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I. Studiju virziena „Fizika, materi ālzinātne, matemātika un 
statistika” raksturojums 

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

 
Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” kopīgais 

mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko un 
profesionālo izglītību fizikas un matemātikas virziena programmās, t.sk., 
starpdisciplinārās studiju programmās, radot iespēju sagatavoties patstāvīgai, radošai, 
starpdisciplināra rakstura pētnieciskajai  un profesionālajai darbībai.  

Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” programmas 
īsteno Liepājas Universitātes (turpmāk tekstā „LiepU”) Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte (turpmāk „DIF”).  Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar Dabas 
un sociālo fakultātes (DSZF) (līdz 2013.gada 1.septembrim) un DIF (sākot ar 
2013.gada 2.septembri) un LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018) un LiepU attīstības stratēģisko 
virzienu vadlīnijas 2011.–2012. gadam1, 

- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2010–2016)2,  
- Dabas un sociālo zinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2011–2015).  
- Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2014–2015).  

Atbilstoši IZM ieteikumiem, darba tirgus prasībām un jaunākajām tendencēm 
Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpā, ir izstrādāta un 2014.gada 28.maijā 
iesniegta licencēšanai profesionālā bakalaura studiju programma „Matemātika, fizika 
un datorzinātnes”. Studiju programma licencēta 2014.gada 27.augustā 

 
3.Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena attīstības plāns (skat. 1.tab.) fiksēts DSZF pilnveides plānā 
2012./2013. studiju gadam3,  Dabas un sociālo zinātņu fakultātes attīstības stratēģijā 
2011.–2015. (apstiprināta 2011.12.19.), Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības 
stratēģija (2014–2015)(apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, 
protokols Nr.6, lēmums Nr.2013/70) un studiju programmu attīstības plānos. 
 

                                                 
1 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
2 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 
3http://www.liepu.lv/uploads/files/DSZFpashnoveerteejuma%20zinojums%20par%202011._2012.%20
st.%20gadu.pdf 



1.tabula 
 Studiju virziena „Fizika, materi ālzinātne, matemātika un statistika” att īstības plāns 2014.-2015.gadam 

 
Darbības 
priorit ārie 

virziens 

Uzdevumi 
 

Galvenie 
izpild ītāji 

Izpildes 
termiņš 

Sagaidāmais rezultāts 

1. Kvalific ēta 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 2015.gads Rīcības programma pamatdarbā 
strādājošo docētāju 
nodarbinātības veicināšanai. 

2016.gads Pamatdarbā strādājošo docētāju 
skaits palielinājies par 2. 

 Izpilde:  
2013./2014. st.g. ir izpildīts 
Noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas domei 
par finansējuma piešķiršanu viespasniedzēju 
piesaistei. Virzienam plānotā summa līdz 
2014.gada 31.decembrim ir 709EUR Latvijas 
viespasniedzējiem) 

2. Pilnveidot docētāju pedagoģiskā darba kompetences 
(zināšanas un prasmes pedagoģijas, psiholoģijas un IT jomās) 

Mācībspēku 
grupu vadītāji 

Pastāvīgi Lekcijas, kursi 

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

Dekāns 
sadarbībā ar 
studiju 
programmu 
direktoriem 

Pastāvīgi Vieslektoru līdzdalība katrā 
studiju programmā reizi gadā 
vismaz 2 KRP apjomā 
Izpilde: 2013./2014. st.g. 
• Noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas 

domei par finansējuma piešķiršanu 



viespasniedzēju piesaistei. Virzienam plānotā 
summa līdz 2014.gada 31.decembrim ir 2714 
EUR (1780 EUR ārvalstu viespasniedzējiem 
un 934 EUR Latvijas viespasniedzējiem) 

• Lietuva– Benita Tautavičiene (Klaipēdas 
koledžas Informātikas katerdras vadītāja)  

• Zviedrija   
– Varis Bokalders, „Ekoloģiskā 

būvniecība – pieredze, izaicinājumi un 
perspektīvas” 

– Mahmoud Rostampour lekcija par IKT 
aktualitātēm (Baltic&ScanTech, Ltd)  

• Vācija – Ivars Veits, lekcijas par akustiku 
• Beļģija  –Līvens Džekobs, lekcijas par Web 

2.0 rīku izmantošanu mācīšanas un 
mācīšanās procesā. (Limburgas Katoļu 
Universitātes koledžas,Haselta) 

• ASV – Mihaels Radins,  matemātikas 
jautājumi, Izglītības sistēma ASV 
universitātēs (Ročesteras Tehnoloģiju 
institūts) 

• Latvija 
– Pēteris Krastiņš A/S “Exigen Services” 
– Jānis Jankovskis, web developer 

4. Veicināt docētāju mobilitātes palielināšanos Dekāns 
sadarbībā ar 
studiju 
programmu 
direktoriem 

Pastāvīgi Katrā studiju virzienā 1-2 
docētāji ir piedalījušies 
mobilitātes programmā 
(piemēram, ERASMUS) 
Izpilde: 2013./2014. st.g. 
P.Morevs, M.Žigunovs - 
Slovākija 

5. Pilnveidot pētniecībā balstītas studijas Programmu 
direktori 

Pastāvīgi Vadlīnijas studentiem studiju 
darbu īstenošanai un rakstīšanai 

2. Zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana  
Mērķis: 
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, tai skaitā, jaunu doktoru (un 
doktorantu) piesaiste jaunajās studiju programmās 

Dekāns 2014.gada 
1.ceturksnis 

Doktoru un doktorantu 
piesaistes plāns 

Līdz 
2018.gadam 

Pamatdarbā strādājošo docētāju 
skaits ar doktora grādu 
palielinājies par 2. 

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

Dekāns 
Institūtu 
direktors 
MDD Centra 
vadītājas 
Programmu 
direktori 

Līdz 
2018.gadam 

Ir realizēti 1-2 ESF/ERAF u.c. 
projekti 

2014.gada 
1.ceturksnis 

Projektu un investīciju 
piesaistes programma 2014.-
2020.gadam 

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

MDD centra 
vadītāja; 
studiju  
programmu 
direktori 

Līdz 
2018.gadam 

Sadarbības tīkls papildināts ar 
diviem Latvijas un vienu 
ārvalstu pētniecības institūtiem 
fizikas un matemātikas jomā. 

4. Veicināt zināšanu pārnesi tautsaimniecībā reģionu un valsts 
vajadzību apmierināšanai  

MDD centra 
vadītāja; 
studiju 
programmu 
direktori 

Pastāvīgi Izstrādātas mūžizglītības 
programmas 
Veikti lietišķie pētījumi (studiju 
darbi, bakalaura darbi, maģistra 
darbi, doktora darbi u.c.) 

5. Organizēt starpdisciplināru konferenci ar pilno rakstu 
publicēšanas iespējām starptautiski atzītā rakstu datubāzē 

MDD centra 
vadītāja; 
studiju 
programmu 
direktori 

2014.gads 2014.g.9.-10.maijs, Jāņa Menča 
simtgadei veltīta Baltijas 
matemātikas didaktikas 
konference Matemātikas 
mācīšana: pagātne un 
perspektīva 
Matemātikas modelēšanas un 



augstas veiktspējas skaitļošanas 
2.konference, rakstu krājums 
 
2013./2014. st.g. - ir izpildīts 
1. LiepU Studentu zinātniski 
pētniecisko darbu konference 
2. Latvijas matemātikas 
skolotāju asociācijas 
konference “Par matemātiku 
vienkārši” 
3. Latvijas Matemātikas 
biedrības 10.gadskārtējā 
konference  
4. 2. starptautiskā 
konference ”Augstas 
veiktspējas skaitļošana un 
matemātiskā modelēšana” 
5. Jāņa Menča simtgadei 
veltīta 15.starptautiskā Baltijas 
matemātikas didaktikas 
konference ”Matemātikas 
mācīšana:  pagātne un 
perspektīva”  
6. 17. starptautiskā zinātniskā 
konference “Sabiedrība un 
kultūra: Zinātne laiku lokos” 

3. Studiju programmu kvalit ātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu veidošana 
Mērķis:  
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. 
Dekāns 
sadarbībā ar 
studiju 
programmu 
direktoriem 

Pastāvīgi Pilnveidotas studiju programmas 
atbilstoši augstākās izglītības 
kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 
Sadarbība ar Latvijas Universitāti, 
Daugavpils Universitāti, Ventspils 
Augstskolu studiju programmu 
pilnveidei un attīstībai. 

2. Izstrādāt jaunas studiju programmas Dekāns 
sadarbībā ar 
studiju 
programmu 
direktoriem 

2014.gads  
 
 
 
2014.gads 

Fizikas un matemātikas 
skolotāju sagatavošana 
Skolotāju kvalifikācijas  
B programmas 
Maģistra studiju programmas 
„ Industriālā matemātika” 
licencēšana 
Izpilde: 2013./2014. st.g.: 
izstrādāta un 28.05.2014. 
iesniegta licencēšanai 
profesionālā bakalaura studiju 
programma „Matemātika, fizika 
un datorzinātnes”. 

3. E-studiju kursu un e-studiju programmu veidošana un 
īstenošana 

Studiju 
programmu 
direktori 

Katru gadu Pilnveidoti esošie un izstrādāti 
jauni e-studiju kursi 

4. Pilnveidot studiju procesa materiāli tehnisko nodrošinājumu. Dekāns 
sadarbībā ar 
studiju 
programmu 

Līdz 
2016.gadam 
 
 
 
 

Bibliotēkas resursu atjaunošana 
un papildināšana 
Ir izveidotas elektronikas, 
automātikas un prototipēšanas 
laboratorijas 
Pilnveidotas fizikas, vides un IT 



direktoriem  
Visu 
periodu 

laboratorijas 
Regulāri atjaunota datortehnika 
Izpilde: 2013./2014. st.g.  
- Atjaunojamo energoresursu 

laboratorijā – gāzu 
hromatogrāfs, vēja ģenerators, 
saules paneļi (uzstādīti uz 
fakultātes ēkas jumta), 
biogāzes generators; 

- Fizikas praktikuma iekārtas ar 
interfeisu COBRA-3; 

- Fulerēnu sintēzes un 
pārklājumu iekārta komplektā 
ar skanējošo tuneļmikroskopu 
un papildierīcēm svaigi 
remontētās 1.stāva “tīrajās” 
telpās. 

4. Zināšanu pārnese un mūžizglītība dabas, tehnoloģiju un inženierzinātņu nozarēs, sabiedrisko attiecību un mārketinga mērķtiecīga 
īstenošana. 

Mērķis:  
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. 
 1. 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 virzienu 
programmas; dažādot reflektantu piesaistes pasākumus, 
aptverot ne tikai Kurzemi, bet arī citus novadus; veidot 
dialogu un partnerību ar sociālajiem partneriem studiju 

Dekāns 
sadarbībā ar 
studiju 
programmu 
direktoriem  un 
Vides pētījumu 
centra vadītāju; 

Visu 
periodu 

Uzturēti kontakti ar absolventiem 
un iesaistīti mārketinga aktivitātēs. 
Izveidota regulāra sadarbība ar 
darba devējiem, iesaistot tos 
studiju programmu pilnveidē. 
Izpilde: 2013./2014. st.g.  
• Studiju programmu 

reklamēšana: 



kvalitātes pilnveidei Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centra 
vadītāju 

− LiepU informācijas dienas 
(29.03., 12.04., 28.06.2014. 

− Ventspils, Kapsēde, Dobele, 
Kuldīga, Liepāja, 

• Olimpiādes: 
− Matemātikas un fizikas 

(2013.gada rudens un 
2014.gada pavasaris) 

− Dabaszinību sacensības 
(2014.gada maijā) 

• Radošuma dienas skolēniem 
• LiepU Radošuma nedēļa 
• Zinātnieku nakts (septembris) 
• Skolēnu zinātniskie lasījumi (2 

sekcijas) 
• E-prasmju nedēļa (marts) 
• IKT karjeras dienas (marts) 
• Nodarbības 
− Robotikas pulciņi (skolās un 

DIF ) 
− Pētniecisko nodarbību cikls 

dabaszinībās 
• Kalendārs “Ģeometrija no 

senatnes līdz mūsdienām” 
• Projekts “Ko vien vari, galvā 

dari!” 
• Doktorantu ziemas skola 
• DEMOLA tikšanās  

Noslēgti sadarbības līgumi: 
• Sadarbības memorands par  



starptautiskās sadarbības 
platformas „DEMOLA 
LATVIJA” izveidi un attīstību 
Latvijā 

• Sadarbības līgums par vienotas 
datorizētas plaģiāta kontroles 
sistēmu 

 2. Īstenot pasākumus skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem 
intereses radīšanai par studijām dabas un inženierzinātnēs 

Studiju 
programmas 
direktori; 
MDD centra 
vadītāja 

Visu 
periodu 

Sadarbība ar skolu jaunatni, 
skolotājiem un vecākiem : 
Mācību priekšmetu olimpiādes, 
Jauno zinātnieku skola, 
semināri, lekcijas,  nodarbības:  
elektronikas pulciņš, jauno 
tehnoloģiju pulciņš, meteo datu 
apstrādes pulciņš 

 3. Organizēt tautsaimniecības attīstību veicinošu mūžizglītības 
programmu un kursu izstrādi dabaszinātņu, tehnoloģiju un 
inženierzinātņu nozarēs, piedalīties to īstenošanā 

Zinātnes virzienu 
vadītāji; 
Mācībspēku 
grupu vadītāji 

Visu 
periodu 

Mūžizglītības kursu 
programmas 
Mūžizglītības kursu dalībnieki  

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

Studiju 
programmu 
direktori; 
Zinātnes virzienu 
vadītāji 

Visu 
periodu 

Lietišķo pētījumu projekti 
Praksē balstīti studiju projekti 

 
 
 



4.Studiju virziena un studiju programmu atbilst ība darba tirgus pieprasījumam  

 
Ekonomikas ministrijas (EM) Informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un 

ilgtermiņa prognozēm (informatīvais ziņojums)4 norādīts, ka gan ES, gan Latvijā 
vispieprasītākās profesijas līdz 2020.gadam būs fizikas, matemātikas, IT jomas, 
inženierzinātņu jomu speciālisti. Tas liecina, ka pieprasītas būs zināšanu ietilpīgās 
profesijas. Minēto speciālistu sagatavošanai, kā būtiska problēma ir zemais potenciālo 
studentu skaits, kas vēlas un var studēt inženierzinātņu un dabas zinātņu programmās. 
Tā ir problēma, kas jāskatās kompleksi, jo ir grūti palielināt studējošo skaitu dabas 
zinātnēs un inženierzinātnēs, ja jau pamatizglītībā un vidējā izglītībā skolēniem ir 
vājas zināšanas un maza interese par eksaktajiem mācību priekšmetiem. Pētījums par 
darbaspēka piedāvājuma prognozēm un pietiekamību norādīts, ka dabaszinātņu, 
matemātikas un informācijas tehnoloģiju izglītības jomās var nākties saskarties ar 
nepieciešamo speciālistu iztrūkumu jau sākot ar 2014.gadu (sk.1.attēlu). 

EM informatīvajā ziņojumā iekļautie priekšlikumi norāda, ka nepieciešams 
palielināt eksakto zinātņu priekšmetu lomu pamata un vidējā izglītībā, kā arī attīstīt 
starpdisciplināras apmācību programmas un jāturpina budžeta studiju vietu pārdale 
par labu dabas, eksaktajiem un inženieru zinātņu virzieniem.  

 

 

1.attēls. Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozes ar augstāko izglītību 
dabaszinātnes, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jom ā. Ekonomikas Ministrijas 

Informat īvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermi ņa prognozēm. 48.lpp.10. 

 
Latvijas Zinātnes un tehnoloģiju attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam 

projektā noteikto prioritāšu realizēšanai ir nepieciešamas augstas matemātikas un 
dabaszinātņu kompetences.  

                                                 
4 http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf 



Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (EM) Informatīvajā ziņojumā par darba 
tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (informatīvais ziņojums) un Latvijas Zinātnes 
un tehnoloģiju attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam, speciālisti ar augstāko 
izglītību dabaszinātnēs (matemātikā un fizikā) un IT jomā būs vitāli nepieciešami. 

Pētījumā „Teacher Education in Latvia – Problems and posible solutions”5 
norādīts, ka pēc 5 gadiem būs nepieciešami 359 matemātikas skolotāju, savukārt pēc 
10 gadiem – 834 matemātikas skolotāju. Lai pakāpeniski sagatavotu matemātikas 
skolotājus, vidēji katru gadu universitātēm būtu jāsagatavo 75 skolotāji.  

Šobrīd Latvijā matemātikas skolotājus sagatavo Latvijas Universitātē, Liepājas 
Universitātē un Daugavpils Universitātē. IZM statistikas dati par 2013.gadu6 parāda, 
ka divas augstskolas ir sagatavojušas 16 matemātikas skolotājus (LiepU– 7, DU-9), 11 
informātikas skolotājus (LiepU -3, DU -8) un 1 fizikas skolotāju (DU). Par LU studiju 
programmu „Dabaszinātnes un informācijas tehnoloģija” nav datos atšifrējums par 
mācību priekšmeta skolotājiem, līdz ar to nav iespējams noteikt precīzu sagatavoto 
matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju skaitu 2013. gadā. 

 
 

6.Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

Virziena programmu iekšējās kvalitātes mehānismu, saskaņā ar LiepU kvalitātes 
vadības sistēmu (sertificēta atbilstoši ISO 9001: 2008 standartam),  nodrošina: 

1) programmas direktoru komunikācija ar studentiem semestra laikā; 
2) programmas direktoru veiktās studentu aptaujas un LiepU centralizēti 

organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti un atsevišķu 
mācībspēku darba kvalitātes novērtējumu; 

3) studiju programmu satura un organizācijas izvērtējums DIF Domes sēdēs un 
mācībspēku sanāksmēs;  

4) DIF dekānes un programmas direktoru individuālas pārrunas ar 
mācībspēkiem, kurās tiek analizēta studentu apmierinātība ar atsevišķiem 
studiju kursiem un mācībspēku darbu; 

5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveide saskaņā ar LiepU Zinātnes padomē 
apstiprinātajiem plāniem un pētnieciskā darba integrācija studiju darbā. 

  
7.Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 

 
 
Tekstā DSZF nomainīts uz DIF. 

 
2013./2014. st.g. uzstādītās tehnoloģijas: 
- Atjaunojamo energoresursu laboratorijā – gāzu hromatogrāfs, vēja ģenerators, 

saules paneļi (uzstādīti uz fakultātes ēkas jumta), biogāzes generators; 
                                                 
5 Viesturs Vēzis, „Teacher Education in Latvia – Problems and posible solutions”, 15th International Conference Teaching 
Mathematics: Retrospective and Perspectives, May 8-10, Liepāja University  
 
6 http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-augstaka/2013.html 



- Fizikas praktikuma iekārtas ar interfeisu COBRA-3; 
- Fulerēnu sintēzes un pārklājumu iekārta komplektā ar skanējošo tuneļmikroskopu 

un papildierīcēm svaigi remontētās 1.stāva “tīrajās” telpās. 
 

Iegūtas laboratorijas mēbeles no VID Mautas pārvaldes (70 000 EUR apmērā). 
 

8.Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

ERASMUS projekta docētāju mobilitātes ietvaros Matej Bel Universitātē 
(Slovākija) 2013.gada rudenī nodarbības vadīja DIF lektors Mg.math. P.Morevs, bet 
Mg.sc.ing. M.Žigunovs un Mg.sc.educ., Mg.sc.ing. L.Začs iepazinās ar Matej Bel 
Universitātes docētāju un darbinieku pieredzi studiju virziena un zinātnisko pētījumu 
jomā. 

2013./2014.st.g. LiepU vieslekcijas lasīja ASV Ročesteras Tehnoloģiju institūta 
docents Mihaels Radins par matemātikas jautājumiem un Izglītības sistēmu ASV 
universitātēs. 
 

Vieslektori: 

• Latvija: 
– Pēteris Krastiņš A/S “Exigen Services”, 
– Jānis Jankovskis, web developer; 

• Lietuva– Benita Tautavičiene (Klaipēdas koledžas Informātikas katedras 
vadītāja); 

• Zviedrija: 
– Varis Bokalders, „Ekoloģiskā būvniecība – pieredze, izaicinājumi un 

perspektīvas”, 
– Mahmoud Rostampour lekcija par IKT aktualitātēm 

(Baltic&ScanTech, Ltd), 
• Vācija – Ivars Veits, lekcijas par akustiku; 
• Beļģija – Līvens Džekobs, lekcijas par Web 2.0 rīku izmantošanu mācīšanas 

un mācīšanās procesā (Limburgas Katoļu Universitātes koledžas, Haselta); 
• ASV – Mihaels Radins, matemātikas jautājumi, Izglītības sistēma ASV 

universitātēs (Ročesteras Tehnoloģiju institūts). 
 

 

  



9.Studiju programmu uzskaitījums 

Studiju virziena „Fizika, materi ālzinātne, matemātika un statistika”  
studiju programmas 

Studiju programmas 
nosaukums 

Apjoms 
kredīt-
punktos 

Studiju veids 
Iegūstamais grāds 

(akadēmiskais/ 
profesionālais ) 

Akredit ācija/ 
licenzēšana 

Novērt ēšanas 
grupa 

Fizika 120/ 128* 

3 gadi pilna laika 
klātienes bakalaura 
studijas,  
studiju valoda: LV, EN 

Dabaszinātņu bakalaura grāds 
fizikā 

Akreditēta: 
2012.07.26. 

I grupa 

Matemātika 120 

3 gadi pilna laika 
klātienes bakalaura 
studijas,  
studiju valoda: LV 

Dabaszinātņu bakalaura grāds 
matemātikā 

Akreditēta: 
2011.11.23. 

I grupa 

Matemātika, fizika un 
datorzinātnes 

160 

4 gadi pilna laika 
klātienes bakalaura 
studijas,  
studiju valoda: LV 

Profesionālais bakalaura grāds 
fizikā vai profesionālais grāds 
matemātikā 

Licencēta 
27.08.2014. 

 

 
*  8 KRP ārvalstu studentiem - latviešu valoda. 



11.Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls  
 

Studiju virziena „Fizika, materi ālzinātne, matemātika un statistika” realiz ācijā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
5.tabula 

 

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds 

Izglītības iestāde, 
kur ā iegūta augstākā izglītība, 
kvalifik ācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

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

kursa nosaukums, kredītpunkti 

1. Jānis Āboliņš 
Docents, uz laiku 
pieņemts 

Dr.phys. Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 
1992. Fizika B, Atomfizika un kodolfizika (2 KRP) 

2. Tabita Bobinska 
Lektore,  uz laiku 
pieņemta 

Dr.math. 
Mg.math. 

Latvijas Universitāte, doktora grāds 
matemātikā, 2014.; 
Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 
maģistra grāds matemātikā, 2008.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaura grāds 
matemātikā, 2006. 

Fizika A, Matemātisko programmu paketes (1 KRP);  
B, Eksperimentālo datu statistiskā apstrāde (2 KRP) 

Matemātika A, Matemātisko programmu paketes (1 KRP) 

5. Juris Freimanis 
Docents, uz 
laiku pieņemts 

Dr. phys. Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 
1997. Fizika A, Elektromagnētisms I, II (4 KRP) 

14. 
Al īda 
Samuseviča 

Profesore, 
ievēlēta; LiepU 
Izglītības 
zinātņu institūta 
vadošā pētniece 
– ievēlēta 

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

Matemātika C, Pētījumu metodoloģija dabaszinātnēs (1 KRP) 

16. Vineta Tomsone 
Lektore, uz 
laiku pieņemta 

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

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2009.;  

Matemātika C, Pētījumu metodoloģija dabaszinātnēs (1 KRP) 



Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 
vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds 

Izglītības iestāde, 
kur ā iegūta augstākā izglītība, 
kvalifik ācija, beigšanas gads 

Studiju 
programma 

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

kursa nosaukums, kredītpunkti 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
izglītības zinātņu maģistra grāds 
pedagoģijā, 2006.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 
2001. 

 
 

 
LiepU DIF studiju programmu izmaiņas 2013./2014.st.g. 

 
      

Studiju 

programma 

Semes-

tris 

Plānotais  Izmaiņas 

Studiju kursa nosaukums KRP  Pārb. Mācībspēks   

2.Bfiz 
3. Optimizācijas metodes 2 E Kārlis Dobelis, Dr.math.  Anete Jēkabsone, Mg.math.  

4. Optika un spektroskopija I 2 I Jānis Harja, Dr.phys. Valdis Priedols, Mg.sc.educ. 

1.Bmat 2. Lineārā algebra II 1 I Šarifs Guseinovs, Dr.math. Aija Kukuka, Mg.paed. 

2.Bmat 3., 4. Vispārīgā fizika I, II 6 E, E 
Jānis Rimšāns, Dr.math., 
Armands Grickus, Dr. sc ing. 

Jānis Rimšāns, Dr.math. 

3.Bmat 

5. Vispārīgā fizika III 2 E 
Jānis Rimšāns, Dr.math., 
Armands Grickus, Dr. sc ing. 

Jānis Rimšāns, Dr.math. 

6. 
Sistēmu modelēšana un 
simulācija 

2 E 
Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

Maksims Žigunovs, Mg.sc.ing. 

  

3.Bdat 5. -> 6. Mākslīgais intelekts 2 
I   -> 

E 
Guntars Būmans, 
Dr.sc.comp. 

Semantiskais tīmeklis, 6.sem., 
Eks. 



12.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, 
studējošo iesaistīšana pētniecībā 
 

Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” īstenošanā iesaistītā 
akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir izklāstīta Liepājas Universitātes zinātniskajos 
pārskatos (http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati) 

Uz 2014.31.07. doktorantūrā studē 4 mācībspēki (Dz.Tomsons, V.Tomsone, L.Začs, 
A.Alnis studē LiepU doktora studiju programmā „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”,), 
savukārt 2 mācībspēki ir zinātniskā grāda pretendenti: P.Morevs (LU, „Matemātika” 
doktorantūrā) un L.Ulmane-Ozoliņa (LiepU, „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”) un 1 
mācībspēks - T.Bobinska (LU, „Matemātika”) ieguvusi doktora grādu matemātikā. 
 

Mācībspēki un studenti 2013./2014.st.gadā piedalījušies konferencēs: 
1) 10. Latvijas Matemātikas konference un 2. starptautiskā zinātniskā konference  
“Augstas veiktspējas skaitļošana un matemātiskā modelēšana” 
2st International Conference  „High Performance Computing and Mathematical Modelling” 
2014.gada 11. - 12.aprīlī, Liepājā 
 

- Jevgeņijs Kaupužs. „Spinu sistēmu modeļi un paralēlā Monte Karlo modelēšana”. 
- Kārlis Dobelis. „Profesors Jānis Mencis un viņa pētnieciskā un pedagoģiskā darbība”. 
- Jānis Rimšāns, Maksims Žigunovs, Patriks Morevs. „An ADI Difference Scheme for 

3D Problems of Tensor Heat Conduction”. 
- Patriks Morevs, Jānis Rimšāns, Maksims Žigunovs. „On Application of an ADI Type 

Method to Nodal Numerical Solution of 2D Helmholtz Equation”. 
- Maksims Žigunovs, Jānis Rimšāns, Patriks Morevs. „An Approach to Lattice 

Boltzmann Simulations of Flow in 2D Porous Media” 
- Tabita Bobinska. „Nestacionārā problēma divslāņu sieniņai ar divslāņu ribu” 

 
2) 17.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos" 
2014.gada 22. - 23.maijā, Liepājā 
 

- Māra Zeltiņa, Liepājas Universitātes studiju prorektore, Dr.biol., doc. „Sinerģijas gaidas 
pētniecībā un inovācijās: dialogs un partnerība”. 

- Dzintars Tomsons (Liepāja, Latvija), Adamaram Seshadri Raj Bharath (Liepāja, 
Latvija). „User behavioral analysis in virtual leaning environment”. 

- Aigars Alnis, Dzintars Tomsons (Liepāja, Latvija). „Lietotāju uzvedības analīze 
virtuālo studiju vidē Moodle Liepājas Universitātē”. 

 
3) Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives 
2014.gada 8. - 10.maijā, Liepājā 
 

- Kārlis Dobelis. „Professor Jānis Mencis and his Scientific and Pedagogical Activity”. 
- Vaira Kārkli ņa. „Mental Arithmetic for Future Teachers”. 
- Vaira Kārkli ņa, Inta Andersone. „The Use of Tablet Pc in Teaching Mathematics”. 
- Anita Jansone, Dzintars Tomsons. „Trends and Problems of Mathematics Teacher 

Training”. 
 



Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par 2013. gadu pieejams: 
http://www.liepu.lv/uploads/files/2013_zin_parskats.pdf 

Informācija par 2014. gadu tiks apkopota 2014. gada decembrī. 
 
Katru gadu LiepU organizē studentu un maģistrantu zinātniskos lasījumus. 2013. un 

2014.gada studentu zinātnisko lasījumu tēmas matemātikas un fizikas zinātņu jomās dotas 
8.tabulā. 

 
8.tabula 

Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļa - 2013 
Studentu zinātniskā konference 

Studentu referāti fizikas un matemātikas zinātņu jomās 

Nr.p.k. Students Kurss Tēma Vadītājs 

2014.gads 

1.  
Madara 

Freimane 
3.Bmat 

Analītiskās metodes 2D 
režģa konstruēšanā 

Jānis Rimšāns, 
Dr.math. 

2.  
Baiba 

Grinfogele 
3.Bmat Ķēžu daļas 

Vaira Kārkliņa, 
Dr.paed. 

3.  Arta Šokolaite 3.Bmat 
Interpolācija 2D neregulāra 
režģa gadījumā 

Jānis Rimšāns, 
Dr.math. 

4.  
Jekaterina 

Zozuļa 
3.Bmat 

Elementāras ģeometrijas 
teorēmu pierādīšana 

Klavdija Ģingule, 
Dr.paed. 

 
LiepU DIF pilna laika studiju programma „Matem ātika”  BAKALAURA DARBU 
AIZSTĀVĒŠANA 
 

Nr.  Vārds, uzvārds Tēma latviešu val. /  Zinātniskais vadītājs Recenzents 

1.  
Baiba Grinfogele Ķēžu daļas 

Continued fraction 

Vaira Kārkliņa, 

Dr.paed. 

Klavdija Ģingule, 

Dr.paed. 

2.  Arta Šokolaite 

Regulāra režģa Bolcmana 
pieeja sadalījuma funkcijas 
aprēķiniem izkaisītu datu fāžu 
telpā 
Regular Lattice Boltzmann 

Approach for Calculations of 

Distribution Function in 

Scattered Data Phase Space 

Jānis Rimšāns, 

Dr.math. 

Kārlis Dobelis, 

Dr.math. 

3.  
Krista Upesjure 

Pirmskaitļi un to īpašības 
Prime numbers and their 

properties 

Vaira Kārkliņa, 

Dr.paed. 

Aija Kukuka, 

Mg.paed. 

4.  
Jekaterina Zozuļa 

Elementāras ģeometrijas 
teorēmu pierādīšana 
The Proofs of theorems of 

elementary geometry 

Klavdija Ģingule, 

Dr.paed. 

Vaira Kārkliņa, 

Dr.paed. 

 



13.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās 
publik ācijas  

 
 

Publikācijas 2013.gadā  
a) anonīmi recenzētas, starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos 
atrodamas zinātniskās publikācijas (Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos 
izdevumos publicētie oriģinālie zinātniskie raksti)  
 
1. Abolins, J., Gravitis, J. (2013). Environmental Limits to Sustainable Yields of Wood for 

Materials and Energy. In: Wood The Best Material For Mankind, eds. J. Kudela & . M, 
Babiak. Arbora Publishers, Zvolen, pp. 65-68. 

2. Brics, M., Kaupužs, J., Mahnke, R. (2013) How to solve fokker-planck equation treating 
mixed eigenvalue spectrum? SCOPUS, Condensed Matter Physics 16 (1), 13002 

3. Ģingule, K. (2013) Patstāvīgo uzdevumu  sastādīšanas un risināšanas loma zināšanu un 
iemaņu apgūšanā. 16. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: dilemmas 
un to risināšanas iespējas. Liepāja, LiePA  

4. Jourak, A., Hellström, J.G.I., Lundström, T.S., Frishfelds, V. (2013) Numerical derivation 
of dispersion coefficients for flow through three-dimensional randomly packed beds of 
monodisperse spheres. AIChE Journal, Article in Press, Times Cited: 0 (from Scopus) 

5. Jourak, Amir; Frishfelds, Vilnis; Hellström, J. Gunnar I.; Lundström, T. Staffan, 
Herrmann, Inga, Hedström, Annelie (2013) Longitudinal Dispersion Coefficient: Effects of 
Particle-Size Distribution. TRANSPORT IN POROUS MEDIA Volume: 99 Issue: Pages: 
1-16 DOI: 10.1007/s11242-013-0159-5 Published: Times Cited: 0 (from Web of Science) 

6. Jourak, Amir; Frishfelds, Vilnis; Lundström, T. Staffan, Herrmann, Inga, Hedström, 
Annelie. (2013) The Calculations of Dispersion Coefficients Inside Two-dimensional 
Randomly Packed Beds of Circular Particles. AICHE JOURNAL  Volume: 59 Issue: 3 
Pages: 1002-1011 DOI: 10.1002/aic.13867 Published: Times Cited: 2 (from Web of 
Science) 

7. Kapenieks, A.,  Zuga, B., Stale, G., Kapenieks, J., Jirgensons,  M.Jr., Ozolina, A., Apinis, 
B., Vitolina, I., Gorbunovs, A., Kudina, I., Kapenieks, J.Sn., Gulbis, R., Treijere, M., 
Slaidins, I., Jakobsone-Snepste, G., Gibze, S., Kapenieks, K., Tomsons, Dz., Ulmane-
Ozoliņa, L., Letinskis, J., Cakula, S., Balode, A., Blija, T., Vilkonis, R., Cibulskis G., 
Rutkauskiene, D. (2013) eBig3: A New Triple Screen Approach for the Next Generation of 
Lifelong Learning. In: Recent Advances in Computer Science, Vo.14, WSEAS Press, 
pp.306-310. 

8. Kapenieks, A., Žuga, B., Štāle, G., Kapenieks, J., Jirgensons, M., Ozoliņa, A., Apinis, B., 
Vītoliņa, I., Gorbunovs, A., Kudiņa, I., Kapenieks, J., Gulbis, R., Treijere, M., Slaidiņš, I., 
Jākobsone-Šņepste, G., Gibže, S., Kapenieks, K., Tomsons, Dz., Ulmane-Ozoliņa, L., 
Cakula, S., Balode, A., Blija, T.,  Vilkonis, R., Cibulskis, G., Rutkauskiene, D., Gailesaite, 
L. (2013) eBig3: Experience in Using Triple- Screen Technology in Lifelong Learning. 
Proceedings of International Conference „New Media for Active Learning in the Digital 
Age”, Siauliai, Lithuania, pp.16.-25. 

9. Kaupužs, J., Guseynov, Sh.E., Rimšans, J. (2013) Modeling of nanoparticles in a gas 
flow. SCOPUS, Traffic and Granular Flow 2011, pp. 325-329 

10. Kaupužs, J., Melnik, R.V.N., Rimšans, J. (2013) Scaling regimes and the singularity of 
specific heat in the 3D ising model. SCOPUS, Communications in Computational Physics. 
14 (2), pp. 355-369 

11. Kārkli ņa, V. ( 2013) Ģeometrija no senatnes līdz mūsdienām. Liepāja, SIA Printgrafika  



12. Kārkli ņa, V. (2013) Project Based Learning in Mathematics. Tēzes starptautiskai 
konferencei Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Jelgava, LLA 

13. Lundström, T. S.; Frishfelds, V. (2013) Modeling filtration of particulate flow during 
impregnation of dual-scale fabrics. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS Volume: 
47 Issue: 15 Pages: 1907-1915 DOI: 10.1177/0021998312452026 Published: Times Cited: 0 
(from Web of Science) 

14. Lundström, T.S., Hellström, J.G.I., Frishfelds, V. (2013) Transversal flow-induced 
deformation of fibres during composites manufacturing and the effect on permeability. 
SCOPUS, Journal of Reinforced Plastics and Composites 32 (15), pp. 1129-1135 

15. Lundstrom, T.S.; Hellstrom, J. Gunnar I.; Frishfelds, V. (2013) Transversal flow-induced 
deformation of fibres during composites manufacturing and the effect on permeability. 
JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES Volume: 32 Issue: 15 
Pages: 1129-1135 DOI: 10.1177/0731684413491846 Published: Times Cited: 0 (from Web 
of Science) 

 
2. Citas recenzētās zinātniskās publikācijas (ārzemēs un Latvijā) 
 
1. Andreyev, S.,A., Guseynov, Sh.,E., Yunusov, S.,M., Labendik, V.,P. (2013) Application 

of Tikhonov's Regularization Method for Stable Finding the Diagnostic Matrix of GTE 
with a priori Given Accuracy. Part III: Development of Methods for the Determination of 
the Regularization Parameter. Iesniegts starptautiskās konferences orgkomitejā "The 1st 
International Conference on Mathematics, Statistics & Computer Engineering” (MSCE'13), 
Dubrovnik, Croatia. 

2. Guseynov, Sharif, E. (2013) To The Problem Of The Optimal Cargo Handling 
Management Process At The Large Transport Hub.s Msce konferencē Dubrovinkā, 
Horvātijā. 
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Publikācijas 2014.gadā  
a) anonīmi recenzētas, starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos 
atrodamas zinātniskās publikācijas (Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos 
izdevumos publicētie oriģinālie zinātniskie raksti)  
 

1. Frishfelds, V., Hellström, J.G.I., Lundström, T.S. (2014) Flow-induced deformations within 
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2. Jourak, A., Hellström, J.G.I., Lundström, T.S., Frishfelds, V. (2014) Numerical derivation 
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2. Citas recenzētās zinātniskās publikācijas (ārzemēs un Latvijā) 
 



1. Karklina, V.  (2014) Use of Tablet PC in Teaching Mathematics. Tēzes starptautiskai 
konferencei Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, Liepāja 

2. Kārkli ņa, V. (2014) Galvas rēķinu metodes. Mācību līdzeklis, Liepājas Universitāte, 
Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centrs, Liepāja, LiePA. 
 

14.Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīti DIF mācībspēki, MZIT, Informāciju tehnoloģiju 
servisa (ITS) laboratorija, kā arī atsevišķi pieaicināti vieslektori. 

DIF dabas zinātņu joma galvenokārt nodrošina ar mācībspēkiem, kā arī nodrošina 
nepieciešamās datortehnikas darbību. MZIT nodrošina studentus ar iespēju veikt zinātniski 
pētniecisko darbību, nodarboties ar fizikālu procesu modelēšanu, izmantojot paralēlos 
aprēķinus. 

 
 

Struktūrvienība Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Dabas un 
inženierzinātņu 
fakultāte 

Dekāne Studiju procesa pārvaldībā: organizē licencēšanas un 
akreditācijas dokumentu sagatavošanu, organizē 
studiju plānu, t.sk. ikgadējo, izstrādi, organizē 
atbilstošo studiju kursu izstrādi un pilnveidi, 
koordinē studiju kursu saturu un apjoma 
savietojamību, pārrauga studiju programmu 
pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanu, izvērtē 
iesniegumus par gala darbiem sadarbībā ar 
programmu direktoriem, pārraudzīt gala 
pārbaudījumu un izlaidumu organizēšanu, pārrauga 
prakšu organizēšanas un izvērtēšanas procesu, seko 
nodarbību norisei fakultātē, kontrolē studējošo 
akadēmisko saistību izpildi. 

Personāla pārvaldībā: plāno un koordinē akadēmiskā 
personāla slodzes; organizēt  darba līgumu slēgšanu 
ar mācībspēkiem; organizē mācībspēku novērtēšanu, 
apkopot rezultātus, organizē mācībspēku sanāksmes 
ne retāk kā reizi mēnesī; informēt mācībspēkus par 
procesiem un darbībām, kas noris augstskolā; 

Zinātnes pārvaldībā: pārrauga fakultātes doktora 
studiju programmu darbību un kvalitāti, pārrauga un 
koordinēt  atbilstošās jomas mācībspēku zinātniskās 
kvalifikācijas pilnveidi, sadarbībā ar zinātnes nozaru 
(apakšnozaru) vadītājiem pārrauga mācībspēku 
zinātniski pētniecisko  darbību; pārrauga un koordinē  
fakultātes piedalīšanos zinātnisko un lietišķo 
pētījumu projektos; koordinē zinātnisko konferenču 
un semināru plānošanu un sagatavošanu; koordinē 



zinātnisko un mācību iespieddarbu plānošanu, 
analizēt plāna izpildi, pārrauga un koordinē 
atbilstošās jomas studentu zinātnisko darbību, 
koordinē populārzinātniskos pasākumus fakultātē 
(atbilstošā jomā), nodrošina studējošo informēšanu 
par studiju procesa organizatoriskajiem jautājumiem, 
sadarbojas ar akadēmisko grupu vecākiem; 

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.  

Metodiķe Veic studiju programmā studējošo lietvedību. līgumu 
grozījumu, rīkojumu sagatavošanu, komunikāciju ar 
studējošajiem u.c. Kārtot studiju programmu 
licencēšanas un akreditācijas dokumentus, sadarbībā  
ar studiju  programmas direktoru. 
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. Koordinēt prakses: sagatavot prakses 
grafikus, līgumus, ievadīt prakses vietu datu bāzē, 
apkopot un glabāt 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. 

 Datortehnikas un 
informācijas 
sistēmu inženieri  

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT 
infrastruktūras pieejamību studiju procesā. 

DIF Fizikas 
laboratorija 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 



DIF Vides 
laboratorija 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 

DIF 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centrs 
(MDDC) 

Centra vadītāja Studentu iespēju veikt zinātniski pētniecisko darbību 
matemātikas un dabaszinātņu didaktikas 
pētnieciskajos  projektos, izstrādāt uz pētījumiem 
balstītu matemātikas un dabaszinātņu  mācību 
līdzekļu. 

Matemātikas 
zinātņu un 
informācijas 
tehnoloģiju 
institūts (MZITI)  

Institūta direktors Studentu iespēju veikt zinātniski pētniecisko darbību 
matemātikas modelēšanas un informācijas 
tehnoloģiju pētījumu virzienos, kas saistīti ar augstas 
veiktspējas skaitļošanu un paralēliem aprēķiniem 

Bibliotēka Bibliotēkas 
vadītāja 

Nodrošina studentus un mācībspēkus ar mācību 
literatūru, datu bāzēm (LETA, LURSOFT, NAIS, 
EBSCO, Letonika tiešsaistes režīmā, CD- ROM 
(Unesco Key data on Education, Encyclopedia 
Britannica) u.c., kuras nodrošina pieeju un 
informācijas ieguvi no visas pasaules).  

Ārējo sakaru 
daļa 

Daļas vadītāja Nodrošina studentu mobilitāti, darbs ar pilna laika 
ārvalstu studentiem 

Studiju daļa Studiju lietvede Veic studiju programmā studējošo lietvedību, sekmju 
uzskaitījumu, izziņu un diplomu sagatavošanu 

Plānotāja Izstrādā nodarbību plānojumu.  

Nodrošina studiju programmu ievadi LAIS sistēmā, 
studējošo lietvedību, sekmju uzskaitījumu, izziņu 
sagatavošanu. 

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 

 

15.Studiju virziena īstenošanā nepieciešamais mācību palīgpersonāls 

DIF dabas jomas datortehnikas un informācijas sistēmu inženieri sagatavo datortehniku 
un nodrošina IT infrastruktūras pieejamību studiju procesā.  

 

16.Informācija par ārējiem sakariem 



2013/2014.st.g. 

 

• Ienākošie (1 students):  
– 1 studente no Dienvidkorejas.  

• Izejošie nav 
 

 
Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 
 

2014.gadā interesentiem tika piedāvāta teatralizēta izstāde „Ko vien vari, galvā dari!”. 
Mācībspēki piedalījās skolēnu konsultēšanā, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. 
Mācībspēki piedalījās arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas komisijās. 
 
 

Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros 
 

2013./2014.studiju gadā studiju virzienā studenti nav studējuši ārvalstīs. 
  



II.  Studiju programmu raksturojumi 
 

A. Studiju programmas „Fizika” raksturojums 
 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 3; 
• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 0; 

• absolventu (ja tādi ir) skaits 0. 

Studentu un absolventu aptauja nav veikta. 

Secinājumi.   

Nelielo studentu dēļ un intereses trūkums no vidusskolas absolventiem studēt fiziku, pastāv 
risks, kas studiju programmu nevarēs realizēt. 
 

B. Studiju programmas „Matemātika” raksturojums 
 
 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 17; 
• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 7; 

• absolventu (ja tādi ir) skaits 4. 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

Studentu aptaujā 2013./2014. studiju gadā akadēmiskā bakalaura studiju programmā 
„Matemātika” piedalījās 1., 2. un 3. kursa studenti, kopā 10 studenti (studiju ilgums 3 gadi 
kopā). 
20% ir pilnīgi apmierināti ar studiju programmu, 30% ir daļēji apmierināti, 30% ir daļēji 
neapmierināti un 10% nav apmierināti, kā arī 10% nedeva atbildi.  
Tikai 60% piekrīt, ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā, un 100% uzskata, ka 
programma nav konkurētspējīga ārvalstīs.  
10% domā, ka kurss Fizika neatbilst programmas saturam. 
60% no studentiem nav bijuši ārzemju sakaru daļā un 90% neplāno studēt vai doties 
apmaiņas programmā uz ārzemēm. Par iemeslu tam 60% ir nepietiekamas valodu zināšanas. 
30% studentu norāda, ka viedoklis par LiepU studiju laikā kļuva negatīvāks 
 

16. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 

Anketu aizpildīja 2 absolventi. Visi no tiem strādā, un visi studēja par budžeta līdzekļiem. 
Darba sfēra nav tieši saistīta ar matemātiku. Pēc absolventu uzskatiem viņiem noderēja 
zināšanas ko viņi ieguva LiepU, lai pildītu darba pienākumus. Viņi ir gatavi ieteikt šo 
programmu citiem studentiem un prasa lai LiepU darbinieki un pasniedzēji uzlabotu 
attieksmi un kontaktus ar studentiem  

 

18.Secinājumi 



1. Jāuzlabo studiju procesa organizācija, tai skaitā, komunikācijas uzlabošana starp 
studentiem un pasniedzējiem 

2. Piesaistīt jaunus, augsta līmeņa speciālistus. 
3. Pieaicināt vairāk nozares pārstāvjus un rīkot vieslekciju vizītes.  
4. Pārskatīt un pilnveidot mācību priekšmetu lekciju saturu,. 
5. Informēt par studiju un prakšu iespējām ERASMUS+ ietvaros 
6. Ir jādomā vairāk par absolventu nodarbinātību, par viņu darba iespējām, lai piedāvātu 

konkurētspējīgas darba vietas absolventiem.  
7. Arī ir jādomā par maģistra studiju programmas izveidi, lai paceltu absolventu 

kvalifikāciju un konkurētspēju.  
 
 
 

III.  Secinājumi (par studiju virziena att īstības plāniem) 
 
1. Dabas un inženierzinātņu fakultātei ir nepieciešamie resursi studiju programmas realizācijai 

– gan intelektuālais potenciāls (kvalificēti docētāji), gan materiālie resursi (laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, datori, elektroniskās tāfeles, pietiekošs 
grāmatu piedāvājums bibliotēkā). 

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

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

4. Aktīvi darbojušies studenti, mācībspēki un darbinieki sabiedrisko attiecību un mārketinga 
aktivitātēs. Organizētas gan olimpiādes, gan nodarbības, gan dažādi pasākumi u.c. 
aktivitātes. Plāns izpildīts. 

5. Ir noorganizētas 6 konferences. Plānotais izpildīts. 
6. Ir akreditēta profesionālās bakalaura studiju programmas: „Matemātika, fizika un 

datorzinātnes”. Plānotais izpildīts. 
7. Jāturpina izstrādāt starpaugstskolu maģistra studiju programmu „Industriālā matemātika”. 

Plānotais nav izpildīts. 
8. Jāturpina sarunas ar Latvijas Universitāti par  studiju programma „Matemātika” attīstību. 
9. Jāturpina darbs pie ārvalstu studentu piesaistes iesaistot jau LiepU studējošos. Plānotais nav 

izpildīts. 
10. Ir pilnveidota studiju procesa materiāli tehniskai nodrošinājumu. Ir nepieciešams turpināt 

prototipēšanas laboratorijas iekārtošana un nomainīt mēbeles (galdus un mēslusus) 
auditorijās. Plānotais izpildīts daļēji. 

11. Strādāt pie  žurnāla izveides un izdošanas matemātiskās modelēšanas un augstas 
veiktspējas skaitļošanas jomā. Plānotais nav izpildīts. 

12. Nelielo studentu dēļ un intereses trūkums no vidusskolas absolventiem studēt fiziku un 
matemātiku, pastāv liels risks, kas studiju programmas nevarēs realizēt. 

 


