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1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to 

saistība ar augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” kopīgais mērķis ir nodrošināt 

studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko un profesionālo izglītību 

informācijas tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, 

datorvadības un datorzinātnes virziena programmās, t.sk., starpdisciplinārās studiju 

programmās, radot iespēju sagatavoties patstāvīgai, radošai, starpdisciplināra rakstura 

pētnieciskajai  un profesionālajai darbībai.   

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” programmas īsteno LiepU Dabas un 

sociālo fakultāte (DSZF). Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar DSZF un 

LiepU stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018) un LiepU attīstības stratēģisko 

virzienu vadlīnijas 2011.–2012. gadam
1
, 

- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2010–2016)
2
,  

- Dabas un sociālo zinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2011–2015).  

Studiju virziena līdzšinējā stratēģiskā attīstība ir pamatota LiepU rīcības plānā 

studiju programmu pilnveides un attīstības īstenošanai 2011./2012. un 2012./2013. 

studiju gadā, LiepU pašnovērtējuma ziņojumos
3
 un DSZF pilnveides plānā 

2012./2013. studiju gadam
4
.  

Atbilstoši darba tirgus prasībām un jaunākajām tendencēm Latvijas un Eiropas 

augstākās izglītības telpā, ir izstrādātas un licencētas divas profesionālā bakalaura 

studiju programmas: „Informācijas tehnoloģija” (licencēta 2012.gada 30.maijā, 

licences Nr. 04043-68) un „Mehatronika” (licencēta 2013.gada 9.maijā, licences Nr. 
04043-69). 

No 2012./2013. studiju gada virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, 

elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” tiek piedāvātas 3 studiju 

programmas angļu valodā: divas bakalaura līmenī - „Datorzinātnes” un „Informācijas 

tehnoloģija”, vienu maģistra līmenī – „Informācijas tehnoloģija”.  

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais 

novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa  

Virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 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.–2012.gadam (MK 2010.gada 5. augusta rīkojums nr. 458), 

                                                 
1
 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 

2
 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 

3
 http://www.liepu.lv/lv/667/liepu-pasnovertejuma-zinojumi 

4
http://www.liepu.lv/uploads/files/DSZFpashnoveerteejuma%20zinojums%20par%202011._2012.%20

st.%20gadu.pdf 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3453
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3453
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- 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 priekšlikumi 

kvalitātes paaugstināšanai” programmu novērtēšanas kritēriji. 

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

20.decembris)
5
 

 

Virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” programmas ir veidotas,  reaģējot uz 

dinamiskajām pārmaiņām ekonomiskajā situācijā un darba tirgū saistībā ar IKT un 

inženierzinātnes speciālistu nepieciešamību.  

3. Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena attīstības plāns fiksēts  DSZF pilnveides plānā 2012./2013. 

studiju gadam
6
,  Dabas un sociālo zinātņu fakultātes attīstības stratēģijā 2011.–2015. 

(apstiprināta 2011.12.19.) un studiju programmu attīstības plānos.  

Balstoties uz iepriekšējās stratēģijas izpildes novērtējumu, augstākās izglītības 

politikas aktualitātēm un DSZF darbinieku priekšlikumu analīzi par aktuālajām 

problēmām, noteicošajiem darbības virzieniem un to priekšnoteikumiem,  kā DSZF  

darbības prioritārie virzieni ir noteikti: 

1. Kvalificēta akadēmiskā personāla izaugsmes nodrošināšana. 

2. Zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana. 

3. Studiju programmu kvalitātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu 

veidošana. 

4. Sabiedrisko attiecību un mārketinga mērķtiecīga īstenošana. 

Atbilstoši katrai izvirzītajai fakultātes darbības prioritātei, ir noteikts 

sasniedzamais mērķis un veicamie uzdevumi studiju virzienam „Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne”  (skatīt 1.tabulu). 

                                                 
5
http://www.nap.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_Saeim%C4%81_apstiprin%

C4%81ts.pdf 
6
http://www.liepu.lv/uploads/files/DSZFpashnoveerteejuma%20zinojums%20par%202011._2012.%20

st.%20gadu.pdf 
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1.tabula 
Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  

attīstības plāns 2013.-2018. gadam 

Darbības 

prioritārie 

virziens 

Uzdevumi 

 

Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildes 

termiņš 
Sagaidāmais rezultāts 

1. Kvalificēta akadēmiskā personāla izaugsmes nodrošināšana  

Mērķis:  

Stabilizēt un līdzsvarot akadēmiskā personāla kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, iespēju robežās atbalstot zinātniskās darbības veikšanu (t.sk. 

rezultatīvas studijas doktorantūrā), kvalifikācijas celšanu, profesionāļu piesaisti un attīstot  iekšējās  korporatīvās attiecības. 

 1. Izvērtēt pamatdarbā strādājošo  un pieaicināto docētāju 

noslodzi, izstrādāt rīcības programmu pamatdarbā 

strādājošo docētāju nodarbinātības veicināšanai. 

Dekāns 

 

 

2014.gads 

 

 

2016.gads 

Rīcības programma pamatdarbā 

strādājošo docētāju nodarbinātības 

veicināšanai. 

Pamatdarbā strādājošo docētāju 

skaits palielinājies par 3-5. 

2. Nodrošināt ārzemju vieslektoru līdzdalību katrā studija 

programmā reizi gadā vismaz 2 KRP apjomā. 

 

Dekāns sadarbībā 

ar studiju 

programmas 

direktoru 

 

Katru gadu 

Vieslektoru līdzdalība katrā studiju 

programmā reizi gadā vismaz 2 

KRP apjomā. 

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. 

Dekāns 

 

Līdz 

2018.gadam 

 

Pamatdarbā strādājošo docētāju 

skaits ar doktora grādu palielinājies 

par 3-4. 

 



6 

 

2. Atbalsta sistēmas pilnveidei izmantot projektu īstenošanas 

pieredzi un atbilstošu finanšu piesaistes praksi. 

Dekāns 

Institūtu direktors 

Līdz 

2018.gadam 

 

Ir realizēti 2-3 ESF/ERAF u.c. 

projektus 

3. Stiprināt akadēmiskās sadarbības praksi ar Latvijas un 

ārvalstu akadēmiskās pētniecības institūcijām. 

Dekāns 

Institūtu direktors 

Līdz 

2018.gadam 

Sadarbības tīkls papildināts ar 

diviem Latvijas un diviem ārvalstu 

pētniecības institūtiem 

datorzinātnes, informācijas 

tehnoloģiju, inženierzinātņu un 

atjaunojamo energoresursu jomā. 

4. Iniciēt starptautiski recenzēta zinātniskā žurnāla izdošanu, 

kas pavērtu plašākas publicēšanās iespējas. 

Dekāns 

Institūtu direktors 

Līdz 

2018.gadam 

Izveidots žurnāls matemātiskās 

modelēšanas un augstas 

veiktspējas skaitļošanas jomā 

3. Studiju programmu kvalitātes 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 dabas un inženierzinātņu jomās. 

Dekāns sadarbībā 

ar studiju 

programmas 

direktoriem 

Pastāvīgi Pilnveidotas studiju programmas 

atbilstoši augstākās izglītības 

kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

 

2. Izstrādāt jaunas studiju programmas dabas un 

inženierzinātņu jomā. 

Dekāns sadarbībā 

ar studiju 

programmas 

direktoriem 

2014.gads  

 

2015.gads 

Maģistra studiju programmas 

„Adaptronika” 

Doktora studiju programma 

„Datorzinātnes” 

3. Izveidot informācijas tehnoloģiju studiju kursu moduļus 

iekļaušanai sociālo zinātņu studiju programmās. 

Dekāns sadarbībā 

ar studiju 

programmas 

direktoriem 

Līdz 

2016.gadam 

Ir izveidoti informācijas 

tehnoloģiju studiju kursu moduļi 

un iekļauti sociālo zinātņu studiju 

programmās. 
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4. Izveidot vienotus vispārizglītojošus studiju kursu moduļus 

profesionālajām studiju programmām, iekļaujot sociālo 

zinātņu un informācijas tehnoloģiju kursus. 

Dekāns sadarbībā 

ar studiju 

programmas 

direktoriem 

Līdz 

2016.gadam 

Ir izveidoti vispārizglītojoši studiju 

kursu moduļi un iekļauti 

profesionālajās studiju 

programmās. 

 

5. Veikt pasākumus ārvalstu studentu piesaistei. Dekāns sadarbībā 

ar studiju 

programmas 

direktoriem un 

Ārējo sakaru daļu 

Līdz 

2017.gadam 

Ārvalstu studentu skaits bakalaura 

studiju programmās ir sasniedzis 

60 studentus, maģistra studiju 

programmās- 30 

 

6. Pilnveidot studiju procesa materiāli tehnisko 

nodrošinājumu. 

Dekāns sadarbībā 

ar studiju 

programmas 

direktoru 

Līdz 

2016.gadam 

Visu 

periodu 

Pilnveidotas fizikas un 

prototipēšanas laboratorijas.  

Regulāri atjaunota datortehnika 

4. Fakultātes sabiedrisko attiecību un mārketinga mērķtiecīga īstenošana 

Mērķis:  

Pozicionēt DSZF studiju programmas kā konkurētspējīgas Latvijas un ārvalstu līmenī pēc izglītības kvalitātes, informējot sabiedrību par apgūstamo 

studiju programmu iespējām un priekšrocībām un veidojot  piederības sajūtu un lojalitāti LiepU studentos, absolventos un darbiniekos. 

 Iesaistīt studentus, absolventus un darbiniekus sabiedrisko 

attiecību un mārketinga aktivitātēs – iesaistīt studentus 

dažādos pilsētas, novada vai valsts līmeņa pasākumos un 

konkursos, kuros iespējams reklamēt izvēlēto studiju 

virziena programmas; dažādot reflektantu piesaistes 

pasākumus, aptverot ne tikai Kurzemi, bet arī citus 

novadus; veidot dialogu un partnerību ar sociālajiem 

partneriem. 

Dekāns sadarbībā 

ar studiju 

programmas 

direktoriem 

 Uzturēti kontakti ar absolventiem 

un iesaistīti mārketinga aktivitātēs. 

Izveidota regulāra sadarbība ar 

darba devējiem iesaistot tos studiju 

programmu pilnveidē 
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Studiju virziena attīstības plāna realizācijas iespējamie projekti finansējuma 

piesaistei: 

- Eiropas Struktūrfondu (ESF un ERAF) projekti
7
: 

• Nacionālo reformu programma stratēģijas  

"ES2020" īstenošanai
8
, 

• Nacionālās attīstības plāns 2014-2020
9
 

- BIRTI – Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju centrs
10

 

- Eiropas Mazo valstu universitāšu asociācija –  

ES projektu lobija instruments 

- EEZ un Norvēģijas finanšu instruments
11

 

- Latvijas-Baltkrievijas sadarbības programma
12

 

- Francijas - Latvijas sadarbības programma OSMOZE
13

 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam 

Darba devēju viedoklis iepriekšējā periodā (kopš 2009.gada) izzināts, 

sagatavojot studiju programmas akreditācijai. Pārskata periodā saņemtas pozitīvas 

darba devēju atsauksmes par bakalaura programmu „Datorzinātnes” un maģistra 

programmu „Informācijas tehnoloģija”. Darba devēji izrādīja atsaucību un aktīvi 

iesaistījās arī diskusijās ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības 

studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” virzienu 

vērtēšanas ekspertu komisijām, atzīstot LiepU virziena „Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 

programmu konkurētspēju un absolventu izredzes iesaistīties darba tirgū.  

Arī LiepU prakšu vietu/darba devēju veiktā aptauja, laika posmā no 20.06.2011-

11.07.2011, norāda, ka bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” un profesionālā 

maģistratūras studiju programma „Informācijas tehnoloģija” studentu kopējais 

profesionālais sagatavotības līmenis ir ļoti labs. Kā ieteikums studiju programmu 

pilnveidei norādīts, ka studiju procesā būtu vairāk jāiekļauj aktuālus jautājumus un 

problēmas. Teorētiskās zināšanas darba devēji norāda kā labas un apmierinošas.  

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs veica aptauju LUA projekta 

„Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā” 2006. – 2011.gada LU, RTU, 

LLU, RSU, DU, LiepU absolventu aptauja (2011.gada novembris – decembris)
14

 

ietvaros. Lai gan aptaujas rezultāti atspoguļo visu LiepU studiju programmu 

absolventu viedokli, tos var izmantot analīzē par virzienu „Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 

programmas absolventiem.  Aptaujas rezultāti parāda, ka visatzinīgāko un visaugstāko 

                                                 
7
 http://esfondi.lv/page.php?id=1149 

8
 http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm 

9
 http://nap.lv/ 

10
 http://birti.eu/lv/ 

11
 http://izm.izm.gov.lv/starptautiska-sadarbiba/EEZ/9275.html 

12
 http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=142&Itemid=235 

13
 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/starpt-sadarbiba/7308.html 

14
 LUA (2011) Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. 2006. – 2011. gada LU, RTU, LLU, 

RSU, DU, LiepU absolventu aptauja. Latvijas Universitāšu asociācija; Tirgus un sabiedriskās domas 

pētījumu centrs SDKS, Rīga. 
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vērtējumu apgalvojumiem "Iegūtā izglītība ir pietiekami sagatavojusi mani darbam 

ieņemamajā amatā" un "Iegūtā izglītība ir praktiski pielietojama" ir devuši Liepājas 

Universitātes absolventi. Augstu novērtējumu Liepājas Universitāte ir ieguvusi arī 

sadaļā par studiju procesā iegūtajām zināšanām un prasmēm. Summējot kritērijus, 

Liepājas Universitāte ir ierindojusies trešajā vietā. Liepājas Universitāte ir 

ierindojusies trešajā vietā arī sadaļā "Iegūtās augstākās izglītības novērtējums 

kopumā".  

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

Analizējot Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” virziena 

izvērtēšanas materiālus par studiju virzienu „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, 

elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  un gatavojot virziena 

attīstības plānus, tika apzinātas virziena stiprās un vājās puses, iespējas un draudi 

(skat.2.tabulu). 

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

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 

 Ārvalstu studenti 

 Materiāli tehniskā bāze 

 Docētāju un studentu iesaiste projektos 

 Specialitātes ir vajadzīgas 

 Programmas atbilstība 

rekomendācijām un atbilstošām ES 

programmām 

 Motivēti studenti 

 Darba devēju aktīva iesaiste mācību 

procesā (vieslekcijas, mērķstipendijas) 

 Plaša e-kursu izvēle nodrošina 

individuālu mācību kursu materiāla 

apguvi un komunikāciju ar 

pasniedzējiem 

 Moderns programmu, komunikāciju, 

programmatūras un auditoriju 

tehniskais nodrošinājums garantē 

studiju programmu kvalitatīvu 

realizāciju 

 Iespēja strādāt ESF, ERAF, ES 

7.Ietvara programmu u.c. pētniecības 

projektos  

 Darba tirgū studenti ir ļoti pieprasīti, 

daudzi studenti vienlaicīgi ar studijām 

strādā, kas paildzina vidējo studiju 

laiku 

 Salīdzinoši liels eksmatrikulēto 

studentu īpatsvars 

 Maza pārstāvniecība LiepU 

lēmējinstitūcijās 

 Nepietiekama studentu apmaiņa ar 

ārzemju universitātēm 

 Nepietiekama docētāju stažēšanās 

ārzemju universitātēs un vieslektoru 

piesaiste 

 Nepietiekama starptautiskā sadarbība 

 

Iespējas Draudi 

no ārējās pasaules (ārējie faktori) 

 Būtiska ārvalstu studentu skaita 

palielināšana 

 Starpnozaru projekti u.c. aktivitātes, 

kas veicinātu jomas studentu ciešāku 

 Strādājošie studenti un nespēja 

savienot darbu ar studijām (g.k. pēdējā 

kursā) 

 Daļai no docētājiem mazinās tiešā 
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iesaisti LiepU dzīvē (Senāts u.c. 

lēmējinstitūcijas) 

 Par mācībspēkiem ir pieņemti daudzi 

jauni perspektīvi speciālisti, kuru 

tālākā izaugsme lielā mērā noteiks 

studiju virziena nākotni 

 ESF stipendijas 

maģistriem/doktorantiem var sniegt 

nepieciešamo finansu atbalstu 

maģistra/promocijas darba izstrādei  

 Ir iespējas attīstīt starptautisko 

sadarbību, izmantojot jau esošos 

kontaktus 

 Pieaug interese par bakalaura, 

maģistra un doktora studijām no 

ārzemju studentu puses 

 Sadarbība ar darba devējiem mācību 

procesa sasaistei ar darba devēja 

vajadzībām 

saistība ar industriju, t.i. kaut daļēja 

slodze IKT uzņēmumos. Var veidoties 

atrautība starp teoriju un reālo dzīvi 

 Latvijā ir daudz programmu, kas 

gatavo speciālistus datorikas jomā 

 Demogrāfiskā stāvokļa dēļ strauji 

samazināsies studentu skaits Latvijā, 

kas nozīmē vai nu studējošo skaita 

samazināšanu ar attiecīgu finansējuma 

samazinājumu vai arī studentu spējas 

un sagatavotība vēl vairāk atšķirsies, 

kas prasīs pārkārtot programmas un 

mācīšanās veidus 

 Demogrāfiskā lejupslīde var samazināt 

studējošo skaitu 

 Valsts budžeta finansējuma 

samazinājums 

 Finansējuma trūkums un valsts vājais 

vispārējais ekonomiskais stāvoklis 

 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 

 

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 DSZF Domes sēdēs 

un mācībspēku sanāksmēs;  

4) DSZF prodekānes 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. 
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7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais 

nodrošinājums 

LiepU infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir laba – DSZF ēkā 

Kr.Valdemāra ielā 4 iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas izmantot audio, video 

un projekcijas aparatūru, interaktīvās tāfeles, kā arī datorklasēs un fizikas laboratorijā 

uzstādīto datortehniku un mēraparatūru. Visā studiju korpusā nodrošināts bezvadu 

interneta pieslēgums, kas ļauj studentiem patstāvīgajiem darbiem izmantot arī savus 

personīgos portatīvos datorus. Uzstādītā videokonferenču aparatūra nodrošina iespējas 

iesaistīt vieslektorus studiju programmas īstenošanā attālinātā formā. 

Bez tam studentiem ir iespējas 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 nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā ar plašu 

grāmatu, laikrakstu, literatūras, mākslas un kultūras žurnālu klāstu, un datorlasītavā, ir 

iespējams izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un 

elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā ALISE. 

Bibliotēka abonē datu bāzes 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.  

Dabas un sociālo zinātņu fakultātē pieejami atbilstošā profila nepublicētie 

studentu studiju darbi – bakalaura darbi datorzinātnēs, matemātikā un fizikā, 

diplomprojekti un maģistra darbi informācijas tehnoloģijā, maģistra darbi 

matemātikas un informātikas didaktikā. Kr.Valdemāra ielas 4 ēkas mācību kabinetos 

un laboratorijā studentiem pieejama specializētā literatūra matemātikā, datorzinātnēs, 

informācijas tehnoloģijās, fizikā un 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 inženiertehnisko priekšmetu laboratorijas iekārtotas 

pietiekamā līmenī, lai apgūtu studiju programmas kursus, taču nepieciešami 

uzlabojumi, lai izveidotu pilnvērtīgu mehatronikas laboratoriju. 

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  ir 

iekļautas 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). 

DSZF attīstības finansējuma izlietojuma regulāra pārskatīšana notiek Fakultātes 

domes un virziena mācībspēku sēdēs. 
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8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju 

virziena ietvaros 

LiepU „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” virziena programmām ir nostiprinājusies sadarbība ar 

Rīgas Tehnisko Universitāti (kopīga doktorantūras programma, 2013.gada 21.maijā 

noslēgts Sadarbības līgums) un Liepājas Valsts tehnikumu (Sadarbības līgums 

noslēgts 2012.gada 28.septembrī). Savukārt ar  Darmštates Tehnisko Universitāti 

(Vācija) ir izveidota sadarbība par bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 

pilnveidi un maģistra studiju programmas „Adaptronika” izveidi. Ir uzsākta sadarbība 

ar Ventspils augstskolu par doktora studiju programmas „Datorzinātnes” izveidi. 

Pētnieciskā sadarbība ir izveidota ar Fizikālās enerģētikas institūtu atjaunojamo 

energoresursu jomā, nostiprinājusies sadarbība ar Matej Bel Universitāti (Slovākija) 

un Elblongas Augstskolu (Polija) datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju jomā, 

Stavangeras Universitāti (Norvēģija), Šauļu Universitāti (Lietuva), Tamperas Lietišķo 

zinātņu Universitāti (Somija), Ondukuz Mayis Universitāte (Turcija), savukārt ar 

Darmštates Tehnisko Universitāti (Vācija) inženierzinātņu jomā.  

ERASMUS projekta docētāju mobilitātes ietvaros Dr.sc.comp. A.Jansone 

vieslekcijas informācijas tehnoloģiju un datorzinātņu jomā pasniedza Elblongas 

Augstskolā (Polija,2010.g.), Šauļu Universitātē (Lietuva, 2011.g.), Matej Bel 

Universitātē (Slovākija, 2013.g.), Stavangeras Universitātē (Norvēģija,2013.g.), 

darbinieku mobilitātes ietvaros Mg.sc.comp. Dz. Tomsons iepazinās ar Tamperes 

Lietišķo zinātņu Universitātes (Somija, 2012.g.) studiju programmām informācijas 

tehnoloģiju un datorzinātņu jomā.  

Savukārt ERASMUS projekta docētāju mobilitātes ietvaros vieslekcijas LiepU 

studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” studiju programmu studentiem 

pasniedza trīs docētāji no Matej Bel Universitātes (Slovākija, 2012.g.) un docētājs no 

Ondukuz Mayis Universitātes (Turcija, 2013.g.).  
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9. Studiju programmu uzskaitījums 

3.tabula 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  

studiju programmu uzskaitījums 

Studiju programmas 

nosaukums 

Apjoms 

kredīt-

punktos 

Studiju veids 
Iegūstamais grāds 

(akadēmiskais/ 

profesionālais ) 

Akreditācija/ 

licenzēšana 
Novērtēšanas grupa 

Datorzinātnes (43481) 

120/128* 

KRP 

 

Pilna laika klātienes 

bakalaura studijas,  

3 gadi;  

Studiju valoda: LV, EN 

Dabaszinātņu bakalaura 

datorzinātnēs akadēmiskais 

grāds 

Akreditēta: 

2007.03.07. 
I grupa 

Informācijas 

tehnoloģija  

(42481) 

160/168* 

KRP 

Pilna laika klātienes 

bakalaura studijas,  

4 gadi;  

Studiju valoda: LV, EN 

Profesionālais bakalaura 

grāds Informācijas 

tehnoloģijā; 

Iegūstamā kvalifikācija: 

Programmēšanas inženieris 

vai elektroniskās 

komercijas speciālists 

Licencēta: 

2012.05.30. 
Nav vērtēta ESF 

projekta ietvaros 

Mehatronika (42523) 160 KRP 

Pilna laika klātienes 

bakalaura studijas,  

4 gadi;  

Studiju valoda: LV 

Profesionālais bakalaura 

grāds mehatronikā; 

Iegūstamā kvalifikācija: 

Inženieris mehatronikā 

Licencēta 2013.05.09 
Nav vērtēta ESF 

projekta ietvaros 

Informācijas 

tehnoloģija  

100/108* 

KRP  Pilna laika klātienes 
Profesionālais maģistra 

grāds informācijas 

Akreditēta: 

2008.11.26. 
I grupa 



14 

 

Studiju programmas 

nosaukums 

Apjoms 

kredīt-

punktos 

Studiju veids 
Iegūstamais grāds 

(akadēmiskais/ 

profesionālais ) 

Akreditācija/ 

licenzēšana 
Novērtēšanas grupa 

(47481) vai  

120/128* 

KRP 

maģistra studijas,  

2 gadi un 6 mēneši  

vai 3 gadi;  

Studiju valoda: LV, EN 

tehnoloģijā; 

Iegūstamā kvalifikācija:  

programmēšanas inženieris 

vai informācijas 

tehnoloģijas projekta 

vadītājs 

E-studiju tehnoloģijas 

un pārvaldība  

(51481) 

192 KRP 

pilna laika klātienes 

doktora studijas, 

 4 gadi;  

Studiju valoda: LV 

Inženierzinātņu doktora vai 

pedagoģijas zinātņu 

doktora grāds 

Akreditēta: 

2010.06.02. 
I grupa 

*-KRP skaits studijām angļu valodā (8 KRP Latviešu valodas apguve) 
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10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

4.tabula 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

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.  Aigars Alnis Asistents, uz 

laiku pieņemts, 

LiepU 

datortehnikas 

inženieris  

Mg.sc.ing. Liepājas Universitāte,  profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2013.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds 

datorzinātnēs, 2006. 

Datorzinātnes 
C, Ar datubāzi saistītas tīmekļa 

vietnes veidošana, izmantojot PHP 

un MySQL (2 KRP)* 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
B, Multimediju sistēmu izstrāde (2 

KRP) 

2.  Lilita Ābele Lektore, uz 

laiku pieņemta  

Mg.sc.env. Latvijas Universitāte, vides zinātņu 

maģistrs, 2003.;  

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu 

bakalaurs ekonomikā, 2001. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

B2, Finanšu teorija (2 KRP)*; 

B2, E-tirdzniecība un nauda (2 

KRP)*; 

kopā 4 KRP 

3.  Elita Balčus Lektore, uz 

laiku pieņemta 

Mg.philol. Latvijas Universitāte, humanitāro 

zinātņu maģistrs filoloģijā, 1998; 

Latvijas Valsts universitāte, filologs, 

pasniedzējs, 1982. 

Mehatronika 
C, Lietišķā svešvaloda (Vācu valoda 

I) (2 KRP)* 

4.  Dina Barute Lektore, 

ievēlēta, MZITI 

matemātiķis 

Mg.sc.educ.; 

B.math. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds 

matemātikā, 1999. 

Datorzinātnes 
A, Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika I, II (4 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

B1, Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika I, II (4 

KRP)*; 

B2, Ekonomikas statistika I, II (4 

KRP)*; kopā 8 KRP 

5.  Tabita 

Bobinska 

Asistente, uz 

laiku pieņemta 

Mg.math. Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 

maģistra grāds matemātikā, 2008.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
 B, Lineārā algebra un analītiskā 

ģeometrija I, II, III (6 KRP) 

Mehatronika 
A, Lineārā algebra I, II  

(4 KRP) 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

matemātikā, 2006. 

6.  Inese Briška Lektore,  

uz laiku 

pieņemta  

Mg.sc.educ.; 

B.math. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds 

matemātikā, 1995.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

skaitļošanas tehnikas speciālista 

kvalifikācija, 2001. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal.; 
B, Automatizētās projektēšanas 

sistēmas (2 KRP) 

Datorzinātnes 

A, Matemātiskā analīze I, II (6 

KRP);  

A, Matemātiskā loģika (1 KRP);  

C, Inženiergrafika (2 KRP)*; 

kopā 9 KRP 

7.  Guntars 

Būmans 

Docents, 

ievēlēts  

 

Dr.sc.comp. Latvijas Universitāte, datorzinātņu 

doktors 2012.;  

Latvijas Universitāte, matemātikas 

maģistra grāds, 1993. 

Datorzinātnes; 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

A, Informācijas sistēmu analīze un 

projektēšana (4 KRP);  

A, Operētājsistēmas (4 KRP); 

kopā 8 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

B1, Datoru arhitektūra (4 KRP)*;  

C, Java programmēšana I, II (2 

KRP)*; 

kopā 6 KRP 

Datorzinātnes 

A, Datoru arhitektūra (4 KRP) 

B1, Mākslīgais intelekts (2 KRP)*; 

A, Kursa projekts (datu bāzes) (2 

KRP); 

kopā 8 KRP 

Mehatronika  
A, Datoru arhitektūra (2 KRP);  

C, Programmēšana Java (2 KRP)*; 

kopā 4 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ.  
A, Sistēmanalīze (2 KRP) 

8.  Daina Celma 

- Zīda 

Asociētā 

profesore, 

ievēlēta  

Dr.oec. Latvijas Universitāte, ekonomikas 

doktors izglītības vadībā, 2004.; 

 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Vadības teorija I, II (4 KRP)* 

E-studiju 

tehnoloģijas un 

A, E- studiju tehnoloģijas   

(10 KRP; 15 KRP); 

A, Pārvaldības teorijas (5 KRP); 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

pārvaldība kopā 20 KRP 

9.  Dagnija 

Deimante-

Hartmane 

Docente, 

ievēlēta  

Dr.paed. Liepājas Universitāte, pedagoģijas 

doktore, 2013.; 

Latvijas Valsts universitāte, filologs 

(angļu valoda), pasniedzējs, 1984. 

E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Angļu valoda (6 KRP) 

10.  Kārlis 

Dobelis 

Docents, 

ievēlēts 

Dr.math. Latvijas Universitāte, matemātikas 

doktors, 1992.  
Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
A, Augstākā matemātika I, II (6 

KRP) 

Datorzinātnes 

A, Diferenciālvienādojumi I (2 

KRP); 

B2, Diferenciālvienādojumi modeļos  

(2 KRP)*; kopā 4 KRP 

Mehatronika 
B, Diferenciālvienādojumi (4 KRP); 

B, Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika I, II (4 KRP); kopā 8 KRP 

E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Pētījumu  datu reģistrācija un 

apstrāde, kvalitātes vadības 

nodrošināšana (5 KRP) 

11.  Uldis 

Drišļuks 

Lektors, uz 

laiku pieņemts; 

LiepU 

Vadībzinātņu 

institūta 

zinātniskais 

asistents, 

ievēlēts 

Mg.oec. Rīgas Ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola, maģistra 

grāds uzņēmējdarbības vadībā, 2006. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  

(2 KRP) 

Mehatronika 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  

(2 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība (2 

KRP) 

12.  Viktors 

Egliens 

Asistents, uz 

laiku pieņemts; 

LiepU 

informācijas 

sistēminženieris 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, 

2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

datordizainera kvalifikācija, 2003. 

Datorzinātnes; 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal.  

A, Lokālie datoru tīkli (4 KRP); 

B, Nelineārā datorvideomontāža   

(2 KRP); 

kopā 6 KRP 

13.  Vilnis Docents, Dr.phys. Latvijas Universitāte, fizikas doktors, Mehatronika B, Tehniskā termodinamika I (2 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

Frišfelds ievēlēts 2003. KRP);  

B, Dinamiskās sistēmas un vadība I, 

II (2 KRP); 

B3, Transporta hidraulika (2 KRP)*;  

B2, Tehniskā termodinamika II (2 

KRP)*;  kopā 8 KRP 

14.  Ērika Gintere Lektore, uz 

laiku pieņemta; 

Mg.sc.soc., 

Mg.sc.educ. 

Daugavpils Universitāte, sociālo zinātņu 

maģistra grāds psiholoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, 

2005. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

A, Biznesa psiholoģija un ētika (1 

KRP); 

A, Cilvēkresursu vadība (1 KRP); 

kopā 2 KRP 

Mehatronika 

A, Biznesa psiholoģija un ētika (1 

KRP); 

A, Cilvēkresursu vadība (1 KRP); 

kopā 2 KRP 

15.  Zaigonis 

Graumanis 

Docents, 

ievēlēts 

 

 

Dr.phil. Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas 

doktors, 1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, filozofs, 

pasniedzējs, 1984. 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 

A, Filozofija (2 KRP) 

16.  Armands 

Grickus 

Docents, 

uz laiku 

pieņemts 

MZITI pētnieks, 

ievēlēts 

Dr.sc.ing. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

Dr.sc.ing., 1987.; 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 

fizikas un matemātikas skolotājs, 1978. 

Datorzinātnes B, Fizika I, II (4 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B1, Fizika I, II (4 KRP)* 

Mehatronika 

A, Elektromagnētisms I, II (4 KRP);  

B, Mērīšanas tehnika un sensori (2 

KRP);  

B, Elektropiedziņa (2 KRP);  

B, Studiju darbs I – B, Mērīšanas 

iekārtas un sensori (2 KRP);  

B, Studiju darbs III - Aktuatori (2 

KRP);  

A, Enerģētika (2 KRP); 

B1, Metālapstrādes mehatronika (2 

KRP)*;   

B, Prakse I, II, III (26 KRP); 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

B, Bakalaura darbs  

(12 KRP);  

kopā 54 KRP 

17.  Rūdolfs 

Gulbis 

Lektors, uz 

laiku pieņemts 

Mg.phys. Latvijas Universitāte, fizikas maģistra 

grāds, 1998. 
Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Informācijas sistēmu drošība (2 

KRP) 

18.  Šarifs 

Guseinovs  

Profesors, uz 

laiku pieņemts, 

MZITI pētnieks, 

ievēlēts 

Dr.math. Latvijas Universitāte, matemātikas 

doktors, 2006. 
Mehatronika 

B, Optimizācijas metodes  

(2 KRP) 

19.  Klaudija 

Ģingule 

Docente, 

ievēlēta 

Dr.paed. 

 

Daugavpils Universitāte, pedagoģijas 

doktore, 1997.; 

Čuvašijas Pedagoģiskais institūts, 

matemātikas skolotājs, 1969. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B1, Diskrētā matemātika I (4 KRP)* 

Datorzinātnes 
A, Diskrētā matemātika I, II (6 

KRP) 

20.  Anita Jansone Asociētā 

profesore, 

ievēlēta,  

MZITI pētniece 

- ievēlēta 

 

Dr.sc.comp. Latvijas Universitāte, datorzinātņu 

doktora grāds, 2008. 

Datorzinātnes 

A, Datu bāzu tehnoloģijas I, II (6 

KRP); 

A, Programmatūras testēšana un 

kvalitāte (2 KRP);  

A, Studiju projekts (programmatūras 

izstrāde) (2 KRP); 

A, Studiju projekts (datu bāzes) (2 

KRP); kopā 12 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

A, Datu bāzu tehnoloģijas I  (4 

KRP); 

B1, Datu bāzu tehnoloģijas  II  (2 

KRP)*; 

B1, Programmatūras inženierijas 

aktualitātes (1 KRP)*; 

B, Programmatūras testēšana un 

kvalitāte (2 KRP);  

B, Studiju projekts (programmatūras 

izstrāde) (2 KRP); 

B, Studiju projekts (datu bāzes) (2 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

KRP) 

B, Studiju projekts (informācijas 

sistēmas) (2 KRP); 

kopā 15 KRP 

Mehatronika 

A, Programmēšana (2 KRP) 

C, Cilvēka - datora saskarne (4 

KRP)* 

kopā 6 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 

A, Visaptverošā kvalitātes vadība (3 

KRP); 

A, Biznesa procesu modelēšana (3 

KRP); 

A, Programmatūras testēšana (2 

KRP); 

A, Biznesa procesu reinženierija (2 

KRP); 

B, Studiju darbs (programmēšanas 

projekts) (2 KRP); 

B, Studiju darbs (informācijas 

sistēmas projekts) (2 KRP); 

B, Kvalifikācijas prakse (20 KRP); 

B, Pētnieciskā prakse (6 KRP); 

B, Valsts pārbaudījums 

(diplomprojekts) (6 KRP); 

B, Maģistra darbs (20 KRP); 

kopā 66 KRP 

E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Informācijas sistēmu izstrādes 

aktualitātes (10 KRP, );  

B, Modernās metodes datorsistēmu 

projektēšanā (10 KRP); 

kopā 20 KRP 

21.  Aija Kairēna Lektore,  

uz laiku 

Mg.oec. Biznesa augstskola „Turība”, 

profesionālais maģistra grāds 
Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  

(2 KRP) 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

pieņemta 

 

uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmuma 

un iestāžu vadītāja kvalifikācija, 2009. 
Datorzinātnes B1, Ekonomikas pamati (2 KRP)* 

Mehatronika 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība (2 

KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  

(2 KRP) 

22.  Valentīna 

Kaļiņina 

Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Dr. paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktore, 1992.; 

Kaļiņingradas Valsts universitāte 

(Krievija), filologs, krievu val.un 

literatūras pasniedzējs, 1975. 

Mehatronika C, Krievu valoda (2 KRP)* 

23.  Jānis 

Kapenieks 

Lektors, uz 

laiku pieņemts 

Dr.paed. Liepājas Universitāte, pedagoģijas 

doktors, 2013.; 

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 

pasniedzējs, 1979. 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Profesionālā saziņa (1 KRP) 

24.  Jevgenijs 

Kaupužs 

Profesors, 

ievēlēts, MZITI 

vadošais 

pētnieks 

Dr.phys. Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 

1995,; 

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 

maģistrs fizikā, 1994.; 

Latvijas Universitāte, fiziķis, 1984. 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Matemātiskie modeļi un rīki (2 

KRP) 

25.  Inta Klāsone Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktors, 1995. Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Vizuālā komunikācija (2 KRP)* 

26.  Ausma 

Klestrova 

Lektore,  

uz laiku 

pieņemta  

Mg.philol. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, 

1999.; 

 Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 

latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1974. 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Profesionālā saziņa (1 KRP) 

27.  Jurijs 

Kočetkovs 

Docents, uz 

laiku pieņemts; 

Matemātikas 

Dr.sc.ing. Rīgas Tehniskā universitāte, 

inženierzinātņu doktors, 1993. Mehatronika 
A, Elektronika I, II (4 KRP); 

A, Loģiskas shēmas (2 KRP); 

B, Studiju darbs II - Mehatronikas 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

zinātņu un 

informācijas 

tehnoloģiju 

institūta 

pētnieks, 

ievēlēts 

sistēmas  (2 KRP); 

B3, Transporta mehatronika (2 

KRP)* ; 

B, Roboti I, II (4 KRP);  

kopā 14 KRP 

28.  Anete 

Krastiņa 

Asistente, 

uz laiku 

pieņemta 

Mg.math. Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 

maģistra grāds matemātikā, 2012.; 

Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 

bakalaura matemātikā akadēmiskais 

grāds, 2010. 

Datorzinātnes A, Skaitliskās metodes  (2 KRP) 

Mehatronika A, Skaitliskās metodes  (2 KRP) 

29.  Janeks 

Kreitāls 

Asistents, 

uz laiku 

pieņemts 

 

Mg.sc.comp. Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 

maģistra grāds datorzinātnēs, 2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds 

datorzinātnēs, 2002. 

Datorzinātnes; 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal.  

A, Algoritmi un datu struktūras I (2 

KRP) 

Datorzinātnes 

A, Objektorientētā programmēšana  

(2 KRP); 

B1, E- biznesa sistēmas (2 KRP):;  

kopā 4 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B1, Objektorientētā programmēšana  

(2 KRP)* 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
B, Datorgrafika (2 KRP) 

30.  Aija Kukuka Lektore, 

ievēlēta 

Mg.paed. Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 

maģistra grāds pedagoģijā, 1992.; 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

vidusskolas matemātikas skolotāja 

kvalifikācija, 1972. 

Datorzinātnes 
A, Lineārā algebra un analītiskā 

ģeometrija I, II, III (6 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B1, Lineārā algebra un analītiskā 

ģeometrija I, II, III (6 KRP)* 

31.  Diāna 

Laiveniece 

Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktore, 2004. Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Latviešu valoda ārzemju 

studentiem I, II (8 KRP) 

32.  Linda Lauze asociētā Dr.philol. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

filoloģijas doktors, 2002,; 
Informācijas 

A, Latviešu valoda ārzemju 

studentiem I, II (8 KRP) 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

profesore, 

ievēlēta 

 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, 

2000. 

tehnoloģija, maģ. 

33.  Inese Leitāne Lektore, 

ievēlēta 

Mg.oec. Baltijas Krievu institūts, profesionālais 

maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, 

2005.; 

Latvijas Valsts universitāte, ekonomists, 

1983. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Mārketings (2 KRP)* 

34.  Jānis 

Letinskis 

Lektors, 

ievēlēts, MZITI 

zinātniskais 

asistents 

Mg.sc.educ.; 

B.art. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

humanitāro zinātņu bakalaura grāds 

mākslā, 1999. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

B2, Mārketings internetā (2 KRP)*; 

B2, E-komercijas aktualitātes (1 

KRP)*; kopā 3 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Studiju darbs (multimediju 

sistēmu izstrādes projekts) (2 KRP) 

35.  Daina 

Lieģeniece 

Profesore, 

ievēlēta 

Dr.habil.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas habil. 

doktors, 1997. 
E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Mūsdienu izglītības 

pamatprincipi un pieejas to 

realizēšanai (5 KRP) 

36.  Diāna Līduma  Lektore, 

ievēlēta 

Mg.oec. Rīgas Tehniskā universitāte, sociālo 

zinātņu maģistrs vadībzinātnē, 2000.; 

Rīgas Tehniskā universitāte, sociālo 

zinātņu bakalaurs ekonomikā, 1998. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Inovāciju ekonomika (2 KRP)* 

37.  Anita 

Mežinska 

Lektore, 

ievēlēta 

MBA RTU Rīgas Biznesa institūts, MBA, 

maģistra profesionālais grāds 

uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, 

2003. 

 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

A, Biznesa psiholoģija un ētika 

(2KRP); 

A, Cilvēkresursu vadība (2 KRP); 

B2, Stratēģiskā vadība (2 KRP)*; 

kopā 6 KRP 

Mehatronika 
A, Cilvēkresursu vadība (2 KRP); 

A, Biznesa psiholoģija un ētika (2 

KRP); kopā 4 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
B, Personāla vadība (2 KRP) 

38.  Jeļena Docente, Dr.psych. Latvijas Universitāte, psiholoģijas Informācijas A, Profesionālā saziņa (2 KRP) 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

Mihejeva ievēlēta doktore, 1994.; 

Ļeņingradas Pedagoģiskais institūts, 

pirmsskolas psiholoģijas pasniedzēja 

kvalifikācija, 1975. 

tehnoloģija, maģ. 

39.  Ilze 

Miķelsone 

Asociētā 

profesore, 

ievēlēta  

 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktors, 1996. E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Augstskolas pedagoģija (5 KRP) 

40.  Patriks 

Morevs 

Lektors, 

uz laiku 

pieņemts  

 

Mg.math.  Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 

maģistra grāds matemātikā, 2007.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Angļu 

un vācu valodas skolotājs; 2006. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal.;  
B, Angļu valoda I, II  (4 KRP) 

Datorzinātnes A, Angļu valoda I, II  (4 KRP) 

Mehatronika 

A, Angļu valoda I, II  (4 KRP);  

A, Matemātiskā analīze (6 KRP);  

B, Materiālzinības (2 KRP);  

B1, Materiāli un to pārbaude I, II ( 4 

KRP)*; kopā 16 (KRP) 

41.  Ineta 

Nazarova 

Asistente, 

uz laiku 

pieņemta 

Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

maģistra grāds pedagoģijā, 1999. 
Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
A, Dokumentu pārvaldība un 

lietišķās attiecības  (2 KRP) 

Mehatronika 
A, Dokumentu pārvaldība un 

lietišķās attiecības (2 KRP) 

42.  Andris 

Priževaitis 

Lektors, uz 

laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. Rīgas Tehniskā Universitāte, 

inženierzinātņu maģistra grāds, 2007. 

Mehatronika 

A, Ievads mehānikā (2 KRP);  

B, Tehniskā mehānika (4 KRP);  

B, Konstruēšana I, II  (4 KRP); 

B, Mašīnu elementi un mehatronika 

I, II, III  (6 KRP);  

B, Ražošanas tehnoloģijas I, II (4 

KRP); 

B2, Tekstilrūpniecības mehatronika 

(2 KRP)*; 

B2, Kvalitātes kontroles sistēmas 

tekstilrūpniecībā (2 KRP)*;  

kopā 24 KRP 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

43.  Inga Pučure Lektore, uz 

laiku pieņemta 

Mg.oec. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

ekonomikas maģistra grāds, 2000. 
Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Starptautiskā komercdarbība (2 

KRP)* 

44.  Inga Pūre Lektore, uz 

laiku pieņemta 

Mg.philol., 

Mg.oec. 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 

biznesa administrācijas augstskola, 

profesionālais maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā, 2006.; 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola,  

humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, 

1998.; 

Rīgas Tehniskā universitāte, 2003. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Sabiedriskās attiecības  (2 

KRP)* 

45.  Jānis Rimšāns Profesors, 

ievēlēts 

 

Dr.math. Latvijas Universitāte, matemātikas 

doktors, 1992.;  

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 

1978. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B1, Fizika I, II  (4 KRP)* 

Datorzinātnes 
A, Skaitliskās metodes (2 KRP); 

B2, Skaitliskā analīze (2 KRP)*;  

kopā 4 KRP 

Mehatronika 

B, Operatoru vienādojumi  (2 KRP);  

B, Skaitliskās metodes  (2 KRP); 

C, Pusvadītāju fizika (2 KRP)*;  

kopā 6 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Augstas veiktspējas skaitļošana 

 (2 KRP) 

46.  Liene 

Romaņuka 

Asistente, uz 

laiku pieņemta; 

Socioloģisko 

pētījumu centra 

zinātniskā 

asistente 

Mg.man. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds vadības zinībās 

sabiedrības vadībā, 2009.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

profesionālais bakalaura grāds 

socioloģijā, 2003. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Ievads socioloģijā (1 KRP)* 

47.  Alīda 

Samuseviča 

Profesore, 

ievēlēta; LiepU 

Izglītības 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktors, 1993. 
Datorzinātnes 

A, Pētījumu  metodoloģija 

dabaszinātnēs (1 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Pētījumu  metodoloģija (1 KRP) 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

zinātņu institūta 

vadošā pētniece 

- ievēlēta 

E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Izglītības pētījumu metodoloģija 

(5 KRTP) 

48.  Inguna 

Skadiņa 

Profesore, 

ievēlēta 

Dr.sc.comp. Latvijas Universitāte, datorzinātņu 

doktors, 1997.; 

Latvijas Universitāte, datorzinātņu 

maģistra grāds, 1994,; 

Latvijas Universitāte, matemātiķe, 1989. 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Dabisko valodu datorapstrāde (2 

KRP) 

E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Informācijas sistēmu izstrādes 

aktualitātes (10 KRP); 

B, Modernās metodes datorsistēmu 

projektēšanā (10 KRP); 

kopā 20 KRP 

49.  Astra Straume Lektore, uz 

laiku pieņemta 

Mg.oec. Rīgas Tehniskā universitāte, 

profesionālais maģistra grāds, 2007.; 

Latvijas Universitāte, ekonomists, 2000. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Grāmatvedība (3 KRP)* 

50.  Irina 

Strazdiņa 

Docente, 

ievēlēta, IZI 

vadošā pētniece, 

ievēlēta 

Dr.psych. Latvijas Universitāte, psiholoģijas 

doktors, 1994. 
E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 
B, Ilgtspējīgas izglītības psiholoģija  

(5 KRP) 

51.  Liāna 

Suhānova 

Asistente, uz 

laiku pieņemta 

Mg.sc.educ. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds, 2013. 

Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 

bakalaura datorzinātnēs akadēmiskais 

grāds, 2010. 

Datorzinātnes; 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal.  

B, Multimediju sistēmas (2 KRP) 

52.  Aleksandrs 

Šostaks 

Profesors, uz 

laiku pieņemts 

Dr.math. Latvijas Universitāte, matemātikas 

doktors, 1992 Mehatronika B, Topoloģija (2 KRP) 

53.  Vineta 

Tomsone 

Lektore, uz 

laiku pieņemta 

Mg.sc.educ., 

Mg.sc.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2009.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2006.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 

Datorzinātnes 
A, Pētījumu  metodoloģija 

dabaszinātnēs (1 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
A, Pētījumu  metodoloģija (1 KRP) 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

2001. 

54.  Dzintars 

Tomsons 

Lektors, 

ievēlēts;  

MZITI 

zinātniskais 

asistents 

Mg.sc.comp. Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 

maģistra grāds datorzinātnēs, 1996. 
Informācijas 

tehnoloģija, bakal., 

Datorzinātnes 

A, Interneta tehnoloģijas (2 KRP); 

C, Informācijas tehnoloģijas nozares 

aktualitātes (2 KRP)*; 

kopā 4 KRP 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

B1, Programmēšanas valodas (2 

KRP)*; 

B1, Algoritmi un datu struktūras II  

(2 KRP)*;  

B, Programmatūras izstrādes 

projektu vadība (2 KRP); 

B1, Programmatūras inženierijas 

aktualitātes (1 KRP)*; 

B1, Objektorientētā analīze un 

modelēšana (2 KRP)*; 

B2, Objektorientētā 

modelēšana(1KRP)*; 

B, Studiju projekts (programmatūras 

izstrāde) (2 KRP); 

B, Studiju projekts (datu bāzes)  

(2 KRP); 

B, Studiju projekts (informācijas 

sistēmas) (2 KRP); 

B, Prakse I, II (26 KRP); 

Bakalaura darbs (12 KRP);  

kopā 54 KRP 

Datorzinātnes 

 

A, Programmēšanas valodas (2 

KRP); 

A, Algoritmi un datu struktūras II  

(2 KRP);  

A, Programmatūras izstrādes 

projektu vadība (2 KRP); 

A, Objektorientētā analīze un 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

modelēšana (2 KRP); 

A, Studiju projekts (programmatūras 

izstrāde) (2 KRP); 

A, Studiju projekts (datu bāzes)  

(2 KRP); 

B2, Sistēmu modelēšana un 

simulācija (2 KRP)*; 

C, Izglītojošās datorspēles (2 

KRP)*; 

B, Bakalaura darbs (10 KRP);  

kopā 26 KRP 

Mehatronika 
A, Algoritmi un datu struktūra I, II  

(2 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 

A, Projektu vadība (4 KRP); 

A, Sistēmu projektēšana un rīki (2 

KRP); 

B, Studiju darbs (programmēšanas 

projekts) (2 KRP); 

B, Studiju darbs (informācijas 

sistēmas projekts) (2 KRP); 

B, Kvalifikācijas prakse (20 KRP);  

kopā 30 KRP 

55.  Iveta 

Tumaščika 

Lektore, uz 

laiku pieņemta; 

LiepU 

juriskonsulte 

Mg.iur. Latvijas Policijas akadēmija, tiesību 

zinātnes maģistra grāds valsts tiesību 

apakšnozarē, 2007. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

A, Darba tiesības (2 KRP) 

B2, Civiltiesības (3 KRP)*; kopā 5 

KRP 

Mehatronika A, Darba tiesības (2 KRP) 

56.  Rita Ukstiņa  Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktors, 1996. 
E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Pētniecisko spēju attīstību 

veicinošas mācīšanās vides radīšana 

(5 KRP) 

57.  Lāsma 

Ulmane - 

Ozoliņa 

Asistente, uz 

laiku pieņemta 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijas teorijā un vēsturē, 2002.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 

A, E-studiju didaktika un 

tehnoloģijas  

(2 KRP) 



29 

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 

pedagoģijas bakalaura grāds, 1999. 

58.  Blāzma 

Vikmane 

Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktors, 1995. 
E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Pedagoga kompetence (5 KRP) 

59.  Laimons 

Virsis 

Asistents, uz 

laiku pieņemts; 

LiepU 

datortehnikas 

inženieris 

Mg.sc.educ. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds izglītībā, informātikas 

skolotājs, 2009.;  

Rīgas Politehniskais institūts, 

elektrosakaru  

inženieris, 1977. 

Datorzinātnes;  

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

A, Interneta tehnoloģijas (2 KRP);  

B1, Elektronikas pamati (2 KRP)*;  

kopā 4 KRP 

Mehatronika 
B, Signālu teorija (2 KRP);  

B3, Sakaru tehnoloģijas (2 KRP)*; 

kopā 4 KRP 

60.  Varis Vītols Asistents, uz 

laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. Rīgas Tehniskā universitāte, 

profesionālais maģistra grāds darba 

aizsardzībā, 2007.; 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

1988. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B2, Darba aizsardzība un ekonomika 

(2 KRP)* 

61.  Uģis Volkovs Asistents, 

uz laiku 

pieņemts 

 

Mg.sc.ing. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2012.; 

Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 

bakalaura grāds datorzinātnēs, 2009. 

Datorzinātnes; 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal.  

A, Datu bāzu tehnoloģijas I (2 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

B, Tīmekļa lietotņu programmēšana 

(2 KRP); 

B1, Programmatūras izstrādes 

tehnoloģijas (2 KRP)*; 

B, Studiju projekts (datubāzes) (2 

KRP); 

B, Studiju projekts (informācijas 

sistēmas) (2 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
B, Biroja un vadības informācijas 

sistēmas (1 KRP) 

62.  Laimonis 

Začs 

Asistents, uz 

laiku pieņemts 

Mg.sc.educ. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2013.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

Mehatronika C, Skaitļošanas sistēmas (2 KRP)*; 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

bakalaurs, 2003.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  

skaitļošanas tehnikas speciālists, 2002. 

63.  Nataļja 

Zaiceva 

Asistente, 

uz laiku 

pieņemt 

Mg.sc.ing. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2010. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
B1, Programmatūras spējā izstrāde 

(2 KRP)* 

64.  Māra Zeltiņa Docente, 

ievēlēta;  

Vadībzinātņu 

institūta 

pētniece - 

ievēlēta 

Dr.biol. Latvijas Zinātņu Akadēmija, 

bioloģijas doktora grāds, 1992. 
Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 
A, Ilgtspējīga attīstība (2 KRP) 

Mehatronika A, Ilgtspējīga attīstība (2 KRP) 

65.  Oskars Zīds Profesors, uz 

laiku pieņemts, 

Vadībzinātņu 

institūta 

vadošais 

pētnieks - 

ievēlēts  

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktors, 1992. 

E-studiju 

tehnoloģijas un 

pārvaldība 

B, Pārmaiņu vadīšana un stratēģiskā 

plānošana izglītībā (5 KRP) 

66.  Elans Zīverts Asistents, 

uz laiku 

pieņemts 

 

Mg.sc.ing. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2012.; 

Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 

bakalaura datorzinātnēs, 2009. 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal. 

A, Informācijas sistēmu drošība (2 

KRP); 

B, Studiju projekts (datubāzes) (2 

KRP); 

B, Studiju projekts (informācijas 

sistēmas) (2 KRP); kopā 6 KRP) 

Informācijas 

tehnoloģija, maģ. 
B, Biroja un vadības informācijas 

sistēmas (1 KRP) 

67.  Inta Znotiņa Lektore, 

ievēlēta 

Mg.sc.educ.; 

B.sc.comp. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2003.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

Datorzinātnes; 

Informācijas 

tehnoloģija, bakal.  

B, Datorgrafika un animācija (2 

KRP) 

Informācijas A, Ievads datorikā (3 KRP); 
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Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 
Studiju programma 

Plānotie studiju kursi: studiju 

programmas daļa (A, B, C),  

kursa nosaukums, kredītpunkti 

dabaszinātņu bakalaura grāds 

datorzinātnēs, 2000. 
tehnoloģija, bakal. A, Programmēšana (4 KRP); 

A, IKT nozares tiesību pamati (2 

KRP); 

B, Studiju projekts (programmatūras 

izstrāde) (2 KRP); kopā 11 KRP 

Datorzinātnes 

A, Ievads datorikā (5 KRP); 

A, Programmēšana (6 KRP); 

A, Studiju projekts (programmatūras 

izstrāde) (2 KRP); kopā 13 KRP 

Mehatronika A, Programmēšana (2 KRP) 

68.  Maksims 

Žigunovs 

Asistents, uz 

laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2013.; 

Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 

bakalaura grāds datorzinātnēs, 2010. 

Mehatronika 

C, MatLab / Simulink (2 KRP)* 

* -studiju kursi tiek realizēti pēc studentu izvēles 
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Studiju programma „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” tiek realizēta kopā ar RTU, līdz ar to studiju virziena realizācijā ir iesaistīti     

6 RTU mācībspēki (skat.5.tabulu.). 

5.tabula  

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

p.k. 
Vārds, uzvārds Darba vieta 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 
Studiju programma Plānotie studiju kursi 

1. 
Guntars 

Balodis  

RTU 

mācībspēks 
Dr.sc.ing. 

E-studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība 
Signālu apstrādes tehnoloģija  

(5 KRP) 

2. 
Jānis 

Grundspeņķis  

RTU 

mācībspēks 
Dr.habil.sc.ing. 

E-studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība 

Struktūrmodelēšana (10 KRP); Modernās metodes datorsistēmu 

projektēšanā (10 KRP); 

Izkliedētas intelektuālas sistēmas  

(5 KRP) 

3. Larisa Iļjinska 
RTU 

mācībspēks 
Dr.philol. 

E-studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība 
Angļu valoda (6 KRP); 

4. 
Atis 

Kapenieks 

RTU 

mācībspēks 
Dr.phys.  

E-studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība 
E- studiju tehnoloģijas  

(10 KRP; 15 KRP);  

5. 
Mārīte 

Kirikova 

RTU 

mācībspēks 
Dr.sc.ing. 

E-studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība 

Zināšanu pārvaldības aktualitātes  

(5 KRP); 

Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes (10 KRP); 

6. Gunārs Lauks 
RTU 

mācībspēks 
Dr.sc.ing. 

E-studiju tehnoloģijas un 

pārvaldība 

Mobilo sakaru sistēmas (5 KRP);  

Telekomunikāciju un datoru tīkli  

(5 KRP) 
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Studiju virziena realizācijā iesaistīti 15 zinātņu nozaru docētāji (skat. 

6.tabulu). Kopumā studiju virziena realizācijā iesaistīti 68 LiepU un 6 RTU docētāji, 

pavisam 74 docētāji, t.sk., 35 ar doktora grādu (48%), 39 - ar maģistra grādu (52%).   

LiepU, no 68 docētājiem, ievēlēti ir 36 docētāji jeb 53%, no tiem, 27 docētāji 

jeb 75% ar doktora grādu un 9 jeb 25% docētāju ar maģistra grādu.  

6.tabula 
Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  

mācībspēku kopsavilkums pa zinātņu nozarēm 

Nr. 

p.k. 

Zinātnes nozare Akad. 

grāds 

Nr. 

p.k. 

Mācībspēka  

vārds, uzvārds 

Ievēlēts LiepU /  

uz laiku pieņemts 

darbā 

1.  
Datorzinātne  

(sc.comp.) 

Dr. 

1.  G.Būmans ievēlēts 

2.  A.Jansone ievēlēta 

3.  I.Skadiņa ievēlēta 

Mg. 
4.  J.Kreitāls  uz laiku pieņemts  

5.  Dz.Tomsons ievēlēts 

2.  
Fizika  

(phys.) 

Dr. 

6.  V.Frišfelds ievēlēts 

7.  A.Kapenieks uz laiku pieņemts 

8.  J.Kaupužs ievēlēts 

Mg. 9.  R.Gulbis uz laiku pieņemts 

3.  
Matemātika  

(math.) 

Dr. 

10.  K.Dobelis ievēlēts 

11.  Š.Guseinovs ievēlēts 

12.  J.Rimšāns  ievēlēts 

13.  A.Šostaks uz laiku pieņemts 

Mg. 

14.  T.Bobinska uz laiku pieņemta 

15.  A.Krastiņa uz laiku pieņemta 

16.  P.Morevs uz laiku pieņemts 

4.  
Inženierzinātne  

(sc.ing.) 

Dr. 

17.  G.Balodis  uz laiku pieņemts 

18.  A.Grickus ievēlēts 

19.  J.Grundspeņķis uz laiku pieņemts 

20.  M.Kirikova uz laiku pieņemta 

21.  J.Kočetkovs ievēlēts 

22.  G.Lauks uz laiku pieņemts 

Mg. 

23.  A.Alnis  uz laiku pieņemts 

24.  A.Priževaitis uz laiku pieņemts 

25.  V.Tomsone uz laiku pieņemta 

26.  V.Vītols uz laiku pieņemts 

27.  U.Volkovs uz laiku pieņemts 

28.  L.Začs uz laiku pieņemts 

29.  N.Zaiceva uz laiku pieņemta 

30.  E.Zīverts uz laiku pieņemts 

31.  M.Žigunovs uz laiku pieņemts 

5.  Bioloģija (biol.) Dr. 32.  M.Zeltiņa ievēlēta 

6.  
Ekonomika  

(oec.) 

Dr. 33.  D.Celma-Zīda ievēlēta 

Mg. 

34.  U.Drišļuks ievēlēts 

35.  A.Kairēna uz laiku pieņemta 

36.  I.Leitāne ievēlēta 

37.  D.Līduma ievēlēta 
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38.  A.Mežinska  ievēlēta 

39.  I.Pučure uz laiku pieņemta 

40.  A.Straume uz laiku pieņemta 

7.  
Filoloģija  

(philol.) 

Dr. 
41.  L.Lauze ievēlēta 

42.  L.Iļjinska uz laiku pieņemta 

Mg. 

43.  E.Balčus uz laiku pieņemta 

44.  A.Klestrova  uz laiku pieņemta 

45.  I.Pūre uz laiku pieņemta 

8.  Filozofija (phil.) Dr. 46.  Z.Graumanis ievēlēts 

9.  
Izglītības zinātne 

(sc.educ) 
Mg. 

47.  D.Barute ievēlēta 

48.  I.Briška uz laiku pieņemta 

49.  V.Egliens uz laiku pieņemts 

50.  J.Letinskis ievēlēts 

51.  L.Suhānova uz laiku pieņemta 

52.  
L.Ulmane-

Ozoliņa 

uz laiku pieņemta 

53.  L.Virsis uz laiku pieņemts 

54.  I.Znotiņa  ievēlēta 

10.  Jurisprudence (iur.) Mg. 55.  I.Tumaščika uz laiku pieņemta 

11.  
Pedagoģija  

(paed.) 

Dr. 

56.  
D.Deimante-

Hartmane 

ievēlēta 

57.  K.Ģingule ievēlēta 

58.  V.Kaļiņina ievēlēta 

59.  J.Kapenieks uz laiku pieņemts 

60.  I.Klāsone ievēlēta 

61.  D.Laiveniece ievēlēta 

62.  D.Lieģeniece ievēlēta 

63.  I.Miķelsone ievēlēta 

64.  A.Samuseviča ievēlēta 

65.  R.Ukstiņa ievēlēta 

66.  B.Vikmane  ievēlēta 

67.  O.Zīds  ievēlēts 

Mg. 
68.  A.Kukuka ievēlēta 

69.  I.Nazarova uz laiku pieņemta 

12.  Psiholoģija (psych.) Dr. 
70.  J.Mihejeva ievēlēta 

71.  I.Strazdiņa ievēlēta 

13.  Sociālā zinātne 

(sc.soc.) 

Mg. 
72.  Ē.Gintere 

uz laiku pieņemta 

14.  Vadības zinības 

(man.) 

Mg. 
73.  L.Romaņuka 

uz laiku pieņemta 

15.  Vides zinātne 

(sc.env.) 

Mg. 
74.  L.Ābele 

uz laiku pieņemta 
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11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība, studentu iesaistīšana pētniecībā 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akadēmiskā personāla un doktorantu 

pētnieciskās darbības galvenie virzieni doti 7.tabulā.  

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir cieši saistīta ar studentu pētniecisko 

darbību, kas atspoguļojas studiju projektos, kursa darbos, bakalaura darbos, maģistra darbos un 

doktora darbos, kā arī studiju kursu saturā.  

Studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (uz 2013.31.05) doktorantūrā studē 4 

mācībspēki (Dz.Tomsons, V.Tomsone, L.Začs studē LiepU doktora studiju programmā „E-

studiju tehnoloģijas un pārvaldība”, P.Morevs - Latvijas Universitātes (LU) „Matemātika” 

doktorantūrā), savukārt 2 mācībspēki ir zinātniskā grāda pretendenti: T.Bobinska (LU, 

„Matemātika”) un L.Ulmane-Ozoliņa (LiepU, „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”). 

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

datorvadība un datorzinātne” akadēmiskā personāla  

galvenās pētniecības tēmas 

Pētniecības virzieni un tematika Mācībspēki, doktoranti Ietekme uz studiju darbu 

Datu kvalitāte, programmatūras 

testēšana un kvalitāte 

Dr.sc.comp. Anita Jansone Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Relācijas datu bāzu informācijas 

pieejamība semantiskā tīmekļa 

tehnoloģijām 

Dr.sc.comp., 

Mg.math.Guntars Būmans  

Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Valoda un informācijas tehnoloģijas Dr.sc.comp. Inguna Skadiņa  Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Datu apstrādes paralēlās tehnoloģijas Mg.ing. Laimonis Začs Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Aksiālas plūsmas, bez kolektora 

elektrodzinēju pētījumi 

Dr.ing. Armands Grickus Fizikas studiju kursi, 

Mehatronikas studiju kursi 

Hidrodinamika, filtrācija, partikulārās 

plūsmas 

Dr.phys.Vilnis Frišfelds Fizikas studiju kursi, 

Mehatronikas studiju kursi 

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  

Matemātikas studiju kursi 

Parabolisku/eliptisku daudzdimensiju 

problēmu augstas efektivitātes 

skaitlisko un analītisko risināšanas 

metožu izstrāde un to realizācija datu 

apstrādes paralēlās tehnoloģijās 

Dr.math. Jānis Rimšāns, 

Dr.math. Šarifs Guseinovs  

Matemātikas studiju kursi 

E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu 

avotu un plūsmu sistēmās 

Mg.sc.comp. Dzintars 

Tomsons,  

Mg.sc.educ. Mg.ing.Jānis 

Letinskis,  

Mg.ing.Aigars Alnis  

Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Sinerģētiskā pieeja uzņēmējdarbības 

attīstības veicināšanai, izmantojot e-

Mg.sc.comp. Dzintars 

Tomsons,  

Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 
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studiju, TV un mobilās tehnoloģijas Mg.sc.educ. Jānis Letinskis,  

Mg.paed. Lāsma Ulmane-

Ozoliņa,  

Mg.ing.Aigars Alnis  

studiju kursi 

Simulācijas modeļu un izglītojošo 

spēļu elementu integrācija e-studiju 

vidē 

Mg.sc.comp. Dzintars 

Tomsons  

Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Web 2.0 rīku izmantošana datorizētās 

mācīšanās sadarbojoties aktivitāšu 

realizācijai jaukta tipa studijās 

augstākajā izglītībā 

Mg.paed.  

Lāsma Ulmane-Ozoliņa  

Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Living Lab pieeja e-studiju risinājumu 

pilnveidošanā 

Mg.ing., Mg.sc.educ. Jānis 

Letinskis  

Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Matemātiskās analīzes latviskās 

terminoloģijas attīstība 

Mg.sc.educ. Inese Briška   

Studentu pašvaldības pedagoģiskā 

koordinējošā atbalsta sistēma 

profesionālās kompetences attīstīšanā 

virtuālajā studiju vidē 

Mg.sc.educ., Mg.ing.  

Vineta Tomsone  

Informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Pieaugušo zināšanu apguves 

modelēšana apmācību centros  

Mg. Andra Jākobsone  Informācijas tehnoloģiju 

studiju kursi 

Kvalitātes pilnveide pārmaiņu procesā Dr.math. Kārlis Dobelis  Vispārizglītojošie kursi 

 

LiepU īstenotie vai sadarbības projekti, kas saistīti ar „Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” virzienu uzskaitīti 

8.tabulā. 

8.tabula 
LiepU īstenotie pētniecības projekti virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, 

elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji 

ESF „Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu 

analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides 

un ekonomikas pētījumos”. Nr.  

2009/0233/ 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142 

(Projekta ilgums: 03.02.2010-31.12.2012) 

Projekta līdzfinansējumu nodrošina Liepājas pilsētas 

Dome.  

Projekta problēmu pētīšanas mērķis:  

izstrādāt un izpētīt plašu klašu tiešo un inverso 

matemātiskās fizikas problēmu efektīvas analītiskās un 

skaitliskās risināšanas metodes molekulārajā bioloģijā, 

seismoloģiskajā ģeofizikā, hidrometeoroloģijā, 

nanostruktūrās un nanotehnoloģijās, matemātiskajā 

ekonomikā, kur ir nepieciešama reālo fizikālu, bioloģisku, 

tehnoloģisku un ekonomisku procesu identifikācija. Par 

pētījumu rezultātiem tiek ziņots semināros un 

starptautiskās konferencēs. Pētījumu materiāli un 

zinātniski raksti tiek publicēti starptautiskos zinātniskos 

izdevumos.  

Zinātniskais vadītājs – 

Dr.math. Šarifs 

Guseinovs,  

Izpildītāji –  

Dr.phys.Jevgenijs 

Kaupužs,  

Dr.math. Jānis Rimšāns,  

Dr.math. Kārlis Dobelis,  

Dr.pead. Klaudija 

Ģingule, 

Dr.sc.comp. Anita 

Jansone,  

Mg.math. Patriks Morevs,  

Mg.ing.. Laimonis Začs,  

Mg.sc.educ. Viktors 

Egliens un citi. 

ESF Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde 

biogāzes ieguves procesa optimizācijai 

Nr. 2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151 

Zinātniskais vadītājs – 

Dr.paed. Klavdija Ģingule  

Izpildītāji: 

Dr.math. Šarifs 
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(Projekta ilgums: 03.02.2010-31.12.2013) 

Projekta līdzfinansējumu nodrošina Liepājas pilsētas 

Dome.  

Sadarbības partneris – SIA „Liepājas RAS”. 

Vispārīgais mērķis: biogāzes ražošanas efektivitātes 

paaugstināšana nosakot optimālus tās ražošanas apstākļus 

un ražotnes procesa negatīvās ietekmes uz vidi 

samazināšana, nodrošinot kontrolētu gāzu emisiju 

atmosfērā. Specifiskais mērķis: Jaunas tehnoloģijas un 

programmnodrošinājuma biogāzes ieguves procesu 

optimizācijai izstrāde, ievērojot biogāzes fizikāli 

Guseinovs,  

Dr.phys. Jevgenijs 

Kaupužs,  

Dr.math. Jānis Rimšāns,  

Mg.ing. Laimonis Začs,  

Mg.sc.comp.Janeks 

Kreitāls,  

Mg.ing. Nataļja Zaiceva,  

Mg.ing. Maksims 

Žigunovs   

Renāts Kozodajevs,  

Edgars Šamborovskis,  

un citi. 

ERAF E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu 

sistēmās  

(2010/0222/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/150) 

(Projekta ilgums: 01.12.2010- 31.05.2013) 

Projekta mērķis: projektā tiek pētītas un attīstītas 

informācijas apstrādes tehnoloģijas sarežģītās 

informācijas un zināšanu plūsmu un avotu sistēmās, kuras 

atspoguļo procesus, vajadzības un tendences augošajā 

zināšanu sabiedrībā. Galvenās aktivitātes: E,T,M- 

produktu (E – digitālās tehnoloģijas ar uzsvaru uz 

Interneta tehnoloģijām, T – digitālajām televīzijas 

tehnoloģijām, M – mobilajām tehnoloģijām) lietošanas 

modeļu pētījumi, zināšanu pārneses procesu pētījumi 

Internetā, e-iekļaušanas procesu un kognitīvo procesu 

pētījumi.  

Projekta vadošā institūcija – RTU. 

Sadarbības partneri – LiepU, Vidzemes Augstskola, 

Latvijas Televīzija.  

LiepU izpildītāji: 

Mg.sc.comp. Dzintars 

Tomsons,  

Mg.ing., Mg.paed. Jānis 

Letinskis,  

Mg.ing. Aigars Alnis 

LLIII-183 „Sinerģētiskā pieeja uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšanai, izmantojot e-studiju, TV un mobilās 

tehnoloģijas” / eBig3 

(LLIII-183) 

(Projekta ilgums: 01/01/2011 - 30/06/2013) 

Projekta mērķis: tehnisko risinājumu integrācija 

starpmediju mācību satura radīšanā, pedagoģisko un 

eBig3 kursu organizēšanas metožu 

precizēšana/papildināšana, kopīgās izpratnes 

izveide/attīstīšana par mērķgrupas lietotāja mācību 

kontekstu pierobežas rajonos, mācību satura izveide un 

izmēģinājuma kursu organizēšana. Jaunās sistēmas 

paraugu kursi saistīti ar uzņēmējdarbību, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijām un citām prasmēm, kas būs 

nozīmīgas ilgtspējīgā zināšanu ekonomikā. Projekta 

konsorcijs izstrādās 10 inovatīvus starp-platformu kursus 

latviešu un lietuviešu valodā ar mācību materiāliem 

televīzijā, internetā un mobilajās ierīcēs.  

Projekta vadošā institūcija – RTU.  

Projekta partneri – Kauņas Tehniskā universitāte (projekta 

2. partneris), Liepājas Universitāte (projekta 3. partneris), 

Šauļu Universitāte (projekta 4. partneris), Daugavpils 

Universitāte (projekta 5. partneris), Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte (projekta 6. partneris), 

LiepU dalībnieki –  

Mg.sc.comp. Dzintars 

Tomsons,  

Mg.ing., Mg.paed. Jānis 

Letinskis,  

Mg.ing. Aigars Alnis,  

Mg.paed. Lāsma Ulmane-

Ozoliņa 
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Utenas Darba tirgus mācību centrs (projekta 7. partneris). 

Projektu atbalsta arī VB SIA Latvijas Televīzija. 

 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akadēmiskais personāls un studenti aktīvi 

iesaistās MZITI pētnieciskajā darbībā dažādu projektu realizācijā.  

MZITI realizē divus fondu projektus (skat. 8.tabulu): „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 (ESF) un „Jaunas 

tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesa optimizācijai” Nr. 

2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151 (ERAF). 

MZITI zinātniski-tehniskās sadarbības partneri ir RTU, Transporta un sakaru institūts 

(TSI), Wilfrid Laurier University, Waterloo (Kanāda), Rostokas Universitātes Fizikas institūts  

(Vācija), SIA "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģiju kompetences centrs”, Photonics 21. 

MZITI pētniecības attīstībai ir izveidojis žurnālu „Methods and Applications of 

Mathematics” (http://www.imsit.liepu.lv/en/journal), kā arī starptautiski zinātnisku konferenci 

„High Performance Computing and Mathematical Modelling”. Pirmā starptautiski zinātniskā 

konference notika 2013.gada 5-6.aprīlim (http://hpc-mm-2013.liepu.lv/en/general/) 

2013.g. MZITI ir iesniedzis ESF .„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”  

(otrā kārta) projekta pieteikumu „Daudzu dimemnsiju modeļu un stabilu analītiski-skaitlisku 

metožu izstrādes sarežģītu teorētiski-praktisku problēmu pētījumiem ekoloģijā, enerģētikā, 

nano-tehnoloģijās un dzīvības zinātnēs”   

2013.g. MZITI ir apstiprināts realizēšanai valsts atbalsta programmas "Uzņēmējdarbība 

un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.2.pasākuma 

„Inovācijas” 2.1.2.1.aktivitātes „Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese” 

2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” ietvaros un piesaistījis finansējumu no ES 

Fondiem projekta               „Multifunkcionāls jūras hidrodinamikas pētniecības komplekss” 

realizācijai. Projekta realizācijas laiks no 2013.g. jūlija līdz 2015. g. jūnijam.  

Viens no LiepU stratēģiskajiem mērķiem ir veicināt akadēmiskā personāla pētniecisko 

darbību. No 2012.gada 26.novembra LiepU ir „Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju 

platforma” (BIRTI) biedre, kuras ietvars ir pieteikti izstrādei divi tehnoloģiju pārneses projekti 

un piesaistīts līdzfinansējums no ASV, Krievijas un Vācijas komersantiem: 

a) Kompleksu matemātisko modeļu un analītisko skaitlisko metožu izstrāde un 

pētījumi tērauda un metāla izstrādājumu intensīvas termiskās apstrādes procesu 

optimizētai vadībai ar mērķi uzlabot to fiziskās, mehāniskās, ķīmiskās un 

magnētiskās īpašības, minimizējot iespējamos apkārtējās videi radītos zaudējumus; 

b) Jaunu principu, modeļu un tehnoloģiju ieviešana, lai veiktu komplekso gāzes 

turbīnas dzinēju un to aprīkojuma diagnosticēšanu; lai izveidotu augstās drošības 

pakāpes vadības sistēmas – aviācijas un sauzemes kontroles līdzekļi; lai veiktu 

efektīvu, aviācijas un sauzemes transporta sistēmas, materiālo un informācijas 

resursu plānošanu, vadīšanu un kontroli. 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” doktoranti, maģistranti un studenti aktīvi 

iesaistās pētnieciskā darbībā: darbojoties projektos un piedaloties konferencēs.  

Projektu realizācijā piedalās/piedalījās A.Alnis, L.Začs, M.Žigunovs, N.Zaiceva. 

Dz.Tomsons, V.Tomsone, Lāsma Ulmane-Ozoliņa (skat. 8.tabulu). 

Konferencēs:  

- 1st International Conference „High Performance Computing and Mathematical 

Modelling” (doktoranti: Dz.Tomsons, L.Začs)  

http://hpc-mm-2013.liepu.lv/en/general/
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- 16.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra:Dilemmas un to 

risināšanas iespējas”, sekcija „E-Sabiedrība” (doktoranti:K.Bārdule, Dz.Tomsons, 

S.Sudmale, students:J. Strautiņš) 

Katru gadu LiepU organizē studentu un maģistrantu zinātniskos lasījumus. 2013.gada 

studentu zinātnisko lasījumu tēmas informācijas tehnoloģiju jomā dotas 9.tabulā, savukārt 

stenda referāti uzskaitīti 10.tabulā. 

 

9.tabula 
Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļa -2013 

Studentu zinātniskā konference 

Studentu referāti informācijas tehnoloģijas jomā 

NPK. Students Kurss Tēma Vadītājs 

1.  Kristaps Knets 3.Bdat 
Bezmaksas spēļu izstrādes 

studijas 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

2.  
Armīns 

Robežnieks 
3.Bdat 

Velosipēdu automātiskās 

nomas sistēmas izstrāde 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

3.  Mārtiņš Sinka 3.Bdat Android aplikāciju izstrāde 
Inta Znotiņa, 

Mg.sc.educ. 

4.  Jānis Strautiņš 3.Bdat 

Datorizēto rīku pieejamība 

personām ar redzes 

traucējumiem 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

5.  Ilze Damberga 2.PMit 

Dokumentēšana 

informācijas tehnoloģiju 

projektā 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

6.  Maija Fiļipoviča 2.PMit 
Prasību pārvaldība IT 

projektos 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

7.  Ilze Neimane 2.PMit 
IS izstrādes problēmas 

saistītas ar datu integritāti 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

8.  Iveta Šeniņa 2.PMit 

Programmatūras izstrādes 

projektu īstenošana studiju 

procesā, izmantojot Scrum 

metodoloģiju 

Dzintars 

Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

 

10.tabula 
Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļa -2013 

Studentu zinātniskā konference 

Studentu stenda referāti informācijas tehnoloģiju jomā 

Nr. 

p.k. 
Stenda referāta tēma 

Komandas 

dalībnieki 

Studiju 

progr. 

Zinātniskais 

vadītājs(-i) 

1.  
Datu analīzes rīks CV 

Manager 

N.Dambergs, 

K.Rāvalds, 

T.Bauermeisters 

2.Bdat Iveta Šeniņa 

2.  

LiepU Ārzemju sakaru 

daļas satura pārvaldības 

sistēma 

A.Jaunzeme, 

A.Lagzdiņa, 

M.Minčionoks 

2.Bdat Agita Auza 

3.  

Projekta E-Big3 kursu 

un kursantu uzskaites 

sistēma 

A.Šmits, J.Grigorjevs, 

J.Ščolkina, K.Skara 
2.Bdat 

Aigars Alnis, 

Mg.ing. 

4.  LiepU ZIP IS 

A.Ambulte, 

R.Karzons,. 

R.B.Adamarams 

Sešadri, G.Ošis 

1.PMit 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp.; 

Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

5.  Liepājas Universitātes K.Lauris, U.Lazdāns, 1.PMit Anita Jansone, 
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dokumentu aprites un 

uzskaites sistēma 

DocManIS 

E.Sēlis, A.Krauze Dr.sc.comp.; 

Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

6.  

Liepājas Universitātes 

Zinātnes un inovāciju 

parka informācijas 

sistēma 

M.Strazds, K.Zutis, 

E.Raits 
1.PMit 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp.; 

Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galvenās 

zinātniskās publikācijas 

2012. gada galvenās zinātniskās publikācijas: 

 

1. Anonīmi recenzētas, starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos 

atrodamas zinātniskās publikācijas, Scopus datubāzes žurnāli: 

1. Ābele, L., Zeltiņa, M., Šimanskiene, L., Burgis, D. The Evaluation of the Effectiviness 

of the Environmental Management Instruments of Latvia. Economics and Management. 

ISSN 1822-6515  Economics and Management, Kaunas University of Technology, 

vol.17, No3 (2012), pp.929 - 935  

2. Analysis of Factors Forming Competitive Business Environment in Cross-Border 

Region (1308-1314). Ābele L., Līduma D., Leitāne I., Mežinska. Tallinn University 

of Technology, Tallinn School of Economics and Business Administration; Economics 

and Management, Vol 17, No 4 (2012). Table of Contents   

http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/issue/view/183 

3. 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. 

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

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

5. Jansone, A., Zacs, L., Jakimov, K. An Approach to Information Technologies for 

Solving Mathematical Physics Problems, International Joint Conferences on Computer, 

Information, and Systems Sciences and Engineering (CISSE 10), December 3 - 12, 

2010, CD formātā. 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 

6. 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 

7. 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. 

8. 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 

9. Kapenieks, J. E-learning interface as essential component for educational action 

research. Journal of Teacher Education for Sustainability. ISSN 1691-4147, Pieņemts 

publicēšanai. SCOPUS (Elsvier Bibliographic Databases) datubāze 

http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/issue/view/183
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Tarek+Sobh
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Khaled+Elleithy
http://www.springerlink.com/content/978-1-4614-3557-0/
http://www.springerlink.com/content/978-1-4614-3557-0/
http://www.springerlink.com/content/1876-1100/
http://www.springerlink.com/content/1876-1100/
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10. Kapenieks, J. Action research for creating knowledge in e-environment. Discourse and 

Communication for Sustainable Education. Daugavpils Universitāte. Pieņemts 

publicēšanai, rediģēšanas stadijā. 

11. Kaupužs, J. Power law singularities in n-vector models, Can. J. Phys. 90 (2012) 373–

382 

12. 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 

13. 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 

14. 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. 

15. 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.  

16. Pinnis, M., Ion, R., Ştefănescu, D., Su, F., Skadiņa, I., Vasiļjevs, A. and Babych, B. 

Toolkit for Multi-Level Alignment and Information Extraction from Comparable 

Corpora. //Proceedings of System Demonstrations Track of ACL 2012, Jeju Island, 

Republic of Korea, 8-14 July, 2012. (būs Scopus, ir ACM) 

17. Pinnis, M., Ljubešić, N., Ştefănescu, D., Skadiņa, I., Tadić, M. and Gornostay, T. 

Term Extraction, Tagging and Mapping Tools for Under-Resourced Languages. // 

Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference (TKE 

2012), Madrid, Spain.  (ResearchGate) 

18. Pūre, I. Sabiedrisko attiecību attīstība Latvijā: Profesionalizācijas periods. Ilgtspējīga 

uzņēmējdarbība mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Biznesa augstskolas Turība 

konferenču rakstu krājums, 2012. gada 30. marts. Rīga: SIA Biznesa augstskola 

Turība”, 2012, ISSN 1691–6069. Krājums izdots CD formātā, ir publicēts augstskolas 

mājas lapā (http://aurora.turiba.lv/bti/Editor/Manuscript/Proceeding/Proceeding.pdf) un 

EBSCO datubāzē.   

19. Skadiņa, I., Levāne-Petrova, K., Rābante, G. 2012. Linguistically Motivated 

Evaluation of English-Latvian Statistical Machine Translation. Proceedings of the Fifth 

International Conference Baltic HLT 2012, IOS Press, Frontiers in Artificial 

Intelligence and Applications, Vol. 247, pp. 221-229.  (būs Scopus) 

20. Vasiļjevs, A., Skadiņa, I. Latvian Language Resources and Tools: Assessment, 

Description and Sharing",  Proceedings of the Fifth International Conference Baltic 

HLT 2012, IOS Press, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 247. 

(būs Scopus) 

21. 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 

22. Kapenieks, J. (2012) E-learning interface for the educational action research. 10th 

international JTEFS/BBCC conference "Sustainable Development. Culture. Education", 

Somija, Savonlinna, 22..-25.maijs. Raksts rediģēšanas stadijā un pieņemts iesniegšanai. 

 

2. Citas recenzētās zinātniskās publikācijas (ārzemēs un Latvijā) 
 

1. Ābele L. Iesniegta publikācija „The Evaluation of the Environmental Management 

Instruments of Latvia and Lithuania” - Tallinn University of Technology, International 

Scientific Conference „Economics and Management - 2012”. 

http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=32340
http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=32340
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2. Ābele L. Iesniegta publikācija „Analysis of Factors Forming Competitive Business 

Environment in Cross-border Region” - Tallinn University of Technology, International 

Scientific Conference „Economics and Management - 2012”. 
3. Briška, I. Matemātiskās analīzes studiju metodoloģijas loma topošā matemātikas skolotāja 

profesionālās varēšanas „robežu”  paplašināšanā. 14.starptautiskā zinātniskā konference 

„Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi”; 2012.g. 19., 20.maijs 

4. Gintere, Ē. LiepU Starptautiskā zinātniskā  konference ,,Sabiedrība  un  kultūra 

:Mainīgais  un  nemainīgais cikliskumā. Bērnu sociālās aprūpes institūcijas (BSAI) 

multiprofesionālās komandas prakses refleksija. 2012. Iesniegts  2012.gada  17.maijā. 

5. Graumanis, Z. Pagrieziens no klasiskās uz moderno filozofiju: zaudētais un iegūtais. – 

Grāmatā: Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XIV . – Liepāja: LiePA, 2012.  27.–

34. lpp. 

6. Mežinska, A. „Kurzemes un Klaipēdas pārrobežu reģiona uzņēmējdarbības vides 

vērtējums un attīstības iespējas” 15. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība 

un kultūra: Mainīgais un nemainīgais cikliskumā” rakstu krājums (kopā ar Līdumu un 

Leitāni). 

7. Mežinska, A. Analysis of Factors Forming Competitive Business Environment in 

Cross-Border region; starptautiskās zinātniskās konferences „Economics and 

Management - 2012” rakstu krājums; Tallina (kopā ar Ābeli, Līdumu un Leitāni). 

8. Mihejeva,  J.  Skolēnu aktivitāte psiholoģijas stundās – izziņas intereses veidošanās 

nosacījums / Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XV. Liepāja: LiePA. 

9. Skadiņa, I., Aker, A., Mastropavlos, N., Su, F., Tufiș, D., Verlic, M., Vasiļjevs, A., 

Babych, B., Clough, P., Gaizauskas, R., Glaros, N., Paramita, M., and Mārcis Pinnis. 

2012. Collecting and Using Comparable Corpora for Statistical Machine Translation // 

Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and 

Evaluation (LREC'12), 438-445.  

10. Skadiņa, I., Virza, M., Pretkalniņa, L. 2012. Angļu-latviešu statistiskās 

mašīntulkošanas sistēmas izveide: metodes, resursi, un pirmie rezultāti // Baltistica VIII 

priedas, Vilnius, 155-168.  

11. Šimanskiene, L, Burgis, D, Līduma, D, Zeltiņa, M. Bussiness Cooperation in the 

cross-border of Klaipeda region and Latvia. Regional Formation and Development 

Studies. Journal of Social Sciences, Nr. 1(6), Klaipeda University, 2012, pp.137-145 

12. 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) 

13. Ulmane-Ozoliņa, L. (2012) Datoratbalstītās mācīšanās sadarbojoties iespējas 

kombinētajās studijās // Starptautiski zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, 

izglītība” (2012. 25.-26. maijs) rakstu krājums, Rēzekne, Latvija (ISSN 1691-5887). 

14. Vasiljevs, A., Forsberg, M., Gornostay, T., Hansen, D., Jóhannsdóttir, K., Lyse, G., 

Lindén, K., Offersgaard, L., Olsen, S., Pedersen, B., Rögnvaldsson, E., Skadiņa, I., de 

Smedt, K., Oksanen, V. and Rozis, R.. 2012. Creation of an Open Shared Language 

Resource Repository in the Nordic and Baltic Countries // Proceedings of the Eight 

International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12), 1076-

1083.  

15. Vasiļjevs, A., Gornostay, T., Skadiņa, I., Deksne, D., Skadiņš, R., Pinnis, M. 2012. 

Recent advances in the development and sharing of language resources and tools for 

Latvian. In Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages. 

Cambridge Scholars Publishing 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīti DSZF mācībspēki, MZIT, Informāciju tehnoloģiju 

servisa (ITS) laboratorija, RTU Liepājas filiāles docētāji, kā arī atsevišķi pieaicināti vieslektori. 

http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/summaries/925.html
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/summaries/744.html
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/summaries/744.html
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DSZF 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 (skatīt 11.tabulā). 

 

11.tabula 
Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību raksturojums 

Struktūrvienība Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas 

īstenošanā 

Dabas un sociālo 

zinātņu 

fakultātes 

dekanāts 

Prodekāne 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; 
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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.  

Vecākā sekretāre 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 

14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamais mācību palīgpersonāls 

DSZF dabas jomas 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.12.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.  
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12.tabula 
Studiju virziena 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. 

15. Informācija par ārējiem sakariem 

Sadarbība ar darba devējiem, profesionālām organizācijām 

Virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne ” mācībspēkiem un studentiem ir izveidojusies laba sadarbība ar 

A/S „Exigen Services Latvia”, Accenture Latvia, SIA „Microsoft Latvia”, A/S „Liepājas 

Metalurgs”, SIA „IT Līderis”, SIA “Brain Solutions”, SIA "Studio 7 Pro", SIA „Tilde”, SIA 

„Lauma Fabrics”, SIA „Jensen Metal” , SIA „SD Autocentrs”, SIA „Liepājas RAS”, „Medzes 

Components” Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, SIA „Kurzemes Biznesa 

inkubators”, Liepājas Pilsētas Dome, u.c.  

Liepājas pilsētas Dome nodrošina projektu līdzfinansējumu, savukārt SIA „Liepājas 

RAS” ir projekta partnere. (skat. 8.tabulu).  

Sadarbības līgumi par prakses nodrošināšanu studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” studiju programmu 

studentiem ir noslēgti ar SIA „Lauma Fabrics”,: SIA „Jensen Metal”, SIA „SD Autocentrs”, 

SIA „Tilde”, Accenture Latvia, SIA „IT Līderis”, SIA „Kurzemes Biznesa inkubators”. 

Ar 2012./2013. studiju gadu A/S Exigen Services Latvia ir iedibinājusi mērķstipendiju 

datorzinātnes un IT studentiem.  

Katru mēnesi A/S Exigen Services Latvia rīko vieslekcijas par aktuālām datorikas 

tēmām. Vieslekcijas piedāvā arī Accenture Latvia un SIA „Microsoft Latvia”. 

 Liepājas Universitāte ir Microsoft IT Academy Program biedre. 

 

 Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām 

LiepU „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” virziena programmām ir noslēgti sadarbības līgumi ar Rīgas 

Tehnisko Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Daugavpils Universitāti, 

Rēzeknes augstskolu, Vidzemes augstskolu. 

Studiju un pētnieciskā sadarbība ir nostiprinājusies ar Rīgas Tehnisko Universitāti, 

Transporta un sakaru institūtu, Wilfrid Laurier Universitāti, Waterloo (Kanāda), Rostokas 

Universitātes Fizikas institūtu (Vācija), Matej Bel Universitāti (Slovākija), Elblongas 

Augstskolu (Polija), Stavangeras Universitāti (Norvēģija), West Bohemia Pilzenes Universitāti 
(Čehija), Ondokuz Mayis Universitāti (Turcija), Tamperes Lietišķo zinātņu Universitāti 

(Somija) un Darmštates Tehnisko Universitāti (Vācija). 

 

Studējošie, kas studējuši apmaiņas programmu ietvaros, norādot apmaiņas programmu 

un valsti 

Apmaiņas programmas ERASMUS ietvaros studējuši 4 studenti no studiju programmas 

„Datorzinātnes”. Divi studenti studējuši Elblongas Augstskolā (Polija) un divi studenti West 

Bohemia Pilzenes Universitātē (Čehija). 

 

Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, studiju programma, studiju ilgums, 

valsti  
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Virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” ar 2012./2013. studiju gadu piedāvā 3 pilna laika studiju 

programmas angļu valodā: divas bakalaura līmenī - „Datorzinātnes” un „Informācijas 

tehnoloģija”, vienu maģistra līmenī – „Informācijas tehnoloģija”.  

2012./2013. studiju gadā virzienā pilna laika studijās kopumā studē divi ārvalstu studenti: 

viens bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes”(3 gadi), kas ieradies no Bangladešas, un 

viens students maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” (2.5 gadi), Indija.  

Viens no LiepU stratēģiskajiem mērķiem ir ārvalstu studentu piesaiste un notiek 

intensīvs darbs pie eksportspējas veicināšanas. LiepU kopš 2012.gada ir Augstākās izglītības 

eksporta apvienības biedre. 

 

 


