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1 Studiju virziena raksturojums 

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

 

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

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

 
1.2 Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 

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

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

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

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

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

Studiju virziena programmas atbilst STEM jomai un to attīstība ir perspektīva no valsts attīstības 
prioritāšu viedokļa3 un ir saistīta ar Viedās specializācijas stratēģijas realizāciju4. Tāpat EM darba 
tirgus analīzē arī parādīts, ka pat pie relatīvi augsta atalgojuma līmeņa jau pašlaik ir grūtības 
apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc speciālistiem IT nozarē – programmētājiem. Līdz ar to 
piedāvājums IT speciālistu sagatavošanā ir nepietiekošs un pieprasījums pēc IT speciālistiem ir augsts. 
Tas saistīts ar to, ka pēdējos gados ir būtiski mainījušies biznesa modeļi, metodes un rīki. Jebkuras 
nozares attīstība prasa apjomīgus IT nozares pakalpojumus, ieviešot dažādus digitālus risinājumus. Šo 
tendenci vēlreiz apstiprina EM 2016.gada ziņojums “Darba tirgus pārkārtojumi straujākas ekonomikas 
izaugsmei”5 ar prognozi, ka nākotnē palielināsies pieprasījums pēc dabas zinātņu, matemātikas un 
informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Prognoze liecina, ka pieprasījums šajā grupā pārsniegs 
piedāvājumu par 126%. 

                                                 
1
 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 

2
 

https://www.liepu.lv/uploads/files/Informacijas%20tehnologija_datortehnika_elektronika_telekomunikacija_datorvadiba%20un%20datorzinatne_2014.

_2015.st.g.pdf 
3
 https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/informativais_zinojums_par_darba_tirgus_videja_un_ilgtermina_prognozem 

4
 http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/viedas_specializacijas_iev/viedas_spec_ieviesana/ 

5
 https://ec.europa.eu/latvia/sites/latvia/files/docs/body/j_salmins__darba_tirgus_parkartojumi_ekonomikas_izaugsmei20160519.pdf 
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Neskatoties uz salīdzinoši lielo studiju piedāvājumu Latvijā, IT nozarē trūkst vismaz 1000 
speciālistu6; pēc Ekonomikas ministrijas prognozēm – līdz 2020.gadam Latvijā trūks vairāk nekā 4200 
IT speciālistu. Diemžēl, kā norāda Tele2 SSC veiktais pētījums, tikai 12,7% puišu un 2,1% meiteņu 
savu karjeru saista ar IT jomu7. 

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

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

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

1.tabula 
Studiju virziena „Inform ācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas,  

datorvadība un datorzinātne” studiju programmu uzskait ījums 

Studiju programmas 
nosaukums 

Apjoms 
kredīt-
punktos 

Studiju veids 
Iegūstamais grāds 

(akadēmiskais/ 
profesionālais ) 

Datorzinātnes (43481) 120/128* 
KRP 

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

Dabaszinātņu bakalaura 
datorzinātnēs akadēmiskais 
grāds 

Inform ācijas tehnoloģija   
(42481) 

160/168* 
KRP 

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

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

Mehatronika  (42523) 160 KRP 

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

Profesionālais bakalaura grāds 
mehatronikā; 
Iegūstamā kvalifikācija: 
Inženieris mehatronikā 

Inform ācijas tehnoloģija  
(47481) 
Piezīme: Studiju programmā 
tika veiktas būtiskās izmaiņa, 
kuras attiecas uz 2016./2017. 
studiju gadu 

100/108* 
KRP  
vai  
120/128* 
KRP 

Pilna laika klātienes 
maģistra studijas,  
2 gadi un 6 mēneši  
vai 3 gadi;  
studiju valoda: LV, EN 

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

E-studiju tehnoloģijas un 
pārvald ība  
(51481) 

192 KRP 

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

Inženierzinātņu doktora vai 
pedagoģijas zinātņu doktora 
grāds 

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

                                                 
6
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/153292-ikt-nozare-attistas-specialistu-trukums-arvien-izteiktaks.htm; skatīts:20.10.2015. 

7
http://www.tvnet.lv/tehnologijas/nozares_jaunumi/628033-tikai_21_meitenu_un_127_zenu_plano_savu_karjeru_saistit_ar_it_nozari; 01.10.2016. 
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Bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģija” ir unikāla ar to, ka sagatavo divu 
kvalifikāciju speciālistus: programmēšanas inženierus un elektroniskās komercijas speciālistus. Šī 
programma piedāvā Latvijā unikālu kombināciju: profesionālais bakalaura grāds informācijas 
tehnoloģijā un e-komercijas speciālista profesija (citās Latvijas augstskolās elektroniskās komercijas 
speciālisti tiek sagatavoti uzņēmējdarbības jomas studiju programmās). Savukārt Kurzemes reģionā šī 
studiju programma ir vienīgā profesionālā bakalaura studiju programma, kas sagatavo 
programmēšanas inženierus un elektroniskās komercijas speciālistus (VeA īsteno akadēmisko 
bakalaura programmu ‘Datorzinātnes”, RTU Liepājas filiāle 1.līmeņa augstākās izglītības speciālistus). 

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

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

Lielākā daļa no bakalaura studiju beidzējiem turpina studijas maģistrantūrā, piemēram, no 13 
2016.gada absolventiem 7 (54%) turpina studijas maģistrantūrā. 

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”. 

Viens no LiepU stratēģiskajiem mērķiem ir ārvalstu studentu piesaiste, tāpēc notiek intensīvs 
darbs pie eksportspējas veicināšanas. LiepU kopš 2012.gada ir Augstākās izglītības eksporta 
apvienības biedre. 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” realizācija ir uzsākta 
2012.gada rudenī (2012./2013.st.gads) un 2016.gada pavasarī (2015./2016. st.g.) bija pirmais 
izlaidums. Pirms tam tika realizēta akadēmiskā studiju programma „Datorzinātnes”. Ar 
2014./2015.st.gadu uzņemšana valsts valodā šajā programmā tika pārtraukta. Pēdējie absolventi plānoti 
2016./2017.st.gadā.  

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

Doktora studiju programma „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” tika uzsākta 2007.gadā un tā 
tiek realizēta sadarbībā ar RTU. 

Lielākā daļa no IT bakalaura grāda ieguvējiem turpina studijas maģistrantūrā, piemēram, no 
trīspadsmit 2016.gada bakalauriem septiņi turpina studijas maģistrantūrā (6 „Informācijas 
tehnoloģija”, 1 –„Vispārējās izglītības skolotājs (informātika)”. 

 

1.3 Studiju virziena un studiju programmu atbilst ība darba tirgus 
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti 
 
Ekonomikas ministrijas „Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

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

                                                 
8
 https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/informativais_zinojums_par_darba_tirgus_videja_un_ilgtermina_prognozem, 
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tehnoloģijām tādos prioritāros studiju virzienos kā dabas zinātnes, matemātika un informācijas 
tehnoloģijas, inženierzinātnes, ražošana un būvniecība. 

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

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

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

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

Profesionālās bakalaura un maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” ir vienas no 
pieprasītākajām studiju programmām LiepU. Lielākā daļa absolventi strādā nozarē, piemēram, 
2016.gada bakalaura absolventi - no trīspadsmit bakalauriem vienpadsmit strādā nozarē. Arī visi 
maģistrantūras absolventi strādā IT nozarē.  

Virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 
datorzinātne ” mācībspēkiem un studentiem ir izveidojusies daudzpusīga sadarbība ar uzņēmumiem- 
A/S „Exigen Services Latvia”, Accenture Latvia, SIA „Microsoft Latvia”, A/S „Liepājas Metalurgs”, 
SIA „IT L īderis”, 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”, SIA “Advanced Technology Solutions”, AS "UPB", SIA ""Ventspils 
nafta" termināls", Ventspils digitālais centrs, SIA "AE Partner", SIA "Donaco", SIA "Enters", SIA 
"Fantasyposh Latvia", SIA "Highfive", SIA "ITQ GROUP", SIA "Linedata Services (Latvia)", SIA 
"Lursoft IT", SIA "Phone AD", SIA "RED CONCEPT”, Liepājas Pilsētas Dome u.c. 

Studenti praksē dodas ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu uzņēmumos, piemēram, “mg.softech”, 
Vācija, Darmštate, “GE Power”, “FLSmidth MAAG Gear”, “TM Travel SIA”, Slovēnija. 

Liepājas pilsētas Dome nodrošina projektu līdzfinansējumu, savukārt SIA „Liepājas RAS” ir 
projekta partnere.  

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

Ar 2012./2013.studiju gadu A/S Exigen Services Latvia ir iedibinājusi mērķstipendiju 
datorzinātnes un IT studentiem. A/S Exigen Services Latvia rīko vieslekcijas par aktuālām datorikas 
tēmām. Vieslekcijas piedāvā arī Accenture Latvia un SIA „Microsoft Latvia”. 

Liepājas Universitāte ir LIKTA un Microsoft IT Academy Program biedre. 

                                                 
9
 https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/informativais_zinojums_par_darba_tirgus_videja_un_ilgtermina_prognozem/ 

10
 https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/informativais_zinojums_par_darba_tirgus_videja_un_ilgtermina_prognozem/ 
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Absolventi strādā lielākos Latvijā esošos IT uzņēmumos, piemēram, A/S Exigen Sevices Latvija 
un Tieto (ir nodaļas Liepājā), “IT L īderis” (LiepU absolventu dibināts uzņēmums), PROGOteam, 
Accenture u.c. IT absolventi pārsvarā strādā nozarē, piemēram, no 2016.gada 13 bakalaura 
absolventiem 11(85%) strādā nozarē, maģistrantūras absolventi visi (100%) strādā nozarē.  

Absolventi ir arī LiepU mācībspēki. 
 
2014.g. jūlij ā LiepU Sabiedrisko attiecību daļa veica 2012., 2013. un 2014.gada ziemas sesijas 

absolventu aptauju. Kopsavilkums par fakultātes absolventiem ir pieejams LiepU KVS sistēmā11 . 
IT virzienā kopumā aptaujā atbildēja 10 absolventi no sekojošām studiju programmām: 

Datorzinātnes (bakalaurs) – 5 un Informācijas tehnoloģija (maģistrs) – 5. Absolvēšanas gadi: 2014. -2,  
2013. -6,  2012. -2. 

Visi absolventi šobrīd strādā specialitātē. Informācijas tehnoloģijas maģistri strādā kā inženieri, 
analītiķi, programmētāji, datorsistēmu un datortīklu administratori, skolotāji. Savukārt datorzinātnes 
bakalauri – programmētāji, programmēšanas/informātikas pagaidu skolotāji. 

Gan iegūtās teorētiskās zināšanas, gan iegūtās praktiskās iemaņas absolventi (9 jeb 90%) norāda, 
ka ir pilnībā vai daļēji pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba pienākumus. Kopumā visi absolventi 
(100%) vērtē savu profesionālo sagatavotības līmeni kā ļoti labu un labu. Līdz ar to visi absolventi 
ieteiktu šīs studiju programmas citiem. 

Absolventu ieteikumi studiju procesa uzlabošanai saistīti ar IT straujo attīstību: vairāk piesaistīt 
nozares speciālistus un aktualitātes atspoguļošanai studiju saturā, kā arī piedāvāt plašākas iespējas 
izvēles kursiem. 
 

1.4 Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 
Analizējot Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana 

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

 

                                                 
11

 

http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/Absolventu%20aptaujas/2014/&checksum=38871dfcacc3d0100cc19c

07bf9a3881950b35dc 
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2.tabula 
Studiju virziena „Inform ācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas,  

datorvadība un datorzinātne” SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses 

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

specializācija) 
• Programmas atbilstība rekomendācijām un 

atbilstošām ES programmām 
• Motivēti studenti 
• Darba devēju aktīva iesaiste mācību procesā 

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

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

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

• Iespēja strādāt ESF, ERAF u.c. pētniecības 
projektos  

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

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

universitātēm 
• Nepietiekama docētāju stažēšanās ārzemju 

universitātēs un vieslektoru piesaiste 
• Nepietiekama starptautiskā sadarbība 
 

Iespējas Draudi 
no ārējās pasaules (ārējie faktori) 

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

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

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

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

• Ir iespējas attīstīt starptautisko sadarbību, 
izmantojot jau esošos kontaktus 

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

• Sadarbība ar darba devējiem mācību procesa 
sasaistei ar darba devēja vajadzībām 

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

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

• Latvijā ir daudz programmu, kas gatavo 
speciālistus datorikas jomā 

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

• Demogrāfiskā lejupslīde var samazināt studējošo 
skaitu 

• Valsts budžeta finansējuma samazinājums 
• Finansējuma trūkums un valsts vājais vispārējais 

ekonomiskais stāvoklis 
• 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 
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1.5 Studiju virziena vadība: pārvald ības struktūra 
 

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

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

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

Fakultātes darba vadīšanu organizē dekāne, metodiķe un sekretāre sadarbībā ar studiju 
programmu direktoriem un zinātnes nozaru/ apakšnozaru vadītājiem.  

Studiju virziena realizāciju nodrošina studiju programmu direktori kopā ar dekānu, metodiķi, 
sekretāri un un zinātnes nozaru/ apakšnozaru vadītājiem. 

DIF ietvaros darbojas arī divi pētījumu centri: Vides pētījumu centrs un Matemātikas un 
dabaszinātņu didaktikas centrs (sk. 1.attēlu, apraksts dots 3.tabulā). Informācijas apriti fakultātē 
nodrošina dekanāts. Reizi mēnesī notiek Fakultātes domes sēdes un mācībspēku sanāksmes. Fakultātes 
pārraudzībā esošo studiju virzienu, zinātņu jomu un centru darbi tiek vērtēti un kontrolēti fakultātes 
domes sēžu darbā, fakultātes pilnsapulcēs, studiju jomas mācībspēku darba grupās. 

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

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

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

1) matemātiskā fizika, skaitliskā analīze, 
2) modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika,  
3) datorzinātne, informācijas tehnoloģija,  
4) vides zinātne. 
 
DIF mācībspēki veido 5 mācībspēku jomas: 
1) vides zinātnes, 
2) matemātikas zinātnes, 
3) fizikas zinātnes, 
4) inženierzinātnes, 
5) informācijas tehnoloģijas. 
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1.attēls. DIF struktūra 
3.tabula 

DIF organizācijas 
apraksts 

Vienība Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 
Dekanāts Dekāne Studiju procesa pārvaldībā: organizē licencēšanas un 

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

DIF 

Dekanāts 

Dekāne, metodiķe, sekretāre 

Fakultātes dome 

Vides pētījumu centrs 

Matemātikas un dabaszinātņu 

didaktikas centrs 

Mācībspēki 

5 mācībspēku jomas 

Studenti 

Programmu direktori 

3 studiju virzieni un 

1 starpfakultāšu st. virziens 

8 studiju programmas LV 

3 studiju programmas EN 

Zinātņu nozaru vadītāji 

4 zinātņu nozares 

Laboratorijas, tematiskie 

kabineti un datorklases 

8 laboratorijas 

4 tematiskie kabineti 

11 datorklases 

 

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

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

Atbalstošais 
personāls, IT 
infrastruktūra 

Datortehnikas 
un informācijas 
sistēmu 
inženieri  

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT infrastruktūras 
pieejamību studiju procesā. 

Atbalstošais 
personāls, fizikas 
laboratorijas 

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

Atbalstošais 
personāls, vides 
ķīmijas 
laboratorijas 

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

Atbalstošais 
personāls, 
dabaszinību 
kabineti 

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

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

Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centrs 
(MDDC) 

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

Vides pētījumu 
centrs (VPC) 

Centra vadītāja Vides pētījumu centrs veicina studentu iesaisti pētnieciskajā 
darbā, paaugstina pētniecisko kapacitāti vides jomā, 
nodrošinot starpdisciplinārus pētījumus, apzina un risina 
problēmas, kas saistītas ar vides zinātni un izglītību, kā arī 
ilgtspējīgu attīstību. 

Studiju programma Programmas 
direktors 

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

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

 
4.tabula 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību raksturojums 
Strukt ūrvienība Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Dabaszinātņu un 
inovatīvo 
tehnoloģiju 
institūts (DITI) 

Institūta direktors Mācībspēku un studentu iespēju veikt zinātniski 
pētniecisko darbību 

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) 

Ārzemju sakaru 
daļa 

Galvenais speciālists 
starptautiskās 
sadarbības 
jautājumos 
Vecākā referente 
Referente 

Nodrošina studentu mobilitāti, darbs ar pilna laika ārvalstu 
studentiem 

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

Plānotāja Izstrādā nodarbību plānojumu 
Informācijas 
tehnoloģiju 
servisa 
laboratorija 

Informācijas 
tehnoloģiju servisa 
laboratorijas 
darbinieki 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

katalogi (https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskie-resursi ) 
- Brīvpieejas mācību materiālihttps://moodle.liepu.lv/login/index.php  
- Brīvpieejas datortklase 
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1.6.2 studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifik ācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo 
studiju programmu īstenošanai 
 
Studiju virziena īstenošanā iesaistīti gan mācībspēki, gan DITI, Informāciju tehnoloģiju servisa (ITS) laboratorijas speciālisti, RTU 

docētāji, kā arī atsevišķi pieaicinātie vieslektori (skat. 5.tabulā). 
5.tabula 

Studiju virziena „Inform ācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” īstenošanā 
iesaistītais akadēmiskais personāls 2015./ 2016.studiju gadā 

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

Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

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

Studiju 
programma 

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

kursa nosaukums, kredītpunkti 

1. 
Agate 
Ambulte 

asistente,  
uz laiku pieņemta 

Bc.sc.comp. 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaurs datorzinātnēs, 2012. 

Bdat, Bit A, Ievads datorikā I, 3 KRP 
Bdat A, Ievads datorikā II, 2 KRP 
Bit  B, Multimediju sistēmas, 2 KRP 

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

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

Bit B2, Finanšu teorija (2 KRP)* 

3. Dina Barute 
lektore, ievēlēta, 
DITI matemātiķis 

Mg.sc.educ.; 
B.math. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 
zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2005.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, 
1999. 

Bit B2, Ekonomikas statistika I, II (4 KRP)* 

4. 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.; 

Bit 
B, Automatizētās projektēšanas 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 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
skaitļošanas tehnikas speciālista 
kvalifikācija, 2001. 

5. 
Guntars 
Būmans 

docents, 
ievēlēts  

Dr.sc.comp. 

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

Bdat, Bit 
A, Informācijas sistēmu analīze un projektēšana 
(4 KRP);  
A, Operētājsistēmas (4 KRP) 

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

Bdat 
A, Datoru arhitektūra (4 KRP) 
B1, Semantiskais tīmeklis (2 KRP)* 

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

Mit  
A, Sistēmanalīze (2 KRP); 
A, Operētājsistēmas (2 KRP); 
A, Datoru arhitektūra (4 KRP) 

6. 
Daina Celma - 
Zīda 

asociētā 
profesore, 
ievēlēta  

Dr.oec. 
Latvijas Universitāte, ekonomikas doktors 
izglītības vadībā, 2004.; 

De-st A, Pārvaldības teorijas (5 KRP) 

7. Haralds Deģis 
lektors, uz laiku 
pieņemts 

Mg.sc.ing. 
Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais 
maģistra grāds būvniecībā, 2010. 

Bmeh A, Tehniskā grafika II, III (4 KRP) 

8. 
Dagnija 
Deimante 

docente, 
ievēlēta  

Dr.paed. 

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

De-st B, Angļu valoda I, II (6 KRP) 

9. Kārlis Dobelis docents, ievēlēts Dr.math. 
Latvijas Universitāte, matemātikas doktors, 
1992.  

Bit A, Augstākā matemātika I, II (6 KRP) 

Bmeh 
B, Diferenciālvienādojumi (2 KRP); 
B, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, 
II (4 KRP); kopā 8 KRP 

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

10. Uldis Drišļuks 
lektors, uz laiku 
pieņemts; LiepU 

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

Bit 
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 
VZI zinātn. 
asistents, ievēlēts 

uzņēmējdarbības vadībā, 2006. B2, Mārketings (2 KRP)* 

Bmeh 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  
(2 KRP) 

Mit A, Ekonomika un uzņēmējdarbība (2 KRP) 

11. 
Viktors 
Egliens 

lektors, uz laiku 
pieņemts; LiepU 
informācijas 
sistēminženieris 

Mg.sc.educ. 

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

Bdat, Bit A, Lokālie datoru tīkli (4 KRP) 

Bit 
B, Nelineārā datorvideomontāža   
(2 KRP) 

12. 
Atis Egliņš- 
Eglītis 

asistents, uz laiku 
pieņemts; VZI 
zinātniskais 
asistents, ievēlēts 

Mg.oec. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  
profesionālais maģistra grāds vadības 
zinībās izglītības vadībā, 2007.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, vēstures un 
sociālo zinību skolotājs, 2006. 

Bit B2, Vadības teorija I, II (4 KRP)* 

13. 
Vilnis 
Frišfelds 

docents, ievēlēts Dr.phys. Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 2003. Bmeh 
B, Tehniskā termodinamika I (2 KRP);  
B, Dinamiskās sistēmas un vadība I (1 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. 

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

Bmeh A, Biznesa psiholoģija un ētika (1 KRP) 

15. 
Zaigonis 
Graumanis 

docents, ievēlēts Dr.phil. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas 
doktors, 1993.; 
Latvijas Valsts universitāte, filozofs, 
pasniedzējs, 1984. 

Mit A, Filozofija (2 KRP) 

16. 
Armands 
Grickus 

asoc. profesors 
ievēlēts;  
DITI pētnieks, 
ievēlēts 

Dr.sc.ing. 

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

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

Bmeh 
A, Elektromagnētisms I, II (2 KRP);  
A, Enerģētika (2 KRP) 

17. Rūdolfs Gulbis 
lektors, uz laiku 
pieņemts 

Mg.phys. 
Latvijas Universitāte, fizikas maģistra grāds, 
1998. 

Mit A, Informācijas sistēmu drošība (2 KRP) 

18. 
Klaudija 
Ģingule 

docente, ievēlēta Dr.paed. 
Daugavpils Universitāte, pedagoģijas 
doktore, 1997.; 

Bit B1, Diskrētā matemātika I (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 
Čuvašijas Pedagoģiskais institūts, 
matemātikas skolotājs, 1969. 

19. Anita Jansone 

asociētā 
profesore, 
ievēlēta,  
DITI pētniece - 
ievēlēta 

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

Bdat 
A, Datu bāzu tehnoloģijas I, II (6 KRP); 
A, Programmatūras testēšana un kvalitāte (2 
KRP) 

Bit 

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) 

Mit 

A, Visaptverošā kvalitātes vadība (3 KRP); 
A, Biznesa procesu modelēšana (3 KRP); 
A, Programmatūras testēšana (2 KRP); 
A, Biznesa procesu reinženierija (2 KRP); 
A, Datu bāzu tehnoloģijas (2 KRP) 

De-st 

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

20. Aija Kairēna 
lektore,  
uz laiku 
pieņemta; 

Mg.oec. 

Biznesa augstskola „Turība”, profesionālais 
maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un 
uzņēmuma un iestāžu vadītāja kvalifikācija, 
2009. 

Bit 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  
(2 KRP) 

Bdat B1, Ekonomikas pamati (2 KRP)* 
Bmeh A, Ekonomika un uzņēmējdarbība (2 KRP) 

Mit 
A, Ekonomika un uzņēmējdarbība  
(2 KRP) 

21. Jānis 
Kapenieks 

docents, uz laiku 
pieņemts 

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

Mit A, Profesionālā saziņa (1 KRP) 

22. 
Jevgenijs 
Kaupužs 

profesors, 
ievēlēts, DITI 
vadošais pētnieks 

Dr.phys. 

Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 1995,; 
Latvijas Universitāte, dabaszinātņu maģistrs 
fizikā, 1994.; 
Latvijas Universitāte, fiziķis, 1984. 

Mit A, Matemātiskie modeļi un rīki (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 

23. 
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. 

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

Bmeh 
A, Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības 
(2 KRP) 

Mit A, Profesionālā saziņa (1 KRP) 

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

24. Dace Kūma docente, ievēlēta Dr.math. 

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

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

Bit 

A, Augstākā matemātika II (2 KRP); 
B, Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija I, II, 
III (6 KRP); 
B1, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
I, II (4 KRP)*; 

Bmeh A, Lineārā algebra I, II (4 KRP) 

25. 
Diāna 
Laiveniece 

asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

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

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

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

26. Ērika 
Lauberga 

Asistente, uz 
laiku pieņemta 

Mg.sc.educ. 

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

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

27. Kaspars Lauris 

asistents, uz laiku 
pieņemts; DITI 
zinātn. asistents; 
LiepU vec. 
datortīklu 
administrators 

Mg.sc.ing. 

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

Bit A, Informācijas sistēmu drošība (2 KRP) 

28. Linda Lauze 
asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr.philol. 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, filoloģijas 
doktors, 2002,; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, humanitāro 

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

Mit A, Latviešu valoda ārzemju studentiem I, II (6 
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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 maģistrs filoloģijā, 2000. KRP) 

29. Jānis Letinskis 
lektors, ievēlēts, 
DITI zinātniskais 
asistents 

Mg.sc.educ.; 
B.art. 

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

Bit B2, Mārketings internetā (2 KRP)* 

Mit 

A, Studiju darbs (multimediju sistēmu izstrādes 
projekts) (2 KRP); 
A, Sistēmu projektēšana un rīki (2 KRP); 
B, Multimediju sistēmu izstrāde (2 KRP)*; 
B, Satura pārvaldības sistēmas (2 KRP)* 

30. 
Aija 
Levenoviča 

Asistente, uz 
laiku pieņemta 

Bc.sc.comp. 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura grāds datorzinātnēs, 2014. 

Bit B, Programmatūras spējā izstrāde (1 KRP)* 

31. 
Daina 
Lieģeniece 

profesore, 
ievēlēta 

Dr.habil.paed. 
Latvijas Universitāte, pedagoģijas habil. 
doktors, 1997. 

De-st 
B, Mūsdienu izglītības pamatprincipi un pieejas 
to realizēšanai (5 KRP) 

32. 
Ilva 
Magazeina 

Lektore, uz laiku 
pieņemta 

Mg.sc.educ. 
Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistrs informātikas didaktikā, 2005.  
Rīgas Tehniskā universitāte, ASTF, 1990.  

Bit 
C, Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop (2 
KRP) 

Bmeh A, Tehniskā grafika I (2 KRP) 

33. 
Anita 
Mežinska 

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

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

Mit B, Personāla vadība (2 KRP) 

34. Ilze Miķelsone 
asociētā 
profesore, 
ievēlēta  

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

De-st B, Augstskolas pedagoģija (5 KRP) 

35. Patriks Morevs 

lektors, 
uz laiku 
pieņemts; galv. 
speciālists 
starptautiskās 
sadarbības 
jautājumos 

Mg.math.  

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

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

Bdat 

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

Bmeh A, Angļu valoda I, II  (4 KRP) 

36. Valdis 
Priedols 

lektors,  
uz laiku pieņemts 

Mg.sc.educ. 
Liepājas Universitāte, izglītības zinātņu 
maģistra grāds pedagoģijā, vispārējās 

Bdat B, Fizika I  (1 KRP) 
Bit B1, Fizika I  (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 
izglītības skolotājs fizikā, 2014.; 
Liepājas Universitāte, bakalaura grāds 
fizikā, 2012. 

Bmeh 
A, Elektromagnētisms I, II (2 KRP); 
B, Roboti I, II (4 KRP) 

37. 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. 

Bit B2, Sabiedriskās attiecības  (2 KRP)* 

38. Eva Reine 
asistente,  
uz laiku pieņemta 

Mg.phys. 

Rīgas Tehniskā Universitāte, maģistra grāds 
medicīnas fizikā, 2014.; 
Liepājas Universitāte, bakalaura grāds 
fizikā, 2012. 

Bmeh B, Mērīšanas tehnika un sensori, 2 KRP 

39. 
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. 

Bit B2, Ievads socioloģijā (1 KRP)* 

40. 
Al īda 
Samuseviča 

profesore, 
ievēlēta; LiepU 
IZI vadošā 
pētniece, ievēlēta 

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

Bdat 
A, Pētījumu  metodoloģija dabaszinātnēs (1 
KRP) 

Mit A, Pētījumu  metodoloģija (1 KRP) 
De-st B, Izglītības pētījumu metodoloģija (5 KRP) 

41. Mārtiņš Sinka 
asistents,  
uz laiku pieņemts 

Bc.sc.comp. 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura grāds datorzinātnēs, 2013. 

Bdat 

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

Bit A, Interneta tehnoloģijas (2 KRP); 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds 
Amats, ievēlēts 

vai uz laiku 
pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 

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

Studiju 
programma 

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

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

Mit B, Datoru arhitektūra (2 KRP) 

42. 
Inguna 
Skadiņa 

profesore, 
ievēlēta 

Dr.sc.comp. 

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

Mit A, Dabisko valodu datorapstrāde (2 KRP) 

De-st 

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

43. 
Imants 
Sokolovs 

lektors, uz laiku 
pieņemts 

Mg.sc.ing. 

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

Bmeh 

A, Ievads mehānikā (2 KRP); 
B, Ražošanas tehnoloģijas I, II (4 KRP); 
B, Materiālzinības (2 KRP); 
B, Mašīnu elementi un mehatronika I, II (4 
KRP); 
B, Tehniskā mehānika (4 KRP) 

44. Astra Straume 
lektore,  
uz laiku pieņemta 

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

Bit B2, Grāmatvedība (3 KRP)* 

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

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

Bit C, Kritiskās domāšanas attīstība (2 KRP) 

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

46. Alvis Šmits 
asistents, uz laiku 
pieņemts 

Bc.sc.comp. 
Liepājas Universitāte, dabaszinātņu 
bakalaura grāds datorzinātnēs, 2014. 

Bit A, Datu bāzu tehnoloģijas (2 KRP) 

47. 
Vineta 
Tomsone 

lektore,  
uz laiku pieņemta 

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

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

Bdat 
A, Pētījumu  metodoloģija dabaszinātnēs (1 
KRP) 

Bit B, Biroja programmatūra (2 KRP) 

Mit 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 

48. 
Dzintars 
Tomsons 

lektors, ievēlēts;  
DITI zinātniskais 
asistents 

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

Bdat, Bit 
A, Algoritmi un datu struktūras I (2 KRP); 
C, Informācijas tehnoloģijas nozares aktualitātes 
(2 KRP)* 

Bit 

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

Bdat  

A, Programmēšanas valodas (2 KRP); 
A, Algoritmi un datu struktūras II (2 KRP);  
A, Programmatūras izstrādes projektu vadība 
(2); 
A, Objektorientētā analīze un modelēšana (2 
KRP); 
A, Objektorientētā programmēšana (2 KRP) 

Bmeh A, Algoritmi un datu struktūra I, II  (2 KRP) 

Mit 

A, Projektu vadība (4 KRP); 
A, E-studiju metodoloģija un rīki (2 KRP); 
B, Biroja un vadības informācijas sistēmas (2 
KRP) 

49. 
Iveta 
Tumaščika 

lektore, uz laiku 
pieņemta; LiepU 
juriskonsulte 

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

Bit A, Darba tiesības (2 KRP) 

Bmeh A, Darba tiesības (2 KRP) 

50. Rita Ukstiņa  
asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

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

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

51. 
Blāzma 
Vikmane 

asociētā 
profesore, 

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

De-st B, Pedagoga kompetence (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 
ievēlēta 

52. 
Laimons 
Virsis 

asistents,  
uz laiku 
pieņemts; LiepU 
datortehnikas 
inženieris 

Mg.sc.educ. 

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

Bdat, Bit 
A, Interneta tehnoloģijas (2 KRP);  
B1, Elektronikas pamati (2 KRP)* 

Bmeh 

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

53. Varis Vītols 
asistents,  
uz laiku pieņemts 

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

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

54. Uģis Volkovs 
asistents, 
uz laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. 

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

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

Bdat 
B, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas (2 
KRP) 

55. Laimonis Začs 
asistents,  
uz laiku pieņemts 

Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 
maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 
2013.; 
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, bakalaurs, 
2003.;  
Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  
skaitļošanas tehnikas speciālists, 2002. 

Bmeh 
A, Datoru arhitektūra (2 KRP); 
C, Skaitļošanas sistēmas (2 KRP)* 

Mit A, Augstas veiktspējas skaitļošana  (1 KRP) 

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

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

Bit A, Ilgtspējīga attīstība (2 KRP) 

57. Oskars Zīds 

profesors, uz 
laiku pieņemts, 
VZI vadošais 
pētnieks, ievēlēts  

Dr.paed. 
Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 
1992. 

De-st 
B, Pārmaiņu vadīšana un stratēģiskā plānošana 
izglītībā (5 KRP) 

58. Inta Znotiņa lektore, ievēlēta Mg.sc.educ.; Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības Bdat, Bit B, Datorgrafika un animācija (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 
B.sc.comp. zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 2003.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, 
2000. 

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

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

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

59. Maksims 
Žigunovs 

asistents,  
uz laiku pieņemts 

Mg.sc.ing. 

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

Mit A, Augstas veiktspējas skaitļošana  (1 KRP) 

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

6.tabula  
LiepU un RTU doktora studiju programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvald ība” 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) 

4. 
Atis 

Kapenieks 
RTU 

mācībspēks 
Dr.phys.  

E-studiju 
tehnoloģijas 

un pārvaldība 
E- studiju tehnoloģijas (10 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); 

 
 

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

 

LiepU infrastruktūra studiju programmu īstenošanai ir laba – DIF 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.  

Fakultātē pieejami atbilstošā profila nepublicētie studentu studiju darbi – bakalaura darbi 
datorzinātnēs, matemātikā un fizikā, diplomprojekti un maģistra darbi informācijas tehnoloģijā. 
Kr.Valdemāra ielas 4 ēkas mācību kabinetos un laboratorijās studentiem pieejama specializētā 
literatūra matemātikā, datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās, fizikā un didaktiskie materiāli. 
Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta nozaru lasītavā tiek uzglabāti zinātnisko rakstu 
krājumi, žurnāli un cita veida zinātniskā literatūra matemātiskās modelēšanas, fizikas un 
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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. 

Atsevišķus laboratorijas darbus un tehnisko priekšmetu lekcijas paredzēts veikt RTU Liepājas 
fili āles, Liepājas jūrskolas koledžas un Liepājas Valsts Tehnikuma Mehatronikas, Elektronikas un 
elektrotehnikas, CNC mašīnu un CAD/CAM laboratorijās.  

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

 
PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM IZDEVUMIEM 

Laika posmā no 01.08.2015 līdz 31.07.2016 

Izdevuma veids Eksemplāri Summa Nosaukumi 
Datorzinātnes. E-studijas 16 € 653.55 9 
Tehnika. Inženierzinātnes 21 € 147.41 3 

 

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

 

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

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskati ir pieejami LiepU mājas lapā adresē: 
https://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati. 

 
2015./2016. st.g organizētas konferences 
• 19. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra” 
• 1.starptautiskā zinātniskā konference “Innovations and Creativity” 
• LiepU studentu un maģistrantu zinātniskā konference 

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

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

Studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” 2015./2016.st.g. doktorantūrā studē 4 mācībspēki (V.Tomsone, 
V.Priedols, E.Reine, L.Začs studē LiepU doktora studiju programmā „E-studiju tehnoloģijas un 
pārvaldība”), savukārt 2 mācībspēki ir zinātniskā grāda pretendenti: L.Ulmane-Ozoliņa (LiepU, „E-
studiju tehnoloģijas un pārvaldība”) un P.Morevs (LU) „Matemātika”). 

 
7.tabula 

Studiju virziena „Inform ācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” akadēmiskā personāla  

galvenās pētniecības tēmas 
 

Pētniecības virzieni/ tematika Mācībspēki, doktoranti Ietekme uz studiju darbu 

Augstas veiktspējas skaitļošana,  
datu paralēlā apstrāde 

Dr.sc.comp. Anita Jansone, 
Mg.sc.educ., Mg.sc.ing. 
Laimonis Začs 

Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģiju 
studiju kursi 

Semantiskie tīmekļi Dr.sc.comp. Guntars Būmans  

Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģiju 
studiju kursi 

Enerģijas uzglabāšanas iekārtu materiāli; 
Siltumizolācijas materiāla fiizkālās īpašības; 
Vi ļņu enerģijas pētījumi 

Dr.sc.ing. Armands Grickus 
Fizikas studiju kursi, 
Mehatronikas studiju kursi 

Baltijas jūras un ezeru okeanogrāfiskā 
modelēšana 

Dr.phys.Vilnis Frišfelds 
Fizikas studiju kursi, 
Mehatronikas studiju kursi 

Matemātikas, fizikas un lietišķās 
matemātikas nelineāro problēmu risinājumi 
un augstas veiktspējas algoritmu izstrāde 
datu paralēlās apstrādes tehnoloģijās; 
Viedo nanomateriālu un atjaunojamo 
energoresursu pielietojums enerģētikā; 
Ekotehnoloģijas (ekoloģiskās 
inženierijas)pieeju izmantošana vides sniegto 
pakalpojumu un mākslīgi veidotu ekosistēmu 
ilgtspējīgā izmantošanā 

Dr.math. Šarifs Guseinovs, 
Dr.sc.ing. Armands Grickus,  
Dr.sc.comp. Anita Jansone,  
Dr.phys. Jevgenijs Kaupužs, 
Mg.sc.comp. Dzintars 
Tomsons u.c.  

Matemātikas, mehatronikas, 
datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģiju studiju kursi 

Izglītības moduļa Klimata pārmaiņas izveide 
Liepājas Universitātē 

Dr.biol. Māra Zeltiņa, 
Mg.sc.ing. Maksims 
Žigunovs 

Mehatronikas un 
informācijas tehnoloģiju 
studiju kursi 

Simulācijas modeļu un izglītojošo spēļu 
elementu integrācija e-studiju vidē 

Mg.sc.comp. Dzintars 
Tomsons  

Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģiju 
studiju kursi 

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

Mg.paed. Lāsma Ulmane-
Ozoliņa  

Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģiju 
studiju kursi 

Plūsmu metodes izpēte, izstrāde un 
realizācija multidimensiju eliptiskiem 
vienādojumiem 

Mg.math. Patriks Morevs 

Matemātikas, mehatronikas, 
datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģiju studiju kursi 

Elektronu starojuma absorbcijas un izkliedes 
īpašības uz volframa bāzes strukturētā 

Mg.phys. Eva Reine 
Fizikas studiju kursi, 
Mehatronikas studiju kursi 
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kompozītmateriālā 
Studentu pašvaldības pedagoģiskā 
koordinējošā atbalsta sistēma profesionālās 
kompetences attīstīšanā virtuālajā studiju 
vidē 

Mg.sc.educ., Mg.sc.ing.  
Vineta Tomsone  

Informācijas tehnoloģiju 
studiju kursi 

Virtuālā fizikas laboratorija Mg.sc.educ. Valdis Priedols 
Fizikas studiju kursi, 
Mehatronikas studiju kursi 

 
Virziena realizēcijā iesaistā akadēmiskā personāla zinātniskā darbība: 2015.gadā izdotas 44 

publikācijas, no tām 34 - starptautiski atzītās datu bāzēs, un nolasīti 46 referāti, bet 2016.gada 
pavasarī 3 iespiestas publikācijas un 5 nolasīti referāti (informācija tiks precizēta). 

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

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

Viens no LiepU stratēģiskajiem mērķiem ir veicināt akadēmiskā personāla pētniecisko 
darbību. No 2012.gada 26.novembra LiepU ir „Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju 
platforma” (BIRTI) biedre. 

8.tabula 
Projekti 2015./2016.studiju gadā, kuros iesaistīti DIF m ācībspēki 

 
Nr.p.k. Projekts Personāls 

1.  Valsts pētījumu programmu projekts NexIT 
Nākamās paaudzes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pētniecības 
valsts programma 
(2014.-2017.) 

Programmas vadītājs –  
LU prof. Dr.sc.comp. A.Ambainis; 
Projekta Nr.4 vadītājs: Dr.sc.comp. J.Vīksna; 
Apakšprojekta Nr.4.4 vadītājs:  
Dr.math. Šarifs Guseinovs 
Pētnieki:  
Dr.phys. Jevgenijs Kaupužs,  
Mg.sc.comp. Dzintars Tomsons,  
Mg.sc.educ. Valdis Priedols,  
Mg.sc.educ., Mg.sc.ing. Laimonis Začs,  
Mg.math. Patriks Morevs,  
Uldis Žaimis u.c. 

Projekts Nr. 4: Jaunas paaudzes liela apjoma 
datu apstrādes sistēmas 
Apakšprojekts Nr.4.4.  
Matemātiskā modelēšana, inverso problēmu 
analītiskās risināšanas metodes un algoritmi, 
kas orientēti uz datu paralēlās apstrādes 
tehnoloģijām 

2.  Eiropas Savienības fondu projekts  
Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē 
(1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018). 
(2009.–2015.) 

Projekta vadītāja - Dr.sc.comp. A. Jansone 

3.  Eiropas Savienības fondu projekts  
Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas 
Universitātē (2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/ 
IPIA/VIAA/003) (2011.–2015.) 

Projekta vadītāja - Mg.philol. G. Pūce 

4.  Eiropas reģionālās attīstības fondu projekts 
Vienota nacionālas nozīmes Latvijas 
akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības 
nodrošināšanai izveide (2010/0239/2DP/ 
2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001) (2010.–2015.) 

Projekta vadītājs – Mg.sc.comp. Dz. Tomsons 

5.  Eiropas ekonomiskās zonas finanšu 
instruments 
Izglītības moduļa „Klimata pārmaiņas” 

Projekta vadītāja – Dr.biol. M. Zelti ņa 
 
Pētnieki: 
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izveide Liepājas Universitātē  
(2/EEZLV02/14/GS/044/011) 2014. – 2016.) 

Mg. I. Javaitis, 
Mg. M. Žigunovs u.c. 

6.  VIAA  projekts 
Eiropas Zinātnieku nakts – 2015 

Projekta vad. – Mg. I. Vasermane 

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

datorvadība un datorzinātne” doktoranti, maģistranti un studenti aktīvi iesaistās pētnieciskā darbībā: 
darbojoties projektos un piedaloties konferencēs.  

Katru gadu LiepU organizē studentu un maģistrantu zinātniskos lasījumus. 2015.gada 
studentu zinātnisko lasījumu tēmas informācijas tehnoloģiju jomā dotas 9.tabulā, savukārt stenda 
referāti uzskaitīti 10.tabulā. 

 
9.tabula 

Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļa -2015 
Studentu zinātniskās konferences referāti inform ācijas tehnoloģijas jomā 

 
Nr. 
p.k. 

Students Kurss Tēma Vadītājs 

1. Emīls Bemberis 4.Bit Loģistikas pārvaldes sistēma kravu 
pārvadājumu firmai 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

2. Kārlis Būmans 4.Bit Liepājas sporta informācijas sistēmas 
izstrāde 

Guntars Būmans, 
Dr.sc.comp. 

3. Māris Gulbis 4.Bit Aplikācijas izveide sporta deju tiesāšanai 
Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

4. Aija Lagzdiņa 4.Bit Pasākumu plānošanas un reģistrācijas 
sistēma 

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

5. Jānis Pavlovs 4.Bit Programmatūras izstrāde zemnieku 
saimniecībai 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

6. Ulvis Priedulis 4.Bit Izglītojošo spēļu organizācijas ietvars 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

7. Emīls Pūķis 4.Bit Lietotnes izstrāde anketu un pieteikumu 
izveidei 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

8. Raivis Ragovskis 4.Bit Mājas lapu optimizācija 
Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

9. Olga Tihomirova 4.Bit Ceļojumu plānošanas tīmekļa serviss “We 
Plan Trip”  

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

10. Gvido Goguadze 3.Bdat DOS aizsardzība 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

11. Ivars Knets 3.Bdat 
Tīmekļa vietne “Liepājas kultūras 
mantojums” 

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

12. Andrejs Mivreņiks 3.Bdat Daudzplatformu lietotņu izstrāde 
Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

13. Diāna Lanka 3.Bdat Mājas lapa absolventiem 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

14. Kristīne Zemture 3.Bdat 
Rīka TestLinktestēšana, problēmziņojuma 
problēmas noteikšana, rakstīšana un 
ģenerēšana 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

15. Jānis Ģēģeris 3.Bmeh Dārza zāles pļāvēja pļaušanas agregāts 
Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 

16. Kristaps Hūns 3.Bmeh Elektromotora piedziņa 
Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 

17. Kārlis Krauklis, 
Guntis Vizulis 

3.Bmeh Mehāniskā sniega lāpsta 
Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 
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10.tabula 

Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļa -2015 
Studentu zinātniskās konferences stenda referāti inform ācijas tehnoloģiju jom ā 

Nr. 
p.k. 

Stenda referāta tēma Komandas dalībnieki 
Studiju 
progr. 

Zinātniskais 
vadītājs(-i) 

1. eFakultāte 
Ingars Jansons,  
Alvis Šmits,  
Andris Šnipkis 

1.IT maģ. 
A.Jansone,  
Dr.sc.comp. 

2. 

Informācijas tehnoloģiju 
pielietojums periodisku 
nanostruktūru kontrolētā 
veidošanā uz metāla virsmas ar 
femtosekunžu lāzera impulsiem 

Uldis Žaimis 1.IT maģ. 

A.Jansone,  
Dr.sc.comp., 
S.Guseinovs, 
Dr.math. 

3. Hotel Rundāle 

Agnese Felicita Alžāne, 
Elīna Šneibe, 
Mārtiņš Vējš, 
Egils Linarts 

2.Bit 
Dz.Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

4. Jauno Zinātnieku skola 
Maija Dovkante,  
Elīna Zaharāne 

2.Bit 
Dz.Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

5. Mūzikas terapijas mājas lapas 
izveide 

Vladislavs Jeršovs, 
Maksims Kotovs, 
Dāvis Kronbergs, 
Vladislavs Reifelds 

2.Bit  
Dz.Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

6. Skolēnu olimpiāžu un sacensību 
reģistrācijas sistēma 

Andrejs Semivragovs, 
Roberts Sotņikovs, 
Ivo Jēkabs Stūrmanis, 
Artjoms Petrušenko 

2.Bit 
Dz.Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

 

1.8 Inform ācija par ārējiem sakariem 

1.8.1 sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvij ā un ārvalstīs 
 

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”, SIA „IT L īderis”, 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”, 
SIA “Advanced Technology Solutions”, AS "UPB", SIA ""Ventspils nafta" termināls", "Ventspils 
digitālais centrs", SIA "AE Partner", SIA "Donaco", SIA "Enters", SIA "Fantasyposh Latvia", SIA 
"Highfive", SIA "ITQ GROUP", SIA "Linedata Services (Latvia)", SIA "Lursoft IT", SIA "Phone 
AD", SIA "RED CONCEPT”, Liepājas Pilsētas Dome u.c. 

Nozares asociācija: Liepājas Universitāte ir LIKTA un Microsoft IT Academy Program 
biedre. LIKTA nodrošina ar aktuālo informāciju nozarē un iesaistās dažādu problēmu risināšanā, 
piemēram, profesiju standartu izstrādē. Programmatūras satura izstrādē piedalās vairāku uzņēmumu 
pārstāvji  - A/S “Exigen Services Latvia”, SIA “ProgoTEAM” u.c. 

Gala/ valsts pārbaudījumu komisijās piedalās pārstāvji no uzņēmumiem: A/S “Exigen 
Services Latvia”, SIA “ProgoTEAM”, SIA “Liepājas Skaitļošanas centrs I”, SIA “Tilde”. 

18. Ulvis Untulis 3.Bmeh Zāles pļāvēja mikrokontroleris  
Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 

19. Edgars Vespers 3.Bmeh Zāles pļāvēja rāmis  
Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 
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Uzņēmumi atbalsta IT studiju laboratoriju izveidi: A/S “Exigen Services Latvia” uzdāvināja lietotus 
datorus “Datorsistēmu laboratorijas” izveidei. 

A/S Exigen Services Latvia ar 2012./2013. studiju gadu ir iedibinājusi mērķstipendiju 
datorzinātnes un IT studentiem. IT uzņēmumi atbalsta dažādu pasākumu organizēšanu, piemēram, 
Jauno zinātnieku skola skolēniem (sacensības, karjeras dienas, u.c.), olimpiādes (programmēšanas 
olimpiādes). Accenture Latvia un A/S Exigen Services Latvia organizēja vieslekcijas, piedalījās 
pasākumu (piemēram, programmēšanas olimpiādes, karjeru dienas u.c.) uzvarētāju balvu sagādē, 
nodrošināja studentus ar prakses iespējām.  

Liepājas pilsētas Dome nodrošina projektu līdzfinansējumu, savukārt SIA „Liepājas RAS” ir 
projekta partnere. Liepājas pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu dažādu olimpiāžu 
organizēšanā skolēniem. 

1.8.2 augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika 
studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un 
pētniecības procesu 
 

Ir noslēgti vairāki ERASMUS+ sadarbības līgumi (piemēram, Matej Bel Universitāte 
(Slovākija), Elblongas Augstskola (Polija), Stavangeras Universitāte (Norvēģija), West Bohemia 
Pilzenes Universitāte (Čehija), Ondokuz Mayis Universitāte (Turcija), Tamperes Lietišķo zinātņu 
Universitāte (Somija),  Darmštates Tehniskā Universitāte (Vācija) u.c. 

Starptautiskā sadarbība ir nostiprinājusies ar Matej Bel Universitāti (Slovākija), Elblongas 
Augstskolu (Polija), Stavangeras Universitāti (Norvēģija), West Bohemia Pilzenes Universitāti 
(Čehija), Ondokuz Mayis Universitāti (Turcija), Tamperes Lietišķo zinātņu Universitāti (Somija), 
Darmštates Tehnisko Universitāti (Vācija), Ročesteres tehnoloģiju institūtu (ASV). 
 

1.8.3 studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 
 
2015./ 2016.st.g. fakultātē tika realizēta studentu (skat. 10.tabulā), mācībspēku un darbinieku 

(skat. 11.tabulā) mobilitāte. 
 

10.tabula 
Studentu mobilitāte 

 2013/2014.  2014./2015. 2015./2016. 
Ienākošie studenti, 
ERASMUS+ 

3: 5: 
0 

3 Turcija 
3 Koreja; 

2 Kazahstāna 
Izejošie studenti, 
ERASMUS+ 3: 16: 19: 

studijas 
1 Polija; 

1 Slovēnija 

1 Grieķija; 
2 Slovākija; 

1 Čehija; 
2 Portugāle 

5 Portugāle; 
3 Vācija; 
1 Lietuva 

prakse 1 Francija 
3 Vācija; 
6 Turcija; 

1 Slovēnija 

5 Vācija; 
5 Polija 

 
11.tabula 

Mācībspēku un darbinieku mobilit āte 
 2013/2014.  2014./2015. 2015./2016. 
Ienākošie, 
ERASMUS+ 

5: 3: 8: 
1 Lietuva; 2 Turcija; 3 Zviedrija; 
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2 Zviedrija; 
1 Beļģija; 

1 ASV 

1 ASV 4 Turcija;  
1 ASV 

Izejošie, 
ERASMUS+ 

5: 2: 3: 
1 Turcija; 

3 Slovākija; 
1 Portugāle 

1 Grieķija; 
1 Portugāle 

1 ASV;  
2 Turcija 

 
2015.gada rudens semestrī Erasmus+ programmas ietvaros ārzemju studijās Portugālē, Leiria 

Politehniskajā institūtā devušies bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” 3.kursa studenti: 
Mārtiņš Dargužis, Toms Matīss Božis, Svetlana Ļitvinova, Linards Palācis, Mārtiņš Tīds. 

2015.gada rudens semestrī un 2016.gada pavasara semestrī ārvalstu studijās Johannesa Gūtenberga 
Maincas universitātē (Vācija) bijuši bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģija (angļu val.)” 
studenti: Asith Shanaka Jayawardena (2.kurss), Choolanie Madumalee Dissanayake Vijayanthi (2.kurss), 
Idžodhons Amanhodžajevs (3.kurss). 

Erasmus+ programmas ietvaros ienākošie studenti LiepU DIF 2015./2016.studiju gadā nav bijuši. 
2015./2016.studiju gadā studenti devušies Erasmus+ praksēs: 

• bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” 4.kursa studenti Vācijā, Darmštates 
uzņēmumā “Mg.softech GmbH”: Emīls Bemberis, Aija Lagzdiņa, Jānis Pavlovs; Ulvis Priedulis, Emīls 
Pūķis; 

• bakalaura studiju programmas “Mehatronika” 3.kursa studenti- Polijā, Valsts Augstākās profesionālās 
izglītības skolas Elblongā uzņēmumā “GE Power”: Ulvis Untulis, Kristaps Hūns, Kārlis Krauklis; 

• bakalaura studiju programmas “Mehatronika” 2.kursa studenti- Polijā, Valsts Augstākās profesionālās 
izglītības skolas Elblongā uzņēmumā FL Smidth MAAG Gear”: Mārtiņš Ozoliņš, Ingus Edijs 
Tramdaks. 

 
2015./2016.studiju gadā Erasmus+ programmas ietvaros Portugālē un ASV lekcijas vadīja DIF 

asoc.profesore Anita Jansone. DIF darbinieki devušies mobilitātē uz Turciju – lektors Patriks Morevs un 
asoc.profesors Armands Grickus.  

Erasmus+ programmas ietvaros pagājušajā studiju gadā LiepU DIF ienākošie docētāji: 
• Mahmoud Rostampour (Zviedrija, Stokholma), 
• Joakim Arbhede (Zviedrija, Stokholma), 
• Freddie Carlsson (Zviedrija, Stokholma), 
• Serkan Gurkan (Turcija, Sakarijas Universitāte), 
• Izsan Pehlivan (Turcija, Sakarijas Universitāte), 
• Metin Varan (Turcija, Sakarijas Universitāte), 
• Faruk Yalcin (Turcija, Sakarijas Universitāte). 

 
Ārzemju un Latvijas vieslektori LiepU DIF 2015./2016.studiju gadā - Vācijas profesora I.Veita 

lekcijas par tehnisko akustiku 17.02.2016. un tikšanās ar IT jomas pārstāvjiem:  
• “Exigen Services Latvia” 08.10.2015.; 
• “Accenture”, Latvija, 13.10.2015.; 
• Ventspils Augstskola un Klaipēdas Universitāte 14.10.2015.; 
• “Kvaser”, Zviedrija, 14.-16.10.2015.; 
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1.8.4 sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 
studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai vai koledžai 
ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām 

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

datorzinātne” virziena programmām ir noslēgti sadarbības līgumi ar Rīgas Tehnisko Universitāti, 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes augstskolu, Vidzemes 
augstskolu, Liepājas Valsts tehnikumu, Liepājas Jūrniecības koledžu tehnisko resursu 
kopizmantošanā, tālākizglītībā, studiju kvalitātes paaugstināšanā, akadēmiskā personāla apmaiņā, 
metodisko materiālu sagatavošanā, kopīgu studiju programmu izveidē, sadarbību zinātniskās 
pētniecības jomā, iesaistīties kopīgos starptautiskos pētījumu projektos, sadarboties ārzemju 
studentu piesaistē. 
 

 

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

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

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

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

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

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

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir 
LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: 
LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, 
Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas 
komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 
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Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē 
kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas, skat. 
12.tabulā. 

 

12.tabula 
Studiju turpin āšanas iespējas un finansiālās garantijas 

 

Studiju programma Studijas turpina augstskolā (studiju programma) 

Datorzinātnes 
Latvijas Universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Datorzinātnes” 

Informācijas tehnoloģija 
(bak.) 

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

Mehatronika 
Rēzeknes Augstskolas profesionālā bakalaura studiju programma 
“Mehatronika” 

Informācijas tehnoloģija 
(maģ.) 

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

E-studiju tehnoloģijas un 
pārvaldība 

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

 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA PILNAIS TEKSTS: 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Studiju%20proces
s,%20studenti/Studiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2015._2016.st.g/&checksum=bfff8c820470
0630e86eb562a5d314c92a8a7851 


