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I. Studiju virziena „Inform ācijas tehnoloģija, datortehnika, 
elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 
raksturojums 

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” programmas īsteno LiepU Dabas un 
sociālo fakultāte (DSZF), ar 2013.gada 2.septembri – Dabas un inženierzinātņu 
fakultāte (DIF). Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar DSZF (līdz 
2013.gada 1.septembrim) un DIF (sākot ar 2013.gada 2.septembri) un LiepU 
stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2014–2015).  
Akreditētas ar Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 18.decembra 

lēmumu Nr.277 divas profesionālā bakalaura studiju programmas: „Informācijas 
tehnoloģija” un „Mehatronika”. 

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) 
2.Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena attīstības plāns fiksēts  DSZF pilnveides plānā 2012./2013. studiju 
gadam1,  Dabas un sociālo zinātņu fakultātes attīstības stratēģijā 2011.–2015. 
(apstiprināta 2011.12.19.),  Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģija 
(2014–2015)(apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, protokols Nr.6, 
lēmums Nr.2013/70) un studiju programmu attīstības plānos.  

 

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

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

Darbības 
priorit ārie 

virziens 

Uzdevumi 
 

Atbild īgais par 
izpildi 

Izpildes 
termiņš Sagaidāmais rezultāts 

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

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

Dekāns 

 

 

2014.gads 

2015 

 

2016.gads 

 

Rīcības programma pamatdarbā 
strādājošo docētāju nodarbinātības 
veicināšanai. 

Pamatdarbā strādājošo docētāju 
skaits palielinājies par 3-5. 

Izpilde:  
2013./2014. st.g. ir izpildīts 
• Noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas domei par 

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

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. 
Izpilde:  
2013./2014. st.g. ir izpildīts 
• Noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas domei par 

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

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

– Varis Bokalders, „Ekoloģiskā būvniecība – 
pieredze, izaicinājumi un perspektīvas” 

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

• Vācija – Ivars Veits, lekcijas par akustiku 
• Beļģija  –Līvens Džekobs, lekcijas par Web 2.0 

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

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

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

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. 

Izpilde 
2013./2014. st.g. : -nav izpildīts 
• Doktorantu ziemas skola 

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. 
projekti 
Izpilde:  
2013./2014. st.g. -daļēji izpildīts 
Liepājas Izglītības Pārvaldes projekts 
“Programmēšanas pamati, izmantojot Lego 
Mindstorms EV3 robotus” (četru programmējamo 
robotu iegādei) - 1600 eiro; 

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 
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datorzinātnes, informācijas 
tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
atjaunojamo energoresursu jomā. 

Izpilde:  
2013./2014. st.g. nav izpildīts 

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 
Izpilde:  
2013./2014. st.g. nav izpildīts 

 5. Zinātnisko konferenču organizēšana Dekāns 
Institūtu direktors 

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

3. Studiju programmu kvalit ātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu veidošana 
Mērķis:  
Kvalitatīvi  nostiprināt un attīstīt akadēmiskās studijas, vienlaikus radot plašākas profesionālo studiju programmu apguves iespējas, un uzlabot studiju 
programmu konkurētspēju, piedāvājot jaunus studiju kursus un veidojot starpdisciplinārus studiju moduļus. 
 1. Nostiprināt un attīstīt esošās akadēmiskās un profesionālās 

studiju programmas dabas un inženierzinātņu jomās. 
Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

Pastāvīgi Pilnveidotas studiju programmas 
atbilstoši augstākās izglītības 
kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

Izpilde:  
2013./2014. st.g. -ir izpildīts 
Akreditētas studiju programmas: 
„Informācijas tehnoloģija” un 
„Mehatronika” 

2. Izstrādāt jaunas studiju programmas dabas un 
inženierzinātņu jomā. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

2014.gads  

2015.gads 

2015.gads 

2016.gads 

Maģistra studiju programmas 
„Mehatronika un adaptronika” 

Izpilde:  
2013./2014. st.g nav izpildīts 

Doktora studiju programma 
„Datorzinātnes” 

Izpilde:  
2013./2014. st.g. izpildīts daļēji 
Uzsāktas konceptuālas sarunas ar Ventspils 
augstskolu 
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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. 
Izpilde:  
2013./2014. st.g nav izpildīts 

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. 

Izpilde:  
2013./2014. st.g nav izpildīts 

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 

Izpilde:  
2013./2014. st.g. nav izpildīts 
Pavisam 5 
bakalaura studiju programmās 3 studenti: 
„Informācijas tehnoloģija” 2, „Datorzinātnes” 1 
Maģistra studiju programmā „Informācijas 
tehnoloģija” 2 

6. Pilnveidot studiju procesa materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoru 

Līdz 
2016.gadam 

 

 

 

 

 

 

Pilnveidotas fizikas un 
prototipēšanas laboratorijas.  

Izpilde:  
2013./2014. st.g. izpildīts daļēji 
- Atjaunojamo energoresursu laboratorijā – gāzu 

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

- Fizikas praktikuma iekārtas ar interfeisu 
COBRA-3; 

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

- Iegūts laboratorijas mēbeles no VID Mautas 
pārvaldes (70 000 EUR apmērā) 

Regulāri atjaunota datortehnika 

Izpilde:  
2013./2014. st.g. Nav izpildīts 

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 

Izpilde:  
2013./2014. st.g. ir izpildīts 
• Studiju programmu reklamēšana: 

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

− Ventspils, Kapsēde, Dobele, Kuldīga, 
Liepāja, 

• Olimpiādes: 
− Matemātikas un fizikas (2013.gada rudens un 

2014.gada pavasaris) 
− Datorzinātņu olimpiāde (2014.gada 

pavasaris) 
− Robotikas sacensības (2014.gada maijā) 
− Dabaszinību sacensības (2014.gada maijā) 

• Radošuma dienas skolēniem 
• LiepU Radošuma nedēļa 
• Zinātnieku nakts (septembris) 
• Skolēnu zinātniskie lasījumi (2 sekcijas) 
• E-prasmju nedēļa (marts) 
• IKT karjeras dienas (marts) 
• Nodarbības 

− Robotikas pulciņi (skolās un DIF ) 
− Pētniecisko nodarbību cikls dabaszinībās 

• Kalendārs “Ģeometrija no senatnes līdz 
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mūsdienām” 
• Projekts “Ko vien vari, galvā dari!” 
• Doktorantu ziemas skola 
• DEMOLA tikšanās  

Noslēgti sadarbības līgumi: 
• Sadarbības memorands par  starptautiskās 

sadarbības platformas „DEMOLA LATVIJA” 
izveidi un attīstību Latvijā 

• Sadarbības līgums par vienotas datorizētas 
plaģiāta kontroles sistēmu 

 



11 
 

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

2014.g. jūlij ā Sabiedrisko attiecību daļa veica  2012., 2013. un 2014.gada 
ziemas sesijas absolventu aptauju. 

 
Kopsavilkums par fakultātes absolventiem ir pieejams LiepU  KVS sistēmā 
(http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/A
bsolventu%20aptaujas/2014/&checksum=38871dfcacc3d0100cc19c07bf9a3881950b3
5dc) 
 

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. 

 

7.Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

Tekstā DSZF nomainīts uz DIF. 
 
2013./2014. st.g. uzstādītās tehnoloģijas: 
- Atjaunojamo energoresursu laboratorijā – gāzu hromatogrāfs, vēja ģenerators, 

saules paneļi (uzstādīti uz fakultātes ēkas jumta), biogāzes generators; 
- Fizikas praktikuma iekārtas ar interfeisu COBRA-3; 
- Fulerēnu sintēzes un pārklājumu iekārta komplektā ar skanējošo tuneļmikroskopu 

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

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

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

Ondokuz Mayis University (Turcija, 2013.g.),  
Mg.math. P.Morevs, Mg.sc.ing. M.Žigunovs un Mg.sc.educ., Mg.sc.ing. L.Začs - 

Matej Bel Universitāte (Slovākija, 2013.g.), Dr.biol. Māra Zeltiņa - Leirijas 
politehniskais institūts (Portugāle, 2013.g.) 
 

Vieslektori: 

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

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

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

perspektīvas”, 
– Mahmoud Rostampour lekcija par IKT aktualitātēm 

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

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

universitātēs (Ročesteras Tehnoloģiju institūts). 



13 
 

9.Studiju programmu uzskaitījums 

3.tabula 

Studiju virziena „Inform ācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  
studiju programmu uzskaitījums 

Studiju programmas 
nosaukums 

Apjoms 
kredīt-
punktos 

Studiju veids 
Iegūstamais grāds 

(akadēmiskais/ 
profesionālais ) 

Akredit ācija/ 
licenzēšana Novērt ēšanas grupa 

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 

Licencēta: 
2012.05.30. 
Akreditēta: 
2013.gada 18.dec. 

Nav vērtēta ESF 
projekta ietvaros 

Mehatronika  (42523) 160/168*  
KRP 

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

Profesionālais bakalaura 
grāds mehatronikā; 
Iegūstamā kvalifikācija: 
Inženieris mehatronikā 

Licencēta 2013.05.09 
Akreditēta: 
2013.gada 18.dec. 

Nav vērtēta ESF 
projekta ietvaros 

*-KRP skaits studijām angļu valodā (8 KRP Latviešu valodas apguve) 
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10.Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas vai koledžas 
stratēģijai 

Virziena programmas atbilst nacionālajiem zinātnes, augstākās izglītības un informācijas 
tehnoloģiju jomas spēkā esošajiem un izstrādes procesā esošajiem (Zinātnes, tehnoloģiju 
attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. -2020.; Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. 
- 2020. u.c.) plānošanas dokumentiem.  

Ekonomikas ministrijas (EM) Informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un 
ilgtermiņa prognozēm (informatīvais ziņojums)2 norādīts, ka gan ES, gan Latvijā 
vispieprasītākās profesijas līdz 2020.gadam būs fizikas, matemātikas, IT jomas, inženierzinātņu 
jomu speciālisti. Tas liecina, ka pieprasītas būs zināšanu ietilpīgās profesijas. Studiju virziena 
„ Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 
datorzinātne”studiju programmas nodrošina minēto speciālistu sagatavošanu. 

Programmu attīstība ir saskaņota ar LiepU attīstības dokumentiem (LiepU attīstības 
stratēģija 2008.-2018.gadam; apsvērumi, uz kuriem balstītas LiepU attīstības stratēģisko 
virzienu vadlīnijas 2014. - 2016.gadam u.c.) 
 

11.Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

Tabita Bobinska ieguvusi doktora grādu matemātikā 
Par docētājiem sāk strādāt Haralds Deģis Mg.sc.ing. un Ērika Lauberga, Mg.sc.educ. 

4.tabula 

Studiju virziena „Inform ācijas 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 

69. Haralds 
Deģis 

Lektors, 
uz laiku 
pieņemts 

Mg.sc.ing. Rīgas Tehniskā 
universitāte, 
profesionālais maģistra 
grāds būvniecībā, 2010.; 
Rīgas Tehniskā 
universitāte, inženieris - 
konstruktors, 1993. 

Matemātika B, Datorizētās 
projektēšanas 
sistēmas (2 
KRP) 

Informācijas 
tehnoloģija, 
bakal. 

B, 
Automatizētās 
projektēšanas 
sistēmas (2 
KRP) 

Mehatronika B, Ražošanas 
tehnoloģijas (2 
KRP) 

70. Ērika 
Lauberga 

Lektore, 
uz laiku 
pieņemta 

Mg.sc.educ. Liepājas Universitāte, 
izglītības zinātņu 
maģistra grāds 
pedagoģijā, 2011.; 
Liepājas Universitāte, 
franču valodas skolotājs, 
2009. 

Informācijas 
tehnoloģija 
(angļu), 
bakal. 

A, Dokumentu 
pārvaldība un 
lietišķās 
attiecības (2 
KRP) 

 
Docētāju izmaiņas: 

                                                 
2 http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf 
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3.Bdat 
5. -> 

6. 

Mākslīgais 

intelekts 
2 

I   -> 

E 

Guntars Būmans, 

Dr.sc.comp. 

Semantiskais 

tīmeklis, 6.sem., Eks. 

1.Bit 1. 

Dokumentu 

pārvaldība un 

lietišķās attiecības 

2 I 
Ineta Nazarova, 

Mg. paed. 

Ausma Klestrova, 

Mg. philol. 

1.Bmeh 

1. 

Dokumentu 

pārvaldība un 

lietišķās attiecības 

2 I 
Ineta Nazarova, 

Mg. paed. 

Ausma Klestrova, 

Mg. philol. 

1., 2. Elektronika I, II 4 E, E 
Jurijs Kočetkovs, 

Dr.sc.ing. 

Laimons Virsis, 

Mg.sc.educ. 

2. 
Ražošanas 

tehnoloģijas I 
2 E 

Andris Priževaitis, 

Mg.sc.ing. 

Haralds Deģis, 

Mg.sc.ing. 

1.PMit  

(2,5 un 3 

gadi) 

2. Datorgrafika 2 I 
Janeks Kreitāls, 

Mg.sc.comp. 

Ģeogrāfiskās 

informācijas 

sistēmas 

2. 
Multimēdiju 

sistēmu izstrāde 
2 I 

Jānis Letinskis, 

Mg.sc.educ. 

Aigars Alnis, 

Mg.sc.ing. 

2. 

Biroja un vadības 

informācijas 

sistēmas 

  I 

Elans Zīverts, 

Mg.sc.ing., Uģis 

Volkovs, 

Mg.sc.ing. 

Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

2.PMit  

(2,5 un 3 

gadi) 

4. 

Augstas 

veiktspējas 

skaitļošana 

2 I 
Jānis Rimšāns, 

Dr.math. 

Patriks Morevs, 

Mg.math., Laimonis 

Začs, Mg.sc.educ., 

Mg.sc.ing. 

2.PMitEN  

4. 

Studiju darbs 

(multimēdiju 

sistēmas izstrādes 

projekts) 

2 I 

Jānis Letinskis, 

Mg.sc.educ., 

Aigars Alnis, 

Mg.sc.ing. 

Aigars Alnis, 

Mg.sc.ing. 

4. 
Pētījumu 

metodoloģija 
2 I 

Alīda Samuseviča, 

Dr.paed., Vineta 

Tomsone, 

Mg.sc.educ., 

Mg.sc.ing. 

Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

 
 

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

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

Mācībspēki un studenti 2013./2014.st.gadā piedalījušies konferencēs: 
1) 10. Latvijas Matemātikas konference un 2. starptautiskā zinātniskā konference  
“Augstas veiktspējas skaitļošana un matemātiskā modelēšana” 
2st International Conference  „High Performance Computing and Mathematical Modelling” 
2014.gada 11. - 12.aprīlī, Liepājā 
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- Jevgeņijs Kaupužs. „Spinu sistēmu modeļi un paralēlā Monte Karlo modelēšana”. 
- Kārlis Dobelis. „Profesors Jānis Mencis un viņa pētnieciskā un pedagoģiskā darbība”. 
- Jānis Rimšāns, Maksims Žigunovs, Patriks Morevs. „An ADI Difference Scheme for 

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

Method to Nodal Numerical Solution of 2D Helmholtz Equation”. 
- Laimonis Začs, Anita Jansone. „Using HPC and DW Open Source Hybrid 

Technologies for Solving “Big Data” Management and Large Scale Analytics Problems 
in E-Learning Industry”. 

- Maksims Žigunovs, Jānis Rimšāns, Patriks Morevs. „An Approach to Lattice 
Boltzmann Simulations of Flow in 2D Porous Media” 

- Tabita Bobinska. „Nestacionārā problēma divslāņu sieniņai ar divslāņu ribu” 
 

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

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

- Kaspars Lauris , Anita Jansone (Liepāja, Latvija). „Autentifikācijas drošības riski un 
risinājumi”. 

- Laimonis Začs, Anita Jansone (Liepāja, Latvija). „Augstas veiktspējas tehnoloģiju 
pielietojumi E-sabiedrības vides nodrošinājuma risinājumos”. 

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

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

- Sintija Sudmale (Liepāja, Latvija). „Augstskolu akadēmiskā personāla pieredzes 
integrācijas iespējas plaģiāta ierobežošanas modelī”. 

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

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

Training”. 
 

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

Informācija par 2014. gadu tiks apkopota 2014. gada decembrī. 
 

 
9.tabula 

Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļa  
Studentu zinātniskā konference 

Studentu referāti inform ācijas tehnoloģijas jomā 

Nr.p.k. Students Kurss Tēma Vadītājs 

2014.gads 
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1.  Jolanta Mazure 3. Bdat Testēšanas dokumentēšana 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp 

2.  Aija Levenoviča 3. Bdat Kinect sensors 
Anita Jansone, 
Dr.sc.comp 

3.  Agate Ambulte 2.PMit  
2,5 g. 

Datu vizualizācija tīmeklī ar 
Caché tehnoloģijām 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

4.  Edgars Karulis 2.PMit 
2,5 g. 

Digitālu datu apstrāde, 
izmantojot programmatūras 
ArcGIS un QuantumGIS 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp 

5.  Raivis Karzons 2.PMit  
2,5 g. DMX512 lietojums šodien Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

6.  Anita Krauze 2.PMit 3 g. Testēšanas pārvaldības rīki un 
metodes 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

7.  Kaspars Lauris 2.PMit  
2,5 g. 

Autentifikācijas drošības riski 
un risinājumi 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

8.  Edgars Sēlis 2.PMit  
2,5 g. 

E-pakalpojumu „kvalitātes 
laboratorija” 

Jānis Letinskis, 
Mg.sc.educ. 

9.  Māris Strazds 2.PMit 
2,5 g. Programmatūras testēšana Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

10.  
Rajs Bharaths 
Adamarams 
Seshadri 

2.PMit  
2,5 g. EN 

Technology Enhanced 
Learning: development trends 
and application 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

11.  
Raj Bharath 
Adamaram 
Seshadri  

2.PMit  
2,5 g. EN 

User behavioural analysis in 
virtual leaning environment 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

12.  Aigars Alnis 1.DEst 
Lietotāju uzvedības analīze 
virtuālo studiju vidē Moodle 
Liepājas Universitātē 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

13.  Laimonis Začs 2.DEst 

Augstas veiktspējas 
tehnoloģiju pielietojumi E-
sabiedrības vides 
nodrošinājuma risinājumos 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

14.  Sintija Sudmale   3.DEst 

Augstskolu akadēmiskā 
personāla pieredzes 
integrācijas iespējas plaģiāta 
ierobežošanas modelī 

Oskars Zīds, Dr.paed. 

 
10.tabula 

Starptautiskā zinātnes un radošuma nedēļa  
Studentu zinātniskā konference 

Studentu stenda referāti inform ācijas tehnoloģiju jom ā 
Nr. 
p.k. Stenda referāta tēma Komandas dalībnieki Studiju 

progr. 
Zinātniskais 
vadītājs(-i) 

2014.gads 

1. Mācību sistēma 
“Rasēšana” 

A.Šnipkis, A.Mackus, 
M.Šnepe, D.Mikulaņeca 2.Bdat Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

2. Virtuālā jauno zinātnieku 
skola 

A. Norkusa, E. Šifers,  
I. Štāls, M. Sinka 

1.PMit  
2,5 g. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

3. Liepājas kultūras 
digitālais mantojums 

I.Terbets, J. Strautiņš,  
P. Kumars, A. Boris 

1.PMit  
2,5 g. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

4. Informācijas sistēma 
„Virtu ālā Liepāja” 

K. Gustova, A. Zīverte, 
A. Zomerfelds 

1.PMit  
2,5 g. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

5. Virtuālā Liepāja T.Priedoliņš, K.Būmans, 2.Bit Dzintars Tomsons, 
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E.Pūķis Mg.sc.comp. 

6. Virtuālā jauno zinātnieku 
skola 

J.Pavlovs, E.Bemberis, 
M.Gulbis, U.Priedulis 2.Bit Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp. 

7. Liepājas digitālais 
kultūras mantojums 

R.Ragovskis, 
M.Būmeistars, 
A.Lagzdiņa, 
O.Tihomirova 

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

 

LiepU DIF pilna laika studiju programmas „Datorzin ātnes” bakalaura darbi 

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

1. 
Toms 
Bauermeisters 

Personalizētas e-ziņojumu sūtīšanas 
un saņemšanas sistēmas prototipa 
izstrāde 
Prototype Development of 
Personalized e-mail sending and 
receiving software 

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

Janeks Kreitāls, 
Mg.sc.comp. 

2. 
Nauris 
Dambergs 

Programmēšanas portāls 
Programming portal 

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

Inguna Skadiņa, 
Dr.sc.comp. 

3. 
Jevgeņijs 
Grigorjevs 

Virtuālā gida aplikācijas izstrādes 
iespējas Android operētājsistēmā 
Development opportunities of 
virtual guide application for 
Android operating system 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

Janeks Kreitāls, 
Mg.sc.comp. 

4. 
Agita  

Jaunzeme 

Vienkāršu procesu automatizēšana 
izmantojot mikrokontrolieri 
Automatization of simple processes 
using microcontroller 

Armands Grickus, 
Dr.sc.ing. 

Guntars Būmans, 
Dr.sc.comp. 

5. 
Aija  

Levenoviča 

Microsoft Kinect programmēšanas 
pamati  
Microsoft Kinect programming 
basics 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

Guntars Būmans, 
Dr.sc.comp. 

6. Kristaps Rāvalds 

Trešās personas skatupunkta 
videospēles tēla kontroles sistēmas 
izstrāde un integrēšana videospēlē 
Third-person perspective video 
game character controller 
development and integration into a 
video game 

Aigars Alnis, 
Mg.sc.ing. 

Sergejs Kačanovs, 
Mg.sc.educ.,  

Mg.sc.ing. 

7. 
Karīna  

Skara 

Interaktīvas svešvalodu apguves 
programmatūras izstrāde 
multimediju programmā 
AdobeFlash 
Use of latest Technologies in 
foreign language learning 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

8. 
Jeļena  

Ščolkina 

Elektronisko karšu izmantošana 
mājas lapas ietvaros 
Development of application using 
Adobe Flash CS4 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

Sergejs Kačanovs, 
Mg.sc.educ.,  

Mg.sc.ing. 

9. 
Alvis  

Šmits 

Pielāgotas informācijas meklēšanas 
sistēmas augstākās izglītības 
vajadzībām 
United higher education 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

Inguna Skadiņa, 
Dr.sc.comp. 
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information search system 

 

LiepU DIF pilna laika maģistra studiju programma „INFORM ĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJA” Ma ģistra darbi 

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds Tēma latviešu un angļu valodā Zinātniskais vadītājs Recenzents 

1. Ilze Damberga Programmatūras dokumentēšana 
Software documenting 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

2. Mārtiņš Eisāns 
Lapu aplikāciju integrācija sociālajos 
tīklos 
Page application integration in social 
networks 

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

Janeks Kreitāls, 
Mg.sc.comp. 

3. Maija Fiļipoviča Programmatūras prasību kvalitāte 
Software requirements quality 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

Guntars Būmans, 
Dr.sc.comp. 

4. Iveta Šeniņa 
E-studiju attīstības tendences un to 
perspektīvas Liepājas Universitātē 
E-learning development trends and 
perspectives in Liepāja University 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

Inta Znotiņa, 
Mg.sc.educ. 

5. Ilze Neimane 
Datu integritātes nodrošināšana 
informācijas sistēmu izstrādes procesā 
Data Integrity in Information Systems 
Development 

Anita Jansone, 
Dr.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, 
Mg.sc.comp. 

 

LiepU DIF pilna laika maģistra studiju programma „INFORM ĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJA” , diplomprojekti 

Nr. 
p.k. Vārds, uzvārds Tēma latviešu un angļu valodā Zinātniskais 

vadītājs Recenzents 

1. Agate Ambulte 

AS “LIEPĀJAS METALURGS” informācijas 
sistēmas “MAGMA KREDITORI” izstrāde 

JSC “LIEPĀJAS METALURGS” information 
system „MAGMA KREDITORI“ development 

A.Jansone, 
Dr.sc.comp. 

G.Būmans, 
Dr.sc.comp. 

2. Kaspars Lauris 
E-LiepU autentifikācijas portāls 

E-LiepU authentication portal 
A.Jansone, 
Dr.sc.comp. 

G.Būmans, 
Dr.sc.comp. 

3. Uldis Lazdāns 
Milit āro ziņu informācijas sistēma “MILZIS”  

Military message information system 
”MILZIS”  

A.Jansone, 
Dr.sc.comp. 

J.Kreitāls, 
Mg.sc.comp. 

4. Edgars Sēlis 

Bezmaksas interneta piekļuve Liepājā 
“LiepNet” 

Free access to the internet in Liepaja 
”LiepNet”  

A.Jansone, 
Dr.sc.comp. 

J.Kreitāls, 
Mg.sc.comp. 

5. Ilze Neimane 

Studentu akadēmisko parādu uzskaites 
sistēma 

Information System of Students’ Academic 
Debt Registration 

A.Jansone, 
Dr.sc.comp. 

Dz.Tomsons, 
Mg.sc.comp. 



20 

 

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

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

Informācija par 2014. gadu tiks apkopota 2014. gada decembrī. 
 

2013. gada galvenās zinātniskās publikācijas: 
1. Anonīmi recenzētas, starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos 
atrodamas zinātniskās publikācijas, Scopus datubāzes žurnāli: 
 
1. Brics, M., Kaupužs, J., Mahnke, R. (2013) How to solve fokker-planck equation treating mixed 

eigenvalue spectrum? SCOPUS, Condensed Matter Physics 16 (1), 13002 
2. Jansone, A., Jakimov, L.Z.K. (2013) An approach to information technologies for solving 

mathematical physics problems. SCOPUS, Lecture Notes in Electrical Engineering, 151 LNEE, pp. 
751-757, DOI: 10.1007/978-1-4614-3558-7_64,  ISSN 1876-1100, Springer New York 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Guseynov, Sharif, E. (2013) To The Problem Of The Optimal Cargo Handling Management 
Process At The Large Transport Hub.s Msce konferencē Dubrovinkā, Horvātijā. 



21 

3. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V. (2013) Construction of 2D mathematical model 
for filtration processes in layered system with aperiodically interleaved permeable and impermeable 
strata. The 1st International ConferenceI on Mathematics, Statistics & Computer Engineering 
(MSCE'13), Dubrovnik, Croatia. Iesniegts publicēšanai. 

4. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V. (2013) Some mathematical models for analysis, 
evaluation and prediction of environmental conditions. Part I, II 

5. Guseynov, Sharif, E., Aleksejeva, Jekaterina, V., Bitlerjus, Liene, Laudobele, Laura, Rimshans, 
Janis, S. (2013) On one initial-boundary problem for convective diffusion equation with variable 
coefficients arising in chemical hydrodynamics. 

6. Guseynov, Sh.,E., Baranova, L.,V., Medvedev, A.,N. (2013) To the Problem of the Optimal Cargo 
Handling Management Process at the Large Transport Hubs. Iesniegts starptautiskās konferences 
orgkomitejā "The 1st International Conference on Mathematics, Statistics & Computer 
Engineering” (MSCE'13), Dubrovnik, Croatia. 

7. Guseynov , Sharif, E., Drobyshev, Sergey, V. (2013) On one approach for solving of some class of 
multiobjective optimization problems with interval coefficients. The 5th International Conference 
On Modeling, Simulation And Applied Optimization.  

8. Guseynov, Sh.,E., Yunusov, S.,M., Andreyev, S.,A., Labendik, V.,P. (2013) Application of 
Tikhonov's Regularization Method for Stable Finding the Diagnostic Matrix of GTE with a priori 
Given Accuracy. Part II: Gas Path Analysis for Controlling the State of GTE Air Gas Channel with 
the Help of Tikhonov's Regularization Method. 

9. Guseynov, Sh.E., Medvedev, A.N., Baranova L.V. (2013) Mathematic Modelling Of The Optimal 
Cargo Handling Management Process At The Large Transport Hubs. 

10. Guseynov, Sh.,E., Timoschenko, J.,V., Drobyshev, S.,V. (2013) Multicriteria problem for 
determining interval estimates of the controllable parameters to optimize the producton of biogas in 
the huosehold solid waste landfill and software development. Raksts starptautiskai konferencei 
“The International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization" (ICMSAO’13) 
Hammamet, Tunisia. 

11. Jansone, Anita, Ambulte, Agate. (2013) Biznesa inteliģence e-sabiedrībā. Sabiedrība un kultūra. 
Rakstu krājums, XV. Liepājas Universitāte, Latvija, ISSN 1407-6918, 221.-230.lpp. 

12. Jansone, A., Zacs, L., Jakimov. K. (2013) An Approach to Information Technologies for Solving 
Mathematical Physics Problems. Book of Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems 
Sciences, and Engineering, Vol. 151, Sobh Tarek, Elleithy Khaled (Eds.), Springer New York. 

1. Junusov, S., Labendik, V., Guseinov Š. (2013) Application of Tikhonov’s regularization method 
for stabule finding the diagnostic Matrix with a apriori given accuracy: gas path analysis for 
controlling the state of air gas channel. 

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

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

4. Mi ķelsone, I. (2013) Change of Paradigms in Higher Education – Transition to Achievable and 
Measurable Learning Outcomes. Scientific Proceedings of Brest State University, Issue 9, Part 1. – 
pp. 194.- 202. ISBN 978–985– 555–139–4. 

5. Mikelsone, I., Odina, I., Belousa, I., Grigule, L. (2013) Implementation steppingstones within 
sustainability oriented master study program for teachers. 1 st Eurasin Multidisciplinary Forum, 
EMF, Vol.1.European Scientific Institute, Tbilisi, pp. - 430. - 443. ISBN 978-608-4642-10-7. 

6. Samuseviča, A. (2013) Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit zur Realisierung von 
Innovationen in der Hochschulbildung: Erfahrungen der Universität Liepaja. The Perspectives of 
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the Pedagogy: Innovative Solutions. Rīga: Latvijas Universitāte, Leipzig Universität, LU 
Akadēmiskais apgāds. S. 146. – 154. ISBN 978-9984-45-685-0 

7. Samuseviča, A. (2013) Pedagoģiskās kompetences aspekti augstākajā izglītībā. Pedagoģija un 
skolotāju izglītība. Latvijas Universitātes raksti 790. Rīga: Latvijas Universitāte, 56. - 64.lpp. ISSN 
1407-2157, ISBN 978-9984-45-660-7 

 
2014. gada galvenās zinātniskās publikācijas: 
1. Anonīmi recenzētas, starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos 
atrodamas zinātniskās publikācijas, Scopus datubāzes žurnāli: 

1. Frishfelds, V., Hellström, J.G.I., Lundström, T.S. (2014) Flow-induced deformations within 
random packed beds of spheres. SCOPUS, Transport in Porous media. ISSN: 01693913 

2. Jourak, A., Hellström, J.G.I., Lundström, T.S., Frishfelds, V. (2014) Numerical derivation of 
dispersion coefficients for flow through three-dimensional randomly packed beds of monodisperse 
spheres. SCOPUS, AIChE Journal 60 (2), pp. 749-761 

3. Kaupužs, J., Melnik, R.V.N., Rimšans, J. ,(2014) Correlation functions, universal ratios and 
goldstone mode singularities in n-vector models. SCOPUS, Communications in Computational 
Physics 15 (5), pp. 1407-1430 

 

2. Citas recenzētās zinātniskās publikācijas (ārzemēs un Latvijā) 
 
1. Bethere, D., Pavitola, L., Ulmane-Ozolina, L. (2014). Importance of Positive Pedagogical 

Relationships in the Context of Nowaday's Teacher Education. European Scientific Journal, Special 
edition vol.1, pp. 528-536, ISSN:1857–7881 (Print) e- ISSN1857-431.  
[http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/2861/2689]. 

2. Bethere, D., Pavitola, L., Ulmane-Ozolina, L. (2014) Importance of positive pedagogical 
relationships in the context of nowadays teacher education. Proceedings:  International Scientific 
Forum, ISF 2013, Vitrina University, 12-14 Tirana, Albania, Vol.1, pp. 528-536, ISBN: 978-608-
4642-17-6 

 
14.Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

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

DIF dabas zinātņu joma galvenokārt nodrošina ar mācībspēkiem, kā arī nodrošina 
nepieciešamās datortehnikas darbību. MZIT nodrošina studentus ar iespēju veikt zinātniski 
pētniecisko darbību, nodarboties ar fizikālu procesu modelēšanu, izmantojot paralēlos aprēķinus 
(skatīt 11.tabulā). 

 
2013./2014. St.g. 

Struktūrvienība Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Dabas un 
inženierzinātņu 
fakultāte 

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

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

Zinātnes pārvaldībā: pārrauga fakultātes doktora 
studiju programmu darbību un kvalitāti, pārrauga un 
koordinēt  atbilstošās jomas mācībspēku zinātniskās 
kvalifikācijas pilnveidi, sadarbībā ar zinātnes nozaru 
(apakšnozaru) vadītājiem pārrauga mācībspēku 
zinātniski pētniecisko  darbību; pārrauga un koordinē  
fakultātes piedalīšanos zinātnisko un lietišķo 
pētījumu projektos; koordinē zinātnisko konferenču 
un semināru plānošanu un sagatavošanu; koordinē 
zinātnisko un mācību iespieddarbu plānošanu, 
analizēt plāna izpildi, pārrauga un koordinē 
atbilstošās jomas studentu zinātnisko darbību, 
koordinē populārzinātniskos pasākumus fakultātē 
(atbilstošā jomā), nodrošina studējošo informēšanu 
par studiju procesa organizatoriskajiem jautājumiem, 
sadarbojas ar akadēmisko grupu vecākiem; 

Programmas 
direktors 

Sagatavo studiju programmu akreditācijai.  

Koordinē studiju programmas realizācijā iesaistītā 
akadēmiskā personāla un vieslektoru darbu, 
mācībspēku sanāksmēs apspriež programmas studiju 
saturu un programmas īstenošanas jautājumus, 
nodarbojas ar citiem studiju organizācijas 
jautājumiem.  

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

Sekretāre Informatīvi sadarbojas  ar studentiem un 
mācībspēkiem, tai skaitā ar pieaicinātiem 
mācībspēkiem. Koordinēt prakses: sagatavot prakses 
grafikus, līgumus, ievadīt prakses vietu datu bāzē, 
apkopot un glabāt prakšu dokumentāciju. 

Apkopo studiju programmu licencēšanas un 
akreditācijas dokumentus. Noformē ikgadējos un 
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tipveida studiju plānus, sagatavo mācībspēku slodžu 
dokumentus. Apstrādā un uzglabā studiju darbu un 
gala darbu tēmu u.c. iesniegumus. Sadarbojas ar 
citām LiepU  struktūrvienībām u.c. 

 Datortehnikas un 
informācijas 
sistēmu inženieri  

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT 
infrastruktūras pieejamību studiju procesā. 

DIF Fizikas 
laboratorija 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 

DIF Vides 
laboratorija 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 

DIF 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centrs 
(MDDC) 

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

Matemātikas 
zinātņu un 
informācijas 
tehnoloģiju 
institūts (MZITI)  

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

Bibliotēka Bibliotēkas 
vadītāja 

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

Ārējo sakaru 
daļa 

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

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

Plānotāja Izstrādā nodarbību plānojumu.  

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

Informācijas 
tehnoloģiju 
servisa 
laboratorija 

Informācijas 
tehnoloģiju servisa 
laboratorijas 
darbinieki 

Nodrošina studiju procesu ar nepieciešamo 
datortehniku, nodrošina iespēju strādāt ar  brīvpieejas 
datoriem, veic materiālu kopēšanas u.c. darbus 

 

15.Studiju virziena īstenošanā nepieciešamais mācību palīgpersonāls 

DIF dabas jomas datortehnikas un informācijas sistēmu inženieri sagatavo datortehniku 
un nodrošina IT infrastruktūras pieejamību studiju procesā.  
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16.Informācija par ārējiem sakariem 

2013/2014.st.g. 
 

• Ienākošie (3 studenti):  
– Rudens semestrī 3 studenti no Turcijas  
– Pavasara semestrī 3 : 3 studenti no Turcijas (turpina studijas)  

• Izejošie (3 studenti):  
– Rudens semestris (1 students ): 

• 1 students ( IT maģ.) uz Franciju (prakse)  
– Pavasara semestris (2 studenti ):  

• 1 students (Datorzinātnes) uz Poliju (Elblonga), 
• 1 students ( IT maģ.) uz Slovēniju 

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

valsti  

2013./2014. studiju gadā virzienā pilna laika studijās kopumā studē 5 ārvalstu studenti. 
3 bakalaura studijās – 1 studiju programmā „Datorzinātnes”(3 gadi no Bangladešas un 2 

studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” (4 gadi) no Uzbekistānas. 
2 maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” (2,5 gadi), Indija. 
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II.  Studiju programmu raksturojumi 
 

A. Studiju programmas „Datorzin ātnes” raksturojums 
 

4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

A un B daļā izmaiņu nav 

C daļā piedāvātu kursi pēc darba devēju ieteikumiem – „Programmēšana Java” (2 KRP; 
doc.G.Būmans) un „Ar datubāzi saistītas tīmekļa vietnes veidošana, izmantojot PHP un 
MySQL” (2 KRP; asist.A.Alnis) 

5. Studiju programmas organizācija 

No 2013.gada 2.septembra darbojas Dabas un inženierzinātņu fakultāte, kuras pakļautībā 
nodotas reformētās Dabas un sociālo zinātņu fakultātes struktūrvienības un personāls, kas 
nodrošina studiju programmas īstenošanu un atbalstu. Sociālās zinātņu un vadībzinību kursu 
īstenošanu veic Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docētāji. 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 43; 

• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 11; 
• absolventu (ja tādi ir) skaits - 9. 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

Pašnovērtējuma periodā universitātes veiktajā studentu aptaujā piedalījušies 20 studenti. 
Kopumā studenti izvairījušies no pilnībā piekrītošām vai pilnībā noliedzošām atbildēm. 
Līdz ar to studentu kopējo vērtējumu par studiju procesu var izteikt ar apgalvojumu „drīzāk 
labu”. Studenti vidēji augsti vērtējuši studiju programmas konkurētspēju Latvijā, turpretim 
diezgan pesimistiski ir bijuši par savu sagatavotību darba tirgum. Zināma pretruna vērojama 
studentu un IT nozares darba devēju vērtējumos – nozares profesionāļi ir norādījuši uz 
nepieciešamību pēc prasmēs sagatavot programmatūras dokumentāciju, savukārt, studenti 
aptaujā ir ieteikuši mazināt ar programmatūras dokumentācijas sagatavošanu saistīto 
uzdevumu apjomu. 

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

2014.gada pavasarī datorzinātņu bakalaura grādu saņēma 10 studenti. 

2014.gadā Sabiedrisko attiecība daļa veica 2012.-2014.gada absolventu aptauju, kurā 
piedalījās arī 5 datorzinātņu studiju programmas absolventi. Visi atbildējušie ir strādājošie – 
programmētāji, informātikas skolotāji, organizācijas vadītāji. Absolventi savu profesionālo 
sagatavotību ir novērtējuši kā labu. 

18.Secinājumi 

1 Studiju infrastruktūra ir pietiekami labi attīstīta, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju 
procesu. Tomēr nepieciešams veikt sagatavošanās darbus, lai sekmīgi piesaistīt Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus IT infrastruktūras tālākai attīstībai. 

2.Studiju programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša 
studiju programmas īstenošanas prasībām. Taču fakultātei jāturpina darbs pie jauno kolēģu 
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piesaistes, lai nodrošinātu plašāku studiju kursu piedāvājumu un ļautu studiju programmas 
saturam elastīgāk piemēroties darba tirgus mainīgajām prasībām. 

3. Izvēršami pasākumi, kas tuvina fakultātes akadēmisko vidi darba tirgum 
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B. Studiju programmas „Inform ācijas tehnoloģija” (bak.) raksturojums 
 

4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

A un B daļā izmaiņu nav 

C daļā piedāvātu kursi pēc darba devēju ieteikumiem – „Programmēšana Java” (2 KRP; 
doc.G.Būmans) un „Ar datubāzi saistītas tīmekļa vietnes veidošana, izmantojot PHP un 
MySQL” (2 KRP; asist.A.Alnis) 

5. Studiju programmas organizācija 

No 2013.gada 2.septembra darbojas Dabas un inženierzinātņu fakultāte, kuras pakļautībā 
nodotas reformētās Dabas un sociālo zinātņu fakultātes struktūrvienības un personāls, kas 
nodrošina studiju programmas īstenošanu un atbalstu. Sociālās zinātņu un vadībzinību kursu 
īstenošanu veic Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docētāji. 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 42; 
• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 27; 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

Pašnovērtējuma periodā universitātes veiktajā studentu aptaujā piedalījušies 18 studenti. 
Studentu kopējo vērtējumu par studiju procesu un tā kvalitāti pozitīvs. Studenti augsti 
vērtējuši studiju programmas konkurētspēju Latvijā, arī savu sagatavotību darba tirgum 
vērtē diezgan augstu. Par studiju programmas stiprajām pusēm minēts docētāju attieksme, 
konsultāciju pieejamība, studiju saturs un prakse. Pie trūkumiem – atsevišķu matemātikas 
un tehnisko studiju kursu „augstā sarežģītība”; nepieciešami uzlabojumi komunikācijā ar 
atsevišķiem docētājiem. 

18.Secinājumi 

1 Studiju infrastruktūra ir pietiekami labi attīstīta, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju 
procesu. Tomēr nepieciešams veikt sagatavošanās darbus, lai sekmīgi piesaistīt Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus IT infrastruktūras tālākai attīstībai. 

2.Studiju programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša 
studiju programmas īstenošanas prasībām. Taču fakultātei jāturpina darbs pie jauno kolēģu 
piesaistes, lai nodrošinātu plašāku studiju kursu piedāvājumu un ļautu studiju programmas 
saturam elastīgāk piemēroties darba tirgus mainīgajām prasībām. 

3. Izvēršami pasākumi, kas tuvina fakultātes akadēmisko vidi darba tirgum 
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C. Studiju programmas „Mehatronika” raksturojums 
 

5. Studiju programmas organizācija 

No 2013.gada 2.septembra darbojas Dabas un inženierzinātņu fakultāte, kuras pakļautībā 
nodotas reformētās Dabas un sociālo zinātņu fakultātes struktūrvienības un personāls, kas 
nodrošina studiju programmas īstenošanu un atbalstu. Sociālās zinātņu un vadībzinību kursu 
īstenošanu veic Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docētāji. 

 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 8; 
• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 8; 

• absolventu nav 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

Studentu aptaujā 2013./2014. studiju gadā bakalaura studiju programmā „Mehatronika” 
piedalījās 1. kursa studenti, kopā 4 studenti. 

Kā galveno studiju programmas izvēlē 60% studenti norādīja iespēju pēc studijām  iegūt 
labi apmaksātu darbu/labas perspektīvas. 

Visi studējošie (100%) pilnīgi vai daļēji piekrīt, ka studiju programma ir konkurētspējīga 
Latvijā. 

60% studējošie pilnīgi vai daļēji norāda, ka studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas 
iepriekš (bakalaura studijās u. tml.) un visi studējošie (100%) pilnīgi vai daļēji norāda, ka 
kursi papildina viņu vispārējo redzesloku. 

Kā stiprās puses studenti norāda studijas nelielās grupās,  ieinteresēti speciālisti, kuri grib 
zināšanas nodot tālāk, studiju apguves viela, spēcīgs pamats dokumentāciju izstrādei, 
kvalificēti un zinoši pasniedzēji savā jomā, komunikabli un draudzīgi pasniedzēj, kā arī 
iespēju studēt par valsts līdzekļiem.  

Kā studiju programmas uzlabojamus studenti atzīmē pilnveidot studiju procesa organizācija, 
tai skaitā, komunikācijas uzlabošana, studiju ciešāku saistību ar reālo dzīvei, piesaistīt 
jaunus, augsta līmeņa programmēšanas speciālistus, pieaicināt vairāk nozares pārstāvjus  un 
pilnveidot dažu mācību priekšmetu lekciju saturu. 

Pilnīgi vai daļēji apmierināti ar studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un  
metodiskajiem materiāliem ir 100%.  

Ar prakses saturu pilnīgi vai daļēji apmierināti ir 50%, prakses laikā apgūtām 
iemaņām/zināšanām – 100% studenti. 

Informācijas kvalitāti kā ļoti labu un labu visi studenti (100%) novērtē par studiju 
programmas saturu un apjomu, par pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem – 87% 

 

18.Secinājumi 

Studiju programmu saturs ir jāakcentē uz praktiskām lietām un parādībām , vairāk ietverot 
piemērus un problēmas no ražošanas un tautsaimniecības kopumā. Plašāk jāizmanto 
problēmorientētas apmācību metodes. 
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D. Studiju programmas „Inform ācijas tehnoloģija” (ma ģ.) raksturojums 
 

2.Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 

Studiju rezultāts. Informācijas tehnoloģiju projekta vadītājs zina programmatūras 
inženieriju, informācijas tehnoloģijas nozares standartus un normatīvos aktus, projektu 
vadību, saskarsmes psiholoģiju, lietišķo etiķeti un darījumu ētiku. Prot plānot, organizēt un 
kontrolēt programmatūras izstrādes, ieviešanas, uzturēšanas projektus, informācijas 
tehnoloģijas konsultāciju vai informācijas sistēmu audita projektus atbilstoši nozares 
standartiem un kvalitātes prasībām, lai apmierinātu pasūtītāja vajadzības. Spēj komunicēt, 
pārliecināt, pamatot savu viedokli, plānot savu laiku, atrast, analizēt un apkopot informāciju, 
pašizglītoties.  

 

The aim of the study programme is to prepare highly qualified specialists for professional 
activities in the field of information and communication technology with specialization in 
management of information technology projects.  

Learning outcomes: Information technology project manager manages software engineering, 
standards and regulations of information technology industry, project management, 
communication psychology, business etiquette and business ethics.  

 

3.Studiju programmas plāns 

No 2012./2013. studiju programma „Informācijas tehnoloģija” piedāvātas 
studijas angļu valodā. A daļa papildus studenti apgūst latviešu valodu 8 KRP apjomā. 

 
Kred ītpunktu sadalījums pa studiju ilgumiem 

Studiju 
ilgums 

A 
blo
ks 

B 
bloks 

C 
bloks 

Prakse Diplomproj
ekts 

Maģistra 
darbs 

KRP 

2,5 g. (LV) 42 6 - 26 6 20 100 

3 g. (LV) 62 6 - 26 6 20 120 

2,5 g. (EN) 50 6 - 26 6 20 108 

 

Izmaiņas 2013./2014. st.gadā: 

Mainīts studiju kurss „Datorgrafika” (2.sem. 2 KRP) uz „Ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmas” (2.sem. 2 KRP) 

5.Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 
struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā 
nepieciešama mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus. 

Studiju programmas organizācija tiek īstenota atbilstoši LiepU normatīvajiem 
dokumentiem, kuri apkopoti Kvalitātes vadības sistēmā (KVS). Normatīvajos dokumentos ir 
noteiktas studiju procesa organizācijas procedūras, informācijas un dokumentācijas aprites 
sistēma, precizēti studiju procesā iesaistītā personāla pienākumi un tiesības. Studiju process tiek 
organizēts saskaņā ar Dabas un inženierzinātņu fakultātes (DIF) Domē apstiprināto studiju gada 
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plānu. Ar programmas īstenošanu saistītie studiju satura un organizācijas jautājumi regulāri tiek 
apspriesti DIF Domes sēdēs un mācībspēku sanāksmēs.  

Studiju programma veidota saskaņā ar Liepājas Universitātes mērķiem un uzdevumiem, kas 
noteikti Liepājas Universitātes attīstības stratēģijā 2008.-2018.gadam: 

• nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt pētījumus 
Liepājas Universitātes atbilstošajās zinātņu nozarēs; 

• iesaistīt sociālos partnerus studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai; 
• rūpēties par jauno speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, nodrošinot kvalitatīvu 

un pieejamu studiju vidi; 
• attīstīt studentu un mācībspēku mobilitāti dažādos līmeņos, integrējoties Eiropas 

izglītības telpā; sadarboties ar citām Latvijas augstskolām; 
• informēt un izglītot sabiedrību par jaunākajiem sasniegumiem pētniecībā, studiju 

procesā, notikumiem ekonomikā, politikā Latvijā un pasaulē. 
Studiju programmas īstenošanā iesaistīti galvenokārt LiepU Dabas un inženierzinātņu 

fakultātes docētāji, fizikas laboratorijas laboranti, datortehnikas un informācijas sistēmu 
inženieri un dekanāta darbinieki, kā arī LiepU Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju 
institūts. Vispārizglītojošo kursus īsteno arī Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docētāji. 
Brīvās izvēles (C daļas) studiju kursu īstenošanā var tikt piesaistīti arī citu LiepU fakultāšu 
mācībspēki.  

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina: 
1) studiju programmas direktora komunikācija ar studentiem semestra laikā; 
2) KVS vadītājas organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti un 

atsevišķu mācībspēku darba kvalitātes novērtējumu; 
3) studiju programmas satura un organizācijas izvērtējums DIF Domes sēdēs un 

mācībspēku sanāksmēs;  
4) DIF dekānes un studiju programmas direktora individuālās pārrunas ar mācībspēkiem 

par atsevišķo studiju kursu satura savstarpējo saskaņotību, praktisko darbu 
nodrošinājumu un studentu apmierinātību ar studijām un studiju vides nodrošinājumu; 

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

Studiju programmas īstenošanā iesaistīti galvenokārt LiepU DIF mācībspēki, fizikas un vides 
laboratorijas laboranti, datortehnikas un informācijas sistēmu inženieri, Matemātikas un 
dabaszinātņu didaktikas centrs un dekanāta darbinieki, kā arī LiepU Matemātikas zinātņu un 
informācijas tehnoloģiju institūts (sk. 9.tabulu).  

Fizikas, vides un inženiertehniskās laboratorijas nodrošina studentus ar iespēju padziļināti apgūt 
programmas saturu, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbību – to tehniskais aprīkojums ir 
adekvāts studiju kursu apguves prasībām. DIF laboranti, datortehnikas un informācijas sistēmas 
inženieri nodrošina nepieciešamās datortehnikas darbību.  

Cieša sadarbība fakultātei ir ar Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūtu, kurā 
aktīvi pētniecības jomā iesaistās gan mācībspēki, gan studenti. Galvenie informācijas 
tehnoloģiju pētījumu virzieni ir saistīti ar augstas veiktspējas skaitļošanu un paralēliem 
aprēķiniem. 

9.tabula 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību raksturojums 
Struktūrvienība Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Dabas un Dekāne Studiju procesa pārvaldībā: organizē licencēšanas un 
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inženierzinātņu 
fakultāte 

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

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

Zinātnes pārvaldībā: pārrauga fakultātes doktora 
studiju programmu darbību un kvalitāti, pārrauga un 
koordinēt  atbilstošās jomas mācībspēku zinātniskās 
kvalifikācijas pilnveidi, sadarbībā ar zinātnes nozaru 
(apakšnozaru) vadītājiem pārrauga mācībspēku 
zinātniski pētniecisko  darbību; pārrauga un koordinē  
fakultātes piedalīšanos zinātnisko un lietišķo 
pētījumu projektos; koordinē zinātnisko konferenču 
un semināru plānošanu un sagatavošanu; koordinē 
zinātnisko un mācību iespieddarbu plānošanu, 
analizēt plāna izpildi, pārrauga un koordinē 
atbilstošās jomas studentu zinātnisko darbību, 
koordinē populārzinātniskos pasākumus fakultātē 
(atbilstošā jomā), nodrošina studējošo informēšanu 
par studiju procesa organizatoriskajiem jautājumiem, 
sadarbojas ar akadēmisko grupu vecākiem; 

Programmas 
direktors 

Sagatavo studiju programmu akreditācijai.  

Koordinē studiju programmas realizācijā iesaistītā 
akadēmiskā personāla un vieslektoru darbu, 
mācībspēku sanāksmēs apspriež programmas studiju 
saturu un programmas īstenošanas jautājumus, 
nodarbojas ar citiem studiju organizācijas 
jautājumiem.  

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

Sekretāre Informatīvi sadarbojas  ar studentiem un 
mācībspēkiem, tai skaitā ar pieaicinātiem 
mācībspēkiem. Koordinēt prakses: sagatavot prakses 
grafikus, līgumus, ievadīt prakses vietu datu bāzē, 
apkopot un glabāt prakšu dokumentāciju. 

Apkopo studiju programmu licencēšanas un 
akreditācijas dokumentus. Noformē ikgadējos un 
tipveida studiju plānus, sagatavo mācībspēku slodžu 
dokumentus. Apstrādā un uzglabā studiju darbu un 
gala darbu tēmu u.c. iesniegumus. Sadarbojas ar 
citām LiepU  struktūrvienībām u.c. 

 Datortehnikas un 
informācijas 
sistēmu inženieri  

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT 
infrastruktūras pieejamību studiju procesā. 

DIF Fizikas 
laboratorija 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 

DIF Vides 
laboratorija 

Laborants Nodrošina studentus ar praktikumam un laboratorijas 
darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru 

DIF 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
didaktikas centrs 
(MDDC) 

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

Matemātikas 
zinātņu un 
informācijas 
tehnoloģiju 
institūts (MZITI)  

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

Bibliotēka Bibliotēkas 
vadītāja 

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

Ārējo sakaru 
daļa 

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

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

Plānotāja Izstrādā nodarbību plānojumu.  

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

 

6.Prasības, uzsākot studiju programmu. 
Studiju ilgums 2 gadi 6 mēneši - bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai 
2.līmeņa augstākā profesionālā  izglītība, ja studiju programmā un/ vai klausītāja statusā apgūti 
datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā 

Studiju ilgums 3 gadi -dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā vai fizikā vai 2.līmeņa 
augstākā profesionālā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti 
datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 40 KRP apmērā 

 

Iestājpārbaudījumi  

• Referāts (5 līdz 10 lpp.) par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu. Vērtēšanas 
kritēriji :referātam: izvēlētās problēmas aktualitāte, darba oriģinalitāte, saistība ar praksi, 
izvēlēto jomu. Personas, kuras ieguvušas bakalaura grādu datorzinātnes vai informācijas 
tehnoloģijas jomā pēdējo divu gadu laikā, var pieteikties studijām profesionālā maģistra 
studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” izvēloties iesniegt referātu vai to aizstāt ar 
bakalaura darba vērtējumu. 

 

• Pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē 
 

13.Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
Izmaiņas: 

Studiju gadā vairs nedocē Natālija Vecvagare (Profesionālā saziņa, 1 KRP) un Jānis 
Rimšāns (Augstas veiktspējas skaitļošana, 2 KRP) 

 

14.Informācija par studējošiem: 
14.1.Studējošo skaits 

Informācijas tehnoloģija [2,5 gadi] 32, t.sk., 2 ārvalstu students 

Informācijas tehnoloģija [3 gadi] 2 

Kopā: 34 

 

14.2Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto studējošo skaits 
Informācijas tehnoloģija [2,5 gadi] 13, t.sk., 1 ārvalstu students 

Informācijas tehnoloģija [3 gadi] 1 

Kopā: 14 

14.3.Absolventi 
Informācijas tehnoloģija [2,5 gadi] 5 
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Informācijas tehnoloģija [3 gadi] 1 

Kopā: 5 

 

15.Studējošo aptauja un analīze 
Studentu aptaujā 2013./2014. studiju gadā maģistra studiju programmā „Informācijas 
tehnoloģijas” piedalījās 1., 2. un 3.kursa studente, kopā 15 studenti (studiju ilgums 2,5.gadi un 
3.gadi kopā). 

Kā galveno studiju programmas izvēlē 93% studenti norādīja iespēju pēc studijām  iegūt labi 
apmaksātu darbu/labas perspektīvas. 

Visi studējošie (100%) pilnīgi vai daļēji piekrīt, ka studiju programma ir konkurētspējīga 
Latvijā un 93% studentu atzīmē, ka studiju programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus 
darbiniekus un iegūtās zināšanas noder/noderēs darbā (93%). 93% studējošie pilnīgi vai daļēji 
piekrīt, ka studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences būs pietiekamas, lai strādātu 
izvēlētajā profesijā/specialitātē. 

Kā ļoti labas un labas savas izredzes darba tirgū pēc studiju programmas beigšanas ir 
novērtējuši  10 studenti, jeb,  67%, drīzāk labas – 5, jeb, 33%. Savukārt ārpus Latvijas kā ļoti 
labas un labas norādījuši 7, jeb, 47%, drīzāk labas – 7, jeb, 47 % - un 1 students, jeb, 6%, ka ir 
sliktas izredzes darba tirgū ārpus Latvijas. 

93% studējošie pilnīgi vai daļēji norāda, ka studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas 
iepriekš (bakalaura studijās u. tml.) un visi studējošie (100%) pilnīgi vai daļēji norāda, ka kursi 
papildina viņu vispārējo redzesloku. 

Kā stiprās puses studenti norāda studijas nelielās grupās,  ieinteresēti speciālisti, kuri grib 
zināšanas nodot tālāk, studiju apguves viela, spēcīgs pamats dokumentāciju izstrādei, kvalificēti 
un zinoši pasniedzēji savā jomā, komunikabli un draudzīgi pasniedzēj, kā arī iespēju studēt par 
valsts līdzekļiem.  

Kā studiju programmas uzlabojamus studenti atzīmē pilnveidot studiju procesa organizācija, tai 
skaitā, komunikācijas uzlabošana, studiju ciešāku saistību ar reālo dzīvei, piesaistīt jaunus, 
augsta līmeņa programmēšanas speciālistus, pieaicināt vairāk nozares pārstāvjus  un pilnveidot 
dažu mācību priekšmetu lekciju saturu. 

Pilnīgi vai daļēji  apmierināti ar studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un  metodiskajiem 
materiāliem ir 87%, ar studiju procesa papildinājumu ar radošām nodarbībām un ar informāciju 
par papildu iespējām piedalīties dažādās LiepU zinātniskajās konferences, seminārus, kursos vai 
cita veida nodarbībās, kuras noder studiju procesā- 80%, ar informāciju par ārpusstudiju 
aktivitātēm -67% , ar docētāju attieksmi pret studentiem ir visi (100%) studenti. 

Ar prakses saturu pilnīgi vai daļēji  apmierināti ir 93%, prakses plānošanu – 87%, prakses 
norises informāciju un veicamajiem uzdevumiem – 67%, prakses laikā apgūtām 
iemaņām/zināšanām – 93% studenti. 

Vērtējot studiju kursu atbilstību programmai 9, jeb, 60% atbildējuši, ka līdz šim nav bijuši 
studiju kursi, kuri neatbilst programmai, savukārt  3, jeb, 20% norādījuši 3 kursus, kuri neatbilst 
programmai (Filozofija, Dabisko valodu apstrāde un Sistēmamalīze), bet 3, jeb, 20% studentu 
nav snieguši atbildes. 

Informācijas kvalitāti kā ļoti labu un labu visi studenti (100%) novērtē par studiju programmas 
saturu un apjomu, par pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem – 87% 

Studenti atzinīgi novērtē studiju vides Moodle izmantošanu studiju procesā. 
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Visi studenti norāda, ka neplānoju izmantot studiju un prakses iespējas ārzemēs. Un kā galvenos 
iemeslus min nepieciešamība strādāt, ģimenes apstākļus un neatbilstošas svešvalodu zināšanas. 

Kopumā pilnīgi vai daļēji apmierināti ar studiju programmu ir  12, jeb, 80 % no  aptaujātiem, 
daļēji neapmierināts ir 1, jeb , 6%, savukārt 2, jeb, 14% nav snieguši atbildi. Pilnīgi 
neapmierināts nav neviens students.  

Studentu aptaujas rezultāti atrodami  LiepU KVS sistēmā () 

 

16.Absolventu aptauja un analīze 
2014.g. jūlij ā Sabiedrisko attiecību daļa veica  2012., 2013. un 2014.gada ziemas sesijas 
absolventu aptauju. 

 

Kopsavilkums par fakultātes absolventiem ir pieejams LiepU  KVS sistēmā 

(http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/Absolventu%20aptaujas/2014/
&checksum=38871dfcacc3d0100cc19c07bf9a3881950b35dc) 

 

Aptaujā atbildēja 5 absolventi. Absolvēšanas gadi: 2014-2,  2013-2,  2012-1. 

 

Visi absolventi šobrīd strādā specialitātē. Informācijas tehnoloģijas maģistri strādā kā  inženieri, 
analītiķi, programmētāji, datorsistēmu un datortīklu administratori, skolotāji. Gan  iegūtās 
teorētiskās zināšanas,  gan iegūtās praktiskās iemaņas absolventi  (4, jeb, 80%) 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.  

 

18.Secinājumi 
Analizējot studentu aptauju ir izdarīti secinājumi:  

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

2. Piesaistīt jaunus, augsta līmeņa programmēšanas speciālistus,  
3. Pieaicināt vairāk nozares pārstāvjus, 
4. Pārskatīt un pilnveidot mācību priekšmetu (Filozofija un Sistēmamalīze) lekciju saturu, 
5. Izvērtēt iespēju palielināt programmas saturu programmēšanas studiju kursiem, 
6. Jāpilnveido prakses ievadinstruktāža un jāprecizē prakses uzdevumi, 
7. Informēt par studiju un prakšu iespējām ERASMUS+ ietvaros. 
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E. Studiju programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvald ība” 
raksturojums 
 

1.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

Programmas mērķis ir attīstīt starpdisciplinārus pētījumus, kuri pašlaik pēc tradicionālās 
industriālās sabiedrības zinātņu klasifikatoriem atrodas dažādās zinātņu nozarēs. 
Doktorantūras programma attīsta starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā. Tā dod 
iespēju apgūt esošas un radīt jaunas pētniecības metodes e-studijām un radniecīgām jomām, 
izvērtēt jauno tehnoloģiju piemērotību apmācīšanai/ studijām (visu sarežģītības līmeņu, 
ieskaitot rehabilitāciju un sporta iemaņu attīstībai), piemērot mūsdienu sensoru un skeneru 
ierīces apvienojot ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi, jaunu, inovatīvu mācību, studiju vai 
rehabilitācijas kompleksu izveidē.  

 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits; 

• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 3; 
• absolventi: 2012./2013.s.g. programmā eksmatrikulēti 2 studējošie kā teorētisko 

kursu apguvuši. 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

2012./2013.s.g. aptauja nav veikta 
 
18.Secinājumi. 
1.Programmā atbilstoši pašnovērtējuma prasībām ir noteikti mērķi, uzdevumi un 
sasniedzamie rezultāti. 2013.2014. studiju gadā ir paplašinājies  studiju programmas mērķis, 
proti, programmas apguve dod iespēju izvērtēt jauno tehnoloģiju piemērotību apmācīšanai/ 
studijām (visu sarežģītības līmeņu, ieskaitot rehabilitāciju un sporta iemaņu attīstībai), 
piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces apvienojot ar oriģinālu datorprogrammu 
izstrādi, jaunu, inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidē. Ņemot vērā 
programmas holistiko orientāciju uz pētniecības jomas attīstību, precizējami studiju rezultāti 
atbilstoši MK noteikumiem par ietvarstruktūrām. 

2.Papildināma pārvaldes sistēma, iekļaujot KVS starpaugstskolu programmas padomes 
funkcijas. 

3.Analizējot doktorantu iesniegtās atestācijas lapas, paralēli studiju darbam tiek veiktas 
šādas aktivitātes: akadēmiskais darbs, dalība projektos, piedalīšanās LiepU un RTU 
doktorantu skolas un Izglītības un zinātņu institūta organizētajos semināros, dalība IT 
organizācijā IEEE. 

4.Atbilstoši KVS procedūrai veiktā doktorantu aptauja atklāj programmas stiprās un vājās 
puses, taču nepieciešams koordinēts problēmjautājumu risinājums gan LiepU, gan RTU. 
2013./2014. Studiju gadā aptaujas netika veiktas. 

5.Programma veidota kā starpnozaru studiju programma, kuras attīstības pamatā ir 
datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas, pedagoģijas un vadībzinātnes zinātņu nozaru 
pētījumi. Aktualizējamas starpnozaru pētījumu tēmas, kas nodrošinātu programmas 
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ilgtspēju.2014./2015. gada uzņemšanas rezultāti liecina par tēmu paplašināšanu tādās 
zinātņu nozarēs kā, piemēram, medicīna, sporta zinātne, fizika. 

6.Stiprināma mērķtiecīga sadarbība noslēgto līgumu ietvaros, pievēršot uzmanību 
pētniecības rezultātu atbilstībai sabiedrības konkurētspējas nodrošināšanā 
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III.  Secinājumi (par studiju virziena att īstības plāniem) 
 

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

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

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

4. Ir noorganizētas 6 konferences. Plānotais izpildīts. 
5. Ir akreditētas divas profesionālās bakalaura studiju programmas: „Informācijas tehnoloģija” 

un „Mehatronika”. Plānotais izpildīts. 
6. Jāturpina izstrādāt starpvalstu maģistra studiju programmu „Mehatronika un adaptronika”. 

Programa plānota izstrādāt ERASMUS + ietvaros. Plānotais nav izpildīts. 
7. Jāturpina sarunas ar Ventspils augstskolu par doktora studiju programma „Datorzinātnes” 

izveidi. Plānotais izpildīts daļēji. 
8. Jāturpina darbs pie ārvalstu studentu piesaistes iesaistot jau LiepU studējošos. Plānotais nav 

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

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

10. Jāplāno finanses pakāpeniskai datorklašu atjaunošanai. Vidēji nepieciešams 20 000 EUR 
katru gadu. Plānotais nav izpildīts. 

11. Daļēji ir izdevies piesaistīt projektu finansējumu. Jāturpina darbs pie projektu izstrādes. 
Plānotais izpildīts daļēji. 

12. Jāmeklē iespēja paplašināt sadarbības tīklu ar diviem Latvijas un diviem ārvalstu 
pētniecības institūtiem datorzinātnes, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
atjaunojamo energoresursu jomā. Plānotais nav izpildīts. 

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


