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1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to 

saistība ar augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 
 

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

veic Liepājas Universitātes (turpmāk tekstā „LiepU”) Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte (turpmāk „DIF”). Virzienā ir divas akadēmiskā bakalaura studiju 

programmas: „Fizika” un „Matemātika”. 

studiju virziens ir akreditēts uz sešiem gadiem – līdz 2019.gada 30.maijam (LR 

IZM Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.g.26. jūnijā lēmumu nr.80).  

Studiju virziena attīstības stratēģija ir balstīta uz LiepU attīstības stratēģiju 2008. 

– 2018. gadam, kas apstiprināta Senāta sēdē 2008.gada 26. maijā, protokols Nr.10, 

lēmums nr.23.  

Mērķtiecīgi vadot Liepājas Universitātes stratēģijā 2008. – 2018. gadam noteiktos 

darbības virzienus (organizācija un vadība, studijas, zinātne un inovācijas, 

saimnieciskā darbība un pakalpojumi, jaunrade, kultūra un sports, mūžizglītība, 

ārzemju sakari, informācija, komunikācija un mārketings), tiek nodrošināta ilgtspējīga 

attīstība, LiepU konkurētspēja un tās integrācija Baltijas un Eiropas izglītības telpā. 

Studiju virziena stratēģiskie mērķi ir saskaņoti ar LiepU stratēģiskajiem mērķiem. 

 

Atbilstoši fakultātes darbības prioritātēm, ir noteikti studiju virzienam 

sasniedzamie kopīgie mērķi: 

1) 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. 

2) Panākt akadēmiskā personāla kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu 

no pamatdarbā ievēlēto docētāju skaita, vienlaikus saglabājot pašreizējo 

zinātnisko potenciālu un nodrošinot akadēmisko pēctecību. 

3) 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. Veidot sadarbību ar darba devējiem. 

4) Pozicionēt studiju virziena 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. 

 

Studiju virziena specifiskie mērķi:  

1.Sekmēt fizikas, matemātikas un statistikas jomas attīstību reģionā; 

2. Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmisko izglītību matemātikā un 

fizikā, nodarboties ar akadēmiskajiem un lietišķajiem pētījumiem matemātikas 

un fizikas zinātnēs. 

3. Dot iespēju dabaszinātņu bakalauriem matemātikā un fizikā, turpinot 

izglītību, iegūt kvalifikāciju fizikā vai arī inženierfizikā, profesionālā maģistra 

grādu informācijas tehnoloģijā matemātikā, maģistra grādu matemātikā, 

fizikas skolotāja kvalifikāciju, matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kā arī 

atbilstošās profesionālās kompetences;  

4. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības attīstību. 

 



2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais 

novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa 
 

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

stratēģiskā attīstība ir notikusi saskaņā ar Latvijas valsts un Eiropas kopīgajām 

augstākās izglītības politikas nostādnēm, respektējot augstākās izglītības plānošanas 

dokumentus: 

- Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 

2010.-1012.gadam (MK 2010.gada 5.augusta rīkojums nr.458), 

- Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (pieņemti MK sēdē 

2010.gada 5.oktobrī, nr.931), 

- Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) 

projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumu 

kvalitātes paaugstināšanai” programmu novērtēšanas kritēriji. 

- Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (apstiprināts 2012.gada 

20.decembrī). 

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

programmas ir veidotas, pamatojoties uz eksakto zinātņu jomu speciālistu 

nepietiekamību un pastāvīgo pieprasījumu Latvijā. 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 
 

Studiju virziena attīstības plāns (skat. 1.tab.) fiksēts Dabas un sociālo zinātņu 

fakultātes (kuras sastāvā darbojās tagadējā Dabas un inženierzinātņu fakultāte – 

turpmāk tekstā DIF) pilnveides plānā 2012./2013. studiju gadam”, DIF stratēģiskās 

attīstības plānā 2014.-2015.gadam un studiju programmu attīstības plānos. 
 

Balstoties uz iepriekšējos dokumentos fiksēto pozīciju izpildi, aktualitātēm 

augstākajā izglītībā un studiju programmu docētāju priekšlikumu analīzi, 

noteicošajiem darbības virzieniem un to realizēšanas priekšnoteikumiem, par DIF 

darbības prioritārajiem virzieniem ir noteikti : 

a) kvalificēta akadēmiskā personāla izaugsmes nodrošināšana  

b) zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana  

c) studiju programmu kvalitātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu 

veidošana 

d) zināšanu pārnese un mūžizglītība fizikas un matemātikas nozarēs, sabiedrības 

informēšana, sadarbība ar sociālajiem partneriem 

Atbilstoši izvirzītajām fakultātes darbības prioritātēm, ir noteikti studiju 

virzienam veicamie uzdevumi: 

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 kvalitātes pilnveidei 

2) Īstenot pasākumus skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem intereses 

radīšanai par studijām dabas un inženierzinātnēs 

3) Īstenot lietišķos pētījumus sadarbībā ar uzņēmējiem un citiem sociālajiem 

partneriem. 



1.tabula 

 Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” attīstības plāns 2014.-2015.gadam 

 

Darbības 

prioritārie 

virziens 

Uzdevumi 

 

Galvenie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš 
Sagaidāmais rezultāts 

1. Kvalificēta akadēmiskā personāla izaugsmes nodrošināšana  

 1. Izvērtēt pamatdarbā strādājošo un pieaicināto docētāju noslodzi, 

izstrādāt rīcības programmu pamatdarbā strādājošo docētāju 

nodarbinātības veicināšanai. 

Programmu 

direktori; 

mācībspēku grupu 

vadītāji 

2014.gads 

 

 

Rīcības programma pamatdarbā 

strādājošo docētāju nodarbinātības 

veicināšanai. 

2015.gads Pamatdarbā strādājošo docētāju 

skaits palielinājies par 2. 

2. Pilnveidot docētāju pedagoģiskā darba kompetences (zināšanas un 

prasmes pedagoģijas, psiholoģijas un IT jomās) 

Mācībspēku grupa 

vadītāji 

Pastāvīgi Lekcijas, kursi 

3. Nodrošināt ārvalstu docētāju piesaisti Studiju 

programmu 

direktori 

Pastāvīgi Vieslektoru līdzdalība katrā studiju 

programmā reizi gadā vismaz 2 

KRP apjomā 

4. Veicināt docētāju mobilitātes palielināšanos Programmu 

direktori; 

mācībspēku grupu 

vadītāji 

Pastāvīgi Katrā studiju virzienā 1-2 docētāji 

ir piedalījušies mobilitātes 

programmā (piemēram, 

ERASMUS) 

5. Pilnveidot pētniecībā balstītas studijas Programmu 

direktori 

Pastāvīgi Vadlīnijas studentiem studiju 

darbu īstenošanai un rakstīšanai 

2. Zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana  

 1. Katrā studiju programmā pēc izstrādāta plāna panākt mērķtiecīgu 

akadēmiskā personāla tuvinājumu izvirzītajam virsuzdevumam, 

Zinātnes 

apakšvirzienu 

2014.gada 

1.ceturksnis 

Doktoru un doktorantu piesaistes 

plāns 



prioritāri integrējot studiju programmās LiepU ievēlētos docētājus, 

tai skaitā, jaunu doktoru (un doktorantu) piesaiste jaunajās studiju 

programmās 

vadītāji 

Mācībspēku grupu 

vadītāji 

Līdz 

2015.gadam 

Nodrošināts vides virziena 

atbilstību kvalitātes vērtēšanas 

kritērijiem  

Līdz 

2015.gadam 

Pamatdarbā strādājošo docētāju 

skaits ar doktora grādu 

palielinājies par 2. 

2. Atbalsta sistēmas pilnveidei izmantot projektu īstenošanas pieredzi 

un atbilstošu finanšu piesaistes praksi. 

Zinātnes 

apakšvirzienu 

vadītāji 

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 

2015.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 

3. Studiju programmu kvalitātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu veidošana 

 1. Nostiprināt un attīstīt esošās akadēmiskās un profesionālās studiju 

programmas. 

Studiju 

programmu 

direktori 

Pastāvīgi 

 

 

Pilnveidotas studiju 

programmas atbilstoši augstākās 

izglītības kvalitātes vērtēšanas 

kritērijiem 

Sadarbību ar Latvijas 

Universitāti, Daugavpils 

Universitāti, Ventspils 

Augstskolu studiju programmu 

pilnveidei un attīstībai 
2. Izstrādāt jaunas studiju programmas Studiju 

programmu 

direktori 

2014.gads  

 

 

 

2014.gads 

 

Fizikas un matemātikas skolotāju 

sagatavošana 

Skolotāju kvalifikācijas  

B programmas 

Maģistra studiju programmas 

„Industriālā matemātika” 

licencēšana 

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. Studiju 

programmu 

direktori 

Līdz 

2015.gadam 

Visu periodu 

Bibliotēkas resursu atjaunošana un 

papildināšana 

Ir izveidotas elektronikas, 

automātikas un prototipēšanas 

laboratorijas 

Pilnveidotas fizikas, vides un IT 

laboratorijas 

Regulāri atjaunota datortehnika 



4. Zināšanu pārnese un mūžizglītība dabas, tehnoloģiju un inženierzinātņu nozarēs, sabiedrības informēšana, sadarbība ar sociālajiem partneriem 

 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 kvalitātes pilnveidei 

Studiju 

programmu 

direktori; 

Vides pētījumu 

centra vadītāja; 

Matemātikas un 

dabaszinātņu 

didaktikas centra 

vadītāja 

Visu periodu Uzturēti kontakti ar absolventiem 

un iesaistīti mārketinga aktivitātēs. 

Izveidota regulāra sadarbība ar 

darba devējiem, iesaistot tos 

studiju programmu pilnveidē. 

 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 atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti 

par darbavietu pieejamību studiju programmu absolventiem, 

darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Studiju rezultātu izvērtējumos, analizējot 2012./2013.studiju gada bakalaura 

darbu aizstāvēšanas un bakalaura eksāmenu rezultātus, tiek atzīmēts, ka studējošo 

zināšanas, prasmes un kompetences ir atbilstošas studiju līmenim un iegūstamajam 

akadēmiskajam grādam un ir pietiekams, lai iekļautos darba tirgū. Studenti prot 

izmantot studiju laikā apgūtās darba metodes un formas atbilstoši akadēmiskajām un 

tirgus prasībām. Teorētiskās zināšanas ir pietiekamas, bet jāuzlabo to praktiskais 

pielietojums (matemātikas studiju programmā). Jāuzlabo arī studentu prezentēšanas 

prasmes, pastiprināta uzmanība jāpievērš tulkošanas prasmju pilnveidei no/uz 

svešvalodām. Studenti savu jomu pārzina plašāk, redz kopsakarības, ir apguvuši 

pētnieciskās prasmes, tādējādi nodrošinot iespējas iekļauties mūžizglītībā ilgtspējīgi. 

Gala slēdziens – studiju programmām, tādējādi arī studiju virzienam ir tālākas 

attīstības perspektīvas.  

Studentu aptaujas rezultāti, kas iegūti 2014.gada janvārī, liecina par to, ka lielākā 

daļa abu studiju programmu absolventi (71,43%) izvēlējušies turpināt studijas LiepU 

maģistrantūrā vai RTU (skat. 2.tab.).  

2.tabula 

Absolventu aptaujas rezultāti 

 

Turpina studijas 

LiepU maģistrantūrā 

(%) 

Studē  

RTU  

(%) 

Plāno turpināt 

studijas 

(%) 

Nestudē un 

nestrādā 

(%) 

42,86 28,57 14,3 14,3 

 

Abas bakalaura studiju programmas nedod profesionālo kvalifikāciju, bet 

sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem tiek realizēta tādējādi, ka plašsaziņas 

līdzekļi tiek informēti par Matemātikas un Fizikas studiju programmām. LiepU 

nodrošina studēšanas iespēju pēctecību – akadēmisko bakalauru absolventiem ir 

iespējas turpināt studijas un iegūt informācijas tehnoloģiju profesionālā maģistra 

grādu (abām studiju programmām) studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”, kā 

arī pedagoģijas profesionālā maģistra grādu studiju programmā „Vispārējās izglītības 

skolotājs”. 

Matemātikas jomas mācībspēkiem ir ilglaicīga, laba  sadarbība ar Liepājas 

pilsētas un rajona skolām un skolu valdēm, kā arī ar citām Latvijas izglītības 

iestādēm. Sadarbības galvenie virzieni: 

 dažādu metodisko semināru un kursu organizēšana (doc. V.Kārkliņa, lektores 

A.Kukuka, I.Briška, D.Barute), 

 mācību spēku (doc. V.Kārkliņa, lektores A.Kukuka, I.Znotiņa) piedalīšanās 

skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos, 

 matemātikas un fizikas olimpiāžu organizēšana, 

 jauno Zinātnieku skolas nodarbību vadīšana no novembra līdz aprīli -mēneša 

pēdējā sestdienā interesenti tika aicināti uz fizikas, matemātikas un 

datorzinātnes nodarbībām.  

 



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

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu uzskaitījumu skatīt 

3.tabulā. 

3.tabula 

Studiju virziens „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” 

 

Stiprās puses 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 
Vājās puses 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 

 Studiju virziens piedāvā iespējas iegūt 

kvalitatīvu izglītību eksaktajās 

zinātnēs Latvijas rietumdaļas 

iedzīvotājiem, samazinot studējošo 

ģimeņu izdevumus, kas ir būtiski 

pašreizējā ekonomiskajā situācijā 

 Materiāli tehniskā bāze 

 Augsta mācībspēku pedagoģiskā un 

zinātniskā kvalifikācija, un atbilstība 

profilam, kvalifikācijas celšanas 

iespējas (2012.gadā lektores I.Ieraga 

un  A.Jēkabsone ieguvušas maģistra 

grādu) 

 Docētāju un studentu iesaiste projektos 

 Rūpīgi izstrādātas, prasībām 

atbilstošas studiju programmas 

 Motivēti studenti 

 Plaša e-kursu izvēle nodrošina mācību 

kursu materiāla apguvi un 

komunikāciju ar pasniedzējiem 

 Moderns programmu, komunikāciju, 

programmatūru, auditoriju un fizikas 

laboratorijas tehniskais nodrošinājums 

garantē studiju programmu kvalitatīvu 

realizāciju 

 Iespēja strādāt ESF, ERAF,ES 

7.Ietvaraprogrammu u.c. pētniecības 

projektos. 

 

 Mazs studentu skaits virzienā 

 Zemais skolēnu priekšzināšanu 

līmenis, kas sarežģī studiju 

programmu apguvi 

 Salīdzinoši liels eksmatrikulēto 

studentu īpatsvars 

 Dažu studentu pasivitāte 

 Nepietiekami intensīvs ir studentu 

patstāvīgais darbs: samērā maz tiek 

izmantoti bibliotēkas resursi, 

neapmierinoši pildās patstāvīgā darba 

grafiki, īpaši studiju darbu un 

bakalaura darbu izstrādes grafiki 

 Ne visiem studentiem svešvalodu 

zināšanas ir pietiekoši labā līmenī 

studiju kursu apguvei 

 Ekonomiskais stāvoklis Latvijā, 

neskaidrība par nākotnes 

perspektīvām, iespējamais zemais 

atalgojums negarantē ne studiju 

turpināšanu, ne iegūto zināšanu 

pielietojumu Latvijā, proti, studenti un 

absolventi aizbrauc uz ārzemēm  

 Maza pārstāvniecība LiepU 

lēmējinstitūcijās 

 Nepietiekama studentu apmaiņa ar 

ārzemju universitātēm 

 Nepietiekami plaša virziena mācību 

spēku iesaistīšanās zinātniski 

pētnieciskajā darbā matemātikas 

nozarē  

 Nepietiekama docētāju stažēšanās 

ārzemju universitātēs un vieslektoru 

piesaiste 

 Nepietiekama starptautiskā sadarbība 

 Neliela virziena studentu dalība ES 

finansētajos projektos  

Iespējas 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 
Draudi 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 



 Ārvalstu studentu piesaiste 

 Starpnozaru projekti u.c. aktivitātes, 

kas veicinātu jomas studentu ciešāku 

iesaisti LiepU dzīvē (Senāts u.c. 

lēmējinstitūcijas) 

 Par mācībspēkiem ir pieņemti jauni, 

perspektīvi speciālisti, kuru izaugsme 

ietekmēs studiju virziena nākotni 

 Iespējams attīstīt starptautisko 

sadarbību, izmantojot jau esošos 

kontaktus un atrodot jaunus 

 Paplašināt aktivitāšu piedāvājumu 

(piem., „sprints” matemātikā, 

matemātikas uzdevumi „ar zemūdens 

akmeni”, „pārsteidzošie 

matemātiskie iznākumi” utt.), lai 

palīdzētu skolām ieinteresēt skolēnus 

par eksaktajām zinātnēm jau no 

sākumskolas vecuma. 

 Iespējams veidot jaunas studiju 

programmas (arī pēctecīgas jau 

esošajām), lai nodrošinātu gan 

tautsaimniecības, gan skolu 

vajadzību pēc plaša profila 

matemātikas un fizikas speciālistiem, 

integrējot un papildinot studiju 

programmu saturu, paplašinot tās ar 

zināšanām no datorzinātnes un 

informātikas jomām. 

 Latvijā ir daudz studiju programmu, 

kas gatavo speciālistus matemātikas 

un fizikas jomā 

 Demogrāfiskā situācija valstī rada 

studētgribētāju skaita samazināšanos, 

tādējādi samazinās attiecīgais 

finansējums vai arī studēt nāks 

jaunieši ar zemākām spējām un 

priekšzināšanu līmeni, tāpēc vajadzēs 

pārskatīt studiju programmu saturu un 

mācīšanas metodes 

 Valsts budžeta finansējuma 

samazinājums 

 Finansējuma trūkums un valsts vājais 

vispārējais ekonomiskais stāvoklis 

 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 

 Masu medijos paustā negatīvā 

informācija par Latvijas izglītības 

sistēmas zemo kvalitāti. 

 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

apraksts 
 

LiepU ir ieviesta un sertificēta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) 

atbilstoši ISO 9001:2009 standartam. 

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. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu 

veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju 

programmu/virzienu akreditācijā, izstrādājama 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.  

KVS ir atrodami LiepU Senātā apstiprināti nolikumi, kas reglamentē studentu, 

mācībspēku un vispārējā personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa 

nodrošināšanai būtiskākie ir: Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa 

studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 

19.12.2011.), Liepājas universitātes doktora studiju nolikums (apstiprināts LiepU 

Senātā 2010.24.05., ar grozījumiem 18.06.2012.). 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem Senātā apstiprināti ir vairāki 

noteikumi: Noteikumi par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem 

(apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 17.12.2012.), Noteikumi par 

mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti LiepU 

Senātā 21.02.2011.), Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem 

(apstiprināti LiepU Senātā 20.05.2013.), LiepU iekšējās kārtības noteikumi 

studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.), Darba kārtības noteikumi 

Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā 23.05.2011.). 

KVS-ā ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa 

nodrošināšanu. Tās ir: 

a. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas 

process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbība); 

b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no 

citas augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot 

pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 

darbības); 

c. Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju 

programmu vai studiju formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un 

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, 

nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbības); 

e. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā 

atvaļinājuma (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā 

personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

f. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts 

process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbības); 

g. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību 

dēļ, finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku 

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības). 

h. Studentu mobilitātes ERASMUS procesā. 

 

KVS ir izveidotas procedūras, kas reglamentē Studentu vispārējās apmierinātības 

mērīšanu; Darba devēju apmierinātības mērīšanu un Absolventu apmierinātības 

mērīšanu, Akadēmiskā personāla novērtējumu un Prakses vietu novērtējumu. 

Procedūra paredz katru studiju gadu 2. semestra sākumā veikt Studējošo 

vispārējās apmierinātības aptauju. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. 

Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā.  

Rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai 

atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma 



ziņojumā un studiju programmu direktori studiju programmu pašnovērtējumu 

ziņojumos. Vispārējās studentu apmierinātības aptaujas rezultātu kopsavilkums tiek 

aprakstīts LiepU pašnovērtējuma ziņojumā. 

Katru studiju gadu, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem, tiek 

veikta arī Absolventu aptauja. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā, rezultāti tiek 

sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, ko 

attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 

programmu direktori studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos. 

LiepU KVS-ā noteikta kārtība vērtēt katru mācībspēks vienu reizi gadā, 

izmantojot Mācībspēku novērtēšanas anketu. Iegūtie rezultāti glabājās fakultātē.  

LiepU ir izstrādātas studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu novērtēšanas 

procedūras. 

KVS ir izveidota procedūra arī Darba devēju apmierinātības vērtēšanai, kuras 

ietvaros fakultāte organizē darba devēju fokusgrupas un veic gala/valsts pārbaudījumu 

komisiju priekšsēdētāju anketēšanu. 

  LiepU KVS-ā ir izveidota procedūra Studentu un darbinieku ierosinājumu par 

izmaiņām KVS izskatīšana, kura nosaka kārtību, kādā veidā tiek risināti problemātiski 

gadījumi un veiktas izmaiņas KVS. LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt 

Ierosinājumu un problēmu ziņojumus, kurus izskata attiecīgā procesa īpašnieks 

sadarbībā ar KVS vadītāju. Savukārt, LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus 

par konfliktsituācijām vai problēmām, kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta 

līmenī.  

 

 

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

materiāltehniskais nodrošinājums 
 

LiepU infrastruktūra ir atbilstoša studiju virziena mērķiem un uzdevumiem – DIF 

ēkā K.Valdemārs ielā 4 iekārtotajās auditorijās ir iespēja izmantot audio, video un 

projekcijas aparatūru, interaktīvās tāfeles, datorklasēs un fizikas laboratorijā (fizikas 

laboratorijas iekārtas mehānikas, molekulārfizikas, elektrisko parādību, optikas 

parādību pētniecībai un laboratorijas darbu veikšanai iegādātas 2010./2011.studiju 

gadā par 82 263 Ls; Fizikas laboratorijas laborants V. Priedols) uzstādīto datortehniku 

un mēraparatūru. Visā studiju korpusā nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums, kas 

ļauj studentiem patstāvīgajiem izmantot arī savus personīgos datorus. Uzstādītā 

videokonferenču aparatūra nodrošina iespējas iesaistīt vieslektorus studiju programmu 

īstenošanā attālinātā formā. Esošās datortehnikas apkalpošanu un uzraudzību veic 

kvalificēts personāls (datorinženieri I.Magazeina, L.Virsis un informācijas 

sistēminženieris V.Egliens). Mācībspēkiem ir labas iespējas mācību materiālu 

kopēšanai. 

Bez tam studentiem ir iespēja izmantot datorus un prezentācijas aparatūru 

fakultātes datorklasēs, kas atrodas Lielās ielas 14 ēkā, kā arī turpat izvietoto 

informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas un bibliotēkas infrastruktūru. 

LiepU bibliotēkā izvietotajā matemātikas bibliotēkā un Matemātikas Zinātņu un 

Informācijas Tehnoloģiju institūta (MZITI) bibliotēkā ir pietiekami resursi studiju 

programmu nodrošināšanai. Aktuāls ir jautājums par nepārtrauktu resursu 

papildināšanu: jaunas datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādi, bibliotēkas 

resursu papildināšanu. 2012.gadā nozīmīgi papildināts grāmatu klāsts Matemātikas 

studiju programmas studentu vajadzībām – ap 200 vienībām angļu valodā. (Ir 

pieejams pielikums ar šo grāmatu sarakstu). 



Studentiem ir nodrošināta iespēja izmantot brīvpieejas lasītava ar plašu grāmatu, 

laikrakstu, žurnālu klāsts. Datorlasītavā iespējams izmantot bezvadu internetu. 

Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas 

strādā integrētā sistēmā ALISE. 

Bibliotēka abonē datu bāzes LETA, LURSOFT, NAIS, EBSCO, Letonika 

tiešsaistes režīmā, CD-ROM (Unesco Key on Education, Encyclopedia Britannica) 

u.c., kuras nodrošina pieeju un informācijas ieguvi no visas pasaules.  

DIF, kas atrodas K.Valdemāra ielā 4, pieejami atbilstošā profila nepublicētie 

studentu studiju darbi, ieskaitot bakalaura darbus, mācību kabinetos un fizikas 

laboratorijā pieejama specializētā literatūra matemātikā, fizikā, datorzinātnēs un 

informācijas tehnoloģijā, kā arī didaktiskie materiāli. Matemātikas zinātņu un 

informācijas tehnoloģiju institūta nozaru lasītavā tiek uzglabāti zinātnisko rakstu 

krājumi, žurnāli un cita veida zinātniskā literatūra matemātiskās modelēšanas, fizikas 

un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs. Daļa metodisko materiālu studentiem 

pieejama elektroniskā formā kursu pārvaldības sistēmā Moodle.  

Vispārizglītojošo un studiju programmai atbilstošo specifisko studiju kursu 

apguvei iekārtotajai fizikas laboratorijai, kura iekārtota augstā līmenī, būtu vēlams 

palielināt esošo laboratorijas darbu komplektu skaitu, jo šobrīd iespējams strādāt tikai 

mazās grupās.  

Kopš 2012. gada LiepU budžetā tika izveidota fakultāšu attīstības fonda pozīcija, 

kas ievērojami palielināja fakultātes budžetu. Tā sadale notiek saskaņā ar detalizētu 

naudas līdzekļu izlietojuma plānu attiecīgajam budžeta gadam, kurā  iekļautas šādas 

pozīcijas:  atbalsts docētāju profesionālajai izaugsmei (konferenču dalības maksas, 

ceļa izdevumi, zinātnisko un metodisko semināru organizēšana, starptautiskās 

sadarbības attīstīšana, vieslekcijas u. tml.); studiju programmu attīstība (mācību 

ekskursijas, materiāli tehniskās bāzes papildinājums, kvalificēta personāla piesaiste). 

DIF attīstības finansējuma izlietojuma regulāra pārskatīšana notiek Fakultātes domes 

un virziena mācībspēku sēdēs. 

 

 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena 

ietvaros 
 

LiepU studiju virziena programmām ir sadarbība ar Daugavpils Universitāti, 

Rīgas Tehniskās Universitātes Tehniskās Fizikas institūtu un Tālmācības centra 

mācību spēkiem, Latvijas Universitātes Vispārīgās matemātikas katedras mācību 

spēkiem, Ventspils augstskolu. 

Sadarbība, galvenokārt, realizējas atsevišķu studiju priekšmetu pasniegšanā, kā 

arī piedaloties semināros un konferencēs un kopīgu projektu izstrādē.  

Fakultātei ir izveidojusies laba sadarbība ar Polijas augstskolu „The Sate Higher 

School of Vocational Education Elblag”. 

Matemātikas un datorzinību jomā ir labi kontakti ar Šauļu (Lietuva) Universitāti. 

 

Tika veiktas iestrādes izveidot un attīstīt sadarbību starp Šveices Zinātņu akadēmiju 

(turpmāk tekstā SZA) un Liepājas Universitāti matemātikas un dabaszinātņu studiju 

popularizēšanā sabiedrībā, kā arī matemātikas un dabaszinātņu kompetenču 

sekmēšanā. Balstoties uz SZA pieredzi un zināšanām matemātikas, informātikas, 

dabaszinātņu un tehnikas kompetenču attīstīšanā, LiepU vēlas stiprināt 2013. gadā 

dibināto Dabas un inženierzinātņu fakultātes docētāju un Matemātikas un 

dabaszinātņu didaktikas centra pētnieku, kā arī citu Baltijas valstu augstskolu docētāju  



zinātnisko kapacitāti  un nodrošināt jaunāko zinātnisko un praktisko atziņu ieviešanu 

sabiedrības bakalaura studiju programmās „Matemātika”, „Fizika”, „Datorzinātnes”, 

maģistra studiju programmās „Vispārīgās izglītības skolotājs”, „Informāciju 

tehnoloģijas”. 

PLĀNI - Veiksmīgas sadarbības rezultātā tiek plānots slēgt turpmākās sadarbības 

līgumu, kā arī pieteikt starptautiskus pētniecības projektus, sadarbojoties ar SZA. 

Plānots, ka minētā apakšprojekta ietvaros Liepājā ieradīsies SZA profesors Jean-Luc 

Dorier kurš vadīs 3 lekcijas docētājiem, studentiem un sabiedrībai, kā arī veiks 

zinātniskas konsultācijas matemātikas un dabaszinātņu kompetenču attīstīšanas jomā. 

 

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu 

kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un 

profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 
4.tabula 

Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika”  

studiju programmas LiepU 

 

N

r. 

p.

k. 

Studiju programmas 

Nosau- 

kums 

Kods Apjoms  

KRP 

Īstenošanas 

ilgums, 

veids un forma 

Īsteno-

šanas 

vieta 

Prasības, 

uzsākot 

studijas 

Piešķiramais grāds/ 

profesionālā 

kvalifikācija 

1. Fizika 43440 
120/ 

128* 

3 gadi pilna 

laika klātienes 

studijas 

Liepāja 
vidējā 

izglītība 

Dabaszinātņu 

bakalaura grāds 

fizikā 

2. 
Mate-

mātika 
43460 120 

3 gadi pilna 

laika klātienes 

studijas 

Liepāja 
vidējā 

izglītība 

Dabaszinātņu 

bakalaura grāds 

matemātikā 

* 8 KRP ārvalstu studentiem - latviešu valoda. 

 

 

10. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un 

augstskolas vai koledžas stratēģijai 
 

Studiju programmas realizācija balstās uz Latvijai saistošiem dokumentiem 

vienotās augstākās izglītības telpas attīstīšanai Eiropā, atbilstoši Boloņas deklarācijai 

un Lisabonas stratēģijai, kā arī no tiem izrietošajiem dokumentiem. 

LiepU bakalaura studiju programmas Matemātika un Fizika atbilst MK 

Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (Nr.2, 2002.03.01): 

1) Atbilstoši ir programmas mērķi, uzdevumi un saturs veidoti saskaņā ar MK 

izvirzīto pamatmērķi bakalaura programmām – „nodrošināt studējošajiem 

teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi attiecīgās 

zinātņu nozares un apakšnozares pamatjomā”, kā arī respektēts šādām 

programmām noteiktais uzdevums „’sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu 

profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi 

patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām 

zinātniskās pētniecības studijām” 



2) Atbilstošs ir akadēmisko studiju programmu Fizika un Matemātika apjoms 

(120/128 KRP). 

 

 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā 

studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā 

personāla īstenos 
 

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

iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumu skatīt 5.tabulā.  

 



Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 

 

5.tabula 

 

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.  Dina Barute lektore/ ievēlēta Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, 

1999. 

Fizika 

A, Matemātisko programmu paketes (1 KRP); 

B, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I,II 

(4 KRP) 

Matemātika 

A, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, 

II (4 KRP);  

A, Matemātisko programmu paketes (1 KRP);  

A, Biroja programmatūra matemātikai (1 KRP) 

2.  Inese Briška lektore/ pieņemta Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, skaitļošanas 

tehnikas speciālista kvalifikācija, 2001.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, 

1995. 

Fizika B, Inženiergrafika (2 KRP) 

 

Matemātika 

 

 

A, Matemātiskā analīze I, II, III, IV, V (16 KRP);  

B, Datorizētās projektēšanas sistēmas (2 KRP);  

A, Matemātiskā loģika (2 KRP); 

A, Studiju darbs (2 KRP) 

3.  Kārlis Dobelis docents/ ievēlēts Dr.math. 

Latvijas Universitāte, matemātikas doktors 

1992.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

fizikas, matemātikas skolotājs 1960. 

Fizika 
B, Diferenciālvienādojumi I (2 KRP) 

A, Kompleksa mainīgā funkciju teorija (2 KRP) 

 

Matemātika 

 

 

A, Diferenciālvienādojumi I, II (5 KRP); 

A, Kompleksā mainīgā funkciju teorija (4 KRP);  

A, Bakalaura darbs (10 KRP); 

A, Bakalaura eksāmens (2 KRP) 

4.  Vilnis Frišfelds Docents, vēlēts Dr. phys. Latvijas Universitātes, fizikas doktors 2003. Fizika 
A, Termodinamika un molekulārfizika (2 KRP) 

B, Hidrodinamika (2 KRP) 

5.  
Armands 

Grickus 
docents/ pieņemts Dr.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

tehnisko zinātņu kandidāts, 1987.; 

Daugavpils pedagoģiskais institūts, fizikas, 

matemātikas skolotājs 1978. 

Matemātika B, Vispārīgā fizika I, II, III (3 KRP); 

Fizika A, Vispārīgā fizika I,II (2KRP)  



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 

6.  
Šarifs 

Guseinovs 
profesors/ ievēlēts Dr.math. 

Latvijas Universitāte, matemātikas doktors, 

2006. 

Matemātika 

 

A, Matemātikas aktuālas problēmas (2 KRP);  

A, Matemātiskā analīze V (2 KRP) 

Fizika A, Integrālvienādojumi (2 KRP) 

7.  
Klavdija 

Ģingule 
docente/ ievēlēta Dr.paed. 

Čuvašijas Pedagoģiskais institūts, 

matemātikas skolotājs,  1969.; 

Daugavpils Universitāte, pedagoģijas doktors, 

1997. 

 

Matemātika 

 

A, Diskrētā matemātika I, II (4 KRP);  

B, Elementārā matemātika I, II (8 KRP);  

B, Ģeometrijas pamati (2 KRP) 

8.  Jānis Harja Docents Dr.phys. Latvijas Universitāte doktorantūra, 1992.g. Fizika A, Optika un spektroskopija I, II (4 KRP) 

9.  
Sergejs 

Kačanovs 

asistents/ 

pieņemts 

Mg.sc.educ., 

profesionālais 

maģistrs 

informācijas 

tehnoloģijā  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 2002., 

izglītības zinātņu maģistrs, 2005.; Liepājas 

Universitāte, profesionālais maģistrs 

informācijas tehnoloģijā un informācijas 

tehnoloģijas projektu vadītāja, 2009 

Matemātika A, Datu bāzes un informācijas sistēmas (2 KRP) 

10.  
Jevgenijs 

Kaupužs 
profesors/ ievēlēts Dr.phys. 

Latvijas Universitāte, fiziķis, pasniedzējs, 

1984., fizikas doktors, 1995. 

Matemātika B, Funkcionālanalīze (2 KRP) 

Fizika 
B, Statistiskā fizika (2 KRP),  

A, Funkcionālanalīze I,II (4 KRP) 

11.  Vaira Kārkliņa docente/  ievēlēta Dr.paed. 

Liepājas Valsts pedagoģiskais  institūts, 

matemātikas skolotājs,1975.; 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 

1993. 

 

Matemātika 

A, Polinomu algebra (4 KRP);  

B, Skaitļu teorija I, II (4 KRP);  

B, Skaitļu sistēmas (2 KRP);  

A, Matemātikas vēsture (2 KRP) 

12.  
Anete (Krastiņa) 

Jēkabsone 

asistente/ 

pieņemta 
Mg.math. 

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu maģistra 

grāds matemātikā, 2012.; 

Liepājas Universitāte, dabaszinātņu bakalaura 

matemātikā akadēmiskais grāds, 2010. 

Matemātika 

A, Skaitliskās metodes I, II (3 KRP);  

B, Matemātiskie modeļi un optimizācija (2 KRP);  

A, Reālā mainīgā teorija un funkcionālās analīzes 

elementi (2 KRP); 

Fizika A, Skaitliskās metodes I,II (3 KRP) 

13.  Aija Kukuka lektore/ ievēlēta Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 

maģistra grāds pedagoģijā, 1992.; 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, vidusskolas 

matemātikas skolotāja kvalifikācija, 1972. 

 

Matemātika 

A, Analītiskā ģeometrija I, II (3 KRP);  

A, Lineārā algebra I, II (3 KRP) 

Fizika A, Lineārā algebra I (2 KRP) 



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 

14.  Patriks Morevs lektors/ pieņemts Mg.math. 

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu maģistra 

grāds matemātikā, 2007.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Angļu un 

vācu valodas skolotājs; 2006. 

Matemātika B, Angļu valoda I, II (4 KRP) 

Fizika 

A, Matemātiskā analīze I,II (6 KRP),  

B, Cietvielu fizika (2 KRP) 

B, Angļu valoda I,II  (4 KRP) 

15.  Jānis Rimšāns profesors/ ievēlēts Dr.math. 
Latvijas Universitāte, matemātikas doktors, 

1992.;  

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 1978. 

Matemātika 
A, Skaitliskās metodes I, II (3 KRP); 

B, Vispārīgā fizika I, II, III (5 KRP) 

Fizika 

A, Vispārīgā fizika I,II (4KRP)  

A, Kvantu mehānika I,II (4 KRP),  

B, Fizikas aktuālās problēmas (2 KRP) 

B, Nanofizika un kvantu elektronika (2 KRP); 

A, Bakalaura eksāmens (2 KRP) 

A, Bakalaura darbs (10 KRP) 

A, Skaitliskās metodes I,II(3 KRP) 

16.  
Māra 

Rozenblate 
Lektore, uz laiku  

Latvijas Universitāte, Bioloģe, 1977., 

Latvijas Universitāte, juriste, 2004. 
Fizika B, Patentzinības (1 KRP) 

17.  Atis Skudra 
Profesors, uz 

laiku 
Dr.habil.phys. 

Rossijskij Institut Vremeņi i navigaciji, 

habilitācijas doktorantūra, 1993.gads, 

pielīdzināts Latvijas dr.habil.phys. grādam 

1993.g. 

Fizika B, Patentzinības (2 KRP) 

18.  
Aleksandrs 

Šostaks 

profesors/ 

pieņemts 
Dr.habil.math. 

Latvijas Universitāte, habilitētā doktora 

grāds, 1992.; 

Latvijas Republikas Zinātnes Padome, 

doktora grāds, 1992.; 

Lumumbas vārdā nosauktā universitāte 

Maskavā, fizikas un matemātikas zinātņu 

kandidāts, 1975. 

Matemātika 
B, Nestriktas kopas un nestriktas matemātiskās 

struktūras (2 KRP) 

19.  
Dzintars 

Tomsons 
lektors/ ievēlēts Mg.sc.comp. 

Latvijas Universitāte, matemātiķis, 1991., 

datorzinātņu maģistrs 1995. 
Matemātika 

B, Algoritmi un datu struktūras (2 KRP);  

B, Sistēmu modeļi un simulācija (2 KRP);  

C, Izglītojošās datorspēles (2 KRP) 



Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais 

vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, 

kurā iegūta augstākā izglītība, 

kvalifikācija, beigšanas gads 

Studiju 

programma 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

20.  Laimons Virsis 
Datortehnikas 

inženieris 
Mg.paed. LiepU, maģistratūra, 2009.g Fizika A, Datoru uzbūve un perifērijas iekārtas (2 KRP) 

21.  Inta Znotiņa lektore/ ievēlēta Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2003.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, 

2000. 

 

Matemātika 

 

A, Programmēšana I, II (6 KRP);  

B, Web tehnoloģijas pamati (2 KRP);  

C, Datorgrafika un animācija (2 KRP) 

Fizika A, Programmēšana I (4 KRP) 

22.  
Maksims 

Žigunovs 

asistents/ 

pieņemts 
Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds  informācijas tehnoloģijā, 2012.  

Matemātika, 

Fizika 
A, Matemātisko programmu paketes (1 KRP) 

 



12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo 

iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos 

projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju 

finansētajos projektos pārskata periodā 
 

 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir 

izklāstīta Liepājas Universitātes zinātniskajos pārskatos 

(http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati) 

 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskie pētījumi ir gan cieši saistīti ar 

studiju programmas specifiku, gan docējamiem studiju priekšmetiem. Pētniecības 

virzieni ir saistīti ar fizikas un matemātikas zinātnēm, tās apakšnozarēm vai 

saskarzinātņu problēmu risinājumiem. Tas ļauj integrēt docētāju pētniecības virzienu 

tematiku studiju procesā, tādējādi būtiski uzlabojot gan studentu pētniecisko darbu 

vadīšanas kvalitāti, gan docēto studiju kursu kvalitāti. Pārskats par iesaistīto docētāju 

pētnieciskās darbības virzieniem sniegts 6. tabulā.  

6.tabula 

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

iesaistīto docētāju pētnieciskā darba virzieni 

 

Pētījumu nozare, tematika Pētnieki 
 

Matemātiskās fizikas un lietišķās matemātikas nelineāro problēmu 

risinājumi un augstas veiktspējas algoritmu izstrāde datu paralēlās 

apstrādes tehnoloģijās.  

Dr.phys. Jevgenijs 

Kaupužs,  

Dr.math. Jānis Rimšāns, 

Dr.math. Šarifs 

Guseinovs  

Parabolisku/eliptisku daudzdimensiju problēmu augstas efektivitātes 

skaitlis-ko un analītisko risināšanas metožu izstrāde un to realizācija 

datu apstrādes paralēlās tehnoloģijās.  

Dr.math. Jānis Rimšāns, 

Dr.math. Šarifs 

Guseinovs  

Statistiskie kvalitātes pilnveides rīki un to izmantošana izglītības 

kvalitātes pilnveidē.  

Dr.math. Kārlis Dobelis  

Hidrodinamika, filtrācija, partikulārās plūsmas.  Dr.phys. Vilnis Frišfelds  

Skolas matemātikas kursa metodika.  Dr.paed. Vaira Kārkliņa  

Integrālo un integrāldiferenciālvienādojumu efektīvo analītiski 

skaitlisko risināšanas metožu izstrādes datu paralēlās apstrādes 

tehnoloģijās.  

Mg.math. Patriks 

Morevs  

Matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstība.  Mg.sc.educ. Inese 

Briška  

E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu sistēmās.  Dzintars Tomsons, 

Sinerģētiskā pieeja uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, 

izmantojot e-studiju, TV un mobilās tehnoloģijas 

Dzintars Tomsons, 

Virtuālo studiju vidē integrētu izglītojošo spēļu elementu izstrāde un 

lietojumi augstākajā izglītībā 

Dzintars Tomsons 

 
Fakultātē darbojas Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centrs (vadītāja Dr. paed. 

Vaira Kārkliņa). Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centra uzdevumi ir veikt 

zinātniskās literatūras un metodisko materiālu uzkrāšanu un sistematizēšanu, izstrādāt 

un piedalīties matemātikas un dabaszinātņu didaktikas pētnieciskajos  projektos, 

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


izstrādāt uz pētījumiem balstītu matemātikas un dabaszinātņu  mācību līdzekļu 

teorētisko bāzi, organizēt konferences, seminārus, publiskus lasījumus, izstādes un 

citus pētījumu rezultātu popularizēšanas pasākumus un izdot metodiskos materiālus. 

Studentiem Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centrā ir iespēja attīstīt 

pētnieciskās un profesionālās prasmes.  

LiepU Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts (MZITI, direktors 

Dr.math. J.Rimšāns) ar sadarbības partneriem realizē vairākus projektus fizikas, 

matemātikas, informācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu problēmu risināšanai:  

- ESF aktivitātes Cilvēkresursu piesaiste zinātnei projekts Matemātiskās fizikas tiešo 

un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes 

materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos (Nr. 

1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009);  

- ERAF projekts Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes 

ieguves procesu optimizācijai (Nr. 2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/151); - 

Ziemeļvalstu Zinātnes padomes projekts Towards MultiScale Modelling of the 

Atmospheric Environment (MUSCATEN).  

Projektu realizācijā aktīvi tiek iesaistīti studenti (Renāts Kozodajevs, Edgars 

Šamborovskis) skat. 7.tab.  

MZITI 2013.gada 5.- 6. aprīlī organizēja 1.starptautisko konferenci „High 

Performance Computing and Mathematical Modelling”. 

 

7.tabula 

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

iesaistīšanās projektu īstenošanā 

 
Projekta nosaukums/ 

projekta 

raksturojums 

Projekta realizētāji Projekta rezultāti 

ESF „Matemātiskās fizikas 

tiešo un inverso problēmu 

efektīvu analītisku un 

skaitlisku metožu izstrādes 

materiālzinātņu, vides un 

ekonomiskas pētījumos”. 

Nr. 2009/0233/ 

1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/

VIAA/142 

Zinātniskais vadītājs – 

Dr.math. Š. Guseinovs  

Galvenie izpildītāji –  

Dr.biol. J. Aleksejeva,  

Dr.math. K. Dobelis,  

Dr.sc.ing. A. Grickus,  

Dr.phys. J. Kaupužs,  

Dr.habil.phys. A. 

Medvids,  

Dr.sc.ing. Pāvels 

Onufrijevs,  

Dr.math. J. Rimšāns  

Izpildītāji –  

Dr.sc.ing. A. 

Berežnojs,  

Mg.math. I. Ieraga,  

Mg.sc.comp. K. 

Jakimovs,  

Dr.sc.ing. V. Kņazevs,  

Mg.math. P. Morevs,  

Mg.paed. L. Začs,  

Mg. J. Zaiceva,  

A. Strauts   

Projekta mērķis ir izstrādāt risinājumu 

kompleksu starpnozaru problēmām. 

Pētījums ar matemātikas metodēm risina 

materiālzinātņu, matemātiskās fizikas, 

vides zinātnes un ekonomikas 

problēmas. Projektā tiek pētītas sešas 

patstāvīgas problēmas no netriviālām 

matemātiskās fizikas, materiālzinātnes, 

seismiskās ģeofizikas, kā apkārtējas 

vides sfēra ar sarežģīti organizēto 

struktūru un sarežģītiem procesiem, 

matemātiskās ekonomikas un 

matemātiskās programmēšanas jomām. 

Tiek izstrādātas specializētas skaitliskas 

metodes un programmu produkti 

definēto problēmu realizācijai. Projekts 

veltīts efektīvu skaitlisko metožu un 

paralēlo rēķinu programmu koda 

izstrādēm, materiālzinātņu, vides un 

ekonomikas nestacionāro procesu 

modeļu aprēķiniem. Par pētījumu 

rezultātiem tiek ziņots matemātiskās 

fizikas, materiālzinātņu, vides zinātnes, 

ekonomikas tēmām veltītajiem 



semināriem un starptautiskās 

konferencēs. Pētījumu materiāli un 

zinātniski raksti tiks publicēti 

starptautiskos zinātniskos izdevumos.  

Jaunas tehnoloģijas un 

programmnodrošinājuma 

izstrāde biogāzes ieguves 

procesu optimizācijai  

(Nr. 

2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/1

0APIA/VIAA/151).  

Projekta īstenotājs – 

LiepU MZITI,  

partneris – SIA 

Liepājas RAS.  

Projekta īstenotājs – 

LiepU MZITI,  

partneris – SIA 

Liepājas RAS.  

Projekta vadītāja –  

Dr.paed. K. Ģingule  

Izpildītāji (t.sk. 

brīvprātīgais darbs) –  

Dr.math. Š. 

Guseinovs,  

Dr.phys. J. Kaupužs,  

Dr.math. J. Rimšāns,  

Dr.chem. I. Borisova,  

Dr.sc.ing. V. 

Birjukovs,  

Dr.habil.sc.ing. V. 

Labendiks,  

Dr.sc.ing. O. Ščipcovs,  

Dr.oec. D. Pavļuks,  

Dr.sc.ing. J. 

Timoščenko,  

Mg.sc.comp. S. 

Junusovs,  

Mg.sc.ing. A. 

Kraiņukovs,  

Mg. A. Kostenko,  

Mg. J. Kreitāls,  

Mg. L. Začs,  

Mg. J. Zaiceva,  

Mg. N. Zaiceva,  

Mg. M. Žigunovs,  

E. Grīnvalds,  

T. Junusovs,  

R. Kozodajevs,  

A. Niedols,  

E. Šamborovskis,  

V. Urņežus,  

Z. Valentinovičs  

Tiek piedāvāta automātiskā sistēma, kas 

ļauj nodrošināt biogāzes ražošanā 

izmantojamo anaerobisko baktēriju 

uzturēšanu vajadzīgajā temperatūras 

diapazonā, izmantojot speciālas 

palīgvielas un/ vai ūdeni kontrolētā 

laistīšanas nodrošinājumā. Ir izveidots 

matemātiskais modelis, kas nosaka 

šķidruma spiedienu, mitrumu un 

temperatūru ar rūpniecisku sensoru 

palīdzību, tādējādi novērtējot biogāzes 

komponenšu – metāna un ogļskābās 

gāzes daudzumu. Matemātiski tiek 

pamatota sistēmas sensoru izvēle un 

optimālais izvietojums atkritumu 

poligonā, risinājuma formulējums ļauj 

noteikt mitruma avotu un biogāzes 

noteču optimālo izvietojumu, minimizēt 

biogāzes (oglekļa dioksīda) noplūdi 

atmosfērā. 

Liepājas Universitātes Matemātikas 

zinātņu un informācijas tehnoloģiju 

institūta zinātnieki 2013. gada nogalē 

iesniedza Latvijas un Eiropas patenta 

pieteikumus sistēmas izgudrojumam 

optimālas anaerobās vides uzturēšanai 

biogāzes ražošanā.  

E-tehnoloģijas 

inovatīvās zināšanu 

avotu un plūsmu 

sistēmās (ETM)  

(Nr. 

2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/

VIAA/150).   

RTU – vadošā 

institūcija  

Sadarbības partneri – 

LiepU, Vidzemes 

Augstskola, Latvijas 

Televīzija.  

LiepU izpildītāji – 

Mg.sc.comp. Dz. 

Tomsons,  

Projektā tiek pētītas un attīstītas 

informācijas apstrādes tehnoloģijas 

sarežģītās informācijas un zināšanu 

plūsmu un avotu sistēmās, kas atspoguļo 

procesus, vajadzības un tendences 

augošajā zināšanu sabiedrībā.  

Galvenās aktivitātes: E,T,M- produktu 

(E – digitālās tehnoloģijas ar uzsvaru uz 

Interneta tehnoloģijām, T – televīzijas 



Mg.paed. J. Letinskis,  

A. Alnis  

tehnoloģijām, M – mobilajām 

tehnoloģijām) lietošanas modeļu 

pētījumi, zināšanu pārneses procesu 

pētījumi Internetā, e-iekļaušanas procesu 

un kognitīvo procesu pētījumi.  

2012. izstrādāts integrētas nākošās 

paaudzes e-, t- un m- pakalpojumu 

sistēmas pētniecisks prototips.  

http://www.etm.lv/ 

 

Programmā iesaistīto mācībspēku dalība zinātniskajās konferencēs, tai skaitā 

starptautiskās zinātniskās konferencēs uzskatāma par aktīvu un produktīvu. Par to 

liecina mācībspēku referātu tēmas zinātniskajās konferencēs, kā arī publikāciju profils 

un tematika. Ikgadējos pārskatus par pētniecisko darbību - LiepU mājas lapā 

(http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati). 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras 

saraksts pārskata periodā 
 

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) 

 

Publikācijas 2012./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. Bobinska, T., Buike, M., Buikis, A., Cho, H.H. Stationary Heat Transfer in 

System with Double Wall and Double Fins, Proceedings of the 11
th

 WSEAS 

Int. Conf. on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO’12) 

and the 5
th

 WSEAS Int. Conf. on Materials Science (MATERIALS’12), Sliema, 

Malta, WSEAS Press, 2012, pp. 260-265. ISBN 978-1-61804-118-0. 

2. Freimanis, J. Geophysical Research Abstracts”, 2012, v. 14, EGU2012-8343  

(SAO/NASA ADS) 

3. Frishfelds, V. & Lundström, S. 2012: Modeling filtration of particulate flow 

during impregnation of dual-scale fabrics, Journal of Composite Materials. 

Accepted 

4. Jourak, A., Frishfelds, V., Hellström, J. G. I., Lundström, T.S. 2012: 

Dependence of Longitudinal Dispersion Coefficient on Size Distribution 

Inside Three-Dimensional Randomly Packed Beds of Spherical Particles. 

Transport in Porous Media, to be submitted 

5. Jourak, A., Frishfelds, V., Hellström, J. G. I., Lundström, T.S. 2012: 

Derivation of Dispersion Coefficients Inside Three-dimensional Randomly 

Packed Beds of Spherical Particles. AIChE journal, submitted. 

6. Jourak, A., Frishfelds, V., Lundström, T.S., Herrmann, I., & Hedström, A. 

2012: The Calculations of Dispersion Coefficients Inside Two-dimensional 

Randomly Packed Beds of Circular Particles, AIChE journal, Accepted 

7. Kaupužs, J. Power law singularities in n-vector models, Can. J. Phys. 90 

(2012) 373–382 

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


8. Kaupužs, J., Melnik, R.V.N., Rimšāns, J. Goldstone mode singularities in 

O(n) models, Condensed Matter Physics, Vol. 15 (2012), No. 4, accepted for 

publication 

9. Kaupužs, J., Melnik, R.V.N., Rimšāns, J. Scaling regimes and the singularity 

of specific heat in the 3D Ising model, Communications in Computational 

Physics, Vol. 14, No. 2, pp. 355-369 (2013), available online 12 Dec. 2012, 

doi:10.4208/cicp.240512.120912a 

10. Lindblom, J., Frishfelds, V., Lundström, T.S. Modeling Non-Isothermal 

Multiphase Transport in Porous Media using the Modified Picard 

Method.Transport in Porous Media, submitted. 

11. Ljung, A. L., Frishfelds, V., Lundström, T.S. & Marjavaara, D. 2012 : 

Modelling heat and mass transport in drying of a porous bed of iron ore 

pellets, Drying Technologies, 30 (7) , pp. 760-773.  

12. Guseynov, Sh.E., Kobasko, N.I., Andreyev, S.A., Rimshans, J.S., Kaupuzs, 

J., Morev, P., Zaiceva, N. (2012) Stable measurement of temperature errors 

during testing of quenchants by methods of the theory of ill-posed problems. – 

Proceedings of the 6th International Quenching and Control of Distortion 

Conference, Including the 4th International Distortion Engineering 

Conference, September 09-13, 2012, Chicago, USA, pp. 646-666 

13. Andreyev, S.,A., Guseynov, Sh.,E., Yunusov, S.,M., Labendik, V.,P. 

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), June 24-28, 2013, Dubrovnik, Croatia. 

14. Brics, M., Kaupužs, J., Mahnke, R. Scaling behavior of airplane boarding 

model. Phys. Rev. E, Vol. 87, 042117 (2013) 

15. Guseynov, Sharif, E., Drobyshev, Sergey, V. On one approach for solving of 

some class of multiobjective optimization problems with interval coefficients. 

The 5th International Conference On Modeling, Simulation And Applied 

Optimization.  

16. Guseynov, Sh.,E., Baranova, L.,V., Medvedev, A.,N. To the Problem of the 

Optimal Cargo Handling Management Process at the Large Transport Hubs. 

Iesniegts starptautiskās konferences orgkomitejā "The 1st International 

Conference on Mathematics, Statistics & Computer Engineering” (MSCE'13), 

June 24-28, 2013, Dubrovnik, Croatia. 

17. Guseynov, Sh.E., Medvedev, A.N., Baranova L.V. Mathematic Modelling Of 

The Optimal Cargo Handling Management Process At The Large Transport 

Hubs. 

18. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V. Construction of 2D 

mathematical model for filtration processes in layered system with 

aperiodically interleaved permeable and impermeable strata. esniegts 

starptautiskās konferences orgkomitejā "The 1st International ConferenceI on 

Mathematics, Statistics & Computer Engineering” (MSCE'13), June 24-28, 

2013, Dubrovnik, Croatia. 

19. Guseynov, Sharif, E. To The Problem Of The Optimal Cargo Handling 

Management Process At The Large Transport Hub.s Msce konferencē 

Dubrovinkā Horvātijā. 



20. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V. Some mathematical models 

for analysis, evaluation and prediction of environmental conditions. Part I 

21. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V. Some mathematical models 

for analysis, evaluation and prediction of environmental conditions. Part II 

22. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V. Construction of 2D 

mathematical model for filtration processes in layered system with 

aperiodically interleaved permeable and impermeable strata. 

23. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V., Bitlerjus, Liene, Laudobele, 

Laura, Rimshans, Janis, S. On one initial-boundary problem for convective 

diffusion equation with variable coefficients arising in chemical 

hydrodynamics. 

24. Guseynov, Sh.,E., Yunusov, S.,M., Andreyev, S.,A., Labendik, V.,P. 

Application of Tikhonov's Regularization Method for Stable Finding the 

Diagnostic Matrix of GTE with a priori Given Accuracy. Part II: Gas Path 

Analysis for Controlling the State of GTE Air Gas Channel with the Help of 

Tikhonov's Regularization Method. 

25. Guseynov, Sh.,E., Timoschenko, J.,V., Drobyshev, S.,V. Multicriteria 

problem for determining interval estimates of the controllable parameters to 

optimize the producton of biogas in the huosehold solid waste landfill and 

software development. Raksts starptautiskai konferencei “The International 

Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization" 

(ICMSAO’13) April 28-30, 2013, Hammamet, Tunisia. 

26. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V., Bitlerjus, Liene, Laudobele, 

Laura, Rimshans, Janis, S. On one initial-boundary problem for convective 

diffusion equation with variable coefficients arising in chemical 

hydrodynamics. 

27. Guseynov, Sh.,E., Yunusov, S.,M., Andreyev, S.,A., Labendik, V.,P. 

Application of Tikhonov's Regularization Method for Stable Finding the 

Diagnostic Matrix of GTE with a priori Given Accuracy. Part II: Gas Path 

Analysis for Controlling the State of GTE Air Gas Channel with the Help of 

Tikhonov's Regularization Method. 

28. Guseynov, Sh.,E., Timoschenko, J.,V., Drobyshev, S.,V. Multicriteria 

problem for determining interval estimates of the controllable parameters to 

optimize the producton of biogas in the huosehold solid waste landfill and 

software development. Raksts starptautiskai konferencei “The International 

Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization" 

(ICMSAO’13) April 28-30, 2013, Hammamet, Tunisia. 

29. Jansone, A., Zacs., L., Jakimov., K. An Approach to Information 

Technologies for Solving Mathematical Physics Problems. Tarek Sobh and 

Khaled Elleithy, editors. Emerging Trends in Computing, Informatics, 

Systems Sciences, and Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering, 

2013, Volume 151, 751-757,  DOI: 10.1007/978-1-4614-3558-7_64,  ISSN 

1876-1100, Springer New York. SCOPUS 

30. Jourak, Amir, Frishfelds, Vilnis, Lundström, T. Staffan, Herrmann, Inga, 

Hedström, Annelie: 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: MAR 2013  Times Cited: 2 (from Web of Science) 

31. Jourak, Amir, Frishfelds, Vilnis, Hellström, J. Gunnar I., Lundström, T. 

Staffan, Herrmann, Inga, Hedström, Annelie. Longitudinal Dispersion 



Coefficient: Effects of Particle-Size Distribution. Transport In Porous Media  

Volume: 99   Issue: 1   Pages: 1-16   DOI: 10.1007/s11242-013-0159-5   

Published: AUG 2013 Times Cited: 0 (from Web of Science) 

32. Jourak, A., Hellström, J.G.I., Lundström, T.S., Frishfelds, V. Numerical 

derivation of dispersion coefficients for flow through three-dimensional 

randomly packed beds of monodisperse spheres. AIChE Journal, Article in 

Press, 2013, Times Cited: 0 (from Scopus) 

33. Kaupužs, J., Melnik, R. V. N., Rimšāns, J. Scaling regimes and the 

singularity of specific heat in the 3D Ising model. Communications in 

Computational Physics, Vol. 14, No. 2, pp. 355-369 (2013) 

34. Lundström, T. S., Frishfelds, V. 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: JUL 2013 Times Cited: 0 (from Web of Science) 

35. Lundstrom, T. S., Hellstrom, J. Gunnar I., Frishfelds, Vilnis. 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: AUG 2013 Times Cited: 0 (from 

Web of Science) 

 

b) citās starptautiskās datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie 

zinātniskie raksti 

1. Tomsons, D., Tomsone, V., Alnis, A., Letinskis J. Support of self-directed 

learning in technology-enhanced learning environment. Starptautiskās 

konferences „ALTA 2012 - Open Educational Resources” rakstu krājumā, 

Kauņas Tehniskā universitāte, 27.12.2012 (pieņemts publicēšanai) 

2. Dobelis, Kārlis. Matemātisko kompetenču attīstība studiju programmā 

matemātika. Raksts XV rakstu krājumā "Sabiedrība un kultūra". Raksts 

iesniegts publicēšanai. 

3. Junusov, S., Labendik, V., Guseinov Š. Application of Tikhonov’s 

regularization method for stabule finding the diagnostic Matrix with a apriori 

given accuracy: gas path analysis for controlling the state of air gas channel. 

 

c) tēzes konferenču tēžu krājumos 

1. Briška, I., Ģingule, K., Kārkliņa, V., Kukuka, A. Компетентность 

будущих учителей математики. Tēzes starptautiskai konferencei 

Matemātikas kompetenču attīstība augstākās izglītības iestādēs, Jelgava: 2012. 

2. Kārkliņa, V. Developing the Learners’Skills in the History of Mathematics. 

Sabiedrība un kultūra: dilemmas un to risināšanas iespējas. Liepāja: Liepu, 

2013. 

3. Бришка, Инесe, Гингуле, Клавдия, Карклиня, Вайра, Кукука, Айя 
Kомпетентность будущих учителей математики. International 

Conference Mathematical Competence Developmentin Higher Education 

Institutions. Project: MATNET, LLIII -122, 14 December, 2012, LLU, 

Jelgava, p.1-6. 

 

 

 



d) populārzinātniskas publikācijas 

1. Kārkliņa, V. Dabas matemātika, Liepāja: SIA www.printgrafika.lv, 2012. 13 

lpp. 

2. Kārkliņa, V. Development trends of methodological system of teaching 

mathematics. Sabiedrība un kultūra: mainīgais un nemainīgais cikliskumā. 

Liepāja: Liepu, 2012. 

3. Biogāzes procesu matemātiskie modeļi un ieguves tehnoloģiju optimizācija. 

Dr.math. Jānis Rimšāns, Dr.math. Šarifs Guseinovs, Mg.sc.comp. Laimonis 

Začs, Diskusiju Forums, Izdevums Nr.7. Pētniecība, Inovācija, 

Uzņēmējdarbība, Finanses. 

4. Biogāzes procesu matemātiskie modeļi un ieguves tehnoloģiju optimizācija. 

Dr.math. Jānis Rimšāns, Dr.math. Šarifs Guseinovs, Mg.sc.comp. Laimonis 

Začs, Diskusiju Forums, Izdevums Nr.7. Pētniecība, Inovācija, 

Uzņēmējdarbība, Finanses. 
 

Referāti zinātniskajās konferencēs 2012./2013.gadā  
a) starptautiskas konferences/ kongresi ārzemēs 

1. Bobinska, T., Buike, M., Buikis, A., Cho, H.H. Stationary Heat Transfer in 

System with Double Wall and Double Fins. Proceedings of the 11
th

 WSEAS 

Int. Conf. on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO’12) 

and the 5
th

 WSEAS Int. Conf. on Materials Science (MATERIALS’12). Sliema, 

Malta, September 7-9, 2012, pp. 260-265. 

2. Jourak, A., Frishfelds, V., Hellstrom, J.G.I. and Lundstrom, T.S.: Derivation 

of dispersion coefficients in large random arrays of spheres and cylinders. 

Euromech Fluid Mechanics Conference, Rome 2012, September 9-13 

3. Ljung, A.-L., Lundstrom, T.S., Frishfelds, V.: Modelling forced convective 

drying of iron ore pellets. Euromech Fluid Mechanics Conference, Rome 

2012, September 9-13 

4. Lundstrom, T.S., Frishfelds, V.: Modelling particulate flow during 

composites manufacturing. Euromech Fluid Mechanics Conference, Rome 

2012, September 9-13 

5. Frishfelds, V., Hellström, G., Lundström S. Flow-induced deformations in 

porous systems of 2D or 3D particles. 5th International Conference on Porous 

Media, Prague, May 22 – 24, 2013 

6. Laimonis Z., „COMPLEXITY SCIENCE AND E-LEARNING” at the 

international conference „New Media for Active Learning in the Digital Age”, 

Šiauliai University, Šiauliai, Lithuania (Certificate No. 051-145, 7 June 2013, 

Šiauliai University, Vytauto str. 84, Šiauliai, Lithuania) 

 

b) starptautiskas konferences/ kongresi Latvijā 

1. Ieraga, I. HPC Simulations of 3D Parabolic Problem with Newton Boundary 

Conditions. Rīgas Tehniskās Universitātes organizētā konference 1st Baltic 

HPC & Cloud Computing Conference", Rīga, 10-11.09.2012.  

2. Dobelis, K. Matemātisko kompetenču attīstība studiju programmā 

„Matemātika”. Referāts 16.starptautiskā zinātniskā konferencē Sabiedrība un 

kultūra: Dilemmas un to risināšana. 2013.g. 23.maijā 

3. Kārkliņa, V. Developing the Learners’ Skills in the History of Mathematics. 

16. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: dilemmas un to 

risināšanas iespējas. Liepāja: 23.- 24.05.2013. 



4. Kārkliņa, V. Project Based Learning. 14th International ConferenceTeaching 

mathematics: retrospective and perspectives. Jelgava, 9.- 11.05.2013. 

5. Začs L., Žigunovs M., „High Performance Computing Technologies to 

Resolve Absorption Equation Type Problems” at the “The First International 

Conference on High Performance Computing and Mathematical Modelling”, 

Liepaja University, Liepaja, Latvia (Certificate of Attendance, April 05-06, 

2013, Liepaja University, Liepaja, Latvia) 

 

c) Uzstāšanās populārzinātniskās konferencēs, zinātnes popularizēšanas pasākumos 

1. Briška, I., Ģingule, K., Kārkliņa, V., Kukuka, A. Matemātikas skolotāju 

kompetences. Компетентность будущих учителей математики. Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Matemātikas katedras rīkotā starptautiski 

zinātniskā konference Matemātikas kompetenču attīstība augstākās izglītības 

iestādēs, Jelgava,14.12.2012. 

2. Skadiņa, I. Latviešu valoda digitālajā laikmetā: valodu tehnoloģiju atbalsts. 

Language, Technologies and the Future of Europe. International conference. 

September 21, 2012. Riga, Latvia 

3. Kārkliņa, V. 2 Jauno zinātnieku skolas nodarbību vadīšana, Zinātnes nakts 

nodarbību vadīšana, Liepu matemātikas olimpiādes uzdevumu sagatavošana 

un vadīšana, semināru vadīšana Liepājas matemātikas skolotāju apvienībai, 

izstādes „Ģeometrijai 6000” koncepcijas izstrāde un realizācijas vadīšana. 
 

Fakultātes 2013.gadā rīkotās konferences/ zinātniskie semināri  
 

1. Fakultāte kopā ar MZITI 2013.gada 5.-6. aprīlī organizēja 1.starptautisko 

konferenci  „High Performance Computing and Mathematical Modelling”. 

 

2. „Augstas veikstspējas tehnoloģijas attīstības tendences”, 11.10.2013, Liepājas 

Universitāte, MZITI. Īss ieskats par HPC un paralēlās programmēšanas 

attīstības tendencēm pasaulē un Liepājas Universitātē. Jaunu tehnoloģiju 

izmantošanas iespējas (GPGPU skaitļošana) zinātniskos pētījumos. 

 

3. Seminārs „Dabas matemātika”, Dr.paed.V.Kārkliņa 

 

Fakultātes personālam piešķirtie apbalvojumi par pētniecības darbu   
  

1. Liepājas domes Gada balva zinātnē – Dr.phys. J.Kaupužs 

2. LiepU Atzinības raksts Dr.paed. V. Kārkliņa. Ekspozīcijas „Ģeometrijai – 6000” 

izveide 
 

Starptautiskās sadarbības partneri 

 

ERASMUS lektoru apmaiņas braucienā uz Matej Bel University, Slovakia ir izveidoti 

kontakti un sadarbības plāni saistībā ar augstas veiktspējas tehnoloģijām un 

paralēliem aprēķiniem. Kopā ar kolēģiem (Patriks Morevs, Maksims Žigunovs un 

Laimonis Začs) ir plānots veidot vasaras skolu HPC un dažādu matemātisko modeļu 

un algoritmu apmācības kursā kopā ar slovāku kolēģiem. 
 

Studentu pētnieciskās darbības sasniegumi:  



1. Skatīt publikāciju - Liene Bitlerjus, Laura Ļaudobele, LiepU 3.Bmat studentes 

(vad. J.Rimšāns). 

2. Laimonis Začs. Zinātniska raksta sagatavošana „Augstas veiktspējas skaitļošanas 

un datu paralēlās apstrādes tehnoloģiju pielietojumi biogāzes ieguves procesu 

optimizācijā”, LiepU Studentu zinātnisko rakstu 9. laidiens, Liepājas Universitāte, 

Liepāja 

3. Pasākuma „Zinātnes nakts 2012” organizēšana 

4. Zinātnes un radošuma nedēļa - 2013. Studentu un maģistrantu zinātniskā 

konference. Referāti fizikas un matemātikas zinātņu jomā 8.tabulā. 

8.tabula 

Referāti fizikas un matemātikas zinātņu jomā 

Nr. 

p.k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 

Studiju 

programma 
Referāta temats 

Zinātniskais 

vadītājs 

Izstāde Ģeometrija - 6000  aktu zālē 

1.  Dita Olbačevska 3.Bmat Racionālie skaitļi 
Vaira Kārkliņa, 

Dr.paed. 

2.  Krista Upesjure 3.Bmat Pirmskaitļi un to īpašības 
Vaira Kārkliņa, 

Dr.paed. 

3.  Linda Zeltiņa 3.Bmat Otrās kārtas virsmas 

Klavdija 

Ģingule, 

Dr.paed. 

4.  Liene Juzupe 3.Bmat Otrās kārtas līnijas 
Aija Kukuka, 

Mg.paed. 

5.  Liene Bitlerjus 3.Bmat 
Parciāldiferenciālvienādojumu 

diferenču shēma 

Jānis Rimšāns, 

Dr.math. 

6.  Jeļena Baziļuka 2.PMviskM 

Formālisma cēloņi un to 

novēršana skolas matemātikas 

kursā 

Vaira Kārkliņa, 

Dr.paed. 

 

 
14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, 

profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu 

īstenošanā 
 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīti DIF mācībspēki, MZIT, Informāciju 

tehnoloģiju servisa (ITS) laboratorija, RTU Liepājas filiāles docētāji, kā arī atsevišķi 

pieaicināti vieslektori. 

DIF 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 (skatīt 9.tabulā). 



9.tabula 

Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” 
īstenošanā iesaistīto struktūrvienību raksturojums 

 

Struktūrvienība Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Dabas un 

inženierzinātņu 

fakultātes 

dekanāts 

Dekāne Studiju procesa pārvaldībā: organizē 

licencēšanas un akreditācijas dokumentu 

sagatavošanu, organizē studiju plānu, t.sk. 

ikgadējo, izstrādi, organizē atbilstošo studiju 

kursu izstrādi un pilnveidi, koordinē studiju 

kursu saturu un apjoma savietojamību, pārrauga 

studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumu 

sagatavošanu, izvērtē iesniegumus par gala 

darbiem sadarbībā ar programmu direktoriem, 

pārraudzīt gala pārbaudījumu un izlaidumu 

organizēšanu, pārrauga prakšu organizēšanas un 

izvērtēšanas procesu, seko nodarbību norisei 

fakultātē, kontrolē studējošo akadēmisko 

saistību izpildi. 

Personāla pārvaldībā: plāno un koordinē 

akadēmiskā personāla slodzes; organizēt  darba 

līgumu slēgšanu ar mācībspēkiem; organizē 

mācībspēku novērtēšanu, apkopot rezultātus, 

organizē mācībspēku sanāksmes ne retāk kā reizi 

mēnesī; informēt mācībspēkus par procesiem un 

darbībām, kas noris augstskolā; 

Zinātnes pārvaldībā: pārrauga fakultātes doktora 

studiju programmu darbību un kvalitāti, pārrauga 

un koordinēt  atbilstošās jomas mācībspēku 

zinātniskās kvalifikācijas pilnveidi, sadarbībā ar 

zinātnes nozaru (apakšnozaru) vadītājiem 

pārrauga mācībspēku zinātniski pētniecisko  

darbību; pārrauga un koordinē  fakultātes 

piedalīšanos zinātnisko un lietišķo pētījumu 

projektos; koordinē zinātnisko konferenču un 

semināru plānošanu un sagatavošanu; koordinē 

zinātnisko un mācību iespieddarbu plānošanu, 

analizēt plāna izpildi, pārrauga un koordinē 

atbilstošās jomas studentu zinātnisko darbību, 

koordinē populārzinātniskos pasākumus 

fakultātē ( atbilstošā jomā), nodrošina studējošo 

informēšanu par studiju procesa 

organizatoriskajiem jautājumiem, sadarbojas ar 

akadēmisko grupu vecākiem; 

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 pilna un nepilna laika studiju programmā 

studējošo lietvedību. līgumu grozījumu, 

rīkojumu sagatavošanu, komunikāciju ar 

studējošajiem u.c. 

Sekretāre Informatīvi sadarbojas (izmaiņas nodarbību 

sarakstā) ar studentiem un mācībspēkiem, tai 

skaitā ar pieaicinātiem mācībspēkiem. 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. Izpilda 

prodekānes izvirzītos uzdevumus, kas saistīti ar 

programmas realizāciju. 

Matemātikas 

zinātņu un 

informācijas 

tehnoloģiju 

institūts (MZITI)  

Institūta 

direktors 

Studentu iespēju veikt zinātniski pētniecisko 

darbību 

LiepU Studiju 

daļa 

Plānotāja 

Studiju 

lietvedes 

Izstrādā nodarbību plānojumu.  

Nodrošina studiju programmu ievadi LAIS 

sistēmā, studējošo lietvedību, sekmju 

uzskaitījumu, izziņu sagatavošanu. 

ITS laboratorija Laboratorijas 

vadītājs 

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT 

infrastruktūras pieejamību studiju procesā 

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 

 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un 

konkrētu studiju programmu īstenošanā. 
 

DIF datortehnikas un informācijas sistēmu inženieri sagatavo datortehniku un 

nodrošina IT infrastruktūras pieejamību studiju procesā.  

LiepU fizikas laboratorija nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 

darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru (skat. 10.tabulu). Atsevišķus laboratorijas 

darbus un tehnisko priekšmetu lekcijas paredzēts veikt RTU Liepājas filiāles un 

Liepājas Valsts Tehnikuma Mehatronikas, Elektronikas un elektrotehnikas, CNC 

mašīnu un CAD/CAM laboratorijās.  

 



10.tabula 

Studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” 

īstenošanā iesaistīto mācību palīgpersonāla raksturojums 

 

Mācību palīgpersonāls Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Datortehnikas un informācijas 

sistēmu inženieri 

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT 

infrastruktūras pieejamību studiju procesā. 

Fizikas laboratorija laborants Sagatavo fizikas laboratorijas aparatūru un 

konsultē studentus darbam ar to. 

 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem 
 

Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 
 

DIF sadarbojās ar Liepājas Izglītības pārvaldi, organizējot skolēniem fizikas un 

matemātikas olimpiādes; mācībspēki sadarbībā ar studentiem izstrādāja uzdevumus 

skolu fizikas olimpiādēm. 

Tika organizēti semināri matemātikas skolotājiem, skolēni apmeklēja DIF 

organizēto tematisko izstādi „Ģeometrija 6000”, mācībspēki piedalījās skolēnu 

konsultēšanā, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus. Mācībspēki piedalījās arī 

zinātniski pētniecisko darbu  vērtēšanā. 

 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 

LiepU studiju virziena programmām ir sadarbība ar Daugavpils Universitāti, 

Rīgas Tehniskās Universitātes Tehniskās Fizikas institūtu un Tālmācības centra 

mācību spēkiem, Latvijas Universitātes Vispārīgās matemātikas katedras mācību 

spēkiem, Ventspils augstskolu. 

 
 

Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti 

 

2012./2013. studiju gadā studiju virzienā studenti nav studējuši ārvalstīs. 

 

Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

 

2012./2013. studiju gadā studiju virzienā nav studējuši ārvalstu studenti. 

 



 

17. Secinājumi (par studiju virziena attīstības plāniem) 

 
 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). 

 Veiksmīgi turpināt sadarbību ar Liepājas pilsētas un rajona skolām un pilsētas 

un rajona matemātikas un fizikas skolotāju metodiskajām apvienībām, proti: 

o turpināt organizēt pilsētas un rajona skolēnu olimpiādes matemātikā un 

fizikā divas reizes studiju gadā – rudens un pavasara semestrī. 

(Olimpiāžu dalībnieku skaits ir pāri par 300 skolēniem.) 

o turpināt Jauno zinātnieku skolas darbību 

o turpināt mācību spēku iesaistīšanu skolotāju kvalifikācijas celšanā 

(kursi, semināri utt.) 

 Pašnovērtējuma periodā konstatēti trūkumi un nepilnības:  
o mazs studentu skaits programmās, 

o nerealizējas programmas studentu un mācībspēku mobilitāte Eiropas 

Savienības finansētajos projektos.  

 
 




