9 https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/informativais_zinojums_par_darba_tirgus_videja_un_ilgtermina_prognozem/ 
10 https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/informativais_zinojums_par_darba_tirgus_videja_un_ilgtermina_prognozem/ 
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1.4 Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 
Analizējot Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana 

un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” virziena izvērtēšanas materiālus par studiju virzienu 
„Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 
un gatavojot virziena attīstības plānus, tika apzinātas virziena stiprās un vājās puses, iespējas un draudi 
(skat. 2.tabulu). 

2.tabula 
Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas,  

datorvadība un datorzinātne” SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 
 Ārvalstu studenti 
 Materiāli tehniskā bāze 
 Docētāju un studentu iesaiste projektos 
 Specialitātes ir vajadzīgas (STEM, Viedā 

specializācija) 
 Programmas atbilstība rekomendācijām un 

atbilstošām ES programmām 
 Motivēti studenti 
 Darba devēju aktīva iesaiste mācību procesā 

(vieslekcijas, mērķstipendijas, darbs bakalaura un 
maģistra darbu komisijās, prakses u.c.) 

 Plaša e-kursu izvēle nodrošina individuālu mācību 
kursu materiāla apguvi un komunikāciju ar 
pasniedzējiem 

 Moderns programmu, komunikāciju, 
programmatūras un auditoriju tehniskais 
nodrošinājums garantē studiju programmu 
kvalitatīvu realizāciju 

 Iespēja strādāt ESF, ERAF u.c. pētniecības 
projektos  

 Darba tirgū studenti ir ļoti pieprasīti, daudzi 
studenti vienlaicīgi ar studijām strādā, kas 
paildzina vidējo studiju laiku 

 Salīdzinoši liels eksmatrikulēto studentu īpatsvars 
 Maza pārstāvniecība LiepU lēmējinstitūcijās 
 Nepietiekama studentu apmaiņa ar ārzemju 

universitātēm 
 Nepietiekama docētāju stažēšanās ārzemju 

universitātēs un vieslektoru piesaiste 
 Nepietiekama starptautiskā sadarbība 
 

Iespējas Draudi 
no ārējās pasaules (ārējie faktori) 

 Būtiska ārvalstu studentu skaita palielināšana 
 Starpnozaru projekti u.c. aktivitātes, kas veicinātu 

jomas studentu ciešāku iesaisti LiepU dzīvē (Senāts 
u.c. lēmējinstitūcijas) 

 Par mācībspēkiem ir pieņemti daudzi jauni 
perspektīvi speciālisti, kuru tālākā izaugsme lielā 
mērā noteiks studiju virziena nākotni 

 ESF stipendijas maģistriem/ doktorantiem var sniegt 
nepieciešamo finanšu atbalstu maģistra/ promocijas 
darba izstrādei  

 Ir iespējas attīstīt starptautisko sadarbību, 
izmantojot jau esošos kontaktus 

 Pieaug interese par bakalaura, maģistra un doktora 
studijām no ārzemju studentu puses 

 Sadarbība ar darba devējiem mācību procesa 
sasaistei ar darba devēja vajadzībām 

 Strādājošie studenti un nespēja savienot darbu ar 
studijām (g.k. pēdējā kursā) 

 Daļai no docētājiem mazinās tiešā saistība ar 
industriju, t.i. kaut daļēja slodze IKT uzņēmumos. 
Var veidoties atrautība starp teoriju un reālo dzīvi 

 Latvijā ir daudz programmu, kas gatavo 
speciālistus datorikas jomā 

 Demogrāfiskā stāvokļa dēļ strauji samazināsies 
studentu skaits Latvijā, kas nozīmē vai nu 
studējošo skaita samazināšanu ar attiecīgu 
finansējuma samazinājumu vai arī studentu spējas 
un sagatavotība vēl vairāk atšķirsies, kas prasīs 
pārkārtot programmas un mācīšanās veidus 

 Demogrāfiskā lejupslīde var samazināt studējošo 
skaitu 

 Valsts budžeta finansējuma samazinājums 
 Finansējuma trūkums un valsts vājais vispārējais 

ekonomiskais stāvoklis 
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 Būtiski samazinājies augstākās izglītības 
finansējums Latvijā (par 60% salīdzinājumā ar 
2008.gadu) 

 Samazināts finansējums visai Latvijas izglītības 
sistēmai, kas ir viens no vismazākajiem gan 
absolūti, gan relatīvi visā ES 

 Augstākās izglītības finansējuma tālākais 
samazinājums var nopietni apdraudēt programmu 
kvalitāti 

 

1.5 Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 
 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” programmas īsteno LiepU Dabas un inžnierzinātņu fakultāte (DIF).  

Dabas un inženierzinātņu fakultāte izveidota 2013.gada 2.septembrī (LiepU 2013.gada 
2.septembra rīkojums Nr. 35–v, Par fakultātes reorganizāciju). 

Fakultāte darbojas saskaņā ar dokumentu „Nolikums par fakultāti” un  LiepU stratēģiskās 
plānošanas dokumentiem.  

Fakultātes darba vadīšanu organizē dekāne, metodiķe, sekretāre un referente sadarbībā ar studiju 
programmu direktoriem un studiju virzienu vadītājiem.  

Studiju virziena realizāciju nodrošina studiju virzienu vadītāji kopā ar studiju programmu 
direktoriem. 

Informācijas apriti fakultātē nodrošina dekanāts. Reizi mēnesī notiek Fakultātes domes sēdes un 
mācībspēku sanāksmes. Fakultātes pārraudzībā esošo studiju virzienu, zinātņu jomu un centru darbi tiek 
vērtēti un kontrolēti fakultātes domes sēžu darbā, fakultātes pilnsapulcēs, studiju jomas mācībspēku 
darba grupās. 

Studiju procesu nodrošināšanai fakultātes pārraudzībā ir 8 laboratorijas, 4 tematiskie kabineti un 
11 datorklases, kuras pārrauga atbalstošais personāls: informācijas sistēmu inženieris, 2 datorsistēmu 
inženieri un 3 laboranti - ķīmijas, fizikas, dabaszinību.  

DIF atrodas divās LiepU ēkās: Kr.Valdemāra ielā 4 (fakultātes galvenā ēka) un Lielā ielā 14. Lielā 
ielā 14 atrodas Vides ķīmijas laboratorija, Vides bioloģijas kabinets un Veselības kabinets, kuri pamatā 
ir paredzēti studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 
studentiem, un 4 datorklases, kuras ir paredzētas dažādu studiju programmu studentiem informātikas 
studiju kursu apguvei. Kr.Valdemāra ielā 4 atrodas fakultātes dekanāts, 2 fizikas laboratorijas, 7 
datorklases un 8 auditorijas.  

Studiju programmu īstenošanā iesaistīto struktūrvienību īsu raksturojumu skatīt 4.tabulā. 
Fakultāte nodrošina 4 zinātņu nozaru attīstību:  

1) matemātiskā fizika, skaitliskā analīze, 
2) modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika,  
3) datorzinātne, informācijas tehnoloģija,  
4) vides zinātne. 
 
DIF mācībspēki veido 4 mācībspēku jomas: 
1) vides zinātnes, 
2) matemātikas zinātnes, 
3) inženierzinātnes, 
4) informācijas tehnoloģijas. 
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1.attēls. DIF struktūra 
3.tabula 

DIF organizācijas apraksts 
Vienība Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 
Dekanāts Dekāne Studiju procesa pārvaldībā: organizē licencēšanas un 

akreditācijas dokumentu sagatavošanu, organizē studiju plānu, 
t.sk. ikgadējo, izstrādi, organizē atbilstošo studiju kursu 
izstrādi un pilnveidi, koordinē studiju kursu saturu un apjoma 
savietojamību, pārrauga studiju programmu pašnovērtējumu 
ziņojumu sagatavošanu, izvērtē iesniegumus par gala darbiem 
sadarbībā ar programmu direktoriem, pārrauga gala 
pārbaudījumu un izlaidumu organizēšanu, pārrauga prakšu 
organizēšanas un izvērtēšanas procesu, seko nodarbību norisei 
fakultātē, kontrolē studējošo akadēmisko saistību izpildi. 
Personāla pārvaldībā: plāno un koordinē akadēmiskā personāla 
slodzes; organizē darba līgumu slēgšanu ar mācībspēkiem; 
organizē mācībspēku novērtēšanu un apkopo anketēšanas 
rezultātus, organizē mācībspēku sanāksmes ne retāk kā reizi 
mēnesī; informē mācībspēkus par procesiem un darbībām, kas 
noris augstskolā. 
Zinātnes pārvaldībā: pārrauga fakultātes doktora studiju 
programmu darbību un kvalitāti, pārrauga un koordinē 
atbilstošās jomas mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas 
pilnveidi, sadarbībā ar zinātnes nozaru (apakšnozaru) 
vadītājiem pārrauga mācībspēku zinātniski pētniecisko  
darbību; pārrauga un koordinē  fakultātes piedalīšanos 
zinātnisko un lietišķo pētījumu projektos; koordinē zinātnisko 
konferenču un semināru plānošanu un sagatavošanu; koordinē 
zinātnisko un mācību iespieddarbu plānošanu, analizē plāna 
izpildi, pārrauga un koordinē atbilstošās jomas studentu 
zinātnisko darbību, koordinē populārzinātniskos pasākumus 

DIF 

Dekanāts 
Dekāne, metodiķe, sekretāre 

Fakultātes dome 

Vides pētījumu centrs 

Matemātikas un dabaszinātņu 
didaktikas centrs 

Mācībspēki 
4 mācībspēku jomas 

Studenti 

Programmu direktori 
3 studiju virzieni un 

1 starpfakultāšu st. virziens 
8 studiju programmas LV 
3 studiju programmas EN 

Zinātņu nozaru vadītāji 
4 zinātņu nozares 

Laboratorijas, tematiskie 
kabineti un datorklases 

8 laboratorijas 
4 tematiskie kabineti 

11 datorklases 
 

Atbalstošais personāls 
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fakultātē (atbilstošā jomā), nodrošina studējošo informēšanu 
par studiju procesa organizatoriskajiem jautājumiem, 
sadarbojas ar akadēmisko grupu vecākiem. 

Metodiķe Veic studiju programmā studējošo lietvedību, līgumu 
grozījumu, rīkojumu sagatavošanu u.c. Sadarbībā ar studiju 
programmas direktoru kārto studiju programmu licencēšanas 
un akreditācijas dokumentus. Uztur komunikāciju ar  
studējošajiem, mācībspēkiem, darbiniekiem un sniedz 
konsultācijas par studiju procesa organizatoriskiem 
jautājumiem. Sadarbojas ar citām LiepU  struktūrvienībām u.c. 

Sekretāre Informatīvi sadarbojas ar studentiem un mācībspēkiem, tai 
skaitā ar pieaicinātiem mācībspēkiem. Koordinē prakses: 
sagatavo prakses grafikus, līgumus, ievada prakses vietas datu 
bāzē, apkopo un glabā prakšu dokumentāciju. 
Apkopo studiju programmu licencēšanas un akreditācijas 
dokumentus. Noformē ikgadējos un tipveida studiju plānus, 
sagatavo mācībspēku slodžu dokumentus. Apstrādā un 
uzglabā studiju darbu un gala darbu tēmu u.c. iesniegumus. 
Sadarbojas ar citām LiepU struktūrvienībām u.c. 

Atbalstošais 
personāls, IT 
infrastruktūra 

Datortehnikas 
un informācijas 
sistēmu 
inženieri  

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT infrastruktūras 
pieejamību studiju procesā. 

Atbalstošais 
personāls, fizikas 
laboratorijas 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas darbu 
veikšanai nepieciešamo aparatūru. 

Atbalstošais 
personāls, vides 
ķīmijas 
laboratorijas 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas darbu 
veikšanai nepieciešamo aparatūru. 

Atbalstošais 
personāls, 
dabaszinību 
kabineti 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas darbu 
veikšanai nepieciešamo aparatūru. 

Fakultātes dome Priekšsēdētājs Fakultātes Dome ir fakultātes augstākā lēmējinstitūcija, kas 
izskata un lemj par fakultātes studiju organizācijas, 
akadēmiskā un zinātniskā darba, kā arī saimnieciskajiem, 
finansiālajiem u.c. jautājumiem.  
Nolikums par fakultāti, Apstiprināts LiepU Senāta 2014.gada 
26.maija sēdē, protokols Nr.11 

Studiju programma Programmas 
direktors 

Sagatavo studiju programmu akreditācijai. Koordinē studiju 
programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla un 
vieslektoru darbu, mācībspēku sanāksmēs apspriež 
programmas studiju saturu un programmas īstenošanas 
jautājumus, nodarbojas ar citiem studiju organizācijas 
jautājumiem.  
Nolikums par studiju programmu direktoriem un programmu 
virzienu vadītājiem 

Zinātņu nozare Zinātņu nozares 
vadītājs 

Veicina Universitātes pētniecības mērķu un stratēģisko 
uzdevumu sasniegšanu; veido mācībspēku zinātniskajai 
izaugsmei labvēlīgu vidi – iesaistīt pētnieciskajā darbā 
jaunos mācībspēkus, veicināt viņu akadēmisko izaugsmi, 
veidot savu zinātnisko skolu; koordinē zinātnisko pētījumu 
tēmas (tēmu) izvēli, plāno veicamos pētījumus, organizē 
darba analīzi un rezultātu novērtēšanu; veicina pētījumu 
rezultātu publiskošanu; veic konsultatīvo darbību par nozares 
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pētniecības aktuālajiem jautājumiem, veido zinātniskajām 
diskusijām labvēlīgu vidi; pārrauga zinātnisko konferenču, 
semināru organizēšanu; piedalās zinātnisko projektu izstrādē 
un īstenošanā; sadarbojas ar atbilstošās nozares Universitātes 
promocijas padomi, veicina promocijas darbu izstrādi un 
aizstāvēšanu Universitātes vai citu augstskolu promocijas 
padomēs; attīsta zinātniskos kontaktus ar Latvijas un 
ārzemju augstskolām un zinātniskajām iestādēm; sadarbojas 
ar studiju programmu direktoriem, lai veicinātu zinātniskā 
darba integrāciju studiju procesā; piedalās studentu 
zinātniskā darba organizēšanā; 
veicina populārzinātnisko darbību; ne retāk kā reizi gadā 
sniedz pārskatu par nozares (apakšnozares) darba rezultātiem 
fakultātes Domē; atbilstoši Universitātes noteiktajai 
kārtībai sniedz statistiskus un pašnovērtējuma pārskatus 
par nozares (apakšnozares) darbu.  
Nolikums par fakultāšu zinātnes nozaru (apakšnozaru) 
vadītājiem.  

 
4.tabula 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību raksturojums 
Struktūrvienība Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Dabaszinātņu un 
inovatīvo 
tehnoloģiju 
institūts (DITI) 

Institūta direktors Mācībspēku un studentu iespēju veikt zinātniski 
pētniecisko darbību 

Bibliotēka Bibliotēkas vadītāja 1. Nodrošināt studentus un mācībspēkus ar mācību literatūru un 
abonētajām datubāzēm (Letonika, EBSCO eBooks, EBSCO, 
ScienceDirect, Cambridge Journals Online, Scopus, Web of 
Science), kā arī piekļuvi bibliotēkas veidotajām datubāzēm 
(Akadēmiskā personāla publikāciju datubāze, Promocijas darbu 
datubāze, Noslēguma darbu datubāze). 
2. Nodrošināt attālināto piekļuvi Liepājas Universitātes 
bibliotēkas katalogam dažādās ierīcēs, to skaitā, viedtālruņos 
(iespēja no jebkuras vietas pieslēgties bibliotēkai, sekot līdzi 
grāmatu izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa 
pagarinājumu, kā arī rezervēt nepieciešamo literatūru vai 
iestāties rindā pēc tās). 
3. Nodrošināt patstāvīgā darba iespējas brīvpieejas Lasītavā un 
Elektronisko resursu lasītavā. 
4. Nodrošināt studijām nepieciešamo materiālu pavairošanu un 
iesiešanu. 

Ārzemju sakaru 
daļa 

Galvenais speciālists 
starptautiskās 
sadarbības 
jautājumos 
Vecākā referente 
Referente 

Nodrošina studentu mobilitāti, darbs ar pilna laika ārvalstu 
studentiem 

Studiju daļa Metodiķes Nodrošina studiju programmu un plānu ievadi LAIS 
sistēmā un veic studiju programmā studējošo diplomu 
sagatavošanu 

Plānotāja Izstrādā nodarbību plānojumu 
Informācijas 
tehnoloģiju 
servisa 
laboratorija 

Informācijas 
tehnoloģiju servisa 
laboratorijas 
darbinieki 

Nodrošina studiju procesu ar nepieciešamo datortehniku, 
nodrošina iespēju strādāt ar brīvpieejas datoriem, veic 
materiālu kopēšanas u.c. darbus 
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1.6 Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 

 

1.6.1 Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 
nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības 
nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums 
literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai 

 

Kopš 2012.gada LiepU budžetā tika izveidots fakultāšu studiju virzienu attīstības budžets studiju 
programmu īstenošanai un attīstībai. Budžets tiek plānots un izlietots studentu mācību ekskursiju 
organizēšanai, programmu materiāli tehniskās bāzes papildināšanai (tai skaitā laboratoriju), kvalificēta 
personāla piesaistei u.c.  

Akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai ir izveidots fakultāšu 
zinātnes budžets. Budžets   tiek plānots un izlietots konferenču dalības maksu, ceļa izdevumu, zinātnisko 
un metodisko semināru organizēšanai, starptautiskās sadarbības attīstīšanai, vieslektoru piesaistei 
u.tml.).  

DIF finansējuma izlietojuma regulāra pārskatīšana notiek Fakultātes domes un virziena 
mācībspēku sēdēs, Senāta budžeta un attīstības komisijas sēdēs. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa 
nodrošināšanai – personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu vadība, 
dokumentu vadība, projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas vadība, kā 
zinātnes un pētniecības vadības procesi. Piemēram, A-2-1 “Pamatbudžeta plānošana”, A-2-2 
“Pamatbudžeta izpilde un kontrole”, A-10-II “Bibliotēkas fonda komplektēšana” u.c. 

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

(https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates) 
-  Lasītava (elektroniskie katalogi, uzziņas, grāmatas, periodika, kopēšana) 

(https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi ) 
- Elektronisko resursu lasītava (elektroniskie katalogi, internets, datubāzes pieejamie 

katalogi (https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskie-resursi ) 
- Brīvpieejas mācību materiāli (https://moodle.liepu.lv/login/index.php)  
- Brīvpieejas datorklase 
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1.6.2 Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo 
studiju programmu īstenošanai 
 
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistīti LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes mācībspēki, citu LiepU fakultāšu docētāji, gan Dabas un 

inovatīvo tehnoloģiju institūta (DITI) pētnieki, LiepU Informāciju tehnoloģiju servisa (ITS) laboratorijas speciālisti, kā arī atsevišķi pieaicinātie 
vieslektori (skat. 5.tabulā). Doktora programmā “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”  iesaistīti arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) docētāji 
(skat. 6.tabulā). 

5.tabula 
Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” īstenošanā 

iesaistītais akadēmiskais personāls 2017./ 2018.studiju gadā 
Saīsinājumi: 

Bdat -  bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” (latv.val. un angļu val.) 
Bit -  bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģija” (latv. val. un angļu val.) 
Bmeh bakalaura studiju programma „Mehatronika” 
Mit maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģija” (latv. val. un angļu val.) 
De-st doktora studiju programma “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” 

Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

1. Dace Amsone 
docente, uz laiku 
pieņemta 

Mg.sc.soc. 

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu 
maģistra grāds , 2013. 
Latvijas Kultūras akadēmija, humanitāro 
zinātņu bakalaura grāds mākslās, 2004. 
Biznesa augstskola Turība”, grāmatvedis, 
2000. 

Bit B2, E-tirdzniecība un nauda (2 KRP) 

2. Lilita Ābele lektore, ievēlēta  Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, vides zinātņu 
maģistrs, 2003.;  
Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu 
bakalaurs ekonomikā, 2001. 

Bit B2, Finanšu teorija (2 KRP)* 

Mit B, Finanšu pārvaldība (2 KRP) 

3. Dina Barute 
lektore, ievēlēta, 
DITI matemātiķis 

Mg.sc.educ.; 
B.math. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2005.; 

Bit 
B2, Ekonomikas statistika I, II (4 KRP)*; 
B1, Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija I, 
II, III (6 KRP); 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, 
1999. 

B1, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
I, II (4 KRP) 

Bmeh 
B, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, 
II (4 KRP) 

4. Inese Briška 
lektore,  
ievēlēta  

Mg.sc.educ.; 
B.math. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2005.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, 
1995.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
skaitļošanas tehnikas speciālista 
kvalifikācija, 2001. 

Bit 
B, Automatizētā projektēšana ar AutoCAD (2 
KRP) 

Bmeh B, Matemātiskā analīze (2 KRP) 

5. 
Guntars 
Būmans 

docents, 
ievēlēts  

Dr.sc.comp. 

Latvijas Universitāte, datorzinātņu doktors 
2012.;  
Latvijas Universitāte, matemātikas maģistra 
grāds, 1993. 

Bdat, Bit A, Operētājsistēmas (2 KRP) 

Bit 
A, Datu bāzu tehnoloģijas I, II (4 KRP); 
B1, Datoru arhitektūra (2 KRP)*;  
C, Java programmēšana I, II (2 KRP)* 

Bdat 
A, Datoru arhitektūra (2 KRP) 
B1, Semantiskais tīmeklis (2 KRP)* 

Bmeh  
A, Datoru arhitektūra (2 KRP);  
C, Java programmēšana (2 KRP)* 

Mit  

A, Sistēmanalīze (2 KRP); 
A, Operētājsistēmas (2 KRP); 
A, Datoru arhitektūra (4 KRP); 
A, Datu bāzu tehnoloģijas I, II (4 KRP); 
A, Informācijas sistēmu analīze un projektēšana 
(4 KRP) 

6. 
Dagnija 
Deimante 

docente, 
ievēlēta  

Dr.paed. 

Liepājas Universitāte, pedagoģijas doktore, 
2013.; 
Latvijas Valsts universitāte, filologs (angļu 
valoda), pasniedzējs, 1984. 

De-st B, Angļu valoda I, II (6 KRP) 

7. Kārlis Dobelis docents, ievēlēts Dr.math. Bit A, Augstākā matemātika II (3 KRP) 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 
Latvijas Universitāte, matemātikas doktors, 
1992.  

De-st 
B, Pētījumu  datu reģistrācija un apstrāde, 
kvalitātes vadības nodrošināšana (5 KRP) 

8. Uldis Drišļuks 
lektors, uz laiku 
pieņemts 

Mg.oec. 
Rīgas Ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, 2006. 

Bit 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  
(2 KRP); 
B2, Mārketings (2 KRP)* 

Bmeh 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  
(2 KRP) 

Mit A, Uzņēmējdarbība un darba tiesības (2 KRP) 

9. 
Viktors 
Egliens 

lektors, uz laiku 
pieņemts; LiepU 
informācijas 
sistēminženieris 

Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2006.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
datordizainera kvalifikācija, 2003. 

Bit B, Nelineārā datorvideomontāža  (2 KRP) 

10. 
Vilnis 
Frišfelds 

docents, ievēlēts Dr.phys. Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 2003. Bmeh 
B, Tehniskā termodinamika I, II (4 KRP);  
B, Dinamiskās sistēmas un vadība I (1 KRP) 

11. Ērika Gintere 
lektore,  
uz laiku 
pieņemta; 

Mg.sc.soc., 
Mg.sc.educ. 

Daugavpils Universitāte, sociālo zinātņu 
maģistra grāds psiholoģijā, 2005.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2005. 

Bit 
A, Biznesa psiholoģija un ētika (3 KRP); 
A, Cilvēkresursu vadība II (1 KRP) 

Bmeh A, Biznesa psiholoģija un ētika (1 KRP) 

12. Jānis Grabis 
Docents, uz laiku 
pieņemts 

Dr.sc.ing. 
Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu 
doktors, 2001. 

Mit 
A, Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (1 
KRP) 

13. 
Armands 
Grickus 

asoc. profesors 
ievēlēts;  
DITI vadošais 
pētnieks, ievēlēts 

Dr.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Dr.sc.ing., 1987.; 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts, fizikas 
un matemātikas skolotājs, 1978. 

Bmeh 

B, Studiju darbs I - Mērīšanas iekārtas un 
sensori (2 KRP); 
B, Studiju darbs II – Mehatroniskās sistēmas (2 
KRP) 

14. 
Šarifs 
Guseinovs 

Docents; DITI 
vadošais 
pētnieks, ievēlēts 

Dr.math. 
Latvijas Universitāte, matemātikas doktors, 
2006. 

Bdat 
A, Matemātiskā analīze I (3 KRP); 
A, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I 
(2 KRP)  

Bit 

A, Augstākā matemātika I (3 KRP); 
B1, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I 
(2 KRP); 
B1, Diskrētā matemātika I (4 KRP) 

Bmeh B, Optimizācijas metodes (2 KRP) 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

15. 
Klaudija 
Ģingule 

docente, ievēlēta Dr.paed. 

Daugavpils Universitāte, pedagoģijas 
doktore, 1997.; 
Čuvašijas Pedagoģiskais institūts, 
matemātikas skolotājs, 1969. 

Bit B1, Diskrētā matemātika I (4 KRP)* 

16. Anita Jansone 

profesore, 
ievēlēta,  
DITI pētniece,  
ievēlēta 

Dr.sc.comp. 
Latvijas Universitāte, datorzinātņu doktora 
grāds, 2008. 

Bdat A, Programmatūras inženierijas aktualitātes (1) 

Bit 

A, Datu bāzu tehnoloģijas I  (2 KRP); 
B1, Programmatūras inženierijas aktualitātes (1 
KRP)*; 
B, Programmatūras testēšana un kvalitāte (2) 

Mit 

A, Visaptverošā kvalitātes vadība (4 KRP); 
A, Vadības informācijas sistēmas (1 KRP); 
A, Datu bāzu tehnoloģijas I (2 KRP); 
A, Biznesa procesu modelēšana (2 KRP); 
B, Biznesa inteliģence (2 KRP); 
B, Programmatūras testēšana un kvalitāte (2 
KRP) 

De-st 

B, Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes 
(10 KRP, );  
B, Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā 
(10 KRP) 

17. 
Jānis 
Kapenieks 

docents, uz laiku 
pieņemts 

Dr.paed. 
Liepājas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
2013. 

Mit A, Profesionālā saziņa (1 KRP) 

18. Māris Kūlis 
asistents, uz laiku 
pieņemts 

 
Rīgas Tehniskā universitāte, ekonomists, 
2005. 

Mit A, Digitālie mediji un komunikācija (2 KRP) 

19. Dace Kūma docente, ievēlēta Dr.math. 

Latvijas Universitāte, matemātikas doktora 
grāds, 2009.; 
Latvijas Universitāte, dabaszinātņu maģistra 
grāds matemātikā, 2000.; 
Latvijas Universitāte, vidusskolas 
matemātikas skolotājs, bakalaura grāds 
matemātikā, 1998. 

Bit 
A, Augstākā matemātika I, II (6 KRP); 
B1, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
I,  II (4 KRP)* 

20. Aija Lagzdiņa Mg.sc.ing. Bdat A, Ievads datorikā I (3 KRP); 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

asistente, uz laiku 
pieņemta 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, 
2016. 

A, Programmēšana I (4 KRP); 
B, Datorgrafika un animācija (2 KRP) 

Bit 

A, Ievads datorikā I (3 KRP); 
A, Programmēšana I (4 KRP); 
B, Datorgrafika un animācija (2 KRP); 
A, IKT nozares tiesību pamati (2 KRP) 

21. 
Diāna 
Laiveniece 

profesore, 
ievēlēta 

Dr.paed. 
Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktore, 
2004. 

Bdat, Bit 
A, Latviešu valoda ārzemju studentiem I (2 
KRP) 

Mit 
A, Latviešu valoda ārzemju studentiem I (2 
KRP) 

22. 
Ērika 
Lauberga 

Asistente, uz 
laiku pieņemta 

Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistra grāds pedagoģijā, 2011.; 
Liepājas Universitāte, svešvalodas (franču 
valodas) skolotāja, 2009. 

Bit 
B1, Dokumentu pārvaldība un lietišķās 
attiecības (2 KRP) 

23. Kaspars Lauris 

lektors, uz laiku 
pieņemts; DITI 
zinātn. asistents; 
LiepU ITC 
direktors 

Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2015.; 
Rīgas Tehniskā universitāte diploms, 1994.; 
Rīgas Tehniskā universitāte Bakalaura 
diploms, 1993. 

Bdat A, Lokālie datoru tīkli (4 KRP) 

Bit 
A, Informācijas sistēmu drošība (2 KRP); 
A, Lokālie datoru tīkli (4 KRP) 

Mit 

A, Lokālie datoru tīkli (4 KRP); 
A, Informācijas sistēmu drošība (2 KRP); 
B, Serveru virtualizācija (2 KRP); 
B, Mākoņdatošanas sistēmu arhitektūra un 
lietojumi (4 KRP) 

24. Linda Lauze 
profesore, 
ievēlēta 

Dr.philol. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, filoloģijas 
doktors, 2002,; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, humanitāro 
zinātņu maģistrs filoloģijā, 2000. 

Bdat, Bit 
A, Latviešu valoda ārzemju studentiem I, II (6 
KRP) 

Mit 
A, Latviešu valoda ārzemju studentiem I, II (6 
KRP) 

25. Jānis Letinskis 
lektors, ievēlēts, 
DITI zinātniskais 
asistents 

Mg.sc.educ.; 
B.art. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2005.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, humanitāro 
zinātņu bakalaura grāds mākslā, 1999. 

Bit 
B2, Mārketings internetā (2 KRP)*; 
B2, E-komercijas aktualitātes (1 KRP) 

26. 
Ilva 
Magazeina 

Lektore, uz laiku 
pieņemta 

Mg.sc.educ. 
Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistrs informātikas didaktikā, 2005.  

Bit 
C, Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop (2 
KRP) 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 
Rīgas Tehniskā universitāte, ASTF, 1990.  Bmeh A, Tehniskā grafika I, II, III (6 KRP) 

27. 
Arturs 
Medveckis 

Docents, ievēlēts Dr.paed. 
Liepājas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
2016. 

Bit A, Ievads socioloģijā (2 KRP) 

28. 
Anita 
Mežinska 

lektore, ievēlēta MBA 
RTU Rīgas Biznesa institūts, MBA, 
maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un 
organizāciju vadīšanā, 2003. 

Bit 
A, Biznesa psiholoģija un ētika (2 KRP); 
A, Cilvēkresursu vadība (2 KRP); 
B2, Stratēģiskā vadība (2 KRP)* 

Mit B, Personāla vadība (2 KRP) 

29. Ilze Miķelsone 
profesore, 
ievēlēta  

Dr.paed. 
Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1996. 

De-st B, Augstskolas pedagoģija (5 KRP) 

30. Patriks Morevs 

lektors, 
uz laiku 
pieņemts; LiepU 
ĀSD speciālists 
starptautiskās 
sadarbības 
jautājumos 

Mg.math.  

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu maģistra 
grāds matemātikā, 2007.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Angļu un 
vācu valodas skolotājs; 2006. 

Bit 
B, Angļu valoda I, II  (4 KRP) 
B1, Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija I, 
II, III (6 KRP)* 

Bdat 

A, Angļu valoda I, II  (6 KRP); 
A, Skaitliskās metodes  (4 KRP); 
A, Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija I, II, 
III (6 KRP); 

Bmeh A, Angļu valoda I, II  (4 KRP) 

31. 
Jurijs 
Možerikovs 

lektors,  
uz laiku pieņemts 

Bc.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 
profesionālā bakalaura grāds mašīnu 
projektēšanā un ražošanā, mehānikas 
inženiera kvalifikācija, 2011. 

Bmeh 
B, Datorprojektēšana I, II (4 KRP); 
B, Praktiskā konstruēšana I, II (3 KRP) 

32. 
Valdis 
Priedols 

lektors,  
uz laiku pieņemts 

Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistra grāds pedagoģijā, vispārējās 
izglītības skolotājs fizikā, 2014.; 
Liepājas Universitāte, bakalaura grāds 
fizikā, 2012. 

Bdat B, Fizika I  (1 KRP) 
Bit B1, Fizika I  (1 KRP)* 

Bmeh 

A, Enerģētika (2 KRP); 
A, Elektromagnētisms I, II (4 KRP); 
B, Roboti I, II (4 KRP) 
B, Mērīšanas tehnika un sensori (2 KRP) 

33. 
Alīda 
Samuseviča 

profesore, 
ievēlēta; LiepU 
IZI vadošā 
pētniece, ievēlēta 

Dr.paed. 
Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1993. 

Bdat 
A, Pētījumu  metodoloģija dabaszinātnēs (1 
KRP) 

De-st B, Izglītības pētījumu metodoloģija (5 KRP) 

34. Mārtiņš Sinka asistents,  Mg.sc.ing. Bdat A, Interneta tehnoloģijas (2 KRP); 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 
uz laiku pieņemts 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2018. 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura grāds datorzinātnēs, 2013. 

B, Mobilās lietotnes (2 KRP); 
C, Ar datubāzi saistītas tīmekļa vietnes 
veidošana, izmantojot PHP un MySQL (2 
KRP)* 

Bit 

A, Interneta tehnoloģijas (2 KRP); 
B, Mobilās lietotnes (2 KRP); 
B, Datoru arhitektūra (2 KRP); 
B, Tīmekļa lietotņu programmēšana (2 KRP); 
C, Ar datubāzi saistītas tīmekļa vietnes 
veidošana, izmantojot PHP un MySQL (2 
KRP)* 

Bmeh B, Datoru arhitektūra (2 KRP) 

Mit 
A, Interneta tehnoloģijas (4 KRP);  
A, Datoru arhitektūra (2 KRP) 

35. 
Inguna 
Skadiņa 

 Dr.sc.comp. 

Latvijas Universitāte, datorzinātņu doktors, 
1997.; 
Latvijas Universitāte, datorzinātņu maģistra 
grāds, 1994,; 
Latvijas Universitāte, matemātiķe, 1989. 

De-st 

B, Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes 
(10 KRP); 
B, Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā 
(10 KRP) 

36. 
Imants 
Sokolovs 

lektors, uz laiku 
pieņemts 

Mg.sc.ing. 

Akadēmiskās informācijas centrs, 
Nacionālais Europass centrs, maģistra grāds 
inženierzinātnēs, 2014.; 
Ļeņingradas mehāniskais institūts, 
mehānikas inženieris, 1982. 

Bmeh 

B, Ražošanas tehnoloģijas I, II (4 KRP); 
B, Materiālzinības (2 KRP); 
B, Mašīnu elementi un mehatronika I, II (4 
KRP); 
B, Materiālzinības (2 KRP) 

37. 
Inga Sprice 
(bij. Pūre) 

docente,  
ievēlēta 

Dr.sc.oec. 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, profesionālais 
maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, 
2006.; 
Liepājas Pedagoģiskā augstskola,  
humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, 
1998.; 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2003. 

Bit B2, Sabiedriskās attiecības  (2 KRP)* 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

38. Astra Straume 
lektore,  
uz laiku pieņemta 

Mg.oec. 
Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais 
maģistra grāds, 2007.; 
Latvijas Universitāte, ekonomists, 2000. 

Bit B2, Grāmatvedība (3 KRP)* 

39. Irina Strazdiņa 
docente, ievēlēta, 
IZI vadošā 
pētniece, ievēlēta 

Dr.psych. 
Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktors, 
1994. 

Bit C, Kritiskās domāšanas attīstība (2 KRP) 

De-st 
B, Ilgtspējīgas izglītības psiholoģija  
(5 KRP) 

40. 
Vineta 
Tomsone 

lektore,  
uz laiku pieņemta 

Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2009.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2006.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 2001. 

Bdat 
A, Pētījumu  metodoloģija dabaszinātnēs (1 
KRP) 

Bit B, Biroja programmatūra (2 KRP) 

41. 
Dzintars 
Tomsons 

lektors, ievēlēts;  
DITI zinātniskais 
asistents 

Mg.sc.comp. 
Latvijas Universitāte, dabaszinātņu maģistra 
grāds datorzinātnēs, 1996. 

Bdat 

A, Algoritmi un datu struktūras I (2 KRP); 
A, Programmēšanas valodas (2 KRP); 
 
B, Pētījumu metodoloģija dabaszinātnēs ( 2 
KRP); 
C, Programmatūras inženierijas aktualitātes (1 
KRP)* 

Bit 

A, Algoritmi un datu struktūras I (2 KRP); 
B1, Objektorientētā programmēšana (2 KRP)* 
B1, Programmēšanas valodas (2 KRP)*; 
B1, Algoritmi un datu struktūras II (2 KRP)*;  
B, Programmatūras izstrādes projektu vadība (2 
KRP); 
B1, Programmatūras inženierijas aktualitātes (1 
KRP)*; 
B1, Objektorientētā analīze un modelēšana (2)*; 
B2, Objektorientētā modelēšana (1 KRP)* 
A, Interneta tehnoloģijas (1 KRP) 

Bmeh A, Algoritmi un datu struktūra I, II  (2 KRP) 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

Mit 

A, Projektu vadība (2 KRP); 
A, Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (1 
KRP); 
A, Vadības informācijas sistēmas (1 KRP); 
A, Interneta tehnoloģijas (1 KRP); 
B, Mākoņdatošanas sistēmas izveide (1 KRP) 

42. 
Iveta 
Tumaščika 

lektore, uz laiku 
pieņemta 

Mg.iur. 
Latvijas Policijas akadēmija, tiesību 
zinātnes maģistra grāds valsts tiesību 
apakšnozarē, 2007. 

Bit A, Darba tiesības (2 KRP) 

Bmeh A, Darba tiesības (2 KRP) 

Mit A, Uzņēmējdarbība un darba tiesības (2 KRP) 

43. Rita Ukstiņa  
asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr.paed. 
Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1996. 

De-st 
B, Pētniecisko spēju attīstību veicinošas 
mācīšanās vides radīšana (5 KRP) 

44. 
Blāzma 
Vikmane 

docente, ievēlēta Dr.paed. 
Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1995. 

De-st B, Pedagoga kompetence (5 KRP) 

45. 
Laimons 
Virsis 

asistents,  
uz laiku 
pieņemts; LiepU 
datortehnikas 
inženieris 

Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds izglītībā, informātikas 
skolotājs, 2009.;  
Rīgas Politehniskais institūts, elektrosakaru  
inženieris, 1977. 

Bdat, Bit B1, Elektronikas pamati (2 KRP)* 

Bmeh 

A, Elektronika I, II (4 KRP); 
A, Loģiskas shēmas (4 KRP); 
A, Mikrokontrolieri un PLC I (2 KRP); 
B, Signālu teorija (2 KRP);  
B3, Sakaru tehnoloģijas (2 KRP)* 

46. Varis Vītols 
lektors,  
uz laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. 
Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais 
maģistra grāds darba aizsardzībā, 2007.; 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1988. 

Bit B2, Darba aizsardzība un ekonomika (2 KRP)* 

47. Uģis Volkovs 
asistents, 
uz laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2012.; 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura grāds datorzinātnēs, 2009. 

Bit 
B, Tīmekļa lietotņu programmēšana (2 KRP); 
B1, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas (2 
KRP)* 

Bdat 
B, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas (2 
KRP) 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 
izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi:  
studiju programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

48. Māra Zeltiņa 
docente, ievēlēta; 
VZI pētniece, 
ievēlēta 

Dr.biol. 
Latvijas Zinātņu Akadēmija, 
bioloģijas doktora grāds, 1992. 

Bit A, Ilgtspējīga attīstība (2 KRP) 

49. Inta Znotiņa lektore, ievēlēta 
Mg.sc.educ.; 
B.sc.comp. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2003.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, 
2000. 

Bdat, Bit 
A, Programmēšana (4 KRP); 
B, Datorgrafika un animācija (2 KRP) 

Bit 
A, Ievads datorikā I (3 KRP); 
A, Programmēšana I (4 KRP); 
A, IKT nozares tiesību pamati (2 KRP) 

Bdat 
A, Ievads datorikā I, II (5 KRP); 
A, Programmēšana I, II (6 KRP) 

Bmeh 
A, Programmēšana I (4 KRP); 
C, Datorgrafika un animācija (2 KRP) 

50. Uldis Žaimis 

asistents, uz laiku 
pieņemts, DITI 
inženieris, 
ievēlēts 

Mg.sc.ing.; 
B.phys. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2018.; 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura grāds fizikā,  

Bit 
B, Fizika I (1 KRP); 
C, Civilā aizsardzība (2 KRP) 

Bmeh 
B, Elektropiedziņa (2 KRP); 
C, Civilā aizsardzība (2 KRP) 

51. 
Maksims 
Žigunovs 

asistents,  
uz laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2013.; 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura grāds datorzinātnēs, 2010. 

Bit 
B, Automatizētā projektēšana ar AutoCAD (2 
KRP) 

Mit B, Augstas veiktspējas skaitļošana  (1 KRP) 

* -studiju kursi tiek realizēti pēc studentu izvēles 
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Doktora studiju programma „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” tiek realizēta kopā ar Rīgas 
Tehnisko Universitāti (RTU), līdz ar to studiju virziena realizācijā ir iesaistīti 4 RTU mācībspēki 
(skat. 6.tabulu). 

6.tabula  
LiepU un RTU doktora studiju programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” mācībspēki no 

RTU 

Nr. 
p.k. 

Vārds, 
uzvārds 

Darba vieta 

Zinātniskais 
vai 
akadēmiskais 
grāds 

Studiju 
programma 

Plānotie studiju kursi 

 Jānis 
Kapenieks 

RTU 
mācībspēks 

Dr.paed.  E-studiju 
tehnoloģijas 
un pārvaldība 

E- studiju tehnoloģijas (10 KRP) 

 
 

1.6.3 Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 
materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām 

 

LiepU infrastruktūra studiju programmu īstenošanai ir laba; auditorijās ir iespējams izmantot 
audio, video un projekcijas aparatūru, interaktīvās tāfeles, kā arī datorklasēs un fizikas laboratorijā 
uzstādīto datortehniku un mēraparatūru. Visā studiju korpusā Lielā ielā 14 nodrošināts bezvadu 
interneta pieslēgums, kas ļauj studentiem patstāvīgajiem darbiem izmantot arī savus personīgos 
portatīvos datorus. Uzstādītā videokonferenču aparatūra nodrošina iespējas iesaistīt vieslektorus 
studiju programmas īstenošanā attālinātā formā. Papildus atbalstu studējošajiem nodrošina 
universitātes Informācijas tehnoloģiju centrs un bibliotēka. 

Liepājas Universitātes bibliotēkā tiek nodrošināts studentu darbs brīvpieejas Lasītavā ar plašu 
grāmatu, laikrakstu, literatūras, mākslas un kultūras žurnālu klāstu. Studentu rīcībā ir Abonements 
lasītāju reģistrācijai, aptaujas lapu parakstīšanai, iespieddarbu izsniegšanai/saņemšanai, tai skaitā ar 
pašapkalpošanās (SelfCheck) iekārtu, kā arī Kopētava studijām nepieciešamo materiālu pavairošanai 
un iesiešanai. Studentiem ir pieejama Elektronisko resursu lasītava, kurā ir brīvpieejas datori 
pastāvīgam darbam. Visā bibliotēkā ir iespēja izmantot bezvadu internetu.  

Kopš 1992. gada bibliotēkā darbojas integrētā bibliotēku informācijas sistēma ALISE, kas 
nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju: bibliogrāfisko datu apstrādi, komplektēšanu, 
lasītāju reģistrāciju un informācijas resursu izsniegšanu/saņemšanu, pasūtīšanu/rezervēšanu, mobilo 
WebPAC u. c. Attālinātā piekļuve sistēmai ļauj studentam no jebkuras vietas pieslēgties bibliotēkai 
un sekot līdzi grāmatu izsniegumam, nodošanas termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu, kā arī 
rezervēt nepieciešamo literatūru vai iestāties rindā pēc tās. 

Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) un Starptautiskā 
starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Veiksmīga sadarbība notiek ar dokumentu 
piegādes servisu SUBITO, Latvijas Nacionālo bibliotēku u. c. Latvijas un ārvalstu bibliotēkām. 

Liepājas Universitātes bibliotēka abonē tiešsaistes datubāzes Letonika, EBSCO eBooks, 
EBSCO, ScienceDirect, Cambridge Journals Online, Scopus un Web of Science, kuras ir pieejamas 
arī ārpus augstskolas telpām. Studentu rīcībā ir bibliotēkas veidotās datubāzes: Akadēmiskā personāla 
publikāciju datubāze, Promocijas darbu datubāze, Noslēguma darbu datubāze.  

Fakultātē pieejami atbilstošā profila nepublicētie studentu studiju darbi – bakalaura darbi 
datorzinātnēs, matemātikā un fizikā, diplomprojekti un maģistra darbi informācijas tehnoloģijā. 
Fakultātes mācību kabinetos un laboratorijās studentiem pieejama specializētā literatūra matemātikā, 
datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās, fizikā un didaktiskie materiāli. Dabaszinātņu un inovatīvo 
tehnoloģiju institūta nozaru lasītavā tiek uzglabāti zinātnisko rakstu krājumi, žurnāli un cita veida 
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zinātniskā literatūra matemātiskās modelēšanas, fizikas un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs. 
Daļa metodisko materiālu studentiem pieejama elektroniskā formā kursu pārvaldības sistēmā 
Moodle. 

Vispārizglītojošo un inženiertehnisko priekšmetu laboratorijas iekārtotas pietiekamā līmenī, lai 
apgūtu studiju programmas kursus. 

DIF pārraudzībā esošo laboratoriju uzskaitījums 
1. Prototipēšanas laboratorija 
2. Fizikas laboratorija 
3. Bioreaktora laboratorija 
4. Datorsistēmu un mikroprocesoru laboratorija 
5. Nanomateriālu laboratorija 
6. Augstas veiktspējas skaitļošanas laboratorija  
7. Ekotehnoloģijas laboratorija 
8. Vides ķīmijas laboratorija 

 

1.7 Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena 
ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena 
īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, 
studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība 
starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju 
finansētajos projektos pārskata periodā. 

 

Zinātniskas pētniecības (radošās darbības) fakultātē tiek realizētas saskaņā ar Zinātniskās 
institūcijas „Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģiju 2015–2020 
(https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.p
df) 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskati līdz 2016.gadam ir pieejami LiepU mājas 
lapā adresē: https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati. Kopš 2016.gada tie pieejami 
https://sciencelatvia.lv publiskajā daļā. Pārskats par LiepU pētniecisko darbu 2017. gadā ir pieejams 
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278. 
 2017./2018. studiju gadā LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes organizētās konferences: 

 Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes studentu un maģistrantu zinātniskā 
konference; 

 2.starptautiskā konference “Inovācijas un radošums”. 

 
Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” akadēmiskā personāla un doktorantu pētnieciskās darbības galvenie 
virzieni doti 7.tabulā. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir cieši saistīta ar studentu 
pētniecisko darbību, kas atspoguļojas studiju projektos, kursa darbos, bakalaura darbos, 
diplomprojektos, maģistra darbos un doktora darbos, kā arī studiju kursu saturā.  

Studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” 2017./2018.studiju gadā doktorantūrā studē 4 fakultātes mācībspēki –
V.Tomsone, V.Priedols, L.Začs, M.Žigunovs,  P. Morevs ir zinātniskā grāda pretendents Latvijas 
Universitāte doktora programmā „Matemātika”. 
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7.tabula 
Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” akadēmiskā personāla galvenās pētniecības tēmas 

 
N.p.k. Tēmas Docētāji 

3. 
Modernā elementārā matemātika un matemātikas 
didaktika. Matemātikas sacensības skolēniem un darbs 
ar apdāvinātiem bērniem  

Dace Kūma 

4. 
Daudzkritēriju optimizācijas problēmas ekonomikā un 
tehniskajās diagnostikās 

Šarifs Guseinovs 

5. 
Risināšanas metodes dažām inversām lineārām un 
nelineārām matemātiskās fizikas problēmām 

Šarifs Guseinovs 

6. 

Fiziski matemātiskie modeļi un attiecīgas analītiskās un 
skaitliskās metodes periodisko nanostruktūru 
kontrolējamai formēšanai cieto metālu, pusvadītāju un 
dielektriķu  virsmās, kas atrodas zem femtosekunžu 
lāzera impulsu apstarojuma 

Šarifs Guseinovs 

7. 
Fiziski matemātiskie modeļi, kas adekvāti aprakstītu 
cieto nanoizmēra daļiņu veidošanas un uzvedības 
mehānismu metālu un pusvadītāju virsmās 

Šarifs Guseinovs 

8. 
Plūsmu metodes izpēte, izstrāde un realizācija 
multidimensiju eliptiskiem vienādojumiem 

Patriks Morevs, J.Rimšāns, 
H.Kalis 

1. 
Baltijas jūras un ezeru okeanogrāfiskā modelēšana 
(valsts pētījumu programmā EVIDEnT http://vpp-
evident.lv/index.php/lv/)  

Vilnis Frišfelds 

2. 
Daudzdaļiņu sistēmu Monte Karlo modelēšana un 
kritisko parādību pētīšana 

Jevgeņijs Kaupužs 

1. Automatizētā tulkošana (latviešu valoda digitālajā vidē) Inguna Skadiņa 
2. Datorzinātnes. Semantiskie tīmekļi  Guntars Būmans 

3. 
Studentu datoratbalstītā sadarbība kombinētajās studijās, 
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
Liepājas Universitātē 

Lāsma Ulmane-Ozoliņa 

1. 
Enerģijas uzglabāšanas iekārtu materiālu pētījumi. 
Siltumizolācijas materiāla fizikālo īpašību pētījumi 

Armands Grickus 

2. 
Enerģijas uzglabāšanas iekārtu materiālu pētījumi.  
Viļņu enerģijas pētījumi 

Armands Grickus 

6. Biogāzes ieguve anaerobā procesā no jūras aļģēm  Uldis Žaimis 
 
Virziena realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā darbība: 2017.gadā publicētas  

48  publikācijas, no tām 27 - starptautiski atzītās datu bāzēs, 1 monogrāfija, un nolasīti 25 referāti. 
Informācija par 2018.gada publikācijām un referātiem tiks precizēta, gatavojot pārskatu par 
zinātnisko darbību 2018.gadā. 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” akadēmiskais personāls un studenti aktīvi iesaistās DITI pētnieciskajā 
darbībā dažādu projektu realizācijā. LiepU īstenotie vai sadarbības projekti, kas saistīti ar virzienu 
„Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 
datorzinātne”, uzskaitīti 8.tabulā.  

Viens no LiepU stratēģiskajiem mērķiem ir veicināt akadēmiskā personāla pētniecisko darbību. 
No 2012.gada 26.novembra LiepU ir „Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju platforma” (BIRTI) 
biedre. 
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8.tabula 
Projekti 2017./2018.studiju gadā, kuros iesaistīti DIF mācībspēki 

 
No Latvijas valsts budžeta finansētie (t.sk. struktūrfondi), konkursa kārtībā iegūtie pētniecības un  
Pētniecības un attīstības līgumdarbu nosaukumi, t. sk. pētniecības un attīstības līgumdarbi ar 
komersantiem, publisku personu (valsts, pašvaldība u.c.) un citiem pasūtītājiem (fiziska persona, 
biedrība, nodibinājums u.c.).  

 
Projekta 
finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas 
Nr. 

Projekta izpildītāji  Finansējuma 
apjoms (2017.) 

Latvijas 
valsts 
budžets 

Valsts pētījumu programmas 2014.-
2017.: „Nākamās paaudzes 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts 
programma (NexIT)“, 
http://www.lumii.lv/resource/show/8
36 

Latvijas Universitāte; Rīgas 
Tehniskā universitāte; LU aģentūra 
"Latvijas Universitātes 
Matemātikas un Informātikas 
institūts"; Venstpils Augstskola, 
Transporta un sakaru institūts; 
Liepājas Universitāte, 
programmas vadītājs Dr.sc.comp. 
A.Ambainis, (LU) 

225 000 EUR 

2017. gada 
rezultāti  

1. Matemātisko modeļu un metožu izstrāde: 
 Matemātiskie modeļi – 11 gab. 
 Analītiskās metodes – 5 gab. 
 Analītiski-skaitliskie algoritmi – 2 gab. 
 Oriģinālie zinātniskie raksti – 8 gab. 
 Pētnieciska brošūra – 1 gab. 

2. Dalība trīs starptautiskās un vienā valsts konferencēs ar pieciem referātiem 
3. Divas publikācijas konferenču rakstu krājumos 

 
Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” doktoranti, maģistranti un studenti aktīvi iesaistās pētnieciskā darbībā: 
darbojoties projektos un piedaloties konferencēs. Katru gadu LiepU Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte organizē studentu un maģistrantu zinātniskos lasījumus. 2018.gada studentu zinātnisko 
lasījumu tēmas un stenda referāti informācijas tehnoloģiju jomā dotas 9.tabulā. 

 
9.tabula 

Studentu zinātniskās konferences referāti informācijas tehnoloģijas jomā 
 

Nr. 
p.k. 

Studenta vārds, 
uzvārds 

Studiju 
programma 

Referāta temats Zinātniskais  
vadītājs 

Sekcija “Aktualitātes programmatūras inženierijā un e-komercijā” 
1. Vladislavs 

Reinfelds 
Bit4 Pasūtījuma kontroles sistēma. Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 
 

2. Roberts Sotņikovs Bit4 Abonementu pārvaldības 
sistēmas izstrāde 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

3. Elīna Zaharāne Bit4 Elektroniskās komercijas 
darba plānošanas rīks “E 
Comm” 

Jānis Letinskis, 
Mg.sc.educ. 

4. Elīna Šneibe Bit4 Spēles “Chancers” 
programmatūras izstrāde 

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 
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5. Maija Dovkante Bit4 E-komercijas palīgrīka 
izstrāde 

Jānis Letinskis, 
Mg.sc.educ. 

Akadēmiskie pētījumi informācijas tehnoloģijā 
6. Kārlis Būmans Mit2 Relāciju datubāzu 

konceptualizācija 
 

7. Kristaps 
Dambergs 

Mit2 Atvērtā pirmkoda telefonijas 
sistēmu pielāgošanas iespējas 
un kompleksu zvanu 
apstrādes loģiku realizācija 

 

8. Jānis Pavlovs.  Mit2 Atbalsta programma jauno 
speciālistu kompetenču 
paaugstināšanai 

 

9. Raivis Ragovskis.  Mit2 Uzdevumu pārvaldības 
sistēmas ieviešana Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldē 

 

10. Emīls Bemberis Mit2 Zināšanu pārvaldības rīks  

11. Andris Šnipkis Mit2 NoSQL datubāzē serializēto 
datu pārlūks 

 

12. Ingus Terbets Mit2 Mājas lapu drošības testēšana  

13. Rolands Eņģelis Mit2 Mobilo lietotņu kvalitātes 
nodrošināšana 

 

14. Aija Lagzdiņa Mit2 Interaktīvu mācību objektu 
veidošana ar objektbāzētiem 
izstrādes rīkiem 

 

Sekcija “Aktualitātes informācijas tehnoloģijā un mehatronikā” 
15. Kaspars Gauja, 

Mārtiņš Ozoliņš, 
Ingus Edijs 
Tramdaks 

Bmeh4 
 

Ciparvadības darbgalds Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 

16. Kaspars 
Būmeistars,  
Paula Marija 
Drande,  
Andris Grindulis, 
Agneta Ormane 

Bit2 CO-Working Space 
 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

17. Kristers Andersons, 
Valts Dreimanis, 
Emīls Grigorovičs, 
Kristīna Pētersone 

Bit2 Tūrisma informācijas 
platforma 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

18. Harshaka 
Wathththegedara 

Bdat3 Smart student attendance 
system 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 
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Liepājas Universitātes Studentu pētniecības projektu konkursa dalībnieki:  
 Viktors Musijenko, bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 1.kursa students. Projekts 

“Jūras piekrastes viļņu enerģijas izmantojuma pētījums” 
 Ingus Edijs Tramdaks, bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 4.kursa students. Projekts 

“Ciparvadības darbgalds” 
 Helvijs Vičivskis, bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 3.kursa students. Projekts 

“Robotizēts manipulators”  

 

1.8 Informācija par ārējiem sakariem 

1.8.1 Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs 
 

Virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība 
un datorzinātne ” mācībspēkiem un studentiem ir izveidojusies laba sadarbība ar vairākiem Latvijas 
vadošajiem un vietējiem IT nozares uzņēmumiem, Liepājas un tās apkaimes rūpniecības 
uzņēmumiem, kā arī Kurzemes pašvaldībām un profesionālajām organizācijām: Exigen Services 
Latvia, Accenture Latvia, Microsoft Latvia, Tilde, Lursoft IT, , “Like A Coffee”, “ProgoTEAM”, „IT 
Līderis”  "Enters", "Fantasyposh Latvia", "Highfive", “Passive Management”, “Giraffe360” u.c.; 
"UPB", SIA „Lauma Fabrics”, „Jensen Metal”, "AE Partner", LSEZ SIA “Lesjofor Springs LV”, „SD 
Autocentrs”, „Liepājas RAS”, „Medzes Components”, “Advanced Technology Solutions”, 
""Ventspils nafta" termināls", "Donaco", SIA "ITQ GROUP", SIA "Linedata Services (Latvia)", SIA 
"Phone AD", SIA "RED CONCEPT”, Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais 
transports” u.c.; „Kurzemes Biznesa inkubators”, "Ventspils digitālais centrs", Latvijas tirdzniecības 
un rūpniecības kamera, Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācija (LIKTA), 
Microsoft IT Academy Program, Liepājas Pilsētas Dome u.c.  

Sadarbība izpaužas dažādos veidos – partneru līdzdalība studiju programmu satura uzlabošanā, 
vieslekcijas, Valsts pārbaudījumi, partneru līdzdalība universitātes rīkotajos studentu pasākumos, 
līdzdalība studiju projektu un prakšu īstenošanā u.c. Tā programmas satura pilnveidē aktīvi 
piedalījušies A/S “Exigen Services Latvia”, SIA “ProgoTEAM”, “Passive Management” un citu 
uzņēmumu pārstāvji. Valsts pārbaudījumu komisijās piedalījušie pārstāvji no uzņēmumiem: A/S 
“Exigen Services Latvia”, SIA “ProgoTEAM”, SIA “Liepājas Skaitļošanas centrs I”, SIA “Tilde”. 
“MikroTik” nodevusi fakultātei … praktisko darbu veikšanai kursos “Interneta tehnoloģijas”, “ 
Lokālie datoru tīkli”, “Informācijas sistēmu drošība” un “Mākoņdatošanas sistēmas izveide”. 

IT uzņēmumi un Liepājas pilsētas pašvaldība atbalsta (galvenokārt, ar balvām) Liepājas 
Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes rīkotu IT profesiju popularizējošu pasākumu 
organizēšanu skolēniem – Karjeras dienas, Programmētāju dienas, datorikas un robotikas sacensības, 
programmēšanas konkurss u.c. 

Pateicoties līgumiem ar Liepājas uzņēmumiem AS "Liepājas papīrs", Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas (LSEZ) SIA "DG Termināls", LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV", LSEZ SIA 
"Caljan Rite-Hite Latvia", SIA "Medzes components", SIA "Silkeborg Spaantagning Baltic" un SIA 
"Liepājas Enerģija" profesionālā bakalaura studiju programmā “Mehatronika”  iespējams īstenot 
duālās studijas. 

 

1.8.2 Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika 
studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un 
pētniecības procesu 
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Liepājas Universitāte līdz 2018.gada decembrim ir noslēgusi 98 ERASMUS+ sadarbības 
līgumus, no kuriem 29 nodrošina IT un mehatronikas studentu studiju mobilitāti. Pilnais partneru 
saraksts ir pieejams https://www.liepu.lv/lv/694/sadarbibas-partneri. Papildus universitātes ir 
noslēgusi divpusējās sadarbības līgumus ārpus ERASMUS+ programmas ar desmit augstskolām 
Dienvidkorejā, Gruzijā, Krievijā, Kazahstānā, Maķedonijā un Taivānā (skat. 
https://www.liepu.lv/lv/1004/divpusejas-apmainas-studijas). 
 

1.8.3 Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 
 
2017./2018.studiju gadā vairāki IT studiju virziena studenti devās Erasmus+ praksē  un 

apmaiņas studijās, galvenokārt, universitātes pilna laika ārvalstu studenti. 
10.tabula 

Studentu mobilitāte 
 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 
Ienākošie studenti, 
ERASMUS+ 

0 4: 3: 
 3 Turcija 

1 Serbija 
2 Čehija 
1 Vācija 

Izejošie studenti, 
ERASMUS+ 

19: 7: 7: 

studijas 
5 Portugāle; 

3 Vācija; 
1 Lietuva 

2 Vācija 
 

3 Somija 
1 Vācija 

prakse 
5 Vācija; 
5 Polija 

4 Vācija 
1 Polija 

2 Malta 
1 Polija 

 
11.tabula 

Mācībspēku un darbinieku mobilitāte 
 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 
Ienākošie, 
ERASMUS+ 

8: 3: 1: 
3 Zviedrija; 
4 Turcija;  

1 ASV 

1 Polija; 
1 Lietuva; 
1 Zviedrija 

1 Serbija 

Izejošie, 
ERASMUS+ 

3: 1: 1: 
1 ASV;  

2 Turcija 
1 Somija 

1 Horvātija 

 

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

 
LiepU „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne” virziena programmām ir noslēgti sadarbības līgumi ar Rīgas Tehnisko Universitāti, 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes augstskolu un Vidzemes 
augstskolu par resursu kopizmantošanu, tālākizglītību, studiju (mācību) kvalitātes paaugstināšanu 
akadēmiskā personāla apmaiņu, metodisko materiālu sagatavošanu, kopīgu studiju programmu 
izveidi, sadarbību zinātniskās pētniecības jomā, iesaistīšanos kopīgos starptautiskos pētījumu 
projektos un sadarbību ārzemju studentu piesaistē. Ar Liepājas Valsts tehnikumu un Liepājas 
Jūrniecības koledžu ir noslēgti līgumi par tehnisko resursu kopizmantošanu, tālākizglītību, studiju 
(mācību) kvalitātes paaugstināšanu. Noslēgtais sadarbības līgums (24.11.2016.) ar Rīgas Tehnisko 
koledžu paredz iespējas Liepājas filiāles mehtronikas studiju programmas absolventiem turpināt 
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studijas LiepU bakalaura studiju programmā “Mehatronika” vecākos kursos. 02.06.2017. noslēgts 
sadarbības līgums ar Saldus tehnikumu. 
 

1.9 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 
2016.gada Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.– 

2020.gadam. Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis – “nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam 
nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās 
profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un 
profesionālajās kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas 
sabiedrības nostiprināšanos”, un noteikti studiju un mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās 
darbības, pētniecības un inovāciju attīstības mērķi, cilvēkresursu pārvaldības mērķi, finanšu 
pārvaldības mērķi un projektu pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.  

Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības kvalitātes 
nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis.  Lai realizētu virsmērķi un 
mērķus LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības sistēmu 
(turpmāk – KVS), kura ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 standartam.  

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu, 
licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ virzienu akreditācijā, 
izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju 
virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu 
sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē 
nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu 
sagatavošanu un izmaiņu vadību. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - uzņemšanu, 
studiju gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts pārbaudījumus. Ir 
izveidotas procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās apmierinātības aptauju, 
absolventu un darba devēju viedokļu noskaidrošanu. 

Sistēma ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa nodrošināšanai – 
personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu vadība, dokumentu vadība, 
projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas vadība, kā zinātnes un pētniecības 
vadības procesi. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir 
LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: 
LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, 
Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas 
komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 

Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu 
no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas, skat. 12.tabulā. 

 

12.tabula 
Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas 

 

Studiju programma Studijas turpina augstskolā (studiju programma) 

Datorzinātnes 
Latvijas Universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Datorzinātnes” 

Informācijas tehnoloģija 
(bak.) 

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes profesionālā bakalaura studiju 
programma “Programmēšana”; 
Vidzemes Augstskolas  profesionālā bakalaura studiju programma 
“Informācijas tehnoloģija” 

Mehatronika 
Rēzeknes Augstskolas profesionālā bakalaura studiju programma 
“Mehatronika” 
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Informācijas tehnoloģija 
(maģ.) 

IT projektu vadītāju virzienam- Rīgas Tehniskā Universitāte, profesionālā 
maģistra studiju programma “Informācijas tehnoloģija”, 
IT programmēšanas inženieru virzienam- Rīgas Tehniskā Universitāte, 
profesionālā maģistra studiju programma “Datorsistēmas” 

E-studiju tehnoloģijas un 
pārvaldība 

Rīgas Tehniskā Universitātes doktora studiju programma “E-studiju 
tehnoloģijas un pārvaldība” 

 

2 Studiju programmas raksturojums  

2.1 Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” 
 

2.1.1 Informācija par studējošajiem studiju programmā “Datorzinātnes” 
 

13.tabula 
 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

Studējošo skaits 
13 

(LV 11, EN 2) 

12 
(LV 6, EN 6) 

16 
(LV 2, EN 14); 

Pirmajā studiju gadā 
imatrikulēto studējošo 
skaits 

1 (EN) 4 (EN) 12 

Atskaitīti 
5  

(3 nesekmīgi, 
2 uz pašu vēlēšanos) 

6 
(3 nesekmīgs,  

3 pārgāja uz IT 
studiju programmu) 

6  
(visi nesekmīgi) 

Absolventu (ja tādi ir) 
skaits 

4 
(LV 3, EN 1) 

2 (LV) 3 
(LV 1, EN 2) 

 
2.1.2 Studentu apmierinātības novērtējums studiju programmā “Datorzinātnes”  

2017./2018. studiju gadā 
 

2017./2018.studiju gadā studiju programmā studēja tikai ārvalstu studenti angļu valodā; nebija studentu, 
kas apguva tās saturu latviešu valodā. Studentu apmierinātības novērtējums ārvalstu studentiem netika veikts. 

 
2.1.3 Studiju programmas “Datorzinātnes” absolventu aptauja 2017./2018.studiju gadā 

 
Studiju programmu “Datorzinātnes” vērtē trīs 2017.gada absolventi, kuri savu bakalaura darbu 

aizstāvēja pēc akadēmiskā pārtraukuma. Visi aptaujātie ir studējuši par valsts budžeta līdzekļiem un neviens 
no viņiem neturpina studijas nākamajā līmenī. Diemžēl neviens no absolventiem nestrādā ar iegūto specialitāti 
saistītā darbavietā.   

Kopumā absolventi atzīst, ka studiju programma ir kvalitatīva, un visi ieteiktu studijas šajā programmā 
citiem, tomēr viens no viņiem nepiekrīt, ka studiju programmas atbilst darba tirgus prasībām. Diemžēl 
absolventi aptauja nav izteikuši nekādus priekšlikumus studiju programmas pilnveidei. 

 
2.1.4 Bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” izmaiņas 2017./2018. studiju gadā 
 

Semes-
tris 

Plānotais  
Izmaiņas 

Studiju kursa nosaukums KRP  Pārb. Mācībspēks 

1. Ievads datorikā I 3 E Inta Znotiņa, Mg.sc.educ. 
Aija Lagzdiņa, 

Bc.sc.ing. 
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1. Programmēšana I 4 E Inta Znotiņa, Mg.sc.educ. 
Aija Lagzdiņa, 

Bc.sc.ing. 
 

 
2.2 Profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģija” 
 

2.2.1 Informācija par studējošajiem bakalaura studiju programmā “Informācijas 
tehnoloģija” 

 
15.tabula 

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

Studējošo skaits 78  
(LV 73, EN 5) 

89 
(LV 58, EN 31) 

130 
(LV 57, EN 73) 

Pirmajā studiju gadā 
imatrikulēto studējošo skaits 

35 
(LV 34, EN 1) 

45 
(LV 18, EN 27) 

20 
(LV 20, EN 52) 

Atskaitīti 
27 

(19 nesekmīgi, 
8 uz pašu vēlēšanos) 

28  
(18 nesekmīgi,  

5 uz pašu vēlēšanos) 

66 
(55 nesekmīgi,  

11 uz pašu vēlēšanos) 
Absolventu (ja tādi ir) skaits 9 (LV) 7 (LV) 12 (LV) 

 

2.2.2 Studentu apmierinātības novērtējums bakalaura studiju programmā “Informācijas 
tehnoloģija” 2017./2018.studiju gadā 

 
Atsauksmes par bakalaura studiju programmu “Informācijas tehnoloģija“ snieguši 40 1.-4.kursa 

studenti. Visi studē par valsts budžeta līdzekļiem. Lielākā daļā pirmā gada studentu atzīst, ka Liepājas 
Universitāti izvēlējušies tāpēc, ka tā viņiem ir izdevīgā vietā ģeogrāfiski (atrodas tuvu mājām vai ir dzimtā 
pilsēta); daži atzīst, ka studiju izvēli noteica budžeta vietu pieejamība, vēl citi – studiju programmas saturs.   

Ar studiju procesu apmierināti 88% studentu. Studiju programmas kvalitāti kā labu vai ļoti labu vērtē 
vairāk nekā puse (22) studējošo, bet aptuveni trešdaļa studentu (15) uzskata, ka tā ir viduvēja. Līdzīgs 
vērtējums ir studiju laikā iegūtajām zināšanām un kompetencēm. Nedaudz kritiskāk vērtēta IT programmas 
konkurētspēja Latvijā. 

Kā studiju programmas stiprās puses studenti norāda zinošus un pretimnākošus mācībspēkus, labi 
teorijas un prakses pamati un plašs saturs, kas nodrošina lielu specializācijas izvēles brīvību pēcdiploma 
profesionālajā izaugsmē, laba fakultātes sadarbība ar darba devējiem. 

Studenti uzsver, ka studiju programma ir daudzpusīga, lielākā daļa kursu ir ļoti labi satura ziņā, tie ir 
pārdomāti saplānoti un noderīgi. Programmas stiprā puse ir tās teorētiskā daļa – pastiprināti tiek mācīta 
programmēšana, augstā līmenī ir matemātikas pasniegšana, pietiekošā apjomā ir praktiskie uzdevumi un tas 
ļauj nostiprināt teorētiski apgūto materiālu. 

Liela daļa lektoru strādā vai ir strādājuši savā nozarē un ir ļoti zinoši. Viņi iepazīstina ar jaunajām 
tehnoloģijām, sniedz daudz materiālu, ko var izmantot studiju procesā. Lektori iepazīstina ar profesijas 
standartiem, tās iespējām un priekšrocībām. Salīdzinoši mazās grupas mācībspēkiem dod iespēju strādāt ar 
katru studentu individuāli, starp studentiem un pasniedzējiem veidojas laba komunikācija. Lektori ir ļoti 
pretimnākoši.  

Studenti augsti novērtē vietni Moodle, kas ļoti palīdz studiju procesā un to, ka tiek organizēts daudz 
vieslekciju. Vērtējot studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu un kursu apguvi Moodle sistēmā, 
85% aptaujāto uzskata, ka tā ir laba vai ļoti laba. Procentuāli mazliet mazāks (82%) studentu skaits tādā pašā 
līmenī vērtē nodrošinājumu ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, iespēju piedalīties (78%) LiepU 
zinātniskajās konferencēs, semināros, izstādēs. Docētāju attieksmi pret studentiem kā ļoti labu vai labu vērtē 
85% aptaujāto. 

Raksturojot studiju programmas trūkumus,  studenti norāda, ka atsevišķas tēmas vēlas apgūt 
padziļinātāk un iegūt vairāk zināšanu par jaunākajām tehnoloģijām un pieejām. Tāpat studenti min 
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nepieciešamību atsevišķās auditorijās un laboratorijās atjaunināt tur pieejamo aparatūru un programmatūru. 
Ne visi aptaujātie studenti ir apmierināti ar mācībspēku darbu, vēloties augstāku kompetenci, labāku 
organizētību, labākas viņu spējas izskaidrot apgūstamo mācību vielu, kā arī interesantāku lekciju vadīšanas 
veidu. 

Aptaujātie ierosina veidot ciešāku sadarbību ar IT uzņēmumiem, jo tie varētu sniegt priekšlikumus 
studiju programmas atjaunināšanai, lai programma kļūtu vēl mūsdienīgāka. Uzņēmumi varētu dot savu 
ieguldījumu, vadot lekcijas un/vai praktiskās nodarbības. Tādējādi studiju programma būtu vairāk pietuvināta 
reālām darba situācijām un problēmām. Apzinot uzņēmumu vajadzības, studenti vieglāk adaptētos darbavietās. 
Vienlaikus vairāki studenti rosina iesaistīt studiju programmas īstenošanā vairāk jaunu docētāju, kas dažādotu 
studiju procesu un aktualizētu studiju kursu saturu.  

Prakses saturu,  informāciju par prakses norisi un savu sagatavotību prakses uzdevumu veikšanai kā 
labu vai ļoti labu vērtē 50% aptaujāto. Nedaudz kritiskāki studenti ir vērtējumā par prakses plānošanu.  

Par studiju kursu neatbilstību studiju programmai kritiski izsakās 25% studējošo. Galvenokārt, studenti 
nenovērtē elektronikas un AutoCad kursu nepieciešamību, kā arī uzsver, ka IT jomā visu laiku jāseko līdzi 
jaunumiem. Viens students izteicis domu, ka augstskolā mācīties angļu valodu ir jau par vēlu. E-komercijas 
studenti norāda, ka vairāki vadībzinību kursi nav sasaistīti ar IT lietojumiem un e-komercijas specifiku. 

Par iespējām doties studēt vai praksē uz ārzemēm aptaujātie uzzina internetā vai e-pastā. 62% aptaujāto 
studentu nav izmantojuši šādu iespēju un arī neplāno to darīt. Par iemeslu nedoties uz ārzemēm daudzi min 
bailes doties uz ārzemēm un grūtības iedzīvoties citā, sev svešā vidē, t.sk., valodu barjera. Citus respondentus 
attur finansiālā puse. Vairākās anketās kā šķērslis norādīts darbu vai ģimenes apstākļi. 

80% studentu uzskata, ka ir labi informēti par studiju programmas saturu un apjomu, vieslekcijām un 
pārbaudījumu kārtošanu. Ap 50% studentiem ir labas vai ļoti labas atsauksmes izvēles kursiem un informāciju 
izmaiņu nodarbību sarakstā sakarā. Vairāk kā puse studentu viduvēji vai negatīvi vērtē iespējas piedalīties 
studiju procesa pilnveidē. 

92% studējošo apmeklējuši lielāko daļu lekciju. Ap 25% studentu nav apmeklējuši nevienu no 
vieslekcijām.. Maz tiek apmeklētas radošās darbnīcas, izstādes vai citi pasākumi. Puse no aptaujātajiem 
studentiem strādā ar studijām saistītā jomā. 95% aptaujāto viedoklis par Liepājas universitāti kļuvis pozitīvāks 
vai nav mainījies. 

Lai pilnveidotu LiepU darbību, studenti piesaistīt studiju programmu īstenošanā vairāk IT nozares 
profesionāļus, kā arī pilnveidot mācībspēku pedagoģiskās prasmes. Vairākus studiju kursus studenti labprāt 
apgūtu padziļināti. Viņus neapmierina mazā C daļas kursu izvēle. Lai uzlabotu lekciju kvalitāti, tiek ierosināts 
padomāt par pasniedzēju izglītošanu, un palielināt praktisko darbu īpatsvaru. 

 
2.2.3 Studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” absolventu aptauja 2017./2018.studiju 

gadā 
 
Studiju programmu “Informācijas tehnoloģija” (bakalauri ) vērtē seši 2016. gada un viens 2014.gada 

absolvents. Visi studējuši par valsts budžeta līdzekļiem. No aptaujātajiem tikai viens absolvents turpina 
studijas nākamajā līmenī, bet viens absolvents studē citā jomā. Visi absolventi strādā gan ar apgūto specialitāti 
saistītās profesijās, gan citās – trīs no viņiem ir datorsistēmu un datortīklu administratori, bet pa vienam - 
programmētājs, skolotājs, karavīrs. Interesanti, ka absolventam uzsākot darbu, tikai vienam līdz diviem darba 
devējiem bija būtiska absolventa iegūtā izglītība un/vai grāds, kas iegūts LiepU. Iegūtā izglītība un/vai grāds 
pilnībā atbilst darba pienākumiem1/3 aptaujāto, bet 2/3 – atbilst daļēji. 

Absolventi uzskata, ka studiju programma ir kvalitatīva un konkurētspējīga Latvijā, jo tiek sagatavoti 
konkurētspējīgi darbinieki. Studiju programmas saturs atbilst jaunākajām attīstības tendencēm un iegūtās 
zināšanas, prasmes un kompetences atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. Priecē, ka pilnīgi visi absolventi 
šo studiju programmu ieteiktu citiem. 

Absolventi atzīmē, ka programma ir pat ļoti laba. Liela nozīme ir cilvēciskajam faktoram – studentu 
gribai mācīties un pasniedzēju prasmei būt par pedagogiem. Tiek norādīts, ka pat pie vissliktākā pasniedzēja, 
kurš ir augsta līmeņa profesionālis, var ļoti daudz iemācīties. Absolventi ierosina studiju kursos ieplānot vairāk 
praktisku nodarbību. 
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2.2.4 Bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” izmaiņas 2017./2018.studiju 
gadā. 

 
16.tabula 

 

Semes-
tris 

Plānotais  Izmaiņas 
Studiju kursa nosaukums KRP  Pārb. Mācībspēks  

2. 
Nelineārā 
datorvideomontāža 

1 I Jānis Jankevics, Mg.art. 
Viktors Egliens, 
Mg.sc.educ. 

2. Mārketings 2 E Diāna Līduma, Mg.oec. 
Uldis Drišļuks, 
Mg.oec. 

2. Vadības teorija I 2 I 
Atis Egliņš-Eglītis, 
Mg.oec. 

Inta Kulberga, Dr.oec. 

4. 
Studiju projekts (datu 
bāzes) 

2->3 E 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp., 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp., 
Guntars Būmans, 
Dr.sc.comp. 

KRP maiņa: no 2 uz 3 

3. Vadības teorija II 2 E 
Atis Egliņš-Eglītis, 
Mg.oec. 

Inta Kulberga, Dr.oec. 

5. 
Ekonomika un 
uzņēmējdarbība 

4 E 

Uldis Drišļuks, Mg.oec. 
(2 KRP),  
Aija Kairēna, Mg.oec. (2 
KRP) 

Uldis Drišļuks, 
Mg.oec. 

5. E-tirdzniecība un nauda 2 E 
Vita Vītola Lapiņa, 
Mg.oec. 

Dace Amsone, 
Mg.oec. 

5. Java programmēšana 2 I 
Guntars Būmans, 
Dr.sc.comp. 

Kursa daļu I, II 
apvienošana 

8.->7. Inovāciju ekonomika 2 E Diāna Līduma, Mg.oec. 

Kursa maiņa: 
E-tirdzniecība un 
nauda,  
Dace Amsone, 
Mg.oec.; 
manīts  semestris no 8. 
uz 7. 

8. 
Starptautiskā 
komercdarbība 

1 I Inga Pučure, Mg.oec. Inta Kulberga, Dr.oec. 

 
2.3 Profesionālā bakalaura studiju programma „Mehatronika” 

 
2.3.1 Informācija par studējošajiem studiju programmā “ Mehatronika” 

17.tabula 

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 
Studējošo skaits 15 17 13 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 
studējošo skaits 6 6 5 

Atskaitīti 
4 

(1 nesekmīgs, 
4 pēc paša vēlēšanās) 

5  
(3 nesekmības dēļ,  

2 pēc paša vēlēšanās) 

3  
(2 nesekmības dēļ,  

1 pēc paša vēlēšanās) 
Absolventu (ja tādi ir) skaits nav 3 3 
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2.3.2 Studentu apmierinātības novērtējums studiju programmā “Mehatronika” 2017./2018. 
studiju gadā 

 
Uz aptaujas jautājumiem atbildēja pieci studenti. Visi aptaujātie studē par valsts budžeta līdzekļiem un 

studijas Liepājas Universitātē izvēlējušies tāpēc, ka universitāte atrodas dzīvesvietas tuvumā. Visi studenti ar 
studijām ir apmierināti, studiju programmas kvalitāti un konkurētspēju Latvijā vērtē kā labu vai viduvēju un 
norāda, ka bijušas plašas iespējas iepazīties ar nozares specifiku ārpus lekcijām. Iegūtās zināšanas galvenokārt 
vērtētas kā labas.  

Kā studiju programmas stiprās puses studenti norāda duālās studijas. Savukārt, pie trūkumiem min 
mācību metodisko un tehnisko nodrošinājumu. Studentu ieteikums ir palielināt praktisko nodarbību īpatsvaru. 

Gandrīz visi studentu uzskata, ka  studiju programmas nodrošinājums ar literatūru ir labs. Atzinīgi tiek 
vērtēta kursu apguves iespējas Moodle sistēmā un piedalīšanās dažādās LiepU zinātniskajās konferencēs, 
semināros, izstādēs. Visi studenti atzīst, ka visi studiju programmā iekļautie kursi atbilst tās specifikai, un 
pozitīvi vērtē docētāju attieksmi pret studentiem. 

Prakses saturu un plānošanu studenti vērtē labi (4) un viduvēji (1). Savukārt, informāciju par tās norisi 
un veicamajiem uzdevumiem un prakses laikā apgūtās prasmes un iemaņas vērtē ļoti atšķirīgi: 1 – ļoti labi, 3 
– labi, 1 – slikti. Informāciju par studiju programmas saturu un apjomu, par pārbaudījumu kārtošanu, par 
izvēles kursiem,  par izmaiņām nodarbību sarakstā un par vieslekcijām kopumā studenti vērtē kā labu vai 
viduvēju. Kritiskāk vērtētas studentu iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē. 

Par studiju iespējām ārzemēs aptaujātie uzzinājuši e-pastā. Taču studijas ārzemes neviens no viņiem 
neplāno, lai gan divi no aptaujātajiem jau pabijuši praksē ārzemēs.  No studijām vai prakses ārzemēs studentus 
attur nedrošība, bailes no neierastā un nevēlēšanās doties prom no tagadējās dzīves vietas. Jāatzīmē, ka visi 
aptaujātie studenti strādā ar studijām saistītā jomā. 

 
2.3.3 Studiju programmas “Mehatronika” izmaiņas 2017./2018.studiju gadā. 

18.tabula 
Semes-

tris 
Plānotais  

Izmaiņas 
Studiju kursa nosaukums KRP  Pārb. Mācībspēks 

2. Ievads mehānikā  2 E 
Imants Sokolovs, 
Mg.sc.ing. 

Jānis Ģēģeris, 
Mg.sc.educ. 

4. Mehānika 2 E 
Imants Sokolovs, 
Mg.sc.ing. 

Jānis Ģēģeris, 
Mg.sc.educ. 

5. Elektropiedziņa 2 E 
Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 

Uldis Žaimis, 
Bc.phys. 

8. Transporta mehatronika 2 E 
Imants Sokolovs, 
Mg.sc.ing. 

Jānis Ģēģeris, 
Mg.sc.educ. 

 
 

 
2.4 Profesionālā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģija” 
 
2.4.1 Informācija par studējošajiem maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģija” 

19.tabula 
Studējošo skaits 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [2,5 gadi] 

22 
(LV 20, EN 2) 

22 
(LV21, EN 1) 

6 
(LV 6, EN 0) 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [2 gadi] 

--- --- 
24 

(LV 9, EN 15) 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [3 gadi] 

2 (LV) 2 (LV) 
7 

(LV 4, EN 3) 
  24 24 37 
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Pirmajā studiju gadā 
imatrikulēto studējošo skaits 

2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [2,5 gadi] 

6 
(LV 5, EN 1) 

7 
(LV 6, EN 1) 

--- 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [2 gadi] 

--- --- 
7  

(LV 1, NE 6) 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [3 gadi] 

1 (LV) 1 (LV) 
2 

(LV 0, EN 2) 

  7 8 9 
 

Atskaitīti 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 
47481 Informācijas 

tehnoloģija [2,5 gadi] 
5 

(3 nesekmīgi, 
2 pēc paša 
vēlēšanās)  

3 
(1 nesekmīgs, 

2 pēc paša 
vēlēšanās) 

47481 Informācijas 
tehnoloģija [3 gadi] 

0  0 

  5  4 
 

Absolventi 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [2,5 gadi] 

3 
(LV 2, EN 1) 

4 
(LV 3, EN 1) 

9 (LV) 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [2 gadi] 

--- --- 
9  

(LV 8, EN 1) 

47481 
Informācijas 
tehnoloģija [3 gadi] 

0 1 (LV) 1 (LV) 

  5 5 19 
 

2.4.2 Studentu apmierinātības novērtējums maģistra studiju programmā “Informācijas 
tehnoloģija” 2017./2018.studiju gadā 

 
Uz anketas jautājumiem atbildes snieguši 12 studenti, 2/3 no tiem – pirmkursnieki. Visi studenti studē 

par valsts budžeta līdzekļiem un priekšroku Liepājas Universitātei devuši tāpēc, ka universitāte atrodas tuvu 
mājām (58%), lekcijas ir nedēļas nogalēs un tāpēc studijas var apvienot ar darbu (17%), vai studentiem ir laba 
pieredze, studējot Liepājas Universitātes bakalaura studiju programmā (25%). 92% aptaujāto ar studiju 
programmu ir apmierināti un  atzīst, ka tā ir kvalitatīva un konkurētspējīga Latvijā. Vairāk kā puse aptaujāto 
arī iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences novērtē kā labas.  

Programmas stiprās puses, studentuprāt, ir laba infrastruktūra praktisko iemaņu apgūšanai un 
programmā ieplānotā prakse. 42% aptaujāto uzsver, ka mācībspēki ir profesionāli, zinoši un atsaucīgi, ka viss 
mācītais ir pilnībā saistīts ar apgūstamo profesiju.  

Pie programmas vājajām pusēm respondenti min dažus studiju kursus, kuri, pēc viņu domām nav saistīti 
ar informācijas tehnoloģiju. Grūtības viņiem rada tas, ka apgūstamajā mācību vielā mēdz būt sakoncentrēts 
pārāk daudz informācijas vai ne vienmēr mācībspēki skaidri definē prasības uzdevumu izpildei. Pāris studentu 
uzskata, ka maģistra studiju programmā ir par daudz grupu darba. Studenti vēlas vairāk kursu tieši savā 
izvēlētajā virzienā – IT projektu vadītājs vai programmēšanas inženieris. Ne vienmēr mācību metodes un 
izmantotie rīki ir mūsdienīgi. Neskatoties uz to, ka studiju programmā ir ietvertas zinības par jaunākajām 
tehnoloģijām, par to lietošanu studenti vēlas uzzināt vēl vairāk.  

Lai studiju programmu uzlabotu, aptaujātie ierosina pilnveidot gan programmu, gan studiju kursus, 
grūtākajos kursos ieplānot vairāk lekciju, atsevišķos gadījumos vajadzētu uzlabot studiju kursu pasniegšanas 
metodiku, izmantot jaunākas metodes un rīkus. Apsveicama būtu lielāka ārštata lektoru piesaiste. Kāds no 
studentiem atzīmē- prieks redzēt, ka katru gadu pie studiju programmas pilnveides tiek strādāts! 

92% aptaujāto atzinīgi novērtē studiju programmas tehnisko nodrošinājumu, kursu apguvi MOODLE 
sistēmā, iespējas piedalīties dažādās LiepU organizētās aktivitātēs- konferencēs, semināros, kursos. Tikpat 
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daudz studentu ir apmierināti ar docētāju attieksmi. Puse aptaujāto studentu labi un ļoti labi vērtē programmas 
papildinājumu ar radošām nodarbībām. Analizējot veicamo praksi, 75% studentu atzinīgi vērtē tās saturu un 
plānošanu, nedaudz zemāks vērtējums ir par saņemto informāciju, uzzinot par prakses norisi un veicamajiem 
uzdevumiem, kā arī praksē iegūtajām prasmēm un iemaņām. 

Vērtējot studiju kursu atbilstību studiju programmai, puse no aptaujātajiem atzīst, ka nav bijis 
neatbilstošu kursu, bet otra puse nosauc, viņuprāt,  nevajadzīgos kursus - “Dabisko valodu apstrāde” un 
“Augstas veiktspējas skaitļošana”. 

Informāciju par iespējām studēt vai veikt praksi Erasmus+ programmas ietvaros studenti vairumā 
gadījumu atrod LiepU mājas lapā. Diemžēl neviens no viņiem neplāno izmantot šīs programmas piedāvātās 
iespējas, taču viens students praksē ārzemēs ir bijis. No Erasmus+ piedāvājumu izmantošanas studentus attur 
saistības ar darbavietu vai ģimeni, daži respondenti atzīmēja, ka baidās no svešas vides vai nav pārliecināti par 
pietiekošu svešvalodas prasmi. Cits atklāti atzīstas slinkumā kārtot nepieciešamās formalitātes.  

75% aptaujāto studiju programmu vērtē ar “labi” vai “ļoti labi”, ir apmierināti ar pārbaudījumu 
kārtošanu un to veidiem, ar iespējām piedalīties studiju procesa pilnveidē un piedāvātajām ārpusstudiju 
aktivitātēm. Ar saņemto informāciju par izmaiņām nodarbību sarakstā ir apmierināta vairāk kā puse studentu. 
Lekciju apmeklējums ir labs, jo pārsvarā visi studenti, izņemot vienu, apmeklē gandrīz visas lekcijas. Tā kā 
83% aptaujāto strādā (ar studijām saistītā jomā), vieslekcijas tiek apmeklētas maz, vidēji tikai viena.  

Gandrīz visiem studentiem viedoklis par Liepājas Universitāti nav mainījies vai pat kļuvis pozitīvāks. 
Lai pilnveidotu LiepU darbību, aptaujātie studenti ierosina pilnveidot studiju programmu saturu un studiju 
procesu, izmantot mūsdienīgākas mācīšanas metodes un rīkus. Lai studenti būtu labāk sagatavoti darba tirgum, 
ir ieteikums piesaistīt vairāk lektoru no uzņēmumiem. Aptaujātie atzīmē, ka fakultātes vadība daudz dara, lai 
pilnveidotu studiju procesu un novēl tā turpināt.  

 

2.4.3 Profesionālā maģistra studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” izmaiņas 
2017./2018.studiju gadā. 

 
20.tabula 

Semes-
tris 

Plānotais 
Izmaiņas 

Studiju kursa nosaukums KRP  Pārb. Mācībspēks 

1. 
Uzņēmuma resursu 
plānošanas sistēmas 

2 I 
Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp.,Anita 
Jansone, Dr.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp.,Jānis 
Grabis, Dr.sc.ing. 

1. Finanšu pārvaldība 2 I Lilita Ābele, Mg.env. 
Vita Vītola-Lapiņa, 
Mg.oec. 

1. 
Uzņēmuma resursu 
plānošanas sistēmas 

2 I 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp., 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp., 
Jānis Grabis, Dr.sc.ing. 

3. 
Uzņēmuma resursu 
plānošanas sistēmas 

2 I 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp., 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp., 
Jānis Grabis, Dr.sc.ing. 

3. 
Uzņēmuma resursu 
plānošanas sistēmas 

2 I 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp., 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp., 
Jānis Grabis, Dr.sc.ing. 

1. Finanšu pārvaldība 2 I Lilita Ābele, Mg.env. 
Vita Vītola-Lapiņa, 
Mg.oec. 

 
 

Sākot ar 2015./2016.studiju gadu, profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas 
tehnoloģija” tiek piedāvātas studijas trīs studiju ilgumos valsts valodā un angļu valodā.  



39 

IT maģistra studiju ilgums LiepU: 
1 gads un 6 mēneši – pilna laika studijas valsts (LV) un angļu valodā (EN), 
2 gadi – pilna laika studijas valsts (LV) un angļu valodā (EN), 
3 gadi - pilna laika studijas valsts (LV) un angļu valodā (EN). 
Programmas apjoms kredītpunktos (detalizēti skatīt 21.tabulā): 
1 gads un 6 mēneši – 60 (LV)/68 (EN) KRP, 
2 gadi – 80 (LV)/88 (EN) KRP, 
3 gadi – 120 (LV)/128 (EN) KRP. 
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā. 
Iegūstamā kvalifikācija:  

 Programmēšanas inženieris (profesijas kods 2512 02) vai 
 Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs (profesijas kods 2521 03/ 2422 01). 
 
2.5 Doktora studiju programma „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” 
 
2.5.1 Informācija par doktorantiem doktora programmā „E-studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība” 
 

22.tabula 

 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 
Studējošo skaits 13 10 14 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 
studējošo skaits 3 1 3 

Atskaitīti 

3 
(2 nesekmīgi, 

1 uz paša 
vēlēš.) 

2 (paša 
vēlēšanās) 

 

Absolventu (ja tādi ir) skaits (kā 
teorētisko kursu apguvuši) 1 0 2 

Aizstāvēti promocijas darbi nav 2 nav 

 

Studējošo aptaujas un to analīze - 2017./2018.studiju gadā aptauja nav veikta. 

 

Promocijas darbu tēmas (2017./2018.studiju gads) 
 

1.  Kristīne 
Mackare 
 

E-studiju vides izstrāde, pamatojoties uz 
redzes zinātnes pamatprincipiem 

A.Jansone 

2.  Linda Otto 
 

E-mācību vides kvalitāte vispārējā izglītībā J.Kapenieks 

3.  Kaspars 
Vārpiņš 
 

Pašvaldības policistu vienotas e-studiju 
programmas izveide Latvijā, izmantojot e-
studiju tehnoloģijas  

A.Samuseviča 

4.  Linda Alksne 
 
 

Video lekcijas kā koda analīze kombinētās 
apmācības studiju modelī  

A.Ozols 
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5.  Valdis 
Priedols 

Virtuālā fizikas laboratorija A.Grickus 

6.  Vineta 
Tomsone 

Studentu pašvadības pedagoģiski 
koordinējošā atbalsta sistēma profesionālās 
kompetences attīstīšanā virtuālajā studiju 
vidē 

A.Samuseviča 

7.  Agnese 
Grīnberga 
 

E-mācību modelis fiziskās attīstības 
novērtēšanai un pilnveidei 

A.Grickus 

8.  Olga 
Sakadiņeca 
 

Pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti e-
mācību modeļa izstrādē, realizējot 
kompetenču pieeju izglītības procesā. 

A.Jansone 

9.  Laimonis Začs Augstas veiktspējas skaitļošanas un datu 
paralēlās apstrādes tehnoloģiju izmantošana 
E-studijas tehnoloģiskās vides realizācijā un 
pārvaldības risinājumu ieviešanā 
 

A.Jansone 

10.  Kristīne 
Bārdule  

IKT pielietojums apgrieztās klases metodes 
(flipped classroom) īstenošanā mācību 
procesā sākumskolas posmā 
(pašregulējošas, kooperatīvas, 
problēmbalstītas mācības) 
 

I.Lūsēna -Ezera 

 

3 Studiju virziena attīstības plāns 

Balstoties uz iepriekšējās stratēģijas izpildes novērtējumu, augstākās izglītības politikas 
aktualitātēm un DIF darbinieku priekšlikumu analīzi par aktuālajām problēmām, noteicošajiem 
darbības virzieniem un to priekšnoteikumiem, kā DIF darbības prioritārie virzieni ir noteikti: 

 
1. Kvalificēta akadēmiskā personāla izaugsmes nodrošināšana 

2. Zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana 

3. Studiju programmu kvalitātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu veidošana 

4. Sabiedrisko attiecību un mārketinga mērķtiecīga īstenošana 
 
Atbilstoši katrai izvirzītajai fakultātes darbības prioritātei, ir noteikts sasniedzamais mērķis un 

veicamie uzdevumi studiju virzienam „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 
telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  (skatīt 23.tabulu). 
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23.tabula 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  
attīstības plāns 2013. - 2018.gadam 

Darbības 
prioritārie 

virziens 

Uzdevumi 
 

Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes 
termiņš 

Sagaidāmais rezultāts Izpilde 

1. Kvalificēta akadēmiskā personāla izaugsmes nodrošināšana  
Mērķis:  

Stabilizēt un līdzsvarot akadēmiskā personāla kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, iespēju robežās atbalstot zinātniskās darbības veikšanu (t.sk. rezultatīvas studijas 
doktorantūrā), kvalifikācijas celšanu, profesionāļu piesaisti un attīstot iekšējās korporatīvās attiecības. 

 1. Izvērtēt pamatdarbā strādājošo un 
pieaicināto docētāju noslodzi, izstrādāt 
rīcības programmu pamatdarbā 
strādājošo docētāju nodarbinātības 
veicināšanai. 

Dekāns Katru gadu  Rīcības programma 
pamatdarbā strādājošo 
docētāju nodarbinātības 
veicināšanai. 
Pamatdarbā strādājošo 
docētāju skaits palielinājies par 
3-5. 

Noslēgti sadarbības līgumi ar 
Liepājas domei par finansējuma 
piešķiršanu mācībspēku atbalstam 
un viespasniedzēju piesaisti 2017. 
un 2018.gadā 

2. Nodrošināt ārzemju/ Latvijas 
vieslektoru līdzdalību katrā studija 
programmā reizi gadā vismaz 2 KRP 
apjomā. 

 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoru 

Katru gadu Vieslektoru līdzdalība katrā 
studiju programmā reizi gadā 
vismaz 2 KRP apjomā. 

Noslēgti sadarbības līgumi ar 
Liepājas domei par finansējuma 
piešķiršanu mācībspēku atbalstam 
un viespasniedzēju piesaisti 2017. 
un 2018.gadā 
 
Ārvalstu vieslektori 
2017./2018.studiju gadā: 
 Mahmoud Rostampour,  

ScanTech Baltic, Ltd., 
Stokholma, Zviedrija 

 3. Pilnveidot docētāju angļu valodu līdz 
C1 līmenim 

2019.gads  Docētājiem, kuri nodrošina 
studiju kursu docēšanu ārvalstu 
studentiem ir C1 līmenis 

Vairāki DIF docētāji piedalās LiepU 
rīkotajos angļu valodas kursos 

 4. Veicināt docētāju mobilitātes 
palielināšanos 

Programmu 
direktori; 

Pastāvīgi Katrā studiju virzienā 1-2 
docētāji ir piedalījušies 

A.Jansone –Somija 
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mācībspēku grupu 
vadītāji 

mobilitātes programmā 
(piemēram, ERASMUS+) 

2. Zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana 
Mērķis: 
3. Panākt akadēmiskā personāla kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu no pamatdarbā ievēlēto docētāju skaita, vienlaikus saglabājot pašreizējo zinātnisko 

potenciālu un nodrošinot akadēmisko pēctecību. 
 1. Katrā studiju programmā pēc izstrādāta 

plāna panākt mērķtiecīgu akadēmiskā 
personāla tuvinājumu izvirzītajam 
virsuzdevumam, prioritāri integrējot 
studiju programmās LiepU ievēlētos 
docētājus 

Dekāns 
Virziena vadītāji 
 

Līdz 
2018.gadam 
 

Pamatdarbā strādājošo 
docētāju skaits ar doktora 
grādu palielinājies par 3-4. 
(salīdzinoši ar 2013.gadu). 

206./2017.studiju gadā: 
promocijas darbu aizstāvēja un 
doktora grādu ieguva L.Ulmane-
Ozoliņa (Dr.paed.) un A.Jēkabsone 
(Dr.sc.ing.) 

2. Atbalsta sistēmas pilnveidei izmantot 
projektu īstenošanas pieredzi un 
atbilstošu finanšu piesaistes praksi. 

Dekāns 
Institūtu direktors 
Virziena vadītāji 
 

Līdz 
2018.gadam 
 
 

Ir realizēti 2-3 ESF/ERAF u.c. 
projekti 

Sagatavoti un iesniegti četri LAT-
LIT projektu pieteikumi 
 
Sagatavoti un iesniegti divi Intereg 
projekti Baltijas reģiona attīstība: 
viļņu enerģijas izpēte un 
elektromobīļa attīstība 
 
Iesākts ERAF projekta īstenošana 
STEM studiju infrastruktūras 
uzlabošanai 

3. Stiprināt akadēmiskās sadarbības 
praksi ar Latvijas un ārvalstu 
akadēmiskās pētniecības institūcijām. 

Dekāns 
Institūtu direktors 
Virziena vadītāji 
 

Līdz 
2018.gadam 

Sadarbības tīkls papildināts ar 
diviem Latvijas un diviem 
ārvalstu pētniecības institūtiem 
datorzinātnes, informācijas 
tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
atjaunojamo energoresursu 
jomā. 

2016./2017.studiju gadā noslēgts 
sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko 
koledžu 

4. Iniciēt starptautiski recenzēta 
zinātniskā žurnāla izdošanu, kas 
pavērtu plašākas publicēšanās iespējas. 

Dekāns 
Institūtu direktors 
Virziena vadītāji 
 

Līdz 
2018.gadam 

Izveidots žurnāls matemātiskās 
modelēšanas un augstas 
veiktspējas skaitļošanas jomā 

Iesāktas sarunas ar Latvijas 
Universitāti par līdzdalību žurnāla 
Baltic Journal of Modern 
Computing (Web of Science) 
izdošanā 
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 5. Zinātnisko konferenču organizēšana Dekāns 
Institūtu direktors 
Virziena vadītāji 
 

Katru gadu Vismaz vienas zinātniskas 
konferences organizēšana 
 
Studentu zinātniski pētniecisko 
darbu konferences 
organizēšana 

LiepU Dabas un inženierzinātņu 
fakultātes Studentu un maģistrantu 
zinātniskā konference 
 

4. Studiju programmu kvalitātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu veidošana 
Mērķis:  
5. Kvalitatīvi  nostiprināt un attīstīt akadēmiskās studijas, vienlaikus radot plašākas profesionālo studiju programmu apguves iespējas, un uzlabot studiju programmu 

konkurētspēju, piedāvājot jaunus studiju kursus un veidojot starpdisciplinārus studiju moduļus. 
 1. Nostiprināt un attīstīt esošās 

akadēmiskās un profesionālās studiju 
programmas inženierzinātņu jomās 
atbilstoši Viedās Specializācijas 
Stratēģijas principiem: 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem/ 
virziena vadītājiem 
 

Pastāvīgi 
 
 

Pilnveidotas studiju 
programmas atbilstoši 
augstākās izglītības kvalitātes 
vērtēšanas kritērijiem 

Studiju programmā “Mehatronika”  
uzsāktas duālās studijas 
 
Maģistra studiju programmā 
“Informācijas tehnoloģija” tiek 
īstenoti jauni studiju kursi (atbilstoši 
iepriekš veiktajām izmaiņām) 

a) Realizēt „duālās studijas” studiju 
programmā „Mehatronika” (Jauns 
uzdevums) 

2017.gads 
 

Realizētas duālās studijas, 
līgumi ar uzņēmumiem un 
atsauksmes no uzņēmumiem 

Duālās studijas īstenotas sadarbībā 
ar sešiem ražošanas uzņēmumiem 

b) Izstrādāt projektu maģistra studiju 
programmas „Informācijas 
tehnoloģija” pārakreditācijai kā 
starp augstskolu programmu 
(jauns uzdevums) 

2019.gads Akreditēta studiju programma Notikušas sarunas ar potenciālajiem 
partneriem – Latvijas Universitāte, 
Klaipēdas Universitāte, Ventspils 
Augstskola 

c) Izstrādāt projektu doktora studiju 
programmas „E-tehnoloģijas un 
pārvaldība” pārakreditācijai kā 
starp augstskolu programmu 
(jauns uzdevums) 

2019.gads Akreditēta studiju programma Notiek darbs sadarbībā ar RTU 
Tālmācības studiju centra kolēģiem 

d) Realizēt projektu 8.1.1. 
specifiskais atbalsta mērķis 
“Palielināt modernizēto STEM,  
tajā skaitā medicīnas un radošās 

 
2022.gads 

 
Realizēts projekts 

Sagatavota projekta dokumentācija 
projekta uzsākšanai 
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industrijas, studiju programmu 
skaitu” (jauns uzdevums) 

2. Izstrādāt jaunas studiju programmas 
inženierzinātņu jomā 

 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem/ 
virziena vadītājiem 
 

2016.gads 
 

 Doktora studiju programma 
„Datorzinātnes” (2016.gads – atcelt 
uzdevumu sakarā ar doktorantūras 
realizācijas pamatprincipu jaunas 
koncepcijas izstrādi) 
Izpilde:  
2014./2015. st.g. nav veikts 
2015./2016. st.g nav veikts 
2017./2018. st.g nav veikts 

3. Īstenot lietišķos pētījumus sadarbībā ar 
uzņēmējiem un citiem sociālajiem 
partneriem 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoru/ virziena 
vadītājiem 

Visu periodu Lietišķo pētījumu projekti. 
Praksē balstīti studiju projekti 

 

 4. Izveidot informācijas tehnoloģiju 
studiju kursu moduļus iekļaušanai 
sociālo zinātņu studiju programmās. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

Līdz 
2018.gadam 
 
 

Ir izveidoti informācijas 
tehnoloģiju studiju kursu 
moduļi un iekļauti sociālo 
zinātņu studiju programmās 

2014./2015. st.g nav izpildīts 
2015./2016. st.g izpildīts daļēji 
2016./2017. st.g nav izpildīts 
2017./2018. st.g nav izpildīts 

5. Realizēt projektu “IT competences for 
non-programmers” NPHZ-
2016/10139. Norwegian Centre for 
International Cooperation in Education 
(SIU) 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem/ 
virziena vadītājiem 

2018.gadam Realizēts projekts 
 

Realizēts projekts 
 

6. Realizēt ES Struktūrfondu SAM 
8.1.1.aktivitātes projektu „Palielināt 
modernizēto STEM, tajā skaitā 
medicīnas un radošās industrijas, 
studiju programmu skaitu” 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem/ 
virziena vadītājiem 

Līdz 
2018.gadam 

Realizēts projekts 
 

Sagatavots projekta pieteikums 
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7. Izveidot vienotus vispārizglītojošus 
studiju kursu moduļus profesionālajām 
studiju programmām, iekļaujot sociālo 
zinātņu un informācijas tehnoloģiju 
kursus. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem/ 
virziena vadītājiem 
 

Līdz 
2016.gadam 
 

Ir izveidoti vispārizglītojoši 
studiju kursu moduļi un 
iekļauti profesionālajās studiju 
programmās.`` 

2014./2015. st.g nav izpildīts 
2015./2016. st.gads. izpildīts 
2016./2017. st.gads. izpildīts 
Vienoti moduļi studiju programmās 
“Mehatronika” un ‘Informācijas 
tehnoloģija” 

8. Veikt pasākumus ārvalstu studentu 
piesaistei. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem/ 
virziena vadītājiem 
un Ārējo sakaru 
daļu 

Līdz 
2018.gadam 

Ārvalstu studentu skaits 
bakalaura studiju programmās 
ir sasniedzis 60 studentus, 
maģistra studiju programmās- 
30 

2014./2015. st.g.  
Pavisam 2 jauni studenti: 
bakalaura studiju programmās 2 
studenti: 
„Informācijas tehnoloģija” 2, 
„Datorzinātnes” nav 
Maģistra studiju programmā 
„Informācijas tehnoloģija” –nav 

2015./2016. st.g. 
Pavisam 3 jauni studenti: 
bakalaura studiju programmās 2 
studenti: 
„Informācijas tehnoloģija” nav, 
„Datorzinātnes” 2 
Maģistra studiju programmā 
„Informācijas tehnoloģija” –1 
(ziemas uzņemšana) 

2016./2017. st.g. 
Bakalaura studiju programmā 
“Informācijas tehnoloģija”  
uzņemti 27 studenti; 
Maģistra studiju programmā 
„Informācijas tehnoloģija” 
uzņemti 13 studenti 

9. Pilnveidot studiju procesa materiāli 
tehnisko nodrošinājumu. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoru/ virziena 
vadītājiem 

Līdz 
2016.gadam 
 
 
Visu periodu 

Pilnveidotas fizikas un 
prototipēšanas laboratorijas 

Labiekārtota Prototipēšanas 
laboratorija 
 
Iegādāts papildus aprīkojums 
Fizikas laboratorijai 
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10. Iesaistīties STEM virzienu 
skolotāju sagatavošanas studiju 
procesa un STEM virzienu 
skolotāju tālākizglītībā 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoru/ 
virziena 
vadītājiem 

Visu 
periodu 

Aktualizēts STEM nozaru 
un to mācīšanas metodikas 
studiju kursu saturs 
 
Īstenotas STEM skolotāju 
tālākizglītības A un B 
programmas 

Aktualizēts STEM nozaru un to 
mācīšanas metodikas studiju 
kursu saturs 
 
Īstenotas STEM skolotāju 
tālākizglītības A un B 
programmas 

6. Fakultātes sabiedrisko attiecību un mārketinga mērķtiecīga īstenošana 
Mērķis:  
7. Pozicionēt DIF studiju programmas kā konkurētspējīgas Latvijas un ārvalstu līmenī pēc izglītības kvalitātes, informējot sabiedrību par apgūstamo studiju programmu 

iespējām un priekšrocībām un veidojot  piederības sajūtu un lojalitāti LiepU studentos, absolventos un darbiniekos. 
 Iesaistīt studentus, absolventus un 

darbiniekus sabiedrisko attiecību un 
mārketinga aktivitātēs – iesaistīt 
studentus dažādos pilsētas, novada vai 
valsts līmeņa pasākumos un 
konkursos, kuros iespējams reklamēt 
izvēlēto studiju virziena programmas; 
dažādot reflektantu piesaistes 
pasākumus, aptverot ne tikai Kurzemi, 
bet arī citus novadus; veidot dialogu un 
partnerību ar sociālajiem partneriem. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem/ 
virziena vadītājiem 

 Uzturēti kontakti ar 
absolventiem un iesaistīti 
mārketinga aktivitātēs. 
Izveidota regulāra sadarbība ar 
darba devējiem iesaistot tos 
studiju programmu pilnveidē 

2014./2015. st.g. ir izpildīts 
2015./2016.st.g. ir izpildīts 
2016./2017.st.g. ir izpildīts 
2017./2018.st.g. ir izpildīts 
 
 Studiju programmu reklamēšana: 
 Olimpiādes: 
 Matemātikas un fizikas 
 Datorzinātņu olimpiāde 
 Robotikas sacensības  
 Dabaszinību sacensības 

 Radošuma dienas skolēniem 
 LiepU Radošuma nedēļa 
 Zinātnieku nakts (septembris) 
 Skolēnu zinātniskie lasījumi  

(3 sekcijas) 
 E-prasmju nedēļa (marts) 
 IKT karjeras dienas (marts) 
 Programmētāju dienas (sadarbībā 

ar LIKTA) 
 Nodarbības 
 Robotikas pulciņi 
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 Pētniecisko nodarbību cikls 
dabaszinībās 

 

Studiju virziena attīstības plāna realizācijas iespējamie projekti finansējuma piesaistei: 
- Eiropas Struktūrfondu (ESF un ERAF) projekti11: 

• Nacionālo reformu programma stratēģijas "ES2020" īstenošanai12, 
• Nacionālās attīstības plāns 2014-202013 

- BIRTI – Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju centrs14 
- Eiropas Mazo valstu universitāšu asociācija – ES projektu lobija instruments 
- EEZ un Norvēģijas finanšu instruments15 
- Latvijas-Baltkrievijas sadarbības programma16 
- Francijas - Latvijas sadarbības programma OSMOZE17 

 

1. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas domi par vieslektoru piesaisti, kas nodrošina ārzemju un Latvijas vieslektoru līdzdalību studiju programmās. 
Plānotais izpildīts. 

2. Jāturpina darbs pie pamatdarbā strādājošo docētāju skaita ar doktora grādu palielināšanas. Nepieciešams ieplānot finanses jaunu un esošu studiju programmu 
kvalitatīvai realizācijai, tai skaitā, nepieciešams atbalsts pamatdarbā strādājošiem docētājiem. Plānotais nav izpildīts. 

3. Sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātēs aktīvi darbojušies studenti, mācībspēki un darbinieki. Organizētas gan olimpiādes, gan nodarbības, gan dažādi 
pasākumi u.c. aktivitātes. Plāns izpildīts. 

4. Ir noorganizēta 1 konference. Plānotais izpildīts. 
5. Jāturpina izstrādāt starpaugstskolu maģistra studiju programmu inženierzinātņu jomā. Plānotais nav izpildīts. 
6. Doktora studiju programma tiks plānota (uz 2019.gada pārakreditāciju) kā programma ar dubulto diplomu (kopā ar RTU). Jauns uzdevums. 
7. Atlikt plānoto ieceri ar Ventspils augstskolu par kopīgas doktora studiju programmas „Datorzinātnes” izveidi sakarā ar plānoto ieceri- veidot vienotas doktora 

studiju programmas visā valstī. Plānotais nav izpildīts. 
8. Jāturpina darbs pie ārvalstu studentu piesaistes, iesaistot LiepU studējošos ārvalstniekus. Plānotais nav izpildīts. 
9. Jāizstrādā plāns docētāju angļu valodas pilnveidošanai.  

                                                 
11 http://esfondi.lv/page.php?id=1149 
12 http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm 
13 http://nap.lv/ 
14 http://birti.eu/lv/ 
15 http://izm.izm.gov.lv/starptautiska-sadarbiba/EEZ/9275.html 
16 http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=142&Itemid=235 
17 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/starpt-sadarbiba/7308.html 
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10. Ir pilnveidots studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums. Ir nepieciešams turpināt prototipēšanas laboratorijas iekārtošanu un nomainīt mēbeles 
(galdus un krēslus) auditorijās. Plānotais izpildīts daļēji. 

11. Jāturpina un jāplāno finanses pakāpeniskai datorklašu atjaunošanai. Vidēji nepieciešams 30 000 EUR katru gadu. Plānotais ir izpildīts. 
12. Daļēji ir izdevies piesaistīt projektu finansējumu. Jāturpina darbs pie projektu izstrādes. Plānotais izpildīts daļēji. 
13. Īstenot lietišķos pētījumus sadarbībā ar uzņēmējiem un citiem sociālajiem partneriem. 
14. Jāmeklē iespēja paplašināt sadarbības tīklu ar diviem Latvijas un diviem ārvalstu pētniecības institūtiem datorzinātņu, informācijas tehnoloģijas, 

inženierzinātņu un atjaunojamo energoresursu jomā. Plānotais nav izpildīts. 
15. Strādāt pie žurnāla izveides un izdošanas matemātiskās modelēšanas un augstas veiktspējas skaitļošanas jomā. Plānotais nav izpildīts. 
16. Mācībspēku publikāciju skaits ir palielinājies, pateicoties esošajam finansējumam. 
17. Studentu atbirums saglabājas iepriekšējo gadu līmenī, kā arī nemainīgi ir galvenie studiju pārtraukšanas iemesli - nepareizi izvēlēts studiju virziens vai 

profesija. 

2018./2019. studiju gada prioritātes:  
1) jāuzsāk darbs pie studiju programmas “Viedās tehnoloģijas” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, Klaipēdas koledžu un citiem Latvijas un ārvalstu partneriem 
2) Turpināt darbu pie ES programmas Apvārsnis 2020 pētniecisko projektu izstrādes; 
3) lietišķo pētījumu īstenošana sadarbībā ar uzņēmējiem un citiem sociālajiem partneriem, iesaistot tajos studentus (studentu inovāciju atbalsta projekts), 
4) studiju virziena studiju programmu pilnveidošana atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai, 
5) darbs pie ārvalstu studentu skaita palielināšanas sadarbībā ar Ārzemju sakaru daļu, 
6) docētāju angļu valodas prasmes pilnveidošana, 
7) ārvalstu vieslektoru piesaiste, 
8) laboratoriju pilnveidošana un datortehnikas atjaunošana, 
9) iesaistīšanās STEM virzienu skolotāju sagatavošanas studiju procesa pilnveidē un STEM virzienu skolotāju tālākizglītībā (8.1.1.). 


