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1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 

 

Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (IT) ir augstākā kvalifikācijas līmeņa 

inženiertehnisko un zinātnisko speciālistu informācijas tehnoloģijas jomā sagatavošanas centrs 

Latgales reģionā. Studiju virziena programmas īsteno pēctecības principu, nodrošinot izglītības 

līmeņu pēctecību (bakalaura studijas – maģistrantūras studijas – doktorantūras studijas), un 

mūžizglītības principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves 

garumā. 

 

Virziena attīstības stratēģija. 

Virziena attīstība atbilst RA stratēģiskajiem mērķiem, kuri definēti Rēzeknes Augstskolas 

darbības un attīstības stratēģijā 2014. - 2020.gadam - stiprināt RA stratēģisko lomu Latgales 

reģionā, Latvijas un Eiropas augstākās izglītības un zinātnisko institūciju sistēmā, pozicionējot sevi 

kā tehnoloģiju akadēmiju, pievēršoties daudznozaru tehnoloģisko risinājumu izstrādei, apguvei, 

izpētei, popularizēšanai un pielietošanai, aktualizējot starpdisciplinārās saiknes būtisko lomu 

augstākās izglītības un zinātnes attīstībā Latvijā, primāri mazinot Latgales reģiona attīstību 

kavējošos faktorus, garantējot inovatīvu, tradicionālajām tautsaimniecības nozarēm, radošajai un 

kultūras industrijai nepieciešamu produktu izstrādi un praktisku realizāciju. 

  

Virziena mērķis  

Pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Europa2020”, 

”Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālais attīstības plāns 

2020”, „Latvija 2030”,  „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017”  un „Rēzeknes 

Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014-2020 gadam”, kā arī konsultējoties ar 

studējošajiem, darba devējiem, profesionālajām organizācijām un apspriežot Datorzinātņu un 

matemātikas katedrā, Inženierzinātņu fakultātes domē, studiju padomē, Senātā tiek izvirzīts studiju 

virziena mērķis:  

„Stabilas, ilgtspējīgas un elastīgas zinātnē balstīta augstākā izglītības sistēmas īstenošana un 

pilnveidošana Latgales reģionā, lai sagatavotu pasaules darba tirgū konkurētspējīgu informācijas 

tehnoloģijas speciālistu, kas balstīta uz inovatīvu tehnoloģiju apguvi, piemērošanu un izstrādi,  

zinātnē balstīta augstākā izglītība, zināšanu pārnese tautsaimniecībā un sadarbība ar ražošanas sfēru 

un pašvaldībām”. 

Šī mērķa sasniegšanai vienotā kompleksā patlaban tiek īstenotas četras studiju programmas: 

profesionālā bakalaura „Programmēšanas inženieris”, profesionālā maģistra programma 

„Datorsistēmas”, akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas 

sistēmas”, doktora programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (kopīga ar Vidzemes 

Augstskolu).  

 

Virziena realizācijas uzdevumi: 

Bakalaura līmenī: 

 apgūt programmēšanas inženiera kvalifikācijai nepieciešamās dabaszinātņu, matemātikas, 

informācijas tehnoloģiju, nozarei atbilstošu bāzes zinātņu un nozares teorētisko pamatu 

zināšanas, attīstīt spējas pielietot šīs zināšanas; 

 nodrošināt tādu specializēto disciplīnu apguvi, kas ļauj konkurēt darba tirgū; 

 attīstīt spējas formulēt un risināt informācijas tehnoloģijas nozarei raksturīgās problēmas; 
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 pilnveidot stratēģiskās un analītiskās domāšanas māku; 

 nodrošināt projektu izstrādes, realizācijas un vadības prasmju apguvi; 

 attīstīt spējas darboties speciālistu komandā; 

 izkopt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem, strādāt 

un turpināt studijas ārzemēs; 

 iegūt plašu redzesloku nodrošinošu izglītību, zināšanas par profesionālo ētiku, kas savukārt 

nodrošinātu izpratni par nozares projektu realizācijas ietekmi uz vidi un sabiedrību; 

 attīstīt mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas. 

 

Profesionālā maģistra līmenī: 

 nodrošināt iespēju apgūt maģistra līmenim atbilstošus studiju kursus nozares teorijā un praksē; 

 iegūt pētnieciskās, jaunrades, projektēšanas un vadības iemaņas atbilstošo studiju kursu 

ietvaros; 

 dot 5. līmeņa profesijas “Sistēmanalītiķis” standartam atbilstošu profesionālo izglītību; 

 nodrošināt iespēju apgūt un papildināt profesionālās darba iemaņas studiju programmas ietvaros 

organizētajā praksē. 

 

Akadēmiskā maģistra līmenī: 

 nodrošināt teorētisko un praktisko kursu apguves starpdisciplināru pieeju, kurā tiek sniegtas 

zināšanas datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās, ekonomikā un vadības zinātnē; 

 padziļināt un nostiprināt teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas elektroniskās komercijas un 

informācijas sistēmu jomā, t.sk., par elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (EKTS) 

izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, uzņēmējdarbības vadības, komunikācijas, cilvēkresursu 

pārvaldības, tirgzinības jautājumiem; 

 izkopt prasmi lietot zināšanas konkrētu teorētisku un praktisku jautājumu risināšanā, izvirzīt un 

pārbaudīt hipotēzes, kā arī salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādu informāciju tehnoloģiju, 

ekonomikas un vadībzinātnes teorijas; 

 sagatavot konkurētspējīgus speciālistus darba tirgum, nodrošinot profesionālās prasmes un 

iemaņas elektroniskās komercijas produktu un pakalpojumu plānošanā, izstrādē un ieviešanā, 

pielietojot jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus informāciju tehnoloģiju jomā. 

 

Doktora līmenī: 

- sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas apakšnozarē un veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko 

prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu šādās problēmu vidēs: 

 biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana; 

 sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana; 

 politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana; 

 loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana; 

 ražošanas procesu modelēšana; 

 e-apmācības sistēmu konstruēšana; 

 imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana. 
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2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais novērtējums no LR 

interešu viedokļa 

 

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu attīstība notiek atbilstoši Latvijas 

Republikas Ekonomikas ministrijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kurās kā viens no 

pamatprincipiem ir definēts „…kā prioritāras noteikt studiju vietas dabas zinātnēs, 

inženierzinātnēs…”. 

Studiju virziena absolventi var strādāt praktiski jebkurā uzņēmumā vai organizācijā, kuras 

veic ar IT saistītas darbības: programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu. Absolventi ir spējīgi 

dibināt savu uzņēmumu, turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā. Nākotnē, attīstot Latvijā 

ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, ieviešot ražošanā un pakalpojumu sfērā jaunākās 

tehnoloģijas, pieprasījums pēc šiem speciālistiem palielināsies vēl vairāk. Latgales reģionā patlaban 

ir nosacīti stabils datortehnoloģiju tirgus segments ar tendenci uz izaugsmi. 

Arī Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOPP)  prognozē, ka jaunas 

darba vietas tuvākajā laikā varētu rasties informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomās. 

Ņemot vērā IT nozares potenciālo straujo attīstību Latvijā un Latgales reģionā, studiju 

virziena  programmu attīstība un uzturēšana ir nepieciešama šādu apsvērumu dēļ: 

 moderna studiju infrastruktūra RA veicina studiju programmu kvalitatīvu realizāciju; 

 uzlabojoties ekonomiskajiem apstākļiem, Latgales reģionā pieaugs prakšu vietu skaits; 

 studējošo darbu  tematika ir cieši saistīta ar Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona 

uzņēmumu vajadzību risināšanu; 

RA nodrošinātā studiju virziena pievilcību potenciālo Latgales reģiona studējošo skatījumā 

nosaka šādi apstākļi: 

 pēctecības turpināšana. Liela daļa studiju programmas „Programmēšanas inženieris” absolventu 

turpina      mācības RA maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” un tālāk doktorantūrā. 

 iespēja Latgales jaunatnei studēt tuvāk dzīves vietai. 

 vienīgā reģionālā augstskola, kas piedāvā pilnu studiju ciklu (no bakalaura līdz doktora 

līmenim) šajā studiju virzienā. 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

Nr. 

p.k. 

Plānotie 

pasākumi 

Plānotais rezultāts Izpildes termiņš 

1.  Jaunu studiju 

programmu  

veidošana 

RA īstenotās profesionālās bakalaura 

studiju programmas „Elektroniskā 

komercija” atbilstības pārnese no virziena 

„Ekonomika” uz virzienu „Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne”. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunas 1. līmeņa profesionālās augstākās 

2014./2015. 

2014.g.profesionālās izglītības un 

nodarbinātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomē nozīmēti eksperti 

profesijas standarta „Elektroniskās 

komercijas speciālists” projekta 

izvērtēšanai. Virziena maiņa nav 

atļauta, jo nav apstiprināts profesijas 

standarts. 

Izveidota un sāka darboties akadēmiskā 

maģistra studiju programmas 

Elektroniskās komercijas informācijas 

sistēmas 

 

2014./2015. 
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izglītības studiju programmas  

„Programmēšana un datortīklu 

administrēšana” ar apjomu 80 

kredītpunkti  izstrāde un īstenošanas 

uzsākšana. 

 

2.  Jaunu studiju 

programmu un 

izvēles kursu 

veidošana 

Samazināt kredītpunktu skaitu 

„Datorsistēmu” studiju kursam 

„Objektorientētā programmēšana un 

izstrādes vide” no 4 uz 2 kredītpunktiem 

un tā pamata izveidot izvēles kursu 

„Semantiskās tehnoloģijas un 

mākoņskaitļošana” 

2014.-2015. 

3. Studiju 

programmu 

īstenošana ES 

valodās 

Sagatavot profilējošajā maģistra studiju  

programmā kursus     angļu valodā: 

„Programminženierija”, „Biznesa sistēmu 

analīze”, „Projektu vadība”.  

2014.-2016. 

4. Akadēmiskā 

personāla 

piesaiste un 

plānošana 

1. Piesaistīt studiju procesā augsti 

kvalificētus savas jomas profesionāļus 

izvēles kursu vadīšanai. 

2. Turpināt līdzdalību ZP ekspertu 

padomē. 

3. Pabeigt doktorantūras studijas un 

aizstāvēt promocijas darbu (teorētiskās 

daļas beidzējiem).  

2014.-2017. 

Ir 3 LZP eksperti IT virzienā 

 

5. Ārzemju 

studentu 

piesaiste  

1. Sagatavot studiju kursus angļu valodā. 

2.Plānot uzņemt maģistrantūrā vismaz 2 

ārvalstu studentus.  

2014.-2017. 

 

 

6. Materiāli- 

tehniskā bāze 

Iegādāties mācību nolūkiem modelēšanas 

un imitācijas programmatūru (Simul u.c.)  

2014.-2015. 

7. E studijas 1.Nodrošināt ar studiju materiāliem 

Moodle vidē ne mazāk par 75% studiju 

kursu 

2.Patstāvīgi atjaunot un papildināt studiju 

materiālus   

2014.-2017. 

 

 

8. Pētniecība  Maģistra darbu tēmas piedāvāt atbilstošas 

maģistrantu darbam uzņēmumā, ar lielāku 

piesaisti ražošanai. 

2014.-2017. 

 

9. Sadarbība ar 

citām AI 

institūcijām. 

Turpināt  un paplašināt sadarbību  ar 

Latvijas augstskolām – RTU, LLU, DU, 

Vidzemes augstskolu. 

 

2014.-2017. 

Tiek veidota kopējā promocijas padome 

ar ViA 

10. Sadarbība ar 

prakšu vietām. 

Turpināt un aktivizēt darbu prakšu vietu 

nodrošināšanā, veikt lielāku sadarbību ar 

pašvaldību institūcijām. 

2014.-2017. 

 

11. Studiju 

programmu 

attīstība 

 Kontrolēt un nepārtraukti pilnveidot 

programmas  attīstību atbilstoši  Eiropas 

kopējās  izglītības telpas  principiem un 

kritērijiem 

2014.-2017. 

 

 

 

 



 

10 

 

4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam 

4.1. Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību 

studiju programmu absolventiem 

 

Eiropas Komisijas dokumentā par ES nozaru struktūru (EU Industrial Structure, 2011. 

Trends and Performance) redzams, ka Latvijas ekonomika raksturojas ar izteiktu nozaru 

specializāciju.  LR ekonomikas ministrijas pamatnostādnēs uzsvērts , ka tuvākā nākotnē darba tirgū 

var pietrūkt speciālistu ar atbilstošu izglītību un prasmēm, kuri varētu aizvietot to darbaspēku, kas 

atstāj aktīvo daba tirgu, profesijās, kurās iepriekšējos  gados samazinājās studējošo skaits.  

Inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības grupā darbaspēka piedāvājums ar augstāko izglītību 

2010.gadā bija krietni mazāks nekā 2008. gadā. Šī grupa ir ar viskritiskāko vecuma struktūru, kur ir 

ļoti augsts vecāku cilvēku īpatsvars. Šajā tematiskajā grupā 36,1% ir cilvēki 50-64 gadu vecumā, 

kamēr vidējais rādītājs augstākās izglītības grupās ir 23,1%.  

Tas norāda uz atbilstošās kvalifikācijas darbaspēka pastiprinātu novecošanos un piedāvājuma 

straujāku samazināšanos nākotnē. Galvenās problēmas, kuras iezīmējas nākotnē, skar galvenokārt 

dabas un inženierzinātņu jomu speciālistus.  Darba devēji uzsver, ka īpaši kritiska ir situācija ar 

augstākās profesionālās kvalifikācijas speciālistu pieejamību. Respondenti ir norādījuši, ka 

atsevišķās profesijās jau šobrīd ir vērojams darbinieku trūkums.  

Jomās, kuras ir sevišķi svarīgas Latvijas attīstībai – inženierzinātnēs un dabas zinātnēs,  

2011.gadā studēja tikai 21% no kopējā studentu skaita. Nacionālās industriālās politikas 

pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plānā 2014.-2016.gadam uzstādīti mērķi 

nodrošināt augstākās izglītības programmu elastīgu piemērošanu darba tirgus prasībām, palielināt 

darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības programmu skaitu, kā arī palielināt augstākās izglītības 

iestāžu absolventu gatavību uzsākt darba gaitas, nodrošināt profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšanu ,risināt 

jautājumu par prakses vietu nodrošināšanu, lai profesionālās izglītības ieguvējs celtu savu 

profesionalitāti, nostiprinot praktiskās iemaņas, pilnveidot prakses sistēmu nodrošinot sistēmisku 

prakses jautājuma risinājumu, kā arī palielinot prakses programmu atbilstību jaunākajām nozaru 

attīstības tendencēm.  

Pēdējos 3 gados Latvijas augstskolas IT virzienā uzņemšana ļoti stabili turējusies 

pamatstudijās virs 1900 un kopumā pa visiem studiju līmeņiem virs 2500 studējošie, kas ir visu 

laiku augstākie rezultāti, turklāt sasniegti uz vidusskolu absolventu skaita pastāvīgas lejupslīdes 

fona. Pēdējo 3 gadu absolventu skaitam ir tendence samazināties, pie tam 2014.gada pamatstudiju 

absolventu skaits ir mazākais kopš 2008.gada, bet absolventu skaits summā pa visiem studiju 

līmeņiem ir pat mazākais kopš 2002.gada. RTU un LU kopā 2014.g. ir izsniegušas 60% 

pamatstudiju diplomu un 64% visu līmeņu diplomu, pārējām 15 augstskolām un koledžām, kas 

īsteno UT virziena studijas, atstājot attiecīgi 40% un 36% (ražīgākais no pārējiem bijis Transporta 

un sakaru institūts ar attiecīgi 8% un 7%). RA pēdējo 3 gadu laikā ir palielinājies1. kursā 

imatrikulēto skaits apmēram par 40%, bet absolventu skaits samazinājie par 15%. 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (12.11.2013) publicētajā Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejas atzinumā par tematu “Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un 
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ekonomikas atveseļošanai. Atjaunināts paziņojums par rūpniecības politiku” , kas papildina 

2010.gadā pieņemto stratēģiju „Eiropa 2020” noteiktas prioritārās rīcības virzienu jomas, kas 

sekmētu inovācijas un jaunu tehnoloģiju attīstību, tai skaitā IKT (informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas). Ziņojuma atsevišķi punkti ir cieši saistīti arī ar IT studiju virziena attīstību:  

1.11 Rūpniecības politikai piemīt spēcīga sociālā dimensija, kas ietekmē visus sabiedrības 

slāņus: reģionus un vietējās komūnas, uzņēmumus, darbiniekus darba vietās ar strauji mainīgiem 

modeļiem — digitalizāciju, robotizāciju, uz pakalpojumiem vērstu ražošanu, Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas (IKT) —, kā arī izglītības nozari un universitātes, patērētājus un 

iedzīvotājus kopumā. Rūpniecības politika ir saistīta kā ar pārstrukturēšanu, tā arī ar 

prognozēšanu. Ar rūpniecības politikas palīdzību būtu jānodrošina mūsdienīga izglītība, apmācība 

un informēšana, jāveicina tehnoloģijas, inovācijas, radošums un uzņēmējdarbība. Demogrāfiskās 

pārmaiņas ir arī jāprognozē, un uz tām ir atbilstoši jāreaģē. 

4.3.7 Augstākajā izglītībā būtu jāpievēršas zinātnieku, inženieru un matemātiķu — studentu 

un pētnieku — strukturālajam deficītam, novēršot piedāvājuma un pieprasījuma neatbilstību darba 

tirgū. 

Latvijas apstākļos prognozes liecina, ka 2016.gadā darbaspēka piedāvājums pārsniegs 

pieprasījumu iedzīvotājiem ar augstāko izglītību. Līdz ar apstrādes rūpniecības īpatsvara pieaugumu 

tautsaimniecībā, paredzams speciālistu pieprasījuma pieaugums ar izglītību inženierzinātnēs un 

ražošanā. 

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

datorvadība un datorzinātne” pilnībā iekļaujas šajās tendencēs, kas veltītas ražošanas sasaistē ar IT. 

Studiju virziena programmas orientētas uz jaunākajām tendencēm IT attīstībā, kas nodrošina 

tautsaimniecības ilgtspējīgo attīstību. 

 

4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

 

Aptaujājot darba devējus gan informāciju tehnoloģijas, gan pašvaldības un citos 

tautsaimniecības sektoros par virziena absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem, tika 

saņemtas atbildes, ka tieši šādiem speciālistiem ir labas izredzes konkurēt darba tirgū. Pat, ja kādā 

darba vietā nāktos samazināt darba vietu skaitu, tad programmētājs vai sistēmanalītiķis atradīs sev 

darbu.  

 Vienlaikus izskanēja arī viedoklis par to, ka grūti plānot attīstības perspektīvu darba 

nodrošināšanas jomā uz tik ilgu periodu – 6 gadiem. Taču datortehnoloģiju attīstība nedod pamata 

uztraukties par nodarbinātības problēmām studiju virziena absolventu vidū. 

Darba devēju aptaujas galvenais mērķis ir noskaidrot studiju virziena programmu absolventu 

kopējo profesionālo sagatavotības līmeni un speciālās prasmes profesijā (anketu paraugi 4. 

pielikumā).  No iegūtajiem datiem var secināt, ka: 

 studiju programmas absolventu kopējais sagatavotības līmenis darba devējus apmierina; 

 speciālās prasmes profesijā pārsvarā ir novērtētas kā “labas”; 

 studiju programmas realizācijā lielāka vērība jāpievērš jautājumiem par datu aizsardzību 

un drošības pasākumiem, kā arī sistēmu analīzi un projektēšanu; 

 apgūt plašāku programmatūras testēšanas paņēmienu spektru. 
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5. Studiju virziena SVID analīze 

 

Virziena studiju programmu turpmākajai attīstībai tiek izstrādāts attīstības plāns, kas ietvers 

būtiskākos darbības virzienus, lai piedāvātās programmas būtu konkurētspējīgas un pieprasītas darba 

tirgū. Studiju programmu attīstības galvenās tendences būtu saistāmas ar tādiem faktoriem kā 

nepieciešamība pilnveidot programmu realizācijas nodrošinājumu, materiāltehnisko bāzi un 

aktualizēt programmu atbilstoši darba tirgus prasībām un vispārējām sabiedrības attīstības 

tendencēm. 

Veiktā analīze nosaka studiju programmu tālākās attīstības virzienus. Raksturotas virziena 

studiju programmu realizācijas pozitīvās un negatīvās iezīmes. 

 

Virziena studiju programmu realizācijas raksturojums 

Pozitīvās iezīmes Negatīvās iezīmes 

o Virziena studiju programmas aizpilda noteiktu 

nišu profesionālās ievirzes un tālākizglītības 

jomā atbilstoši darba tirgus mainīgajām 

prasībām. 

o Studiju programmu saturs atbilst valsts 

profesionālās augstākās izglītības standartiem 

un profesijas standartu prasībām. 

o Studiju programmās ir pietiekams budžeta 

vietu skaits. 

o Realizēta studiju procesa un prakses 

tuvināšana. 

o Programmās darbojas kvalificēts 

akadēmiskais personāls un praktizējoši IT 

speciālisti. 

o Lielākā daļa absolventu strādā ar IT saistītās 

jomās. 

o Studiju programmu realizēšanas izdevīgs 

ģeogrāfiskais izvietojums, tuvu reģionā 

dzīvojošo studējošo dzīves vietām. 

o Vairums programmās studējošajiem ir 

Latgales reģiona iedzīvotāji. 

o Iespējas studēt maģistrantūrā un doktorantūrā. 

o Aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. 

o Studējošie dažādu iemeslu dēļ 

nepietiekami aktīvi izmanto 

starptautiskās apmaiņas iespējas. 

o Studējošajiem saspringts un intensīvs 

studiju process nedēļas nogalēs. 

o Ārpus Rēzeknes dzīvojošajiem 

nokļūšana līdz mācību vietai prasa 

papildus finansējumu un laiku. 

o Studiju programmas nenodrošina 

pietiekamas izglītības iespējas ārvalstu 

studentiem angļu valodā. 

o Nepietiekama iesaiste valsts līmeņa 

zinātnes grantos. 

o Nepietiekams skaits docētāju 

publikāciju par specializētām tēmām. 

o Nepietiekama aktivitātes projektu 

pieteikumu sagatavošanā. 

o Neaktīva darbība finansējuma piesaistē 

no ārpuses (līgumdarbi, pasūtījuma 

pētījumi u.tml.) 

 

Iespējas Draudi 

o Veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos, 

nodrošinot teorijas un prakses vienotību, 

ārzemju pieredzes efektīvāku izmantošanu 

studiju procesā. 

o Racionalizēt bibliotēku un lasītavu darba 

organizāciju nedēļas nogalēs. 

o Sagatavot jaunus mācību līdzekļus, t.sk. 

elektroniskā formā. 

o Intensificēt akadēmiska personāla un 

vieslektoru starptautisko zinātnisko sadarbību. 

o Konkurences saasināšanās un 

pastiprināta konkurence no privāto 

augstskolu puses līdz ar demogrāfisko 

procesu radīto studējošo skaita 

potenciālo samazinājumu. 

o Sabiedrības materiālās labklājības 

izaugsmes neatbilstība studiju maksas 

iespējamajam pieaugumam un 

inflācijas procesiem tautsaimniecībā. 

o Augstākās izglītības centralizācija. 
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o Veicināt RA akadēmiskā personāla studijas 

doktorantūrā. 

o Darba iespējas absolventiem reģionā un RA. 

o Papildus izvēles kursu izstrādāšana. 

o Jaunu starpnozaru integrētu studiju 

izveidošana. 

o Laba sadarbība ar darba devējiem. 

o MIC kapacitātes izmantošana tālākizglītības 

kursu organizēšanā. 

o Atalgojuma sistēma augstākajā 

izglītībā nemotivē reģionālo augstskolu 

akadēmiskā un zinātniskā potenciāla 

attīstību. 

o Salīdzinoši neliels gados jauno 

graduēto mācībspēku skaits. 

 

Virziena programmu stiprās puses 

o Studiju programmas sagatavo konkurētspējīgus informācijas tehnoloģiju speciālistus, ar 

labām iespējām atrast labi atalgotu darbu specialitātē. 

o Daļa studējošo jau studiju laikā ir atraduši darba vietas un darbu apvieno ar mācībām. 

o Daudzi studiju programmas absolventi veido sekmīgu profesionālo karjeru un piedalās lielos 

starptautiskos informācijas tehnoloģiju projektos. 

o Lielākā daļa studiju programmas absolventu paliek strādāt Latgalē un praktiski visi 

informāciju tehnoloģiju jomā. 

o Gandrīz 50% absolventu turpina studijas maģistratūrā, kas pierāda iegūtās izglītības kvalitāti. 

o Var izdarīt secinājumu par studiju programmas atbilstību gan Latvijas, gan Latgales reģiona, 

gan, līdz ar to, arī Eiropas interesēm. 

 

Virziena programmu vājās puses 

o Diplomdarbu kvalitāte liek secināt par iespējamu pasniegšanas un studentu motivēšanas 

kvalitātes kritumu. 

o Zinātnisko pētījumu un publikāciju trūkums – vairums no tā, kas tiek veikts, ir pasniedzēju 

individuālie pētījumi doktorantūras studiju ietvaros.  

o Vāja studējošo iesaistīšana zinātniskajos pētījumos un projektos. 

 

Virziena programmas attīstības iespējas 

o Studiju programmās (kursu saturā) būtu jāiekļauj vairākas tēmas, kas atspoguļo modernās IT 

industrijas tendences. 

o Jāuzlabo komunikācija programmas akadēmiskā personāla starpā – daudzi pasniedzēji gūst 

unikālu pieredzi, piedalās interesantos projektos un apgūst jaunas tehnoloģijas. Savstarpēja 

informācijas apmaiņa par industrijas aktualitātēm ļautu vieglāk noteikt studiju programmas 

attīstības virzienus un uzlabotu kursu pasniegšanas kvalitāti.  

o Jācenšas vairāk akadēmiskā personāla un studentu piesaistīt zinātniskajiem pētījumiem un 

projektiem. 

o Jābūt vairāk  spējīgiem ārzemju apmaiņas studentu pieņemšanā – katram pasniedzējam jābūt 

spējīgam jebkuru savu kursu nolasīt arī angļu valodā. 

o Jāvirza studenti dalībai reģionālās un starptautiskās informātikas un matemātikas olimpiādēs 

 

Virziena programmu apdraudējumi 

o Potenciālā studējošo skaita samazināšanās demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās rezultātā. 

o Zems absolvējošo procents. 
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6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

 

Rēzeknes Augstskola pastāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, regulāri veicot 

studiju programmas pārraudzību un iesaistot studējošo un mācībspēku studiju programmas 

realizācijā. 

 Katru gadu tiek veiktas studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, kas palīdz noteikt 

studiju programmas stiprās un vājās puses, ar mērķi uzlabot programmas kvalitāti. 

 Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 

standartiem Rēzeknes Augstskolā ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma, 

kas katru gadu tiek papildināta ar aktuālajiem uzdevumiem. Izstrādāti metodiskie ieteikumi „Studiju 

rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA” (apstiprināta RA Studiju padomes sēdē 16.02.2010. 

Protokols Nr.6).  

 RA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas 7 jomas: 

1) studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika); 

2) akadēmiskā personāla kvalitāte; 

3) studiju programmu kvalitāte; 

4) sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte; 

5) studiju procesa kvalitāte; 

6) infrastruktūras kvalitāte; 

7) finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

 Studiju virziena kvalitātes sistēmā par būtiskākajām uzskatāmas studiju programmu 

kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. Starp būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes 

rādītājiem ir: 

 studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, 

atbilstība RA attīstības stratēģijai; 

 studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem aktiem, 

fleksibilitāti studiju programmu attīstībā; 

 demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās; 

 studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie 

plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums; 

 ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešanu, programmu pilnveidi. 

 

Par studiju procesa kvalitātes rādītājiem Rēzeknes Augstskola atzīmē: 

 inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 

risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana; 

 konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana; 

 zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai; 

 starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studējošo pētnieciskā darba 

iespējas Latvijā un Ārzemēs. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju studējošiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

atbalstot studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. 
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Studiju programmas studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta ar ikgadējiem pašnovērtējuma 

ziņojumiem, kurus apstiprina Inženieru fakultātes Domē, Rēzeknes Augstskolas Studiju Padomē un 

Senātā. Pašnovērtējuma ziņojumā tiek atzīmēti tādi studiju kvalitātes rādītāji, kā docētāju un 

viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, nozīmīgākās publikācijas, infrastruktūras 

nodrošinājums, imatrikulēto skaits un studējošo skaits, kā arī programmas kursu struktūra.  

 

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

nodrošinājums 

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola izmanto gan valsts budžeta 

dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā finansiālais 

stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās pozīcijas 

ir ; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieņēmumiem ( studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek 

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

 

 Studiju virzienam INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTRONIKA, 

TELEKOMUNIKĀCIJAS, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE pieejamie finanšu resursi:  

 

Ieņēmumu veids 2013./2014.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 255520 93 

Studiju maksas ieņēmumi  3159 1 

ERASMUS LLP projekts 15660 6 

ES struktūrfondu finansējums - - 

ERAF struktūrfondu finansējums - - 

KOPĀ 274339 100 

 

Studiju virziena finansēšanas un infrastruktūras nodrošinājums ir pietiekošs, lai varētu 

sekmīgi realizēt studiju virziena programmas. Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģiju 

iespējām, tiek izmantoti datori, multimediji un internets. Programmu īstenošanai nepieciešamā 

materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota un pilnveidota. Tiek izmantotas auditorijas ar 

portatīvajiem vai stacionārajiem datoriem, un datorprojektoriem un interaktīvajām tāfelēm 
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Informācijas tehnoloģiju centrs aizņem platību 934m
2 

, no kuriem- 250m
2
  datorklases, 

paredzēts aprīkojums cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Mācību nolūkiem tiek izmantotas trīs 

datorklases ar 70 datoriem un 2 lekciju auditorija; studējošajiem ir iespēja arī izmantot bezvadu 

interneta pieslēgumu. Nodrošinājums ar programmatūru ir pietiekošs. Studiju procesā tiek 

izmantotas Fizikas, Elektrotehnikas laboratorijas, kas apgādātas ar jaunu aprīkojumu. 

Rēzeknes Augstskolas bibliotēka ir izvietota Atbrīvošanas alejā 115. Bibliotēkā ir 

abonementu daļa, trīs lasītavas un ārzemju literatūras nodaļa. Bibliotēka regulāri iegādājas Latvijā 

izdoto mācību, zinātnisko un nozaru literatūru, kā arī atbilstoši finansiālajām iespējām ārzemēs 

izdotos iespieddarbus. Informāciju par katra mēneša jaunieguvumiem var atrast RA mājas lapā vai  

aplūkojot jauno grāmatu un periodisko izdevumu stendus bibliotēkā. 

Bibliotēkai ir Internetā pieejams elektroniskais katalogs, kas tiek veidots integrētajā 

bibliotēku sistēmā „ALISE”. Tas nodrošina izdevumu meklēšanu pēc dažādiem parametriem, kā arī 

visus bibliotekāros procesus – komplektēšana, lasītāju apkalpošana, atskaišu un uzziņu veidošana. 

Informāciju par rakstiem, kuri publicēti RA bibliotēkā pieejamajos žurnālos un laikrakstos var atrast 

bibliotēkas darbinieku veidotajā analītikas datu bāzē IIS „ALISE”. RA bibliotēkas lietotājiem tiek 

piedāvāta iespēja izmantot LR normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāzi NAIS, kā arī daudzas pilntekstu 

datubāzes. 

 

8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

 

Rēzeknes Augstskola sadarbojas arī ar dažādām Latvijas augstskolām, kas realizē līdzīgas 

studiju programmas. Studiju programmu izstrādes gaitā tika iepazīta RTU pieredze. Vērtīgus 

priekšlikumus studiju programmu izstrādes laikā sniedza RTU Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes profesori Ģ. Vulfs, J.Grundspeņķis.  

Sadarbības ar RTU ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums starp RTU un Rēzeknes Augstskolu 

par iespējām turpināt izglītību studiju programmas pārtraukšanas gadījumā (3. pielikums). 

Sadarbībā ar Vidzemes augstskolu tiek realizēta kopīga doktora studiju programma 

„Sociotehnisko sistēmu modelēšana”, notiek darbs pie kopējas promocijas padomes veidošanas. 

Tiek veikta sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām. SOCRATES-ERASMUS 

programmas ietvaros ir noslēgti sadarbības līgumi par studentu un docētāju apmaiņu ar ārvalstu 

augstskolām Vācijā, Beļģijā, Somijā, Zviedrijā, Polijā, Francijā, Austrijā, Lietuvā un Spānijā, kuru 

darbības laikā iespējas studēt ārzemēs ir pieejamas studentiem, un Datorzinātņu un matemātikas 

katedras docētājiem ir iespēja īslaicīgi stažēties minēto valstu augstskolās. 

Pastāvīga sadarbība tiek realizēta ar Jade Tehnisko augstskolu Vācijā (sadarbības līgums 6. 

pielikumā). 

Ir uzsākta programmu saskaņošana ar Utenas Universitātes koledžu, lai izvērtētu iespējas 

viņu studentu apmācībai RA, patlaban vairāki viņu studenti studē inženiera programmētāja 

specialitātē. 

Tāpat notiek sadarbība ar Pleskavas Valsts universitāti, lai izvērtētu iespējas studentu un 

docētāju apmaiņā. 

RA ir biedrības Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija dibinātāja (biedri 

RTU, LLU, RSU, VeA, ViA, RA, LJA). RA regulāri piedalās konsorcija sēdēs un citās aktivitātēs. 

RA ir iesaitījusies datu bāzes par pieejamamo aprīkojumu un servisu konsorciju veidojošo 

augstskolās veidošanā, informācija ir pieejama http://scientificservices.eu/ 

RA piedalās nevalstiskās organizācijas BIRTI  aktivitātes, projekta izstrādē, ikmēneša sēdēs. 

Nevalstiskā organizācija BIRTI biedri ir Latvijas lielākās universitātes, institūti, slimnīcas un 

inovatīvie uzņēmumi. Informācija par aktivitātēm ir pieejama http://www.birti.eu/lv/  

http://scientificservices.eu/
http://www.birti.eu/lv/
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9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 

iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 

 

SP nosaukums KP Studiju 

veids 

Iegūstamais 

   Grāds Kvalifikācija 

Otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma 

„Programmēšanas inženieris” 

160 Pilna 

laika 

profesionālā 

bakalaura grāds 

informācijas 

tehnoloģijā  

inženiera programmētāja 

kvalifikācija 

Profesionālā maģistra studiju 

programma “Datorsistēmas” 

60 

vai 

80* 

Pilna 

laika 

Profesionālā 

maģistra grāds 

datorzinātnēs 

5.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības 

kvalifikācija 

„Sistēmanalītiķis” 

Akadēmiskā maģistra studiju 

programma “Elektroniskās 

komercijas informācijas 

sistēmas” 

60 

Vai 

80* 

Pilna 

laika 

Akadēmiskais 

maģistra grāds 

informācijas 

tehnoloģijā 

- 

Doktora studiju programma 

„Sociotehnisko sistēmu 

modelēšana” 

120 Pilna 

laika 

Inženierzinātņu 

doktora grāds  

(Dr.sc.ing.) 

 

*atbilstoši studiju programmā noteiktajām prasībām attiecībā uz iepriekšējo izglītību 

Par bakalaura un maģistra studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma 

paraugs dots 2. pielikumā. Gadījumā, ja 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura 

studiju programmas „Programmēšanas inženieris” īstenošana tiks pārtraukta, studējošiem būs 

piedāvāta iespēja turpināt izglītības ieguvi Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), ar kuru ir noslēgta 

vienošanās (sk. 3. pielikumu). 

Gadījumā, ja augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 

„Datorsistēmas” īstenošana tiks pārtraukta, studējošiem būs piedāvāta iespēja turpināt izglītības 

ieguvi Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), ja akadēmiskā maģistra studiju programmas 

„Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” īstenošana tiks pārtraukta, studējošiem būs 

piedāvāta iespēja turpināt izglītības ieguvi Vidzemes Augstskolā (ViA), ar kurām ir noslēgtas 

vienošanās (sk. 3. pielikumu). 

„Sociotehnisko sistēmu modelēšanas” doktorantūras studiju programmas gadījumā, ja tiks 

pārtraukta studiju programmas realizēšana vienā no partner augstskolām – Rēzeknes Augstskolā vai 

Vidzemes Augstskolā, tad atbilstoši licencēšanas-akreditācijas dokumentiem, studenti studijas varēs 

turpināt otrā partneraugstskolā. 
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10. Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

 

„Par valsts prioritārajām nozarēm noteikta pārtikas produktu un dzērienu ražošana, koksnes 

izstrādājumu ražošana, ķīmisko un farmaceitisko vielu un ķīmisko produktu ražošana, metālu un 

metālizstrādājumu ražošana, datoru, elektronisko, elektrisko un optisko iekārtu ražošana, 

telekomunikācija, datorprogrammēšana, uzglabāšanas un transporta palīgdarbības”. 

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

datorvadība un datorzinātne” realizētās studiju programmas pilnībā atbilst profesijas standartam, LR 

un RA attīstības stratēģijai. 

- Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Programmēšanas inženieris” tiek realizēta no 2006. g., bet tās pamatā ir 1997. g. uzsāktā un 

1999.g. akreditētā augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Inženieris 

programmētājs”. Studiju kursu izvēli un plānojumu nosaka 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas 

standarts “Programmēšanas inženieris”. Vairāk kā 30% no studiju kursu apjoma tiek īstenoti 

praktiski. Studiju programma atbilst LR MK noteikumiem Nr.481 par otrā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības valsts standartu attiecībā uz bakalauru programmām. 

- Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Datorsistēmas” RA tika 

izveidota saskaņā ar RA attīstības stratēģiju 2003.-2010.gadam (apstiprināta RA Satversmes 

sapulcē 2003.gada 2.jūnijā), kas paredzēja ieviest RA profesionālā maģistra studiju 

programmu datorzinātnēs. Programma izveidota, balstoties uz 5. kvalifikācijas līmeņa 

profesijas „Sistēmanalītiķis” standarta prasībām un iegūtā kvalifikācija „Sistēmanalītiķis” 

atbilst valsts profesiju klasifikatoram. 

- Augstākās izglītības akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmas” RA tika izveidota saskaņā ar RA attīstības stratēģiju 2003.-

2010.gadam (apstiprināta RA Satversmes sapulcē 2003.gada 2.jūnijā), kas paredzēja izveidot 

akadēmiskā maģistra studiju programmu IT un tika uzsākta 2013/2014. studiju gadā.  

- Doktora studiju programma - „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” tiek realizēta kopš 2011. 

gada ar mērķi sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē. 

 

Studiju  virziena programmas izpilda RA mērķus, jo nodrošina studentiem plašu akadēmisko 

un profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū un 

sagatavoti zinātniskajam darbam Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs, zinātniskajos un 

pētnieciskajos institūtos. Virziena studiju programmas īsteno RA attīstības pamatprincipu – 

pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību, un mūžizglītības principu – dodot 

iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls (uzskaitījums, norādot tā 

kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no 

akadēmiskā personāla īstenos) 

 

Akadēmiskā personāla uzskaitījums. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 

personāla CV doti 1. pielikumā. 
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Nr.

p.k 

Vārds, 

Uzvārds 

Grāds  Amats  Studiju programma Studiju kurss 

Nosaukums  KP  

1 Egīls 

Ginters 

Dr.sc.ing. Viesprof. Sociotehnisko 

sistēmu 

modelēšana 

Sociotehnisko sistēmu 

prasību inženierija 

3 

2 Pēteris 

Grabusts  

Dr.sc.ing. Asoc. 

prof. 

Programmēšanas 

inženieris 

 

 

 

Datoru arhitektūra 2 

Datu bāzes 2 

Mikroprocesori 1 

Operētājsistēmas 1 

Lietotņu drošība 2 

Datorsistēmas 

 

 

 

 

Objektorientētā 

programmēšana un integrētā 

izstrādes vide 

4 

 

 

Datu aizsardzība 2 

Datu apstrādes sistēmas 4 

Elektroniskās 

komercijas IS 

 

IS izstrāde 2 

Zinātniski-pētnieciskā 

metodoloģija 

 

2 

    Sociotehnisko  

sistēmu 

modelēšana 

Modelēšanas speckurss 2 

 

 

3 Pāvels 

Narica  

Mg.oec. Vieslekt. Programmēšanas 

inženieris 

Standartizācija un 

patentēšana 

2 

4 Ivars 

Jurčs  

Mg.sc.env. Vieslekt. Programmēšanas 

inženieris 

 

Darba aizsardzība un 

ergonomika 

2 

 

Civilā aizsardzība 1 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Civilā aizsardzība 1 

5 Ēriks 

Kalvāns  

Dr.psych. Doc. Programmēšanas 

inženieris 

Saskarsme un profesionālā 

ētika 

2 

 

Datorsistēmas 

 

Profesionālā un organizāciju 

psiholoģija 

2 

 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Profesionālā un organizāciju 

psiholoģija 

 

2 

6 Ilmārs 

Kangro  

Dr.paed. Doc. Programmēšanas 

inženieris 

Matemātiskā analīze, 

diferenciālvie-nādojumi un 

analītiskā ģeometrija 

10 

 

 

Diskrētā matemātika 6 

Algebra 4 

Varbūtību teorija un matem. 

statistika 

3 

7 Aivars 

Kaupužs  

Dr.paed. Vad. 

pētn. 

Programmēšanas 

inženieris 

Sports  
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8 Mihails 

Kijaško  

Mg.sc. 

comp. 

Lekt. Programmēšanas 

inženieris 

Datoru tīkli 2 

MikroTik MTCNA   1 

9 Veronika 

Korkla  

Mg.paed. Lekt. Programmēšanas 

inženieris 

Ētika, estētika 1 

10 Kristaps 

Gailis 

Mg.iur. Vieslekt. Programmēšanas 

inženieris 

IT tiesību zinību pamati un 

standarti 

2 

11 Andris 

Martinovs  

Dr.sc.ing. Asoc. 

prof. 

Programmēšanas 

inženieris 

Fizika 5 

12 Ivars 

Matisovs  

Mg.sc.env. Lekt. Programmēšanas 

inženieris 

Inženierzinātnisko pētījumu 

tehnoloģija 

1 

13 Ivars 

Meirāns  

Mg. Doc. Programmēšanas 

inženieris 

 

 

Datorsistēmas 

 

 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Datori un programmēšana 

Elektronikas pamati 

Skaitliskās metodes 

 

Informācijas tehnoloģiju 

standarti 

 

Kvalitātes pārvaldība IT 

projektos 

5 

2 

3 

 

2 

 

 

1 

14 Jurijs 

Merkurje

vs 

Dr.habil. 

sc.ing. 

Viesprof. Datorsistēmas 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Sociotehnisko 

sistēmu 

modelēšana 

Diskrētu notikumu sistēmu 

imitācijas modelēšana 

3 

 

Modelēšanas speckurss 4 

15 Jurijs 

Musatovs  

Mg.sc. 

comp. 

Vieslekt. Programmēšanas 

inženieris 

Datori un programmēšana 5 

Programmēšanas valodas 2 

Programminženierija 4 

Grafiskās lietotāju saskarnes 2 

16 Gotfrīds 

Noviks 

Dr.habil. 

geol. 

Vad. 

pētn. 

Datorsistēmas 

 

Inženierzinātņu pētījumu 

metodoloģija 

2 

17 Pokule 

Viktorija 

Mg.paed. Lekt. Programmēšanas 

inženieris 

Angļu valoda 8 

18 Opincāne 

Mārīte 

Dr.philol. Doc. Sociotehnisko 

sistēmu 

modelēšana 

Profesionālā svešvaloda 6 

19 Anita 

Puzule  

Mg.oec. Lekt. Programmēšanas 

inženieris 

Uzņēmējdarbības ekonomika 

un grāmatvedības pamati 

2 

20 Irēna 

Silineviča 

Dr.sc.ing. Prof. Datorsistēmas 

 

 

 

Elektroniskās 

komercijas IS 

 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana 

Inovāciju vadība 

 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana un inovāciju vadība 

Kvalitātes sistēmas 

2 

 

2 

 

4 

 

2 
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21 Valērijs 

Šerkins 

Mg.sc. 

comp. 

Vieslekt. Programmēšanas 

inženieris 

Tīmekļa satura vadības 

sistēmu izstrāde un 

izmantošana 

2 

 

 

Lielo projektu izstrādes 

principi uz .NET pamata 

2 

 

Mobilo aplikāciju izstrāde 4 

22 Artis 

Teilāns  

Dr.sc.ing. Prof. Programmēšanas 

inženieris 

Projektu vadība 2 

Programminženierija 2 

Sistēmu objektorientētā 

modelēšana 

2 

Sistēmu analīze 2 

Datorsistēmas Programminženierija 2 

Biznesa sistēmu analīze 2 

Projektu vadība 2 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Programminženierija: 

sistēmu analīze 

2 

IT projektu vadība 2 

EKTS izstrādes tehnoloģijas 2 

Mobilo aplikāciju izstrāde 2 

Programminženierija: 

sistēmu projektēšana 

3 

Sociotehnisko 

sistēmu 

modelēšana 

Biznesa informācijas sistēmu 

modelēšana 

3 

23 Ēriks 

Tipāns 

Mg.sc.ing. Vieslekt. Programmēšanas 

inženieris 

 

 

 

Algoritmi un datu struktūras 6 

 

Objektorientētā 

programmēšana 

2 

 

Algoritmu teorija 1 

Datorsistēmas Prasību inženierija 2 

24 Oļegs 

Užga – 

Rebrovs 

Dr.sc.ing. Prof. Programmēšanas 

inženieris 

Datorsistēmas 

 

Elektroniskās 

komercijas IS 

 

Sociotehnisko 

sistēmu 

modelēšana 

Vadīšanas pamati 

 

Lemšana riska apstākļos 

 

Loģistikas un piegādes ķēžu 

vadības pamati 

 

Modelēšanas speckurss 

1 

 

2 

 

2 

 

 

4 

25 Pēteris 

Vucenlaz

dāns 

Dr.paed. Prof. Datorsistēmas 

 

Inovācijas augstskolu 

pedagoģijā 

2 
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26 Aleksejs 

Zorins 

Mg.sc.ing. Lekt. Programmēšanas 

inženieris 

Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

3 

 

27 Ērika 

Žubule 

Dr.oec. Doc. Elektroniskās 

komercijas IS 

Ekonomikas teorija 2 

28 Iveta 

Mietule 

Dr.oec. Asoc. 

prof. 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Finanšu vadība 

elektroniskajā komercijā 

2 

29 Sandra 

Ežmale 

Dr.oec. Doc. Elektroniskās 

komercijas IS 

Komercdarbības 

organizēšana 

2 

30 Inta 

Kotāne 

Mag. oec. Lekt. Elektroniskās 

komercijas IS 

Digitālais mārketings 2 

31 Rasma 

Deksne 

Dr.biol. Doc. Elektroniskās 

komercijas IS 

Vides aizsardzība 2 

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā 

ietekme uz studiju darbu (studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība 

starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos 

projektos pārskata periodā) 

 

Studiju virziena realizāciju nodrošina Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas 

katedra sadarbībā ar  Dabas un inženierzinātņu katedru, Ekonomikas un vadības fakultāti un 

Izglītības un dizaina fakultāti. Katedru personāls ir iesaistīts vairākos zinātniski-pētnieciskos 

virzienos. 

Studiju programmu izpildei ir piesaistīts kvalificēts docētāju sastāvs. Studiju kursus 

nodrošina docētāji ar doktora un maģistra grādu ar lielu praktiskā darba pieredzi 

programminženierijā, programmēšanā, ekonomikā un citās zinātņu jomās. 

Studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ir nepieciešamās prasmes, lai savas zināšanas 

un pieredzi nodotu izglītojamajiem un saņemtu atgriezenisku informāciju no studējošajiem par savu 

darbu. Visiem docētājiem tiek dota iespēja papildināt savas zināšanas kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursos, augstskolu didaktikas kursos, studējot doktorantūrā, strādājot zinātnisko darbu un stažējoties 

ārzemēs apmaiņas projektu ietvaros. 

Katedras akadēmiskais un zinātniskais profils: intelektuālās datu analīzes metodes un 

Informāciju tehnoloģiju praktiskie pielietojumi. 

Datorzinātņu un matemātikas katedra ir atbildīga par studiju programmas „Programmēšanas 

inženieris”, maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” un „Elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmas” kvalitatīvas realizācijas atbilstību Augstskolu likumam, RA Satversmei un 

attiecīgiem RA Senāta nolikumiem. Katedra ir iesaistīta arī doktora studiju programmas 

„Sociotehnisku sistēmu modelēšana” realizēšanā un tās akadēmiskais personāls iesaistījies vairākos 

projektos.  

Studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē vada 

docētāji, kuru zinātniskā specializācija atbilst dažādiem IT aspektiem: 

- viesprofesors Dr.habil.sc.ing. J.Merkurjevs specializējas diskrētu notikumu sistēmu 

imitācijas modelēšanas jomā; 

- profesors Dr.sc.ing. A.Teilāns vada biznesa sistēmu analīzes, programminženierijas, 

projektu vadības kursus, turklāt viņam ir liela praktiskā darba pieredze dažādu projektu izstrādē a/s 

„Exigen Services”;  
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- asoc. profesors Dr.sc.ing. P.Grabusts vada  objekt-orientētās programmēšanas un datu 

aizsardzības kursus; 

- docents I.Meirāns, kuram ir liela praktiskā darba pieredze Rēzeknes Augstskolā un a/s 

„Exigen Services”, vada informācijas tehnoloģiju standartu kursu;  

- lektors Mg.sc.ing. Ē.Tipāns vada prasību inženierija kursu (strādā par IT nodaļas vadītāju 

Latvijas Centrālajā depozitārijā); 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinātnes studiju kursu 

īstenošanā ir iesaistījušies: profesors Dr.habil.geol. G.Noviks – veic inženierzinātņu pētījumus; 

profesore Dr.sc.ing. I.Silineviča – specializējas uzņēmējdarbības jomā; profesors Dr.sc.ing. O.Užga-

Rebrovs – nodarbojas ar risku analīzi un informācijas apstrādi nenoteiktības apstākļos. 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursus vada profesors Dr.paed. P. Vucenlazdāns – nodarbojas ar 

augstskolu pedagoģijas problēmu risināšanu; lektors Mg.paed. Ē. Kalvāns – specializējas 

profesionālajā un organizāciju psiholoģijā. 

P. Grabusts 3. gadus bija LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Inženierzinātnes un 

datorzinātne” (līdz 2011.gada 19.maijam), piedalījās vairāku LZP projektu izvērtēšanā kā eksperts. 

A. Teilāns līdz 2011.gada 21.oktobrim bija LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Informācijas 

tehnoloģijas” (abiem 2013/2014. studiju gadā ir atjaunots eksperta statuss). A.Teilāns no 2000.g.-

2011.g. bija RTU Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padomes loceklis un no 1999.g.-

2011.g. Imitācijas un modelēšanas biedrības Valdes loceklis. 

Prof. I.Silineviča patlaban ir LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Ekonomika”. 

Viesprofesors Dr.habil.sc.ing. J.Merkurjevs kopš 2004.g. ir Latvijas Zinātņu akadēmijas 

korespondētājloceklis, LZP eksperts Informācijas tehnoloģijā (kopš 2000.g.)  un Transportā un 

loģistikā (kopš 2003.g.) un virkne citu goda nosaukumu. 

Datorzinātņu un matemātikas katedra sadarbībā ar Reģionālistikas zinātnisko institūtu 

(REGI) veic pētījumus intelektuālo datorsistēmu jomā un to pielietojumu ekotehnoloģijās (asoc. 

prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts). Katedras doktoranti Ē.Tipāns un A.Zorins izstrādā promociju darbus 

intelektuālo datorsistēmu jomā.  

Reizi divos gados, sākot no 1997.gada, Inženieru fakultāte organizē starptautisko zinātniski 

praktisko konferenci „Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kurā ir sekcija „Datorzinātne”. 2013.gada jūnijā 

notika jau devītā konference. Konferences materiāli kopš 2005. gada tiek indeksēti SCOPUS 

datubāzē. Ekonomikas un vadības fakultāte reizi divos gados organizē zinātnisko konferenci 

“Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Izglītības un dizaina fakultāte katru gadu 

organizē starptautisko zinātnisko konferenci: „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”.  

Inženieru fakultātē ir izveidojusies tradīcija aprīļa mēnesī organizēt Inženieru dienas. To 

ietvaros notiek studējošo zinātniskā konference, Sporta svētki un Informācijas diena, kurās piedalās 

arī studiju programmā „Programmēšanas inženieris” studējošie. 17. konferencē piedalījušies studenti 

P.Cacivkins, D.Lotko, S.Šablinskis u.c. Informācijas dienā reflektanti tiek iepazīstināti ar Inženieru 

fakultāti, uzņemšanas noteikumiem, studiju programmām, studiju organizāciju, ārpus studiju dzīvi, 

darba iespējām pēc fakultātes absolvēšanas. Šo pasākumu organizēšanā aktīvu dalību ņem studējošo 

pašpārvalde. 

Pēc 2013/14 studiju gada rezultātiem absolvents Vitālijs Sumarokovs ir saņēmis Exigen 

Services Latvia stipendijas sertifikātu. 

 

Virziena īstenošanas akadēmiskais personāls pēdējo gadu laikā iesaistījies vairāku projektu 

realizācijā (pasvītrotie ir iesaistītie studiju programmas docētāji). 

 

Nosaukums 
Darbības 

termiņš 
Iesaistītais personāls 
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Starptautiskie projekti, kuri tiek realizēti sadarbībā ar ārzemju partneriem 

 

 ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: 

Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrības” Nr. 

TPK/2.1.2.1.2/08/01/010, vienošanās Nr. L-

TPK-08-0006 

19.12. 2008. - 

31.12.2013. 

 

E. Teirumnieks, 

Ē. Teirumnieka, I. Matisovs, 

R. Deksne, I. Morozova, 

M. Kijaško, P. Narica, 

S. Augule, I. Beinaroviča-

Litvinova,   

IF, REGI 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu 

samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”  

ERAF projekts Nr: 

2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/169, 

zin.vad. E. Visockis 

2011.- 2013. Dr.ing., vad. pētn. E. Visockis ,  

Dr.paed. prof., vad. pētn. 

P. Vucenlazdāns 

REGI 

Dr.sc.ing., prof. A. Teilāns,  

V. Ansone,  

IF 

LLP Grundtvig multilaterālais projekts 

„EDUSEN”  

01.11.2011. - 

31.10.2013. 

Proj. vad. I. Rimšāne, 

V. Ļubkina, S. Ušča, 

A. Kalvāns, R. Arājs 

PSPI 

LAT-LIT „MODPART” projekts 03.11.2012.-

31.12.2013. 

Proj. Vad. I. Rimšāne, 

administratore L. Danilāne, 

V. Ļubkina, S. Ušča, 

A. Kaupužs 

„Atbalsta programmu izveide un īstenošana 

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

atbalsta sistēmas izveidei” ESF projekts 

Vienošanās 

Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002 

2011. – 2013. P. Vucenlazdāns 

REGI 

LZP granti 

LZP sadarbības projekts Nr. 10.0009: 

„Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu 

nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu 

izveides tehnoloģiju izstrāde” 

2011. - 2013. Asoc.prof,  A. Martinovs, 

līdzdalība ar RTU 

Reģionālās nozīmes projekti 

Atbalsts maģistra studiju programmu 

īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 

2009.-2013. M. Kijaško 

Atjaunojamo energoresursu apguves  

iespēju analīze LR teritoriālajā jūrā un 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 

01.11.2010.-

30.11.2013.  

I.Meirāns, A.Teilāns 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīrīšanas  

un klimata izmaiņu samazināšanas 

hibrīdtehnoloģijas 

01.10.2010.-

31.10.2013. 

A.Teilāns 
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13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju 

un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā. 

 

Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: 

A&HCI, SSCI vai nozaru vadošajās datubāzēs (Thomson Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH): 

 

Grabusts P. (2014). “Association rule techniques for analyzing statistical data: a case study”, 20
th

 

International conference on soft computing MENDEL2014, June 25-27, Brno, Czech Republic, p. 

329-334. [ISSN 1803-3814] ISI Thomson Reuters, INSPEC, Scopus 

 

Valbahs E., Dreijers I., Grabusts P. (2014). “Path planning for process modelling in chemical 

engineering”. UKSIM-AMSS 16-th International conference on Computer Modelling and 

Simulation (Uksim2014), Cambridge, United Kingdom 26-28 March, 2014, p. 194-198. [ISBN 978-

1-4799-4923-6] IEE INSPEC, EI (Compendex), Thomson ISI  

 

Valbahs E., Grabusts P. (2013). “Path Planning Using Non - Euclidean Metric”. 8th EUROSIM 

Congress on Modelling and Simulation EUROSIM2013, Cardiff, Wales, United Kingdom 10-12 

September, 2013, p. 173-178. [ISBN 978-0-7695-5073-2] IEE INSPEC, EI (Compendex), Thomson 

ISI  

 

Kalis, H., Gedroics, A., Teirumnieka, Ē., Teirumnieks, E., I. Kangro. (2014) On mathematical 

modelling of metals distribution in peat layers.  MATHEMATICAL MODELLING and ANALYSIS. 

19:4, 568-588. Taylor & Francis, Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK. 

SCOPUS, WEB of Science 

 

Kalvāns, Ē. (2013) Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs. Proceedings of the 

International Scientifical Conference „Society, Integration, Education”. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola,  296–309. ISSN 1691–5887. (Iesniegts Thomson Reuters Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index http://www.webofknowledge.com.) 

 

Mietule, I., Silineviča, I. (2014) Problems in the implementation of development strategies in the 

context of tourism development: the case study of Cibla county. Actual Problems of Economics, 

Scientific Economic Journal No 1 (151). ISSN 1993-6788, p.289.-296. (SCOPUS datu bāzē) 

 

Ežmale, S., Rimšāne, I. (2014) Promoting the plurilingual awareness in business environment: case 

of Rezekne Special Economic Zone. Journal Procedia–Social and Behavioral Sciences. Volume 110. 

231–240. www.sciencedirect.com/science 

/article/pii/S1877042813055067.  

 

Ežmale, S. (2013) Integrated Regional Development Concepts: Case of Rezekne City. Vide. 

Tehnoloģija. Resursi. 9. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 1. sējums. 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 229–234. (SCOPUS datu bāzē) 

 

 

Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index-Copernicus) 

vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos): 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187
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Grabusts P. (2014). „Asociāciju likumu pielietošanas iespējas statistisko datu analīzē” , 

Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un risinājumi”, 

Rēzeknes Augstskola, 2014.gada 10. aprīlis., Lpp. 77-91. [ISSN 1691-5828] Copernicus. 

 

Grabusts P. (2013). Clustering. From Clusters to Knowledge. Computer Technology and 

Application, David Publishing Company, USA, Volume 4, Number 6, pp. 284-290, 2013. 

[ISSN:1934-7332]  EBSCO, ProQuest/CSA, Index Copernicus   

 

Silineviča, I. (2013) Implementation problems of Development Strategies: case study of Dagda 

county. Integrated and Sustainable Regional Development 31. International scientific conference. 

Jelgava, 140–145. AGRIS, EBSCO. 

 

Silineviča, I. (2013) Ludzas novada attīstības stratēģijas ieviešanas izpēte tūrisma attīstības 

kontekstā. Latgales Journal of Social Sciences. Research papers. Nr. 1 (5). Rēzekne: RA 

izdevniecība, 202–212.  Index Copernicus. 

 

Silineviča, I. (2014) Rēzeknes novada attīstības stratēģijas ieviešana tūrisma attīstības kontekstā. 

Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers. Rezekne (Latvia). 

Nr.1(6). p 171-185. (Index-Copernicus datu bāzē) 

 

Visockis, E., Vucenlazdāns, P., Šeļegovskis, R. (2013) Innovative flue gas heat absorption system 

for buildings with biomass fired boiler. Engineering For Rural Development. Jelgava, 376–381. 

Thomson Reuters, AGRIS, EBSCO. 

 

Kaupužs, A. (2013) The relationship between physical activity and exercise motivation of the first 

year students from Rezekne Augstskola. LASE Scientific Journal of Sport Science Vol.4, Nr. 1. 3–

15. Rīga. IndexCopernicus. 

 

Usca, S., Lubkina, V., Kaupuzs, A., Rizakova, L. (2013) Results of Implementation of Social 

Rehabilitation Technologies for People with Lower Extremity diseases/injuries. Social Welfare. 

Interdisciplinary Approach. Vol. 3 (2), 125–135. ISSN 2029–7424. EBSCO, SocINDEX, Index 

Copernicus, Scholar Google. 

 

Puzule, A. (2013) Assesment of Labour Income Taxation in Latvia. Proceedings of the 12th 

International Scientific Conference. Management Horizons in Changing Economic Environment. 

Kaunas: Vytautas Magnus University, 759–774. ISSN 2029–8072, EBSCO, Business Source 

Complete. 

 

Mietule, I., Klodāne, A. (2014) Uzņēmuma krīžu rašanās un attīstības process. Teorētiskās 

pamatnostādnes un praktiskā izpēte. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 

1(6). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,135.-152.lpp.  ISSN 1691-5828, (Index-Copernicus datu bāzē) 

 

Žubule, Ē. (2013) Evaluation Options of Operational Efficiency of Public Sector. Proceedings of 

International Conference “Management Horizons in Changing Economic Environment: visions and 

challenges”, Kauna: Vytautas Magnus University (EBSCO datu bāzē)  

 

Kotāne, I. (2013) The assessment of methods for determination of company’s solvency. 
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Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Management. 

Vol. 35. No. 4. Scientific Journal.   ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online) (EBSCO datu 

bāzē) 

 

Žubule, Ē. (2014) Iespējamie nodokļu modeļi Latgales reģiona ekonomikas stimulēšanai. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi: sociālo zinātņu žurnāls. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas un vadības 

fakultāte.  Reģionālistikas zinātniskais institūts. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2014., Nr.1(16) 

(līdzautors Santa Paleja). (Index-Copernicus datu bāzē) 

 

Kotāne, I. (2014) Komercdarbības efektivitātes jēdziens un tā interpretācija.  Latgales 
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14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

Studiju virziena studiju programmu īstenošanā iesaistītas šādas RA struktūrvienības: 

 RA Inženieru fakultātes Dabaszinātņu katedra, uzdevumi – mācību un pētnieciskā darba 

kursu nodrošināšana. 

Studiju programma Studiju kurss KP Docētājs 

Programmēšanas 

inženieris 

Standartizācija un patentēšana 

Darba aizsardzība un ergonomika 

Civilā aizsardzība 

Fizika 

 

Inženierzinātnisko pētījumu 

tehnoloģija 

2 

2 

1 

 

5 

 

1 

Pāvels Narica 

Ivars Jurčs 

Ivars Jurčs 

 

Andris Martinovs 

 

Ivars Matisovs 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187
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Datorsistēmas Inženierzinātņu pētījumu 

metodoloģija 

2 Gotfrīds Noviks 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Vides aizsardzība 

Civilā aizsardzība 

1 

1 

Rasma Deksne 

Ivars Jurčs 

 

 RA Ekonomikas un vadības fakultātes „Finanšu vadības katedra”, uzdevumi – ekonomikas 

kursu nodrošināšana. 

Studiju programma Studiju kurss KP Docētājs 

Programmēšanas 

inženieris 

Uzņēmējdarbības ekonomika un 

grāmatvedības pamati 

2 Anita Puzule 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Finanšu vadība elektroniskajā 

komercijā 

Ekonomikas teorija 

Komercdarbības organizēšana 

Digitālais mārketings 

2 

 

2 

4 

2 

Iveta Mietule 

 

Ērika Žubule 

Sandra Ežmale 

Inta Kotāne 

 

 RA Ekonomikas un vadības fakultātes „Uzņēmējdarbības vadības katedra”, uzdevumi – 

ekonomikas kursu nodrošināšana. 

Studiju programma Studiju kurss KP Docētājs 

Programmēšanas 

inženieris 

Vadīšanas pamati 

 

1 Oļegs Užga – 

Rebrovs 

 

Datorsistēmas Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

Inovāciju vadība 

Lemšana riska apstākļos 

 

2 

 

2 

2 

Irēna Silineviča 

 

Irēna Silineviča 

Oļegs Užga – 

Rebrovs 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadība un 

inovāciju vadība 

Loģistikas un piegādes ķēžu vadības 

pamati 

Kvalitātes sistēmas 

4 

 

2 

 

2 

Irēna Silineviča 

 

Oļegs Užga – 

Rebrovs 

Irēna Silineviča 

Sociotehnisko 

sistēmu modelēšana 

Modelēšanas speckurss 4 Oļegs Užga – 

Rebrovs 

 

 

 RA Izglītības un dizaina fakultāte, uzdevumi – psiholoģijas un pedagoģijas kursu 

nodrošināšana. 

Studiju programma Studiju kurss KP Docētājs 

Programmēšanas 

inženieris 

Sports 

Saskarsme un profesionālā ētika 

 

2 

Aivars Kaupužs 

Ēriks Kalvāns 
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Angļu valoda 

 

8 Pokule Viktorija 

Datorsistēmas Profesionālā un organizāciju 

psiholoģija 

Inovācijas augstskolu pedagoģijā 

2 

 

2 

Ēriks Kalvāns 

 

Pēteris 

Vucenlazdāns 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Profesionālā un organizāciju 

psiholoģija 

2 Ēriks Kalvāns 

 

Sociotehnisko 

sistēmu modelēšana 

Profesionālā svešvaloda 6 Opincāne Mārīte 

 

 RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte, uzdevumi – tiesību zinātņu kursu 

nodrošināšana 

Studiju programma Studiju kurss KP Docētājs 

Programmēšanas 

inženieris 

IT tiesību zinību pamati un standarti 2 Kristaps Gailis 

 

 RA uzaicinātie viesprofesori, uzdevumi – speciālo kursu nodrošināšana maģistrantiem un 

doktorantiem. 

Studiju programma Studiju kurss KP Docētājs 

Datorsistēmas un 

Elektroniskās 

komercijas IS 

Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas 

modelēšana 

3 Jurijs Merkurjevs 

Sociotehnisko 

sistēmu modelēšana 

Sociotehnisko sistēmu prasību 

inženierija 

Modelēšanas speckurss 

3 

 

4 

Egīls Ginters 

 

Jurijs Merkurjevs 

 

 RA Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedra, uzdevumi – nozares 

teorētisko un specializācijas kursu nodrošināšana, praktisko nodarbību nodrošināšana, 

studiju virziena kopējā īstenošana.  

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums: 

 

Nr. 
Personāla 

uzvārds, vārds 
Zinātniskais grāds  Amats 

1.  Ivars Meirāns Mg.sc.ing. Informācijas Tehnoloģiju centra 

vadītājs 

2.  Mihails Kijaško Mg.sc.comp. Informācijas Tehnoloģiju centra 

vadītāja vietnieks 

3.  Boriss Moisejevs Mg.sc.comp. Informācijas Tehnoloģiju centra 
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darbinieks 

4.  Edgars Pavlovskis BCompSc. Informācijas Tehnoloģiju centra 

darbinieks 

5.  Vita Ansone Mg. soc. sc. Datorzinātņu un matemātikas katedras 

Izglītības darba speciāliste - lietvede 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

Studiju programmu tapšanas gaitā un kopš programmas realizācijas sākuma notiek divpusēja 

sadarbība ar darba devējiem, kuras rezultātā studiju programma tiek veidota atbilstoši darba devēju 

prasībām un ieteikumiem. Programmu realizācijas gaitā šī sadarbība turpinās, uzklausot darba devēju 

viedokli. Analizējot darbavietas, kurās strādā programmās studējošie, jāsecina, ka darba devēji ir IT 

uzņēmumi, valsts un pašvaldību struktūras un mācību iestādes. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek šādā veidā: RA Padomnieku konvents, profesionālās 

prakses un piedalīšanās projektos un pētījumos. 

RA Padomnieku konvents ir nodibināts sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām un 

darbojas stratēģiskās attīstības, studiju programmas pilnveidošanas, zinātniskā potenciāla 

izmantošanas un citās jomās. Tas darbojas uz RA Senāta 28.03.2006. (lēmums Nr.12) apstiprinātā 

Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa nolikuma pamata. Padomnieku konvents pulcējas reizi 

gadā. Konventā ietilpst astoņu Latgales rajonu un pilsētu pašvaldību pārstāvji. Pašvaldību atbalsts 

un palīdzība tiek izmantota atkarībā no nepieciešamības un situācijas. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek, atrodot iespējamās prakses vietas atbilstoši (pēc 

iespējas) studējošā darba tematam, galvenokārt tās, kas atrodas Latgales reģionā. Ir noslēgti 

sadarbības līgumi par RA studējošo prakses vietu nodrošināšanu ar tādiem pazīstamiem 

uzņēmumiem kā AS „DATI Exigen Group”, SIA „Microsoft Latvia”, SIA „D8 Datu risinājumi”, 

SIA „Check-IT”, SEZ AS „Rebir”, Rēzeknes pilsētas Domi un citām valsts un pašvaldību 

institūcijām (sadarbības līgumi pieejami Datorzinātņu un matemātikas katedrā). Prakses nolikumi un 

prakses līgumi doti 5. pielikumā. Studējošo, absolventu aptauju materiāli doti 4. pielikumā. 

Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērķtiecīgi un abpusēji ieinteresēti, tā ir studiju 

programmu satura pilnveides un realizācijas neatņemama sastāvdaļa. Rēzeknes Augstskola katru 

gadu rīko un piedalās Informācijas dienās, kuru pasākumos tiek iesaistīti studējošie, darba devēji un 

docētāji. 

Tiek veiktas esošo un potenciālo darba devēju aptauja par studiju programmu mērķiem, 

realizācijas aspektiem un saturu. Vairākums darba devēju norāda, ka darba kvalitātes uzlabošanai 

viņu organizācijās ir nepieciešami darbinieki – datorspeciālisti ar bakalaura un maģistra grādu 

datorzinātnēs. Visi aptaujātie darba devēji par atbilstošiem darba devēju organizācijas interesēm 

atzīst studiju programmu mērķi un uzdevumus, kā arī uzskata, ka iespējas iegūt grādu datorzinātnēs 

ārpus Rīgas – Latgales novadā – paaugstina darba kvalitāti un ražīgumu, kā arī paaugstina un 

nostiprina reģiona konkurētspēju. 

Uz jautājumu, vai grāda datorzinātnēs iegūšana Rēzeknes Augstskolā ir pieņemama darba 

devējam, darba devēji atzīmē, ka šī iespēja samazina iespējamos darba kavējumus studiju dēļ. 

Vairākums darba devēju atzinīgi novērtē docētāju sastāvu un to profesionālo kvalifikāciju. Tika 

atzīmēts, ka šī iespēja stiprina un paplašina praktizējošo datorspeciālistu izaugsmi un sadarbību 

reģionā. 
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Attiecībā uz studiju programmas saturu, tiek atzīmēts, ka tas ir optimāls. Darba devēji 

atzīmē, ka ir apsveicami, ka iespējas studēt datorzinātnēs dod reģionālā augstskola. Tas paplašina 

iespējamo studējošo personu loku, it sevišķi no jau strādājošo datorspeciālistu vidus ar savu 

pieejamību gan attāluma ziņā (no darba vietas un dzīvesvietas), gan studiju maksas ziņā. Darba 

devēji uzskata, ka šādu programmu realizācija radīs veselīgu konkurenci augstskolu vidū. 

 

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

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 

Datorzinātņu un matemātikas katedras docētāji ES SOCRATES - ERASMUS programmas 

ietvaros ir lasījuši vieslekcijas ārzemju augstskolās. Arī studiju programmu nodrošinošie docētāji no 

citām struktūrvienībām veic aktīvu zinātnisko un profesionālo darbību, kas atspoguļojas viņu CV. 

 

RA akadēmiskā personāla stažēšanās  

 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

1 Pēteris Grabusts University of Economy 

in Bydgoszcz (Wyższa 

Szkoła Gospodarki w 

Bydgoszczy - Poland) 

21.04.2014 – 27.04.2014 un  

12.05.2014 – 18.05.2014,  

2 Ivars Matisovs University of Zielona 

Gora, Polija 

04.05.2014.-10.05.2014. 

3 Andris Martinovs Jade Hochshule, Vācija 

Hochschule Mittweida, 

Vācija 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

 

24.11.2013.- 30.11.2013. 

27.04.2014.- 03.05.2014. 

13.10.2013.- 19.10.2013. 

 

26.05.-31.05.2014. 

4 Pāvels Narica Hocschule Mittweida, 

Vācija 

06.07.2014.- 12.07.2014. 

5 Ivars Meirāns Vilniaus Kolegija, 

Lietuva 

21.05.2014.-23.05.2014. 

6 Aleksejs Zorins Vilniaus Kolegija, 

Lietuva 

Intellectual Property 

Law in E-environment: 

Industrial Property, 

Copyright and Related 

Rights‘ Protection 

(IPLE)  

Nr. LLP-ERA-IP-2013-

LT-0912  , SMK 

University of Applied 

Social Sciences, Lietuva 

21.05.2014.-23.05.2014. 

 

01.06.-15.06.2014. 

7 Mihails Kijaško TTK University of 

Applied Sciences, 

Igaunija 

18.05.2014.-24.05.2014. 
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8 Artis Teilāns Estonian University of 

Life Sciences, Igaunija 

04.05.2014.-10.05.2014. 

 

Ārzemju viesdocētāji: 

 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

 Birute Jarasiuniene 

Romualda Krauneviciene 

Kauno Kolegija, Lietuva 18.02.2014.- 

21.02.2014. 

 Viktoras Zemciugovas 

Jurate Urboniene 

Antanas Ruzgas 

Arunas Pranaitis 

Aurelija Peleniene 

Gerda Ivanickiene 

Inga Dabkute 

Regina Bagdonaviciene 

Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 

14.02.2014. 

 

Vieslektori profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Programmēšanas 

inženieris” tiek piesaistīti dažādu programmu un projektu ietvaros. Ārvalstu vieslektori programmā 

pārsvarā lasa noteiktu kursu tēmas pēc konkrētas iepriekšējas vienošanās. Pastāvīga sadarbība tiek 

realizēta ar Vilhelmshāfenas Tehnisko augstskolu Vācijā. Turklāt prof. Hanns Grützner kopš 

2003./2004.st.g. ir bijis arī studiju programmas “Programmēšanas inženieris” Valsts pārbaudījumu 

komisijas loceklis. 

Ir uzsākta programmu saskaņošana ar Utenas Universitātes koledžu, lai izvērtētu iespējas 

viņu studentu apmācībai RA, patlaban vairāki viņu studenti studē inženiera programmētāja 

specialitātē. 

Tāpat ir uzsākta sadarbība ar Pleskavas Valsts universitāti, lai izvērtētu iespējas studentu un 

docētāju apmaiņā (docētāji I.Meirāns un A.Teilāns bija vizītē Pleskavā). 

 

16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti 

Jau kopš 1999.gada ES SOCRATES-ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu 

augstskolās studē “Programmēšanas inženieris” studiju programmas studenti. Studēt ārvalstīs tiek 

piedāvāts labākajiem studentiem, par pamatu ņemot studenta akadēmiskās sekmes, svešvalodas 

zināšanas, motivāciju un finansiālās iespējas.  

Studējošo mobilitāte  2013/2014 studiju gadā: 

 

Uzvārds, vārds Mērķis Augstskola, valsts Laiks  

Anna Rogozina 

Lauris Glīzds 

Jurijs 

Vinogradovs 

Igors Boldovs 

Oskars Čiževskis 

Edgars Kairišs 

 

Intellectual Property Law in E-

environment: Industrial Property, 

Copyright and Related Rights‘ 

Protection (IPLE)  

Nr. LLP-ERA-IP-2013-LT-0912  

( Erasmus Intensive Programme) 

SMK University of 

Applied Social 

Sciences, Lietuva 

01.06.-15.06.2014. 

Maija Brīvere 

Jānis Čižiks 

Jade HS projekts Klaipēdas 

Universitāte, Lietuva 

10.2014 
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Edgars 

Každaļevičs 

Ilmārs 

Kovalenoks 

Ilmārs 

Kovalenoks 

 

 

LLP/Erasmus programmas ietvaros iebraucošie studenti: 

 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Mert Altas  Programmēšanas 

inženieris 

Pamukkale 

Universitāte, Turcija 

5 mēn. 

03.02.2014.-

30.06.2014. 

3. Nikola Bintev Programmēšanas 

inženieris 

Gabrovas TU, 

Bulgārija 

5 mēn. 

03.02.2014.-

30.06.2014 

4. Mehmet Guler Programmēšanas 

inženieris 

Pamukkale 

Universitāte, Turcija 

8 mēn. 

30.09.2013.-

30.06.2014. 

 
 

 

 

 

II STUDIJU VIRZIENAM ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Programmēšanas inženieris” 

Studiju programmas kods 42481.  Studiju programmas raksturojumu sagatavoja Studiju 

programmas direktors prof., Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts 

 

2.1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Programmēšanas inženieris” tiek realizēta no 2006. g., bet tās pamatā ir 1997. g. uzsāktā un 1999.g. 

akreditētā augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Inženieris programmētājs”. 

Studiju programma īsteno pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību 

(bakalaura studijas – maģistrantūras studijas – doktorantūras studijas), un mūžizglītības principu – 

dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Programma pilnībā atbilst RA stratēģiskajiem mērķiem, kuri definēti Rēzeknes Augstskolas 

darbības un attīstības stratēģijā 2009. - 2015.gadam:  

 piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu 

radošus, aktīvus profesionālus speciālistus reģionā, valsts un starptautiskajam darba tirgum; 

 attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot 

tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai; 
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 uzlabot dzīves kvalitāti Latgales reģionā, RA akadēmisko personālu, studējošos 

iesaistot Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē. 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm RA” tiek veikta RA studiju 

programmu sistēmas un kvalitātes pilnveidošana, ievērojot Latvijas tautsaimniecības, izglītības un 

zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu jauno speciālistu sagatavošanu.  

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Programmēšanas 

inženieris” mm ēē rr ķķ ii ss  ir  nodrošināt augstas kvalifikācijas speciālistu programminženierijas jomā 

sagatavošanu, kuri būs gatavi profesionāli iekļauties programmatūras izstrādes projektos, adaptēties 

darba tirgus prasībām, kā arī turpināt izglītību maģistrantūrā. 

Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uu zz dd ee vv uu mm ii : 

 apgūt programmēšanas inženiera kvalifikācijai nepieciešamās dabaszinātņu, matemātikas, 

informācijas tehnoloģiju, nozarei atbilstošu bāzes zinātņu un nozares teorētisko pamatu 

zināšanas, attīstīt spējas pielietot šīs zināšanas; 

 nodrošināt tādu specializēto disciplīnu apguvi, kas ļauj konkurēt darba tirgū; 

 attīstīt spējas formulēt un risināt informācijas tehnoloģijas nozarei raksturīgās problēmas; 

 pilnveidot stratēģiskās un analītiskās domāšanas māku; 

 nodrošināt projektu izstrādes, realizācijas un vadības prasmju apguvi; 

 attīstīt spējas darboties speciālistu komandā; 

 izkopt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem, strādāt 

un turpināt studijas ārzemēs; 

 iegūt plašu redzesloku nodrošinošu izglītību, zināšanas par profesionālo ētiku, kas savukārt 

nodrošinātu izpratni par nozares projektu realizācijas ietekmi uz vidi un sabiedrību; 

 attīstīt mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas. 

 

2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
P l ā n o t a i s  r e z u l t ā t s : profesionālo datorzinātņu bakalaura grādu ieguvušie speciālisti, kas 

ir sekmīgi apguvuši studiju programmu atbilstoši MK noteikumiem un RA nolikumiem, un kuru 

teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba 

tirgus prasībām un ir sagatavoti praktisku un zinātnisku uzdevumu veikšanai.  

Studiju programmas saturs, tās organizācija un realizācijas gaita, nodrošinājums ar 

akadēmisko personālu un materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot studiju programmas izvirzīto mērķi, 

izpildīt uzdevumus un sasniegt plānotos rezultātus. 

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim un 

profesijas standarta „Programmēšanas inženieris” prasībām. 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Atbilstība EKI 6.līmenim: 
Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas 

un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās 

jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

 

Atbilstība profesijas standartam: 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 

1.1.darba aizsardzība un ergonomika; 1.2.programmatūras izstrādes projektu vadīšana. 2. 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 2.1. 

ekonomika un komercdarbība; 2.2. operētājsistēmu klasifikācija un izmantošana;  2.3. datorsistēmu 

uzbūve un funkcionēšana; 2.4. datortīklu tehnoloģijas; 2.5. informācijas tehnoloģiju nozares tiesiskā 



 

36 

 

regulējuma pamati un standarti; 2.6. programmatūras inženierija; 2.7. darba tiesiskās attiecības; 2.8. 

vides aizsardzība; 2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās. 3. Profesionālās 

darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: 3.1. divas 

svešvalodas saziņas līmenī; 3.2. matemātika; 3.3. saskarsme un profesionālā ētika; 3.4. 

lietojumprogrammatūras klasifikācija un pielietojums; 3.5. programmēšanas valodas; 3.6. datu bāzu 

tehnoloģijas; 3.7. programmatūras izstrādes tehnoloģijas; 3.8. objektorientētā programmēšana; 3.9. 

datu struktūras un algoritmi; 3.10. interneta tehnoloģijas; 3.11. valsts valoda. 

 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Atbilstība EKI 6.līmenim: 
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, 

inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 

risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar 

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo 

pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot 

darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus 

risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. 

 Atbilstība profesijas standartam- prot: 

1. Lietot informācijas tehnoloģijas nozares standartus. 2. Lietot informācijas tehnoloģijas 

terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās. 3. Lietot operētājsistēmas. 4. Lietot teksta un 

grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas. 5. Piedalīties projektu vadīšanā. 6. Kodēt un 

atkļūdot programmas. 7. Pielietot projektējuma shēmas un diagrammas. 8. Projektēt algoritmus un 

datu struktūras. 9. Izvēlēties uzdevumu risināšanai adekvātus līdzekļus. 10. Veikt datu aizsardzības 

un drošības pasākumus. 11. Konfigurēt darba vietu un darba rīkus. 12. Lietot programmatūras 

izstrādes rīkus. 13. Analizēt programmas kodu. 14. Realizēt lietotāja saskarnes. 15. Lietot datu 

pieprasījumu valodas. 16. Mērīt programmatūras veiktspēju. 17. Lietot labu programmēšanas stilu. 

18. Lietot programmatūras testēšanas paņēmienus. 19. Veikt sistēmu projektēšanu. 20. Strādāt 

komandā. 21. Vadīt citus. 22. Veikt darbu patstāvīgi. 23. Plānot izpildāmos darbus un noteikt to 

prioritātes. 24. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus. 25. Sagatavot prezentācijas 

materiālus un pasākumus, tos vadīt. 26. Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli. 27. Noformēt 

lietišķos dokumentus. 28. Ievērot profesionālās ētikas principus. 29. Ievērot darba aizsardzības 

prasības. 30. Pārvaldīt valsts valodu. 31. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)  
Atbilstība EKI 6.līmenim: 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt 

problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt 

savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās 

jomas attīstībā. 

 

Atbilstība profesijas standartam - ir kompetents: 

1. Spēja kodēt, lasot un saprotot programmatūras projektējuma aprakstus. 2. Spēja kodēt, analizējot 

ieejas un izejas datus. 3. Spēja kodēt, konfigurējot izstrādes vidi. 4. Spēja kodēt, rakstot programmas 

kodu saskaņā ar projektējumu un kodēšanas vadlīnijām. 5. Spēja kodēt, konstruējot algoritmus. 6. 

Spēja kodēt, lasot un analizējot svešus programmu tekstus. 7. Spēja kodēt, veidojot lietotāja 

saskarni. 8. Spēja kodēt, atkļūdojot programmas un veicot vienībtestēšanu. 9. Spēja kodēt, analizējot 

programmas izpildes laiku un to optimizējot. 10. Spēja kodēt, dokumentējot kodu. 11. Spēja kodēt, 
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veidojot programmatūras instalāciju. 12. Spēja kodēt, veidojot iebūvēto palīdzības sistēmu. 13. 

Spēja kodēt, apstrādājot izmaiņu pieprasījumus un problēmu ziņojumus. 14. Spēja projektēt, lasot un 

saprotot programmatūras prasību specifikācijas. 15. Spēja projektēt, iepazīstoties ar programmatūras 

projektējuma apraksta standartiem. 16. Spēja projektēt, veidojot un aprakstot programmatūras 

arhitektūru. 17. Spēja projektēt, analizējot dažādus tehniskos risinājumus un izvēloties piemērotāko. 

18. Spēja projektēt, veidojot datu konceptuālo modeli un fizisko modeli. 19. Spēja projektēt, 

veidojot realizācijas modeli (klašu un/vai funkciju hierarhiju). 20. Spēja projektēt, konstruējot un 

aprakstot algoritmus. 21. Spēja projektēt lietotāja saskarnes. 22. Spēja projektēt, sagatavojot 

programmatūras projektējuma apraksta dokumentu. 23. Spēja uzturēt programmatūru, lasot un 

saprotot uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu. 24. Spēja uzturēt programmatūru, apstrādājot 

izmaiņu pieprasījumus un problēmu ziņojumus. 25. Spēja uzturēt programmatūru, veicot izmaiņu 

ietekmes analīzi. 26. Spēja uzturēt programmatūru, veicot izmaiņas programmatūrā. 27. Spēja 

uzturēt programmatūru, veicot uzturamās programmatūras konfigurācijas pārvaldību. 28. Spēja 

uzturēt programmatūru, sistematizējot uzturēšanas gaitā uzkrāto atbalsta informāciju. 29. Spēja 

uzturēt programmatūru, konsultējot programmatūras lietotājus. 30. Spēja ieviest programmatūru, 

veicot vides sagatavošanu programmatūras uzstādīšanai. 31. Spēja ieviest programmatūru, veicot 

datu pārnešanu. 32. Spēja ieviest programmatūru, izpildot programmatūras uzstādīšanu un 

parametrizēšanu. 33. Spēja ieviest programmatūru, iepazīstoties ar lietotāja dokumentāciju. 34. 

Spēja ieviest programmatūru, sniedzot konsultācijas programmatūras ieviešanas laikā. 35. Spēja 

sagatavot programmatūras testēšanas plānu. 36. Spēja sagatavot programmatūras testēšanas 

specifikāciju. 37. Spēja analizēt programmatūras testēšanas programmas kodu. 38. Spēja sagatavot 

programmatūras testēšanas testpiemērus. 39. Spēja sagatavot testēšanas vidi programmatūras 

testēšanai. 40. Spēja izpildīt programmatūras testēšanas testpiemērus. 41. Spēja pierakstīt 

programmatūras testēšanas gaitu un rakstīt problēmu ziņojumus. 42. Spēja programmatūras 

testēšanā analizēt kļūdu avotus. 43. Spēja reproducēt programmatūras testēšanā konstatētās lietotāja 

kļūdas. 44. Spēja sagatavot programmatūras testēšanas pārskata dokumentu. 45. Spēja specificēt 

prasības, iepazīstoties ar esošo pasūtītāja programmatūru. 46. Spēja specificēt prasības, analizējot 

prasību realizācijas iespējas. 

47. Spēja sagatavot lietotāja dokumentāciju, iepazīstoties ar lietotāja dokumentācijas standartiem. 

48. Spēja sagatavot lietotāja dokumentāciju, iepazīstoties ar lietotāja darījumu terminoloģiju. 49. 

Spēja sagatavot lietotāja dokumentāciju, rakstot un noformējot lietotāja dokumentācijas tekstu. 50. 

Spēja sagatavot lietotāja dokumentāciju, saskaņojot lietotāja dokumentāciju ar Help. 51. Spēja 

plānot programmatūras projektu, prognozējot darba uzdevuma darbietilpību un izpildes laiku. 52. 

Spēja plānot programmatūras projektu, veicot individuālā darba plānošanu un kontroli. 53. Spēja 

plānot programmatūras projektu, piedaloties projekta gaitas izpildes apspriešanā. 54. Spēja plānot 

programmatūras projektu, izstrādājot programmēšanas vadlīnijas. 55. Spēja sazināties valsts valodā 

un divās svešvalodās.  

 

Studiju rezultātā programmēšanas inženieri var strādāt praktiski jebkurā uzņēmumā vai 

organizācijā, kuras veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu. Programmēšanas 

inženieris spēj izstrādāt programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības 

nosacījumiem, spēj vadīt programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski pilnveido zināšanas un 

prasmes. Absolventi ir spējīgi dibināt savu uzņēmumu un var studēt maģistrantūrā. Šobrīd 

programmēšanas inženieru speciālisti ir nepieciešami darba tirgū, piemēram, pieprasījums pēc šiem 

speciālistiem pastāv vairākos Rēzeknes uzņēmumos, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām: SIA 

„Lattelecom”, AS „Exigen Services”, SIA „Check IT” u.c., bet nākotnē, attīstot Latvijā ražošanu ar 

augstu pievienoto vērtību, ieviešot ražošanā un pakalpojumu sfērā jaunākās tehnoloģijas, prasība pēc 
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šiem speciālistiem palielināsies vēl vairāk. Latgales reģionā patlaban ir nosacīti stabils, 

datortehnoloģiju tirgus segments ar tendenci uz izaugsmi. 

Arī Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOPP)  prognozē, ka jaunas darba 

vietas tuvākajā laikā varētu rasties informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomās. 

Studiju programmas realizēšanas rezultātā augstskolas beidzēji spēj: 

 lietot programmatūras izstrādes rīkus; 

 analizēt programmas kodu, kodēt un atkļūdot programmas; 

  veikt sistēmas projektēšanu, pielietojot projektēšanas shēmas un diagrammas; 

 izstrādāt programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības 

nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar 

projektējuma un kodēšanas vadlīnijām; 

 ieviest un uzturēt programmatūru un konsultēt tās lietotājus, analizēt esošo situāciju; 

 veikt vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavot programmatūras 

testēšanas plānu un veikt nepieciešamās programmatūras izmaiņas; 

 plānot programmatūras projektus, piedalīties projektu vadīšanā;  

 specificēt prasības un sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju;  

 organizēt un vadīt programmētāju darba grupu; 

 veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus; 

 sistemātiski pilnveidot zināšanas un prasmes. 

Studējošie, kuri ir izpildījuši studiju programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši 

diplomprojektu, iegūst programmēšanas inženiera kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu 

informācijas tehnoloģijā. 

 

2.1.3. Studiju programmas plāns 

(saīsinājumu apzīmējumi: E – eksāmens, Ie – ieskaite,  IeD – diferencētā ieskaite, KP- kredītpunkti, 

ECTS – ECTS kredītpunkti). 

 

N.p.k. Kursu nosaukumi 
Kontakt-

stundu skaits 

Kredīt-

punkti 

Pārbaudes 

veids 
ECTS 

 1.semestris                                              O b l i gā t ā  d a ļ a  ( A )  

1.  Valo1034: Angļu valoda 32=16+16 2 Ie 3 

2.  JurZ1016: IT tiesību zinību pamati 

un standarti 

32 2 Ie 3 

3.  SpoZ1013: Sports 16 - Ie  

4.  Ekon1022: Uzņēmējdarbības 

ekonomika un grāmatvedības pamati 

32=16+16 2 Ie 3 

5.  Psih1021: Saskarsme un 

profesionālā ētika 

32=16+16 2 Ie 3 

6.  Mate1012: Matemātiskā analīze, 

diferenciālvie-nādojumi un 

analītiskā ģeometrija I 

80=48+32 5 E 7,5 

7.  DatZ1026: Studiju darbs I  2 IeD 3 

8.  DatZ1024: Datori un 

programmēšana I 

80=32+48 5 E 7,5 

 2. semestris                                             O b l i gā t ā  d a ļ a  ( A )   

1.  Valo1035: Angļu valoda 32 2 Ie 3 
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2.  SpoZ1008: Sports 16 - Ie  

3.  Fizi1004: Fizika I 48=32+8+ 

 

8×2 

3 E 4,5 

4.  Mate1013: Matemātiskā analīze, 

diferenciālvie-nādojumi un 

analītiskā ģeometrija II 

80=48+32 5 E 7,5 

5.  Mate1014: Diskrētā matemātika 48=32+16 3 Ie 4,5 

6.  DatZ1025: Datori un 

programmēšana II 

80=32+48 5 E 7,5 

7.  DziT1003: Ievadprakse 2 ned. 2 IeD 3 

 3. semestris                                            O b l i gā t ā  d a ļ a  ( A )   

1.  Valo2027: Angļu valoda 32 2 Ie 3 

2.  SpoZ1004: Sports 16 - Ie  

3.  Fizi2004: Fizika II 32=24+ 

 

8×2 

2 E 3 

4.  ETel1001: Elektronikas pamati 32=16+16 2 E 3 

5.  Mate2101: Algebra 64=32+32 4 E 6 

6.  Mate2012: Diskrētā matemātika 48=32+16 3 E 4,5 

7.  DatZ2012: Datoru tīkli 32=24+8 2 E 3 

8.  DatZ2018: Algoritmi un datu 

struktūras 

48=32+16 3 Ie 4,5 

9.  Ties3001: Darba aizsardzība un 

ergonomika 

32=24+8 2 Ie 3 

 4. semestris                                             O b l i gā t ā  d a ļ a  ( A )   

1.  Valo2028: Angļu valoda 32 2 E 3 

2.  SpoZ1006: Sports 16 - Ie  

3.  DatZ3021: Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

48=24+24 3 E 4,5 

4.  DatZ2018: Algoritmi un datu 

struktūras 

48=32+16 3 E 4,5 

5.  Mate2007: Varbūtību teorija un 

matem. statistika 

48=32+16×2 3 E 4,5 

6.  JurZ2002: Standartizācija un 

patentēšana 

32=24+8 2 Ie 3 

7.  DatZ4001: Prakse 6 ned. 6 IeD 9 

 Br ī v ās  i zv ē l e s  d a ļ a  ( C)  -  1 kr.p. 

1.  DziT2001 MikroTik MTCNA   16 1 Ie 1,5 

 5. semestris                                            O b l i gā t ā  d a ļ a  ( A )   

1.  DatZ3101: Datoru arhitektūra 32 2 E 3 

2.  DatZ4018: Datu bāzes 32 2 E 3 

3.  DatZ2102: Objektorientētā 

programmēšana 

32=16+16 2 E 3 

4.  VadZ3050: Vadīšanas pamati 16 1 Ie 1,5 
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5.  VadZ3024: Projektu vadība 32 2 Ie 3 

6.  DatZ3030: Programmēšanas valodas 32 2 E 3 

7.  DziT3011: Studiju darbs II  2 IeD 3 

8.  Citi3101: Civilā aizsardzība 16 1 Ie 1,5 

 O b l i gā t ā s  i zv ē l es  da ļ a  ( B)  -  2 kr.p. 

1.  DziT3003 Tīmekļa satura vadības 

sistēmu izstrāde un izmantošana 

32 2 E 3 

 Br ī v ās  i zv ē l e s  d a ļ a  ( C)  -  4 kr.p. 

1.  Filz1002: Ētika, estētika 16 1 Ie 1,5 

2.  Citi1001: Inženierzinātnisko 

pētījumu tehnoloģija 

16 1 Ie 1,5 

3.  DziT3004:Lielo projektu izstrādes 

principi uz .NET pamata 

32 2 Ie 3 

 6. semestris O b l i gā t ā  d a ļ a  ( A)      

1.  DatZ3019: Programminženierija I 64 4 E 6 

2.  DatZ4021: Algoritmu teorija 16 1 Ie 1,5 

3.  DatZ3001: Sistēmu objektorientētā 

modelēšana 

32=16+16 2 Ie 3 

4.  DziT3012: Studiju darbs III  2 IeD 3 

5.  DziT3010: Ražošanas prakse 10 ned. 10 IeD 15 

 Br ī v ās  i zv ē l e s  d a ļ a  ( C)  -  1 kr.p. 

1.  DatZ4018: Mikroprocesori 16 1 Ie  1,5 

 7. semestris                             Ob l i gā t ā  d a ļ a  ( A)   

1.  DatZ4016: Programminženierija II 64 4 E 6 

2.  Datz3012: Operētājsistēmas 16 1 Ie 1,5 

3.  DatZ4019: Lietotņu drošība 32 2 Ie 3 

4.  DatZ4020: Grafiskās lietotāju 

saskarnes 

32 
2 

Ie 3 

5.  Mate3033: Sistēmu analīze 32 2 Ie 3 

6.  Mate2006: Skaitliskās metodes 48=32+16 3 E 4,5 

7.  DatZ4015: Studiju darbs IV  2 IeD 3 

  

O b l i gā t ā s  i zv ē l es  da ļ a  ( B)  -  4 kr.p. 

1.  DziT4003 Mobilo aplikāciju izstrāde 64 4 E 6 

 8. semestris                                             O b l i gā t ā  d a ļ a  ( A )   

1.  DziT4005: Pirmsdiploma prakse 8 ned. 8 IeD 12 

2.  DziT4006: Diplomprojekts  12 aizst. 18 

 

2.1.4. Studiju kursu apraksti 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Datorzinātņu un matemātikas katedrā un pieejami 

LAIS sistēmā. Studiju programmas raksturojuma sadaļā tiek sniegti studiju kursu apraksta izraksti. 

 

Studiju kurss 
KP Seme-

stris 

Pārb. 

forma 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

(zināšanas, prasmes, kompetences) 

Ob l ig ā tā  da ļa  (A )  
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Angļu valoda 8 1-4 Ie (1-3 sem) 

E (4 sem.) 

• Prot lietot terminus diskutējot par 

informācijas tehnoloģijām, izprot 

problēmu un prot to analizēt, pārzina un 

spēj pielietot valodu lietišķajā un 

informācijas tehnoloģiju kontekstā, kā arī 

lietišķajā sarakstē;  

• Papildina un padziļina savas zināšanas 

profesionālā valodas jomā;  

 

• Prot formulēt un argumentēt savu 

viedokli svešvalodā;  

• Pielieto profesionālo vārdu krājumu 

sarunvalodā, dialogos un monologos;  

• Prot veikt darbu patstāvīgi ārpus 

nodarbības; Lieto dažādus informācijas 

avotus;  

• Spēj izstrādāt tematisko prezentāciju;  

• Studējošais ir motivēts tālākizglītībai un 

spēj turpināt attīstīt valodas kompetenci 

profesionālā jomā;  

• Spēj uzņemties atbildību par mācību vai 

profesionālās darbības rezultātu kvalitāti 

un kvantitāti. 

IT tiesību zinību 

pamati un standarti 

2 1 Ie Izklāsta un pārzina informāciju 

tehnoloģiju tiesību aspektus un 

standartus, kā arī to nozīmi;  

 

Izprot informāciju tehnoloģiju tiesību 

zinību pamatus un standartus tiesību 

sistēmā;  

 

Analizē, kā arī pieņem un pamato 

lēmumus informācijas tehnoloģiju 

tiesībās; 

Uzņēmējdarbības 

ekonomika un 

grāmatvedības pamati 

2 1 Ie Zina uzņēmējdarbības un grāmatvedības 

jēdzienus, likumsakarības.  

 

Prot izvēlēties atbilstošāko 

komercdarbības formu, klasificēt un 

uzskaitīt grāmatvedības objektus. 

  

Spēj izvērtēt uzņēmuma dibināšanas 

tiesiskos nosacījumus, izvēlēties 

finansēšanas avotus un plānot darbību. 

Spēj pielietot grāmatvedības uzskaites 

objektu novērtēšanas principus un 

metodes. 

Saskarsme un 2 1 Ie Spēj parādīt saskarsmes psiholoģijai un 
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profesionālā ētika profesionālajai ētikai raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni.  

 

Izprot saskarsmes psiholoģijas un 

profesionālās ētikas svarīgākos jēdzienus 

un likumsakarības.  

Izprot iegūto psiholoģijas zināšanu 

pielietošanas iespējas nākamajā 

profesionālajā darbībā. 

 

Veic personības sociāli - psiholoģisko 

īpašību pašizpēti.  

Spēj izskaidrot saskarsmes kā sociāli – 

psiholoģiska fenomena problemātiku un 

argumentēti diskutēt par to studentu 

grupā.  

Matemātiskā analīze, 

diferenciālvie-

nādojumi un 

analītiskā ģeometrija 

I, II 

10 1,2 E,E Spēj parādīt matemātikas jēdzienu un 

likumsakarību izpratni, izpildīt 

vajadzīgās darbības un operācijas.  

 

Izprot nenoteiktā un noteiktā integrāļa 

jēdzienu kā nepieciešamo bāzi 

vairākkārtīgo integrāļu aprēķināšanai.  

Prot aprēķināt vairākkārtīgos integrāļus 

to lietojumu (divkāršā integrāļa lietojumi: 

figūras laukuma aprēķināšana, ķermeņa 

tilpuma aprēķināšana, smaguma centra 

koordinātu aprēķināšana; trīskāršā 

integrāļa lietojumi: telpiska ķermeņa 

tilpuma, smaguma centra koordinātu 

aprēķināšana; līnijintegrāļi lietojumi: 

līknes masa, spēka lauka veiktais darbs; 

lauka teorijas elementu lietojumi: vektoru 

lauka plūsma, cirkulāciju, rotors) 

kontekstā.   

Izprot skaitļu rindas un funkciju rindas 

jēdzienu to lietojumu (Teilora rindu, 

trigonometriskā (Furjē) rinda) kontekstā.   

Izprot diferenciālvienādojuma jēdzienu 

saistībā ar tā definīciju un piemēriem no 

dabaszinātnēm.  

Prot atrisināt diferenciālvienādojumus ar 

mainīgo atdalīšanas metodi. Ir priekšstats 

par svarīgākajiem pirmās kārtas 

diferenciālvienādojumiem (homogēnie, 

Bernulli, lineārie un eksaktie 

diferenciālvienādojumi), augstāku kārtu 



 

43 

 

diferenciālvienādojumiem, 

diferenciālvienādojumu sistēmām un to 

atrisināšanu. 

 

Spēj prezentēt darba rezultātus rakstiskā 

veidā (piemēram, ziņojums, referāts) un 

to publiski aizstāvēt izmantojot  attiecīgā 

matemātikas studiju kursa tematiku vai 

arī to saistībā ar kāda programmēšanas 

inženiera studiju kursa (piemēram, 

”datori un programmēšana”, 

”programmēšanas valodas”, ”skaitliskās 

metodes” u.c.) tēmu, piemēram, lineāru 

vienādojumu sistēmu atrisināšana, 

darbības ar matricām, funkcijas grafiku 

konstruēšana, funkcijas atvasināšana u.c.   

Spēj veikt atrisinātās 

problēmas/uzdevuma rezultātu 

izvērtēšanu: 

• Atrisinājuma atbilstība izvirzītajam 

mērķim. 

• Atrisinājuma nozīmība: a) teorētiskā 

aspektā (esošo teorētisko zināšanu 

ilustrācija un nostiprināšana, jaunu 

teorētisko zināšanu ieguve); b) praktiskā 

aspektā (teorētisko zināšanu pārbaude 

praksē).  

• Atrisinājuma lietojamības robežas: a) 

saistībā ar teorētiskajām atrisinājuma 

iegūšanas iespējām (piemēram, lineāras 

vienādojumu sistēmas atrisinājuma 

precizitāte u.c.); b) saistībā ar 

praktiskajām atrisinājuma iegūšanas 

iespējām (analītiskā un skaitliskā 

atrisinājuma iegūšana,  izmantoto datoru-

matemātisko sistēmu nozīme un 

iespējas).  

• Risināšanas un izvērtēšanas procesā 

veikto darbību un iegūto rezultātu 

nozīmīgums un emocionālā piesātinātība.                                                             

Datori un 

programmēšana I,II 

10 1,2 E,E Spēj patstāvīgi rakstīt programmas C++ 

programmēšanas valodā un veidot 

algoritmu blokshēmas. 

Fizika I, II 5 2,3 E,E Izprot dažādu parādību un iekārtu 

darbības fizikālos principus.  

 

Prot izmērīt vielu raksturojošos 

parametrus, noteikt to maiņas 
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likumsakarības un novērtēt mērījumu 

kļūdas.  

Sastādīt matemātiskos modeļus un veikt 

fizikālo lielumu analītiskus aprēķinus 

(risinot konkrētus uzdevumus).  

 

Noformēt un prezentēt darba rezultātus. 

Diskrētā matemātika 6 2,3 Ie, E Spēj parādīt diskrētās matemātikas 

jēdzienu un likumsakarību izpratni, 

izpildīt vajadzīgās darbības un 

operācijas.  

 

Prot veikt kopu klasifikāciju, operācijas 

ar kopām, veikt loģiskās operācijas ar 

izteikumiem, predikātiem 

Izprot kombinatorikas elementu 

pamatjēdzienus, spēj risināt uzdevumus 

saistībā ar pamatjēdzienu izmantošanu.  

Izprot bināras attieksmes pamatjēdzienus, 

attieksmju attēlošanā prot izmantot 

attieksmju matricu, attieksmju grafu, prot 

identificēt attieksmju vispārējās īpašības 

dotajai attieksmei 

Pārzina attēlojumu veidus, prot 

identificēt to eksistenci, prot pielietot 

uzdevumu risināšanā matemātiskās 

indukcijas principu.  

Prot veikt darbības ar kompleksiem 

skaitļiem (saskaitīšana, atņemšana, 

reizināšana, saknes vilkšana) 

Izprot lineāras homogēnas un lineāras 

nehomogēnas rekursīvas funkcijas 

vispārīgā atrisinājuma atrašanas 

metodiku.  

 

Spēj prezentēt darba rezultātus rakstiskā 

veidā (piemēram, ziņojums, referāts) un 

to publiski aizstāvēt izmantojot  attiecīgā 

matemātikas studiju kursa tematiku 

saistībā ar kāda programmēšanas 

inženiera studiju kursa (piemēram, 

”datori un programmēšana”, 

”programmēšanas valodas”, ”skaitliskās 

metodes” u.c.) tēmu, piemēram, sastādīt 

datorprogrammu kādā no apgūstamajām 

programmēšanas valodām vai arī 

izmantot matemātikas kursā lietojamās 

datoru-matemātiskās sistēmas iespējas 
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(Maple, Matlab), piemēram, Būla 

funkciju vienkāršošanai, optimālā 

maršruta atrašanai grafā u.c. Spēj veikt 

atrisinātās problēmas/uzdevuma rezultātu 

izvērtēšanu: 

• Atrisinājuma atbilstība izvirzītajam 

mērķim. 

• Atrisinājuma nozīmība: a) teorētiskā 

aspektā (esošo teorētisko zināšanu 

ilustrācija un nostiprināšana, jaunu 

teorētisko zināšanu ieguve); b) praktiskā 

aspektā (teorētisko zināšanu pārbaude 

praksē).  

• Atrisinājuma lietojamības robežas: a) 

saistībā ar teorētiskajām atrisinājuma 

iegūšanas iespējām (piemēram, lineāras 

vienādojumu sistēmas atrisinājuma 

precizitāte u.c.); b) saistībā ar 

praktiskajām atrisinājuma iegūšanas 

iespējām (analītiskā un skaitliskā 

atrisinājuma iegūšana,  izmantoto datoru-

matemātisko sistēmu nozīme un 

iespējas).  

• Risināšanas un izvērtēšanas procesā 

veikto darbību un iegūto rezultātu 

nozīmīgums un emocionālā piesātinātība. 

Elektronikas pamati 2 3 E Raksturo elektronisko pamatierīču 

darbības principus un praktiskās 

pielietošanas iespējas  

 

Raksturo datorā izmantojamās 

elektroniskās ierīces, to darbības 

principus  

Realizē loģiskās shēmas izmantojot 

FPLES  

 

Analizē elektronisku shēmu darbību 

Algebra 4 3 E Parāda algebras jēdzienu un 

likumsakarību izpratni, izpilda vajadzīgās 

darbības un operācijas.  

 

Ir apgūts bināras algebriska operācijas 

jēdziens. Prot noskaidrot algebrisku 

operāciju īpašību izpildi dotajā kopā, 

neitrālā elementa, apgrieztā elementa, 

operācijas nulles eksistenci dotajā kopā.  

Ir apgūts grupas kā algebriskas sistēmas 

ar vienu operāciju jēdziens, pārbaudot, 
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vai veido grupu dažādas kopas.  

Ir apgūta grupas sadalīšana blakus klasēs.  

Ir apgūtas polinomu dalāmības īpašības, 

prot atrast skaitļu LKD un MKD.  

Prot noskaidrot, vai dotai kopai izpildās 

lineāras vektoru telpas aksiomas, prot 

noskaidrot, vai kopa veido lineāras telpas 

apakštelpu.  

Prot veikt darbības ar lineāriem 

operatoriem, izmantojot operatora 

matricu.  

Prot realizēt operatora matricas maiņa 

pārejot uz jaunu bāzi, atrast vektora 

attēlu jaunā bāzē ar operatora matricas 

palīdzību  

Prot atrast dotajam lineārajam 

operatoram īpašvērtības un tām 

atbilstošos īpašvektorus.  

Prot realizēt Grama – Šmidta 

ortogonalizācijas procesu (izveidot 

ortonormētu vektoru sistēmu) izmantojot 

skalārā reizinājuma un vektora normas 

jēdzienus. 

 

Spēj prezentēt darba rezultātus rakstiskā 

veidā (piemēram, referāts) un publiski 

(aizstāvēt referātu) izmantojot ne tikai 

attiecīgā matemātikas studiju kursa 

tematiku, bet arī kāda programmēšanas 

inženiera studiju kursa (piemēram, 

”datori un programmēšana”, 

”programmēšanas valodas”, ”skaitliskās 

metodes” u.c.) tēmu, piemēram, sastādīt 

datorprogrammu kādā no apgūstamajām 

programmēšanas valodām vai arī 

izmantot matemātikas kursā lietojamās 

datoru-matemātiskās sistēmas iespējas 

(Maple, Matlab), piemēram, substitūciju 

kopas izveidei, lineāra operatora 

transformācijai uz jaunu bāzi u.c. Spēj 

veikt atrisinātās problēmas/uzdevuma 

rezultātu izvērtēšanu: 

• Atrisinājuma atbilstība izvirzītajam 

mērķim. 

• Atrisinājuma nozīmība: a) teorētiskā 

aspektā (esošo teorētisko zināšanu 

ilustrācija un nostiprināšana, jaunu 

teorētisko zināšanu ieguve); b) praktiskā 
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aspektā (teorētisko zināšanu pārbaude 

praksē).  

• Atrisinājuma lietojamības robežas: a) 

saistībā ar teorētiskajām atrisinājuma 

iegūšanas iespējām (piemēram, lineāras 

vienādojumu sistēmas atrisinājuma 

precizitāte u.c.); b) saistībā ar 

praktiskajām atrisinājuma iegūšanas 

iespējām (analītiskā un skaitliskā 

atrisinājuma iegūšana,  izmantoto datoru-

matemātisko sistēmu nozīme un 

iespējas).  

• Risināšanas un izvērtēšanas procesā 

veikto darbību un iegūto rezultātu 

nozīmīgums un emocionālā piesātinātība. 

 

Datoru tīkli 2 3 E Pārzina datoru tīklu tehnoloģijas. Iegūts 

priekšstats par datortīklu arhitektūru, 

struktūru, funkcijām, komponentēm un 

modeļiem. 

 

Prot lietot tīkla aparatūru, instrumentus, 

utilītas.Prot projektēt un konfigurēt 

nelielus datortīklus.  

 

Spēj projektēt, veidojot nelielus 

datortīklus.Spēj veikt tipiskās darbības 

tīkla aparatūras pārvaldīšanā. 

Algoritmi un datu 

struktūras I,II 

6 3,4 Ie, E Pārzina galvenās datu struktūras, 

izmantot tās citu sarežģītāku objektu 

veidošanai, lietot efektīvus paņēmienus 

darbam ar tām 

 

Izvēlas optimālās datu struktūras un to 

apstrādes algoritmus, lai realizācija būtu 

vienkārša un droša  

Darba aizsardzība un 

ergonomika 

2 3 Ie Zina darba aizsardzības sistēmas pamatus 

 

Pārzina darba vides riska faktoru 

iedalījums un to samazināšanas 

pasākumi;  

Pārzina individuālo aizsardzības līdzekļu 

iedalījums un pielietojums;  

  

Prot veidot izpratni par ergonomisko 

risku izraisītām veselības problēmām, par 

darba stresu, to ietekmi uz strādājošo 

veselību un darbspējām. 
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Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

3 4 E .NET Framework koncepcijas un galveno 

darbības principu izpratne.  

 

Izpratne par MS Visual Studio iespējām 

aplikāciju veidošanā 

 

Sākotnējās iemaņas darbā ar MS Visual 

C# programmēšanas valodu (Windows 

un datu bāzes aplikācijas).   

Varbūtību teorija un 

matem. statistika 

3 4 E Spēj parādīt varbūtību teorijas un 

matemātiskās statistikas jēdzienu un 

likumsakarību izpratni, izpildīt 

vajadzīgās darbības un operācijas.  
 

Izprot varbūtības jēdzienu (varbūtības 

klasiskā un statistiskā definīcija), prot 

ilustrēt to ar piemēriem.   

 

Prot izpildīt darbības ar notikumiem, 

risināt uzdevumus par tematiku: "pilnās 

varbūtības formula, Beiesa formula".Spēj 

prezentēt darba rezultātus rakstiskā veidā 

(piemēram, referāts) un publiski 

(aizstāvēt referātu) izmantojot ne tikai 

attiecīgā matemātikas studiju kursa 

tematiku, bet arī kāda programmēšanas 

inženiera studiju kursa (piemēram, 

”datori un programmēšana”, 

”programmēšanas valodas”, ”skaitliskās 

metodes” u.c.) tēmu, piemēram, sastādīt 

datorprogrammu kādā no apgūstamajām 

programmēšanas valodām vai arī 

izmantot matemātikas kursā lietojamās 

datoru-matemātiskās sistēmas iespējas 

(Maple, Matlab, Excel, SPSS), 

piemēram, aptaujas vai Testa  datu 

iegūšanai, atlasei un analīzei. 

Spēj veikt atrisinātās 

problēmas/uzdevuma rezultātu 

izvērtēšanu: 

• Atrisinājuma atbilstība izvirzītajam 

mērķim. 

• Atrisinājuma nozīmība: a) teorētiskā 

aspektā (esošo teorētisko zināšanu 

ilustrācija un nostiprināšana, jaunu 

teorētisko zināšanu ieguve); b) praktiskā 

aspektā (teorētisko zināšanu pārbaude 

praksē).  

• Atrisinājuma lietojamības robežas: a) 
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saistībā ar teorētiskajām atrisinājuma 

iegūšanas iespējām (piemēram, lineāras 

vienādojumu sistēmas atrisinājuma 

precizitāte u.c.); b) saistībā ar 

praktiskajām atrisinājuma iegūšanas 

iespējām (analītiskā un skaitliskā 

atrisinājuma iegūšana,  izmantoto datoru-

matemātisko sistēmu nozīme un 

iespējas).  

• Risināšanas un izvērtēšanas procesā 

veikto darbību un iegūto rezultātu 

nozīmīgums un emocionālā piesātinātība. 

 

Standartizācija un 

patentēšana 

2 4 Ie Zināšanas par rūpniecisko un intelektuālo 

īpašumu. Iespēja izmantot LVS,ES,ISO, 

ANSI/IEEE standartus programmatūras 

izstrādes procesos un jaunāko 

informācijas tehnoloģiju apgūšanā.  

 

Patstāvīgo izgudrojumu noformēšanas un 

dokumentēšanas prasmes  

 Dizainparauga dokumentācijas 

sagatavošana Patentu Valdei. 

 

Preču zīmes dokumentācijas 

sagatavošana Patentu Valdei.  

Datoru arhitektūra 2 5 E Izprot datoru arhitektūras koncepcijas 

Pārzina datorsistēmu uzbūves un 

funkcionēšanas shēmas 

 

Prot analizēt mūsdienu procesoru 

organizāciju tipus 

Pārzina svarīgāko datora komponentu 

struktūru un funkcijas 

 

Orientējas datorsistēmas ierīču 

funkcionēšanas  programmas kodā 

Spēj pielietot zema līmeņa 

programmēšanas valodu datoru 

arhitektūras analīzē 

Datu bāzes 2 5 E Pārzina datu bāzu tehnoloģijas  

Iegūts priekšstats par relāciju datubāzēm 

un SQL pieprasījumiem 

 

Prot lietot datu pieprasījuma valodas 

Prot projektēt datubāzes un datubāzu 

tabulas 
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Spēj projektēt, veidojot datu konceptuālo 

modeli un fizisko modeli 

Spēj veikt tipiskās darbības SQL servera 

pārvaldīšanā 

Objektorientētā 

programmēšana 

2 5 E Saprast un lietot OOP paradigmu  

 

Realizēt C++ programmas lietojot OOP  

Praksē izmantot OOP koncepcijas, kā 

inkapsulācija, mantošana u.t.t.  

 

Veikt vienkāršu OOP analīzi un 

projektēšanu 

Vadīšanas pamati 1 5 Ie Pārzina menedžmenta pamatus. Formulē 

problēmas, dod uzdevuma nostādni. 
 

Prot strādāt komandā/grupā. Prot deleģēt, 

koordinēt un kontrolēt pienākumu izpildi. 

 

Spēj plānot, koordinēt un vadīt darba 

grupu. Izmanto atbilstošas vadības 

metodes un formas. 

Projektu vadība 2 5 Ie Parādīt padziļinātas zināšanas par 

projektu vadības teorētiskajiem 

aspektiem, t.sk., projektu vadības 

jēdzienu, posmiem, metodēm, to 

praktisko pielietojumu. 

 

Spēj patstāvīgi un komandā izvēlēties un 

kritiski formulēt, analizēt problēmas un 

izvēlēties ceļus to risinājumam, kā arī 

spēj patstāvīgi pieņemt un pamatot 

lēmumus, argumentēti izskaidrot un 

diskutēt par projektu vadības 

teorētiskajiem un praktiskajiem 

jautājumiem.  

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un 

izmantot profesionālās, kā arī radniecīgo 

nozaru jaunākās atziņas un datus, parādīt 

izpratni par projektu vadības 

jautājumiem.  

 

Balstoties uz projektu vadīšanai 

radniecīgās nozarēs gūtajām zināšanām, 

spēj identificēt ar šīm nozarēm saistītos 

jautājumus un problēmas, tās izvērtēt un 

patstāvīgi radoši risināt, izmantojot 

attiecīgo nozaru atziņas un datus.  

Programmēšanas 

valodas 

2 5 E Pielieto iegūtās teorētiskās zināšanas 

programmēšanas valodu un translatoru 
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izveidē. 

Civilā aizsardzība 1 5 Ie jāzina civilās aizsardzības sistēmas 

pamati;  

 

jāzina katastrofu iedalījums;  

jāprot sniegt palīdzību un rīkoties 

ekstremālās situācijās. 

 

jāizprot reaģēšanas pasākumu 

organizācija katastrofu seku likvidācijas 

darbos;  

Programminženierija 

I, II 

8 6,7 E, E Brīvi orientēties .NET arhitektūras 

komponentēs.   
 

Strādāt ar Windows un WEB 

komponentēm.   

 

Kvalitatīvi projektēt un realizēt sarežģītas 

funkcionālās sistēmas.  

Algoritmu teorija 1 6 Ie Izprot algoritmu raksturīgās īpašības   

Izprot regulārās valodas, DGA un NGA, 

Tūringa mašīnu  

Izprot  algoritmu analīzi un efektivitātes 

kritērijus, laika un atmiņas kompleksitāti  

 

Pārvalda svarīgākās algoritmu klases  

 

Veic algoritmu konstruēšanu  

Sistēmu 

objektorientētā 

modelēšana 

2 6 Ie Zināšanas un praktiskās iemaņas biznesa 

un informācijas sistēmu modelēšanā;  

 

Zināšanas un prasmes par modelēšanas 

pielietošanu sistēmu analīzē, 

projektēšanā un izstrādē;  

Apgūst objektorientētības teoriju.  

Izprot un māk pielietot atkārtotās 

izmantojamības īpašības sistēmu 

projektēšanā. 

 

Prot pielietot teoriju dažāda izmēra 

sistēmu modelēšanā.  

Operētājsistēmas 1 7 Ie Izprot operētājsistēmu uzbūves principus 

Pārzina būtiskāko operētājsistēmu 

apakšsistēmu darbību: procesu, atmiņas, 

ievadizvades un datņu pārvaldību. 

 

Spēj analizē svarīgāko operētājsistēmu 

apakšsistēmu darbības principus 
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Pārzina dažādus operētājsistēmu 

plānošanas algoritmus 

 

Prot izmantot operētājsistēmu iespējas 

Orientējas operētājsistēmu terminoloģijā   

Lietotņu drošība 2 7 Ie Pārzina lietotņu drošības 

pamatkoncepcijas 

Pārzina ASP.NET programmu 

aizsardzības paņēmienus 

 

Prot veikt datu aizsardzības un drošības 

pasākumus 

Izprot uz lomām bāzēto drošības 

platformu 

 

 

Spēj Izmantot kriptogrāfijas paņēmienu 

pielietošanu .NET programmās 

Pārzina koda pieejas aizsardzības 

izmantošanu 

Izmanto lietotņu drošības testēšanas 

paņēmienus 

Grafiskās lietotāju 

saskarnes 

2 7 Ie Pielieto iegūtas zināšanas saskarņu 

projektēšanā un izveidē dažādās izstrādes 

vidēs ar dažādu tehnoloģiju palīdzību. 

Sistēmu analīze 2 7 Ie Zināšanas sistēmu analīzē un tās 

praktiskā pielietošanā informācijas 

sistēmu arhitektūras prasību 

identificēšanā.  

 

Zināšanas un praktiskās iemaņas 

programmatūras projektējuma izstrādē;   

 

Iegūst zināšanas un praktiskās iemaņas 

programmatūras darbības koncepcijas 

apraksta izstrādē. 

Skaitliskās metodes 3 7 E Raksturo kursā apskatīto skaitlisko 

metožu būtību un praktiskās pielietošanas 

iespējas  

 

Izstrādā kursā apskatītajām skaitliskajām 

metodēm risināšanas algoritmus  

Veic izstrādātā programmprodukta 

testēšanu 

 

Izvēlas optimālas datu struktūras un 

realizēt algoritmus augsta līmeņa 

programmēšanas valodā  
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Studiju darbs I 2 1 IeD  

Studiju darbs II 2 5 IeD  

Studiju darbs III 2 6 IeD  

Studiju darbs IV 2 7 IeD  

Ievadprakse 2 2 IeD  

Prakse 6 4 IeD  

Ražošanas prakse 10 6 IeD  

Pirmsdiploma prakse 8 8 IeD  

Diplomprojekts 12 8 aizstāvība  

     

 

Ob l ig ā tā s  i zv ē l es  d a ļa  (B )  

Tīmekļa satura 

vadības sistēmu 

izstrāde un 

izmantošana 

2 5 E Zina: MVC (Module-View-Controller) 

programmatūras izstrādes pieejas 

izmantošanas nianses; Savu sistēmas 

dzinēju (Framework) izstrādes nianses; 

Multiple DB’s sistēmas dzinēja darbības 

principus; ORM (Object-relational 

mapping) tehnoloģijas principus; Satura 

vadības sistēmu izstrādes procesu; Ruby 

On Rails, Nginx un Apache skriptu 

pamatus. 

 

Prot: Patstāvīgi izstrādāt savu sistēmas 

dzinēju (Framework); Orientēties satura 

vadību sistēmu uzbūvē; Uzstādīt un 

konfigurēt satura vadību sistēmas; 

Pielietot AJAX un jQuery tehnoloģiju. 

 

Spēj: Pārvaldīt MVC pieeju izstrādājot 

tīmekļa programmatūru; Pārvaldīt 

tīmekļa satura pārvaldības sistēmas 

izstrādes tehnoloģijas; Pārvaldīt AJAX 

un jQuery tehnoloģiju pamatus; Pārvaldīt 

tīmekļa šablonu veidošanu. 

Mobilo aplikāciju 

izstrāde 

4 7 E Zina: Mobilo aplikāciju platformu 

galvenās atšķirības; Mobilo aplikāciju 

lietotāja grafiskās saskarnes 

projektēšanas vadlīnijas un standartus; 

Mobilo aplikāciju unificēto dzinēju 

priekšrocības un trūkumus. 

 

Prot: Patstāvīgi iegūt nepieciešamo 

informāciju izstrādājot mobilās 

aplikācijas; Pielietot Object C, Java 

programmēšanas valodu mobilo 

aplikāciju izstrādē; Uzstādīt un 

konfigurēt mobilo aplikāciju izstrādes 
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vides. 

 

Spēj: Izstrādāt mobilās aplikācijas Apple 

iOS platformā; Izstrādāt mobilās 

aplikācijas Google Android platformā; 

Izstrādāt mobilās aplikācijas Windows 

Mobile platformā. 

     

B rī vā s  i zv ē l es  d a ļa  ( C)  

MikroTik MTCNA   1 4 Ie Pārzina RouterOS un Routerboard 

iespējas un funkcijas. 

 

Prot lietot Mikrotik tīkla aparatūru. 

 

Spēj konfigurēt un pārvaldīt 

maršrutētājus ar RouterOS.  

 

Ētika, estētika 1 5 Ie  

Inženierzinātnisko 

pētījumu tehnoloģija 

1 5 Ie Pārzina zinātnes metodoloģiju un prot 

izvēlēties atbilstošas metodes.  

 

Patstāvīgi plāno zinātnisko darbu un 

atlasīt nepieciešamo informāciju.  

Analizē un interpretē iegūtos datus un 

pētījuma rezultātus.  

 

Noformē un prezentē zinātniskā pētījuma 

rezultātus. 

Lielo projektu 

izstrādes principi uz 

.NET pamata 

2 5 Ie Zina: Pārzin noteiktus .NET tehnoloģijas 

paraugus; .NET tehnoloģijas 

pielietošanas vadlīnijas un standartus; 

Programmatūras izstrādes procesa 

nianses lielos projektos; Versiju 

kontroles sistēmas darbības principus; 

.NET Web Services lietošanas specifiku. 

 

Prot: Organizēt savu darbu un veikt darba 

laika uzskaiti lielos projektos; Uzstādīt 

un konfigurēt ASP.NET izstrādes vidi; 

Atpazīt un pielietot dažādas 

programmatūras izstrādes pieejas; 

 

Spēj: Pielietot ASP.NET tehnoloģiju 

programmatūras izstrādes procesā; 

Pielietot Silverlight tehnoloģiju 

programmatūras izstrādes procesā; 

Pārvaldīt programmatūras izstrādāšanas 

rīkus, kurus izmanto lielos projektos; 
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Mikroprocesori 1 6 Ie Pārzina datorsistēmu uzbūvi un 

funkcionēšanu 

Pārzina mikroprocesoru darbības 

principus   

 

Izprot mūsdienu procesoru organizāciju 

un iespējas 

Izprot pārtraukumu sistēmas būtību 

 

Spēj programmēt  zema līmeņa 

programmēšanas valodā 

 

2.1.5. Studiju programmas organizācija 

 

Programma izveidota, balstoties uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu, ir ievēroti galvenie studiju procesa principi, vērtējuma obligātuma princips, atbilstības 

princips, izmantotas zināšanu pārbaudes pamatformas – eksāmens un ieskaite. Iegūtā kvalifikācija 

„programmēšanas inženieris” atbilst valsts profesiju klasifikatoram. 

Ievērojot RA attīstības pamatprincipu – pieejamības principu, kas nosaka vienādas iespējas 

studēt neatkarīgi no dzīves vietas, studiju programma tiek realizēta divos veidos: pilna laika 

klātienes (8 semestri) un nepilna laika neklātienes (10 semestri) studijās, kas pēc sava satura, apjoma 

un iesaistītā akadēmiskā personāla ir identiskas, atšķirība tikai kursu un kredītpunktu sadalījumā pa 

semestriem. 

Studiju programmas „Programmēšanas inženieris” saturu veido teorētiskās studijas, 

praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, studējošo patstāvīgais darbs (studiju darbi, mājas darbi, 

referāti, darbs ar literatūru, interneta materiāliem un zinātniskie pētījumi, diplomprojekts).  

Praktiskās pieredzes iegūšanai un prasmju izveidošanai ir paredzētas 4 prakses - ievadprakse (3 

ECTS), prakse (9 ECTS), ražošanas (15 ECTS) un pirmsdiploma (12 ECTS) prakses. 

 Prakses organizēšanas un norises detalizēti metodiskie norādījumi balstās uz RA „Nolikumu 

par praksēm” un prakses dokumentāciju. Prakses ir saistītas un saturiski atbilst teorētiskai daļai, 

prakšu programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. Pirmsdiploma prakses vieta tiek 

izvēlēta atbilstoši studējošo diplomprojekta tēmai. Ar uzņēmumiem un organizācijām ir noslēgti 

ilglaicīgi prakšu līgumi. Prakses materiāli tiek izsniegti studējošajiem, prakšu vadītāji dod 

individuālos uzdevumus prakses programmas mērķu realizēšanai, sniedz konsultācijas un veic 

prakses gaitas kontroli. Prakse tiek publiski aizstāvēta.  

Prakses saistītas ar studiju programmas teorētisko daļu. Kontaktstundas studiju programmā 

sastāda aptuveni 50% no teorētisko studiju apjoma. Kontaktstundas realizē lekciju, semināru, 

praktisko darbu, studiju darbu izstrādāšanas un konsultāciju veidā. Lekcijas un semināri ir vērsti uz 

studējošo mācīšanu, savukārt laboratorijas un praktiskie darbi, kā arī studiju darbi,- uz mācīšanos. 

Lekciju un praktisko darbu attiecības nosaka kursa pasniedzējs, ievērojot, ka praktisko un 

laboratorijas darbu apjoms nav mazāks par 30% (ar rekomendāciju docētājam - aptuveni 50%) no 

kontaktstundu apjoma. 

Nepilna laika studiju programmas nodarbības organizētas sesiju veidā, kuras notiek 3 reizes 

semestrī, kontroldarbu, mājas darbu, patstāvīgo uzdevumu izpildes veidā starp sesijām. Īsi pirms 

semestra sākuma tiek izveidots nodarbību grafiks, ko apstiprina fakultātes dekāns un saskaņo studiju 

daļas vadītāja, tiek publicēts mājas lapā un uzlikts fakultātēs pie ziņojuma dēļa. Atbilstoši 

konsultāciju grafikam reizi nedēļā klātienē vai kontaktējoties individuāli ar docētāju elektroniskā 

veidā tiek nodrošināta iespēja regulāri kontaktēties. Visiem RA darbiniekiem ir izveidots e-pasts pēc 
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vienāda principa vārds.uzvārds@ru.lv, par ko tiek informēti arī studējošie. Lai izvērtētu studija 

procesa efektivitāti, reizi semestrī tiek veikta visu kursu studējošo aptauja, atbilstoši RA Studiju 

daļas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem un anketu veidiem. Anketēšanas rezultāti tiek 

apstrādāti, analizēti katedras un domes sēdēs, atspoguļoti ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos un 

programmu akreditācijas materiālos. Atsevišķu jautājumu noskaidrošanai tiek veikta arī aptauja caur 

RA mājas lapu. Notiek arī regulāras programmas un fakultātes vadības mutiskas pārrunas ar 

studējošajiem par studiju procesu un sadzīves jautājumiem augstskolā. 

Studijas notiek ievērojot demokrātisma principus – brīva abpusēja informācijas apmaiņa 

starp docētājiem un studējošajiem, to priekšlikumu par mācību priekšmetu saturu un vēlamiem 

papildinājumiem apspriešana. Notiek regulāras studējošo konsultācijas vismaz 1 reizi nedēļā. 

Akadēmiskajam personālam slodzē paredzētas 20 kontaktstundas semestrī individuālajām 

konsultācijām. Tiek veiktas studējošo aptaujas, to rezultāti tiek apspriesti un analizēti katedras sēdēs, 

kurās var piedalīties grupu vecākie. Tā kā lielākā daļa docētāju augstskolā strādā pamatdarbā, 

studējošajiem konsultācijas ir pieejamas visu laiku. Saziņā tiek izmantot arī e-pasts, Skype, Moodle. 

Studiju programma satur obligātos studiju kursus, obligātās izvēles kursus un brīvās izvēles 

kursus. Studiju programmas obligātā daļa iekļauj teorētiskos studiju kursus 222 ECTS  apjomā, 

obligātās izvēles kursus 9 ECTS, brīvās izvēles – 9 ECTS no 11 studiju kursu saraksta. Obligātajā 

un obligātās izvēles daļā iekļauti vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi, nozares profesionālās specializācijas kursi.  

Studējošo patstāvīgā un radošā darba attīstībai ir paredzēti 4 studiju darbi (12 ECTS). Studiju 

nobeigumā uz mācību praksēs iegūtā materiāla pamata, kā arī izmantojot personīgos pētījumus, 

studējošie izstrādā konkrētu, saistītu ar studējošā izvēlēto specialitāti un plānojamo darba vietu 

diplomprojektu, kurš satur gan pētniecisko, gan projekta (realizācijas) daļu. 

Lekciju kursu, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba apraksti, kuri 

ietver gan studiju rezultātus attiecīgajā kursā, gan to pārbaudes formas, iekļauti izvērstās studiju 

priekšmetu programmās un kalendārajos plānos, kas pieejami Moodle vidē. 

Studiju programmā izstrādāta sava didaktiskā koncepcija, kas aptver profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības un to sasniegšanas veidus. Studiju programmas 

didaktisko koncepciju atklāj studiju programmas satura un realizācijas apraksts, kas tiek apspriests 

katedras sēdēs, fakultātes domes sēdēs. Tās izstrādē un novērtēšanā piedalās studējošie un darba 

devēji, kuru viedoklis tie ņemts vērā, precizējot didaktiskās koncepcijas iespējamos risinājumus. 

Katru gadu studiju programmas didaktiskā koncepcija tiek izvērtēta pašnovērtējuma ziņojumā, kura 

galvenie uzdevumi ir: iezīmēt studiju programmas attīstības iespējas nākošam studiju gadam, 

pilnveidot studiju kvalitāti.   

Programmas iekšējās kvalitātes darbība balstās uz studiju kvalitātes novērtēšanas un 

kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā, kura apstiprināta ar RA Senāta lēmumu. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta, iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju studējošajiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

atbalstot studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. 

Studijas notiek saskaņā ar nodarbību grafiku, kas izveidots pēc fakultātes Domē 

apstiprinātiem studiju plāniem.  

Katru gadu notiek studiju programmas izvērtēšana, tiek sastādīts ikgadējais pašnovērtēšanas 

ziņojums, līdz ar to tiek analizētas programmas stiprās un vājās puses un attiecīgi koriģēta studiju 

programma. 

Ar studējošajiem tiek veikts patstāvīgs darbs katedrās, dekanātos. Studējošo studiju rezultāti 

tiek analizēti pēc katra studiju kursa, pēc katra studiju gada, noslēdzot studijas. Fakultātes Domes 

sēdēs tiek analizēti saraksti ar studiju rezultātiem. Ar problēmstudējošajiem un studiju parādniekiem 

aktīvi strādā programmas direktors un katedras vadītājs. Studiju programmas kvalitatīvā 

mailto:vārds.uzvārds@ru.lv
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nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti katedras sēdēs. Iekšējās pašnovērtēšanas 

procesā svarīga loma tiek ierādīta studējošo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa 

īstenošanas jautājumiem. Regulārajās studējošo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, 

docētāju darba kvalitāti, studējošie pauž savu viedokli par studiju procesu un tā uzlabošanas 

iespējām. Studējošo izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot un uzlabojot savu 

darbu. Savu rezumējumu par studējošo studiju rezultātiem sniedz gala pārbaudījumu komisijas 

priekšsēdētājs, darba devēji. 

2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Uzņemšana studijām RA notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru kabineta 

noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, RA Satversmi un 

RA uzņemšanas noteikumiem, kas tiek publicēti augstskolas mājas lapā. 

 

Studiju programma: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Programmēšanas inženieris” ar  studiju virzieniem:  

- datorsistēmu un datortīklu administrators; 

- datorsistēmu testētājs;  

- tīmekļa tehnoloģiju programmētājs 

Licences nr. un izsniegšanas datums: Nr.04048-54 19.04.2006 (akreditēta līdz 18.06.2019) 

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi: divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc 

reflektanta izvēles): 

- matemātika; 

- svešvalodas*; 

- latviešu valoda un literatūra 

(* ņemot vērā vērtējumus svešvalodās gan CE gadījumā, gan gada atzīmju gadījumā, par svešvalodu 

tiek uzskatītas- angļu val., vācu val., franču val., krievu val.) 

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos 

eksāmenus, nosaka RA Uzņemšanas noteikumi. 
 

2.1.7. Studiju programmu praktiskā īstenošana 

 

Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie 

darbi, semināri, kontroldarbi, projektu izstrāde, grupu darbs, individuālās konsultācijas utt.), 

studējošo patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorklasēs, izmantojot Internet tīklu un strādājot 

Moodle vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā  utml.). Mācību materiāli e-studiju Moodle 

vidē katru gadu tiek papildināti un tas ir nozīmīgs turpmākā darba virziens. Daudziem docētājiem ir 

arī savas vietnes, kur studējošajiem ir iespēja iegūt docētāju materiālus par konkrētā kursa tēmu.  

Studiju programmas realizācijā ļoti būtiska ir nozares profesionālās specializācijas kursu 

apgūšana, kas tiek veikta mūsdienīgā Informācijas tehnoloģiju centrā (ITC), kas nodots 

ekspluatācijā 2007. gadā. Mācību nolūkiem paredzētas trīs datorklases ar 70 datoriem un lekciju 

auditorija. Studējošajiem ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu (ISP Latnet, ātrums 70 Mbit/sec), 

visi datori ir pieslēgti internetam. Ir pieejams arī bezvadu Internets. 

ITC rīcībā ir nepieciešamā datortehnika un programmatūra studiju kursu apgūšanai, 

praktisko darbu un studiju darbu izpildei. No 2006.gada RA Inženieru fakultāte piedalās programmā 

MSDN® Academic Alliance, kas piedāvā visaptverošu ekonomisko resursu bāzi, kura 

akadēmiskajām laboratorijām, mācību spēkiem un studējošajiem sniedz iespēju izmantot 
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vismodernākās tehnoloģijas. Samaksājot gada abonēšanas maksu, Inženieru fakultāte iegūst piekļuvi 

pilnam Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saņem ikmēneša 

jauninājumus viena gada garumā. Īpašas programmas licences ļauj abonentiem instalēt 

programmatūru visos datoros apmācības un zinātniskos nolūkos.  Inženieru fakultātes studējošie, kas 

pieteikušies uz mācību kursiem, kurus piedāvā fakultāte, drīkst programmatūru lejupielādēt, lai 

instalētu to savos datoros un izmantotu studiju darbu vai personīgo projektu izstrādāšanā.  

Studiju programmas kursos vismaz viena trešā daļa laika ir veltīta praktiskajām nodarbībām 

un laboratorijas darbiem, kurus studējošie atzīst par efektīvākajām studiju formām. 

Nodarbībās tiek izmantotas mūsdienu prasībām atbilstošas datorprogrammas, kas pieejamas 

ITC datorklasēs. Pēc docētāju pieprasījuma notiek datorprogrammu klāsta paplašināšana. 

Studējošajiem no RA datoriem ir pieejamas zinātnisko rakstu pilntekstu datu bāzes, kas tiek 

izmantotas studiju darbu, referātu izstrādē, patstāvīgajā darbā. Visu studiju kursu kalendārie plāni ir 

ievietoti Moodle vidē. Kalendārajos plānos ir formulēti studiju rezultāti, mērķi, saturs, ieteicamā 

literatūra un patstāvīgā darba tēmas, tā pārbaudes formas un veidi.  

Studiju procesa sagaidāmie rezultāti ir skaidri definēti studiju kursu programmās, kur tiek 

dota sadale „studiju rezultāti” un „studiju rezultātu pārbaudes forma”. Studiju kursi, to apguves 

līmenis, rezultāti atbilst programmētāja profesijas standarta prasībām. Prasmes, praktisko uzdevumu 

veidus, kuru risināšanu pieprasa profesijas standarts, studiju programma nodrošina.  

 

Studiju nodrošinājums un vadība 

Programmēšanas inženiera studiju programmu vada direktors Dr. sc. ing, prof. P.Grabusts, tā 

funkcijas reglamentē RA „Nolikums par studiju programmas direktoru”. Studiju programmu 

izstrādes, īstenošanas un uzlabošanas principi un iesaistīto pušu atbildība noteikta „Nolikumā par 

akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām”. 

Studijas programmas direktors kopā ar katedras vadītāju veic studiju kursu nodrošināšanu ar 

docētājiem un ar studiju pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors 

plāno docētāju pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās fakultātes Domes sēdēs 

par programmas realizāciju un attīstību. Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas 

studiju plānos, studiju programmā, kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studējošie ir iesaistīti studiju programmu pašnovērtējuma darba grupā, tie darbojas domē, 

kur tiek izskatītas, analizētas studiju programmas, studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, 

plānojot studiju programmas attīstību. 

Akadēmiskie amati RA tiek ieņemti atbilstoši LR likumdošanai vēlēšanu kārtībā, ko nosaka 

RA nolikums „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā”, kurā noteikti docētāju 

kvalifikācijas un atbilstības amatam kritēriji. Galvenie no tiem ir izglītība un kvalifikācija, 

akadēmiskie un zinātniskie grādi, praktiskā darba pieredze, kvalifikācijas paaugstināšana, zinātniski 

pētnieciskā darba rezultāti un metodiskās izstrādnes. Šie kritēriji ir arī noteicošie, veidojot docētāju 

atlases un attīstības politiku.  

Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas politika 

tiek realizēta, veicinot tā nepārtrauktu pilnveidošanu un tā ietver: pārrunas un konsultācijas katedru 

sēdēs un ikdienas darbā; studijas doktorantūrā, akadēmiskā personāla profesionālās meistarības 

pilnveides kursus, RA profesionālās pilnveidošanas kursus „Augstskolu didaktika”, akadēmiskā 

personāla veicināšanas pasākumus piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā, semināros, 

konferencēs, kursos. RA tiek veicināta zinātniski un lietišķās pētniecības darbība. 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 
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nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Trīs studējošo pārstāvji darbojas Inženieru fakultātes Domē un divi ir 

iesaistīti studiju programmu pašnovērtējuma komisiju sastāvā. Tādā veidā studējošie spēj ietekmēt 

studiju programmas pilnveidošanas procesu. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos 

studiju procesa pilnveidošanas pasākumos. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā 

piedalās arī studiju programmas studējošie, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. 

Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses 

(„RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, 

katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu 

pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā 

šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu 

apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās 

kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RA mājas lapā.  

 

Akadēmiskā personāla un studējošo darbības rezultāti 

Studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ir nepieciešamās prasmes, lai savas zināšanas 

un pieredzi nodotu izglītojamajiem un saņemtu atgriezenisku informāciju no studējošajiem par savu 

darbu. Visiem docētājiem tiek dota iespēja papildināt savas zināšanas kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursos, augstskolu didaktikas kursos, studējot doktorantūrā, strādājot zinātnisko darbu un stažējoties 

ārzemēs apmaiņas projektu ietvaros. 

Studiju programmu realizē Datorzinātņu un matemātikas katedra Inženieru fakultātes 

sastāvā.  

Datorzinātņu un matemātikas katedra ir atbildīga par studiju programmas „Programmēšanas 

inženieris”, maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” un „Elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmas” kvalitatīvas realizācijas atbilstību Augstskolu likumam, RA Satversmei un 

attiecīgiem RA Senāta nolikumiem. Katedra ir iesaistīta arī doktora studiju programmas 

„Sociotehnisku sistēmu modelēšana” realizēšanā un tās akadēmiskais personāls iesaistījies vairākos 

projektos.  

Katedrā strādā 7 akadēmiskajos amatos  ievēlēti darbinieki: 1 profesors, Dr.sc.ing, 1 asoc. 

prof., Dr.sc.ing., 1 docents, 4 lektori (no tiem  2  ir  beiguši doktorantūras teorētisko kursu un 1 

studē doktorantūrā). 
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Studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē vada 

katedras docētāji, kuru zinātniskā specializācija atbilst dažādiem IT aspektiem: 

- profesors Dr.sc.ing. A.Teilāns vada programminženierijas, sistēmu modelēšanas kursus, 

turklāt viņam ir liela praktiskā darba pieredze dažādu projektu izstrādē a/s „Exigen Services”;  

- asoc. profesors Dr.sc.ing. P.Grabusts nodarbojas ar studiju kursiem, kas saistīti ar datu bāzu 

tehnoloģijām, datorsistēmu uzbūvi un funkcionēšanu, datu analīzi; 

- docents I.Meirāns, kuram ir liela praktiskā darba pieredze Rēzeknes Augstskolā un a/s 

„Exigen Services”, veic informācijas tehnoloģiju standartu analīzi;  

- lektors Mg.sc.ing. Ē.Tipāns specializējas objektorientētā programmēšanā un algoritmu un 

datu struktūrās un strādā par IT nodaļas vadītāju Latvijas Centrālajā depozitārijā; 

- lektors Mg.sc. comp. M.Kijaško specializējas datortīklu un Internet risinājumu attīstībā, 

liela pieredze RA datortīkla administrēšanā.  

P. Grabusts 3. gadus bija LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Inženierzinātnes un 

datorzinātne” (līdz 2011.gada 19.maijam), piedalījās vairāku LZP projektu izvērtēšanā kā eksperts. 

A. Teilāns līdz 2011.gada 21.oktobrim bija LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Informācijas 

tehnoloģijas” (abiem ir atjaunots eksperta statuss). A.Teilāns no 2000.g.-2011.g. bija RTU 

Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padomes loceklis un no 1999.g.-2011.g. Imitācijas un 

modelēšanas biedrības Valdes loceklis. 

Katedra un studējošie aktīvi izmanto mācību procesam un pētījumiem ITC datorklases.  

Studiju procesa nodrošināšanai ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un 

vadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek 

kontrolēti; praktisko darbu, laboratorijas darbu un semināru darba īpatsvars ir atbilstošs studiju 

programmas mērķiem. 

Studējošie pētnieciskajā darbībā tiek iesaistīti jau sākot no pirmā kursa, kad apgūst 

pētnieciskā darba pamatus, kā arī veic pētījumus atsevišķu studiju kursu, studiju darbu, projektu 

ietvaros un studiju noslēgumā veic zinātnisko pētījumu par programmatūras projektēšanas dažādiem 

aspektiem, izstrādājot diplomprojektus. 

Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs tiek veikts studiju darbos. Studiju laikā 

studējošie izstrādā 4 studiju darbus, to tēmas atbilstoši studiju programmas koncepcijai apstiprina 

katedras sēdē. Studiju darbi cieši saistīti ar IT un nozares profesionālās specializācijas kursiem. 

Studiju darbs I veltīts aktuālajām IT, studiju darbs II – datu bāzu projektēšanai, studiju darbs III – 

programmatūras prasību specifikāciju izstrādei, studiju darbs IV – programmatūras projektējums 

izstrādei. 

Reizi divos gados, sākot no 1997.gada, Inženieru fakultāte organizē starptautisko zinātniski 

praktisko konferenci „Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kurā ir sekcija „Datorzinātne”. 2013.gada jūnijā 

notika jau devītā konference. Konferences materiāli kopš 2005. gada tiek indeksēti SCOPUS 

datubāzē. Ekonomikas un vadības fakultāte reizi divos gados organizē zinātnisko konferenci 

“Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Izglītības un dizaina fakultāte katru gadu 

organizē starptautisko zinātnisko konferenci: „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”.  

Inženieru fakultātē ir izveidojusies tradīcija aprīļa mēnesī organizēt Inženieru dienas. To 

ietvaros notiek studējošo zinātniskā konference, Sporta svētki un Informācijas diena, kurās piedalās 

arī studiju programmā „Programmēšanas inženieris” studējošie. 17. konferencē piedalījušies studenti 

P.Cacivkins, D.Lotko, S.Šablinskis u.c.. Informācijas dienā reflektanti tiek iepazīstināti ar Inženieru 

fakultāti, uzņemšanas noteikumiem, studiju programmām, studiju organizāciju, ārpus studiju dzīvi, 

darba iespējām pēc fakultātes absolvēšanas. Šo pasākumu organizēšanā aktīvu dalību ņem studējošo 

pašpārvalde. 

Pēc 2013./14. studiju gada rezultātiem absolvents Vitālijs Sumarokovs ir saņēmis Exigen 

Services Latvia stipendijas sertifikātu. 
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Datorzinātņu un matemātikas katedras studiju programmas īstenošanas akadēmiskais 

personāls pēdējo gadu laikā iesaistījies vairāku projektu realizācijā (pasvītrotie ir iesaistītie studiju 

programmas docētāji). 

 

Nosaukums 
Darbības 

termiņš 
Iesaistītais personāls 

Starptautiskie projekti, kuri tiek realizēti sadarbībā ar ārzemju partneriem 
 

 ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: 

Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrības” Nr. 

TPK/2.1.2.1.2/08/01/010, vienošanās Nr. L-TPK-

08-0006 

19.12. 2008. - 

31.12.2013. 

 

E. Teirumnieks, 

Ē. Teirumnieka, I. Matisovs, 

R. Deksne, I. Morozova, 

M. Kijaško, P. Narica, 

S. Augule, I. Beinaroviča-

Litvinova,   

IF, REGI 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu 

samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”  

ERAF projekts 

Nr:2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/169, 

zin.vad. E. Visockis 

2011.- 2013. Dr.ing., vad. pētn. E. Visockis ,  

Dr.paed. prof., vad. pētn. 

P. Vucenlazdāns 

REGI 

 

Dr.sc.ing., prof. A. Teilāns,  

V. Ansone, G. Vaļģis, 

I. Morozova  

IF 

LLP Grundtvig multilaterālais projekts 

„EDUSEN”  

01.11.2011. - 

31.10.2013. 

Proj. vad. I. Rimšāne, 

V. Ļubkina, S. Ušča, 

A. Kalvāns, R. Arājs 

PSPI 

LAT-LIT „MODPART” projekts 03.11.2012.-

31.12.2013. 

Proj. Vad. I. Rimšāne, 

administratore L. Danilāne, 

V. Ļubkina, S. Ušča, 

A. Kaupužs 

LZP granti 

LZP sadarbības projekts Nr. 10.0009: 

„Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu 

nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides 

tehnoloģiju izstrāde” 

2011. - 2013. Asoc.prof,  A. Martinovs, 

līdzdalība ar RTU 

Reģionālās nozīmes projekti 

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai 

Rēzeknes Augstskolā 

2009.-2013. M. Kijaško 

Atjaunojamo energoresursu apguves  

iespēju analīze LR teritoriālajā jūrā un 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 

01.11.2010.-

30.11.2013.  

I.Meirāns, A.Teilāns 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīrīšanas  

un klimata izmaiņu samazināšanas 

hibrīdtehnoloģijas 

01.10.2010.-

31.10.2013. 

A.Teilāns 
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RA akadēmiskā personāla stažēšanās  

 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

1 Pēteris Grabusts University of Economy 

in Bydgoszcz (Wyższa 

Szkoła Gospodarki w 

Bydgoszczy - Poland) 

21.04.2014 – 27.04.2014 un  

12.05.2014 – 18.05.2014,  

2 Ivars Matisovs University of Zielona 

Gora, Polija 

04.05.2014.-10.05.2014. 

3 Andris Martinovs Jade Hochshule, Vācija 

Hochschule Mittweida, 

Vācija 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

 

24.11.2013.- 30.11.2013. 

27.04.2014.- 03.05.2014. 

13.10.2013.- 19.10.2013. 

 

26.05.-31.05.2014. 

4 Pāvels Narica Hocschule Mittweida, 

Vācija 

06.07.2014.- 12.07.2014. 

5 Ivars Meirāns Vilniaus Kolegija, 

Lietuva 

21.05.2014.-23.05.2014. 

6 Aleksejs Zorins Vilniaus Kolegija, 

Lietuva 

Intellectual Property 

Law in E-environment: 

Industrial Property, 

Copyright and Related 

Rights‘ Protection 

(IPLE)  

Nr. LLP-ERA-IP-2013-

LT-0912  , SMK 

University of Applied 

Social Sciences, Lietuva 

21.05.2014.-23.05.2014. 

 

01.06.-15.06.2014. 

7 Mihails Kijaško TTK University of 

Applied Sciences, 

Igaunija 

18.05.2014.-24.05.2014. 

8 Artis Teilāns Estonian University of 

Life Sciences, Igaunija 

04.05.2014.-10.05.2014. 

 

Ārzemju viesdocētāji: 

 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

 Birute Jarasiuniene 

Romualda Krauneviciene 

Kauno Kolegija, Lietuva 18.02.2014.- 

21.02.2014. 

 Viktoras Zemciugovas 

Jurate Urboniene 

Antanas Ruzgas 

Arunas Pranaitis 

Aurelija Peleniene 

Gerda Ivanickiene 

Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 

14.02.2014. 
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Inga Dabkute 

Regina Bagdonaviciene 

 

Studiju programmas „Programēšanas inženieris” studējošo mobilitāte  2013/2014 studiju gadā:  

 

Uzvārds, vārds Mērķis Augstskola, valsts Laiks  

Anna Rogozina 

Lauris Glīzds 

Jurijs 

Vinogradovs 

Igors Boldovs 

Oskars Čiževskis 

Edgars Kairišs 

 

Intellectual Property Law in E-

environment: Industrial 

Property, Copyright and 

Related Rights‘ Protection 

(IPLE)  

Nr. LLP-ERA-IP-2013-LT-

0912  ( Erasmus Intensive 

Programme) 

SMK University of 

Applied Social 

Sciences, Lietuva 

01.06.-15.06.2014. 

Maija Brīvere 

Jānis Čižiks 

Edgars 

Každaļevičs 

Ilmārs 

Kovalenoks 

Ilmārs 

Kovalenoks 

 

Jade HS projekts Klaipēdas 

Universitāte, Lietuva 

10.2014 

 

LLP/Erasmus programmas ietvaros iebraucošie studenti: 

 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Mert Altas  Programmēšanas 

inženieris 

Pamukkale 

Universitāte, Turcija 

5 mēn. 

03.02.2014.-

30.06.2014. 

3. Nikola Bintev Programmēšanas 

inženieris 

Gabrovas TU, 

Bulgārija 

5 mēn. 

03.02.2014.-

30.06.2014 

4. Mehmet Guler Programmēšanas 

inženieris 

Pamukkale 

Universitāte, Turcija 

8 mēn. 

30.09.2013.-

30.06.2014. 

 
Pētījumu rezultātus akadēmiskais personāls regulāri prezentē starptautiskajās konferencēs 

gan Latvijā, gan ārvalstīs (Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Vācijā, Krievijā, Anglijā u.c.), publicē 

rakstus zinātniskajos izdevumos. Zinātniskās publikācijas ir atspoguļotas akadēmiskā personāla 

zinātniskās un radošās biogrāfijās (sk. 1. pielikumu un 12. satura punktu). 

 

2.1.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Studiju procesa kvalitātes kontroli reglamentē LR IZM rīkojums “Par vērtēšanu pēc 10 ballu 

skalas”, RA Senāta nolikums “Par eksāmeniem un ieskaitēm RA” un eksāmenu un ieskaišu sesiju 
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norises reglaments, kā arī „Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA”, metodiskie ieteikumi 

„Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”. 

Studējošo novērtēšana izriet no studiju programmai un katram studiju kursam definētajiem 

studiju rezultātiem. Zināšanu novērtēšanas prasības un kritēriji ir formulēti katra studiju kursa 

programmā un kalendārajā plānā, kas tiek publiskots, uzsākot studiju kursu apguvi.  

 Būtisks vērtējuma elements ir studējošā studiju rezultātu vērtējums studiju kursa apguves 

laikā, kura kritēriji uzrādīti kalendārajā plānā. Tradicionāli starpvērtējums semestra laikā veido 

noteiktu daļu no studiju kursa gala vērtējuma. Tādējādi studējošie ir motivēti plānveidīgām studijām 

semestra laikā. Studējošo sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un 

summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam atgriezenisko 

informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu.  

 Studiju rezultāti programmā tiek vērtēti arī, balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas 

principu- iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus semestra 

laikā un sesijā. 

Programmēšanas inženiera kvalifikāciju un bakalaura profesionālo grādu informācijas 

tehnoloģijā saņem studiju programmas studējošie, kuri: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos 

kursos; 

 studiju laikā pierādījuši profesionālās prasmes un spējas praksē, iegūstot pozitīvu vērtējumu par 

to; 

 sekmīgi nokārtojuši valsts noslēguma pārbaudījumu (aizstāvējuši diplomprojektu). 

 

2.1.9. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts 

budžeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā 

finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir ; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieņēmumiem ( studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek 

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 
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Studiju maksa 2013./2014. st.g. ir pilna laika studijās – 870,- Ls / 1237,90 Eur, nepilna laika studijās 

- 700,- Ls / 996,01 Eur. Studiju maksu apstiprina RA Senāts. 

 

 

2.1.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Atbilstība profesijas standartam 

Studiju programma ir izstrādāta, vadoties pēc 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas 

“Programmēšanas inženieris” standarta prasībām. Tālāk tiek apskatītas profesijas “Programmēšanas 

inženieris” profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanu grupas un 

noteikti studiju programmas kursi, kas nodrošina to apgūšanu. 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu 

veikšanai nepieciešamās zināšanas   

Studiju programmas kursi 

darba aizsardzība un ergonomika Darba aizsardzība un ergonomika 

programmatūras izstrādes projektu vadīšana Projektu vadība 

Vadīšanas pamati 

Lielo projektu izstrādes principi uz .NET pamata 

ekonomika un komercdarbība Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības 

pamati 

operētājsistēmu klasifikācija un izmantošana Operētājsistēmas 

datorsistēmu uzbūve un funkcionēšana Datoru arhitektūra 

Mikroprocesori 

datortīklu tehnoloģijas Datoru tīkli 

MikroTik MTCNA   

informācijas tehnoloģiju nozares tiesiskā 

regulējuma pamati un standarti 

IT tiesību zinību pamati un standarti 

Standartizācija un patentēšana 

programmatūras inženierija Programminženierija 

Sistēmu analīze 

darba tiesiskās attiecības Darba aizsardzība un ergonomika 

vides aizsardzība Civilā aizsardzība 

profesionālie termini valsts valodā un divās 

svešvalodās 

Iepriekšējā izglītība 

Angļu valoda 

divas svešvalodas saziņas līmenī Iepriekšējā izglītība 

Angļu valoda 

Matemātika Matemātiskā analīze, diferenciālvie-nādojumi un 

analītiskā ģeometrija 

Diskrētā matemātika 

Algebra 

Varbūtību teorija un matem. Statistika 

Skaitliskās metodes 

saskarsme un profesionālā ētika Saskarsme un profesionālā ētika 

lietojumprogrammatūras klasifikācija un 

pielietojums 

Lietotņu drošība 

programmēšanas valodas Datori un programmēšana 

Programmēšanas valodas 

Grafiskās lietotāju saskarnes 
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(Profesijas standartā tiešā veidā neatspoguļojas „fizika” un „elektronikas pamati”)  

 

Atbilstība otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības valsts standartam 

Programmas apjoms ir 160KP, kas atbilst 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmu prasībām. Programmas obligātās satura sastāvdaļas un to sadalījums 

atbilst bakalaura studiju programmas prasībām: 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura programmas 

obligātā satura sastāvdaļas 

Programma “Programmēšanas inženieris” 

 

KP 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu 

Angļu valoda 

Uzņēmējdarbības ekonomika un 

grāmatvedības pamati 

Saskarsme un profesionālā ētika 

Darba aizsardzība un ergonomika 

Standartizācija un patentēšana 

Vadīšanas pamati 

Projektu vadība 

Civilā aizsardzība 

8 

2 

 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

 

 

 

20 

Nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti; 

Matemātiskā analīze, diferenciālvie-

nādojumi un analītiskā ģeometrija I, II 

Fizika I, II 

Diskrētā matemātika 

Elektronikas pamati 

Algebra 

Algoritmi un datu struktūras I,II 

Varbūtību teorija un matem. statistika 

10 

 

5 

6 

2 

4 

6 

3 

 

 

36 

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 

kredītpunktu 

Algoritmu teorija 

Datori un programmēšana I,II 

Datoru arhitektūra 

Datoru tīkli 

Datu bāzes 

Grafiskās lietotāju saskarnes 

Ievads aplikāciju programmēšanā 

IT tiesību zinību pamati un standarti 

1 

10 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

 

 

 

 

 

datu bāzu tehnoloģijas Datu bāzes 

programmatūras izstrādes tehnoloģijas Ievads aplikāciju programmēšanā 

objektorientētā programmēšana Objektorientētā programmēšana 

Sistēmu objektorientētā modelēšana 

datu struktūras un algoritmi Algoritmi un datu struktūras 

Algoritmu teorija 

interneta tehnoloģijas Mobilo aplikāciju izstrāde 

Tīmekļa satura vadības sistēmu izstrāde un 

izmantošana 

Lielo projektu izstrādes principi uz .NET pamata 

valsts valoda Iepriekšējā izglītība 
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Lietotņu drošība 

Mobilo aplikāciju izstrāde 

Objektorientētā programmēšana 

Operētājsistēmas 

Programmēšanas valodas 

Programminženierija I, II 

Sistēmu analīze 

Sistēmu objektorientētā modelēšana 

Skaitliskās metodes 

Studiju darbs I 

Studiju darbs II 

Studiju darbs III 

Studiju darbs IV 

Tīmekļa satura vadības sistēmu izstrāde un 

izmantošana 

2 

4 

2 

1 

2 

8 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

 

60 

Bakalaura programmas brīvās izvēles 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 

kredītpunkti 

MikroTik MTCNA   

Ētika, estētika 

Inženierzinātnisko pētījumu tehnoloģija 

Lielo projektu izstrādes principi uz .NET - 

pamata 

Mikroprocesori 

1 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

6 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 

kredītpunkti 

Ievadprakse 

Prakse 

Ražošanas prakse 

Pirmsdiploma prakse 

2 

6 

10 

8 

 

26 

 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

bakalaura darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrāde un 

aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 

12 kredītpunktu 

Diplomprojekts 12 12 

 

Studiju kursu izvēli un plānojumu nosaka 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas standarts 

“Programmēšanas inženieris”. Vairāk kā 30% no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiski. 

Kopumā var secināt, ka studiju programma atbilst LR MK noteikumiem Nr.481 par otrā 

līmeņa augstākās profesionālās izglītības valsts standartu attiecībā uz bakalauru programmām. 

 

2.1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Studiju programmas salīdzināšana ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un citās valstīs 

tika veikta pēc šādiem galvenajiem rādītājiem: studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds 

un kvalifikācija, programmas apjoms kredītpunktos, studiju maksa, profilējošo, specializācijas kursu 

un prakšu īpatsvars. Studiju programma tika salīdzināta ar: 

 Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura profesionālo studiju programmu „Datorsistēmas” 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2514; 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2514
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 Latvijas Lauksaimniecības universitātes bakalaura studiju programmu „Programmēšana” 

http://www.itf.llu.lv/?l=37; 

 Kauņas tehnoloģiskās universitātes (Lietuva) bakalaura programmu informātikā 

(http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&p_year=

2010&p_lang=EN ); 

 Oldenburgas Austrumfrīzijas/Vilhelmshāfena tehniskās augstskolas (Vācija) tehnoloģiju 

bakalaura studiju programmu „Tautsaimniecības informātika” (http://www.jade-

hs.de/apps/studiengang/index.php/index.php?id=69&einzel=1); 

Analizējot RA, RTU un LLU programmas, var secināt, ka programmas kopumā ir līdzīgas. 

Tika konstatēts, ka visu triju salīdzināmo studiju programmu saturs un struktūra atbilst MK 

noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un profesijas 

standartam.  

Rēzeknes Augstskola - RTU. Analizējot šīs programmas, var secināt, ka RTU studiju 

programma piedāvā plašākus specializācijas virzienus – nosacīti tos varētu iedalīt šādi: datu bāzes, 

datortīkli, informācijas sistēmas, savukārt RA studiju programma ir šaurāk specializēta – 

programmēšana un programminženierija, projektu dokumentēšanas aspekti. RTU programmēšanas 

inženieriem tiek piedāvāts plašs obligātās izvēles kursu klāsts.   

Rēzeknes Augstskola - LLU. Programmas ir ļoti līdzīgas, sakrīt pat lielākā daļa studiju kursu 

nosaukumu. LLU studiju programmā, līdzīgi kā RA, akcentētas tīmekļa tehnoloģijas un datortīkli.  

Citās Latvijas augstskolās arī tiek īstenotas ar informācijas tehnoloģijām saistītas studiju 

programmas. Izvērtēšanai tika izvēlētas Daugavpils Universitātes studiju programma „Informācijas 

tehnoloģijas”, Ventspils Augstskolas studiju programma „Datorzinātnes” un Vidzemes Augstskolas 

studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”. 

Visu apskatāmo programmu galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus 

tautsaimniecības vajadzībām. Profilējošo priekšmetu bloku funkcijas ir līdzīgas, ietverts patstāvīgais 

darbs. Gala rezultātā iegūts bakalaura grāds ar iespējām tālāk mācīties maģistrantūrā. 

 

Kopīgais un atšķirīgais salīdzināmajās studiju programmās 

Kopīgās iezīmes Atšķirīgās iezīmes 

Visu programmu galvenais mērķis: sagatavot 

augsti kvalificētus speciālistus tautsaimniecības 

vajadzībām. 

Ārvalstu programmas vairāk akadēmiskas, 

Latvijas – vairāk orientētas uz praktisko darbību. 

Profilējošo priekšmetu bloku funkcijas ir 

līdzīgas.  

Ārvalstu programmās dominē ekonomiskā 

sastāvdaļa. 

Ietverts patstāvīgais darbs.  

Gala mērķis- bakalaura darba izstrāde.  

Iespējas tālāk mācīties maģistrantūrā.  

 

Ņemot vērā IT nozares straujo attīstību Latvijā un Latgales reģionā, RA studiju programma 

„Programmēšanas inženieris” ir nepieciešama šādu apsvērumu dēļ: 

 moderna studiju infrastruktūra RA veicina studiju programmas kvalitatīvu realizāciju; 

 uzlabojoties ekonomiskajiem apstākļiem, Latgales reģionā pieaugs prakšu vietu skaits; 

 diplomprojektu tematika ir cieši saistīta ar Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona uzņēmumu 

vajadzību risināšanu; 

 studiju programmas realizācijā iesaistīti RA maģistri, no kuriem lielākā daļa studē 

doktorantūrā.  

http://www.itf.llu.lv/?l=37
http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&p_year=2010&p_lang=EN
http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&p_year=2010&p_lang=EN
http://www.jade-hs.de/apps/studiengang/index.php/index.php?id=69&einzel=1
http://www.jade-hs.de/apps/studiengang/index.php/index.php?id=69&einzel=1
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Rezumējot var teikt, ka RA studiju programmas „Programmēšanas inženieris” pievilcību 

potenciālo Latgales reģiona studējošo skatījumā nosaka šādi apstākļi: 

 vēsture. Studiju programmas realizācija sākās jau 1997.gadā, salīdzinājumam: ViA 

un LLU – 2001.gadā, VeA – 2002.gadā, DU – 2006.gadā; 

 pēctecības turpināšana. Liela daļa studiju programmas absolventu turpina mācības 

RA maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” un tālāk RA doktorantūrā (šobrīd 

4); 

 iespēja Latgales jaunatnei studēt tuvāk dzīves vietai. 

   

2.1.12. Informācija par studējošajiem: 

Studējošo skaits uz 01.10.2013:  

- kopā - 94 studenti. 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 28 studenti; 

- absolventu skaits kopā – 12 studenti. 

2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Studējošie tiek aptaujāti katra mācību semestra noslēgumā, pie tam tiek aptverti bakalaura un 

maģistra programmu visu kursu studējošie gan pilna, gan arī nepilna laika studijās. Aptaujas 

jautājumu loks ir pietiekami plašs un daudzveidīgs: tiek noskaidrots studējošo viedoklis par 

aktuālajiem studiju kursiem – to svarīgumu un pasniegšanas kvalitāti, jautājumi skar studiju procesa 

plānošanu un informācijas pieejamību, arī izvēles kursu piedāvājumu, nodrošinājumu ar mācību 

literatūru un elektroniskajiem resursiem, patstāvīgajam darbam veltītā laika patēriņu.  

Studiju process aptaujātos (23) studējošos kopumā apmierina (anketēšanas rezultāti doti 4. 

pielikumā).  

Aptaujātie jautājumā par studiju kursu svarīgumu uzsver, ka tieši speciālie profesionālie studiju 

kursi ir vissvarīgākie programmētāja pienākumu veikšanā.  

Apmierinātība ar studiju programmas izvēli 
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Diezgan daudz ir ar nodarbību grafiku neapmierināto. Analīze rāda, ka neapmierinātie ar 

nodarbību grafiku ir no jaunākajiem kursiem. 

Praktiski visi aptaujātie studenti mācību procesā izmato elektroniskos resursus un studiju procesa 

nodrošinājums ar mācību literatūru, elektroniskajiem resursiem - pietiekams. 
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2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Tika lūgti atbildēt uz aptaujas anketas jautājumiem 12 studiju programmas absolventi. 

 

Faktoru ietekme uz studijām RA: 

 

 
Studiju programmas novērtējums kopumā un studiju kursu kvalitāte: 

 

 
 

Materiāli tehniskais nodrošinājums absolventus apmierināja pilnīgi. 

Lielākā daļa absolventu apgalvo, ka ieguva prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, 

kas būtu nepieciešama turpmākajam pētnieciskajam darbam. 

Iegūtais diploms 50% gadījumu palīdzēja atrast darbu tieši specialitātē.  

 

Papildus analizējot iesniegtās absolventu anketas, ir norādīts, ka visi studiju beidzēji strādā valsts 

iestādēs. Kā darba vietas tiek uzrādīts: "Rēzeknes Augstskola"," "SIA SIVA".  

Izanalizējot absolventu aptaujas anketas redzams, ka atsauksmes par RA iegūto izglītību ir 

vērtētas pozitīvi un iegūto zināšanu līmenis ir pietiekošs pienākumu veikšanai darba vietās. Pozitīvi 

absolventi atsaucas uz to, ka kursu programma ir bijusi daudzveidīga un iegūtās zināšanas noder 

daudzās jomās.  
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2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju procesa 

pilnveidošanas pasākumos. 

Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses 

(„RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, 

katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu 

pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā 

šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu 

apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās 

kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RA mājas lapā un ir pieejama RA 

personālam un studējošajiem. 

Notiek studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes izglītības 

iestādēm- informācijas dienas, skolēnu klašu vizītes uz fakultāti un laboratorijā gada laikā, Ēnu 

dienas, fakultātes Inženieru dienas, no 2008. g. – arī Zinātnieku nakts, kuros iesaistās studējošie. 
2014.gada Inženieru dienas notika kā straptautiskās, aktivitātēs tika iesasitīti ar Rēzeknes pilsētas 

skolēni. 
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II.2. PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMA „DATORSISTĒMAS” 

Studiju programmas kods 46481. Studiju programmas raksturojumu sagatavoja studiju 

programmu direktors prof., Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts. 

 

2.2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Studiju programma īsteno pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību 

(bakalaura studijas – maģistrantūras studijas – doktorantūras studijas), un mūžizglītības principu – 

dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Programma pilnībā atbilst RA stratēģiskajiem mērķiem, kuri definēti Rēzeknes Augstskolas 

darbības un attīstības stratēģijā 2009. - 2015.gadam.  

 piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu 

radošus, aktīvus profesionālus speciālistus reģionā, valsts un starptautiskajam darba tirgum; 

 attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot 

tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai; 

 uzlabot dzīves kvalitāti Latgales reģionā, RA akadēmisko personālu, studējošos 

iesaistot Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē. 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm RA” tiek veikta RA studiju 

programmu sistēmas un kvalitātes pilnveidošana, ievērojot Latvijas tautsaimniecības, izglītības un 

zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu jauno speciālistu sagatavošanu. 

Profesionālā maģistra studijas ir padziļinātu profesionālo zināšanu iegūšana, radošas 

profesionālās darbības iemaņu un prasmju attīstīšana, kas balstās uz jaunākajiem zinātniskajiem 

sasniegumiem. 

Studiju programmas m ē r ķ i s  ir sniegt profesionālā maģistra kvalifikācijai atbilstošu 

padziļinātu izglītību datorzinātnē, ekonomikā un vadības zinātnē, kas nodrošina iespēju pildīt 

sistēmanalītiķa pienākumus programmētāju organizācijās vai individuāli – izstrādāt prasības 

informācijas sistēmai un piedalīties tās veidošanā, vadīt informācijas sistēmu izstrādes projektus, 

veikt pētījumus un izstrādāt jaunas tehnoloģijas informācijas sistēmu jomā, pildīt skolu pedagogu un 

augstskolu docētāju pienākumus, kā arī turpināt izglītību doktora grāda iegūšanai. Studiju 

programmas mērķis ir orientēts uz speciālista attīstību un saskan ar RA stratēģiju.  

Studiju programmas īpašais mērķis ir palielināt profesionālo maģistru datorzinātnēs skaitu 

Latgalē un Latvijā kopumā. 

Studiju programma balstās uz akreditēto 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmu “Programmēšanas inženieris”, kas tiek realizēta Rēzeknes Augstskolā 

kopš 1997.gada. 

Studiju programmas u z d e v u m i : 

1) nodrošināt iespēju apgūt maģistra līmenim atbilstošus studiju kursus nozares teorijā un 

praksē; 

2) iegūt pētnieciskās, jaunrades, projektēšanas un vadības iemaņas atbilstošo studiju kursu 

ietvaros; 

3) dot 5.līmeņa profesijas “Sistēmanalītiķis” standartam atbilstošu profesionālo izglītību; 

4) nodrošināt iespēju apgūt un papildināt profesionālās darba iemaņas studiju programmas 

ietvaros organizētajā praksē. 
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2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
P l ā n o t a i s  r e z u l t ā t s : profesionālo datorzinātņu maģistra grādu ieguvušie speciālisti, kas 

ir sekmīgi apguvuši studiju programmu atbilstoši MK noteikumiem un RA nolikumiem un 

sagatavoti praktisku un zinātnisku uzdevumu veikšanai. 

Studiju programmas saturs, tās organizācija un realizācijas gaita, nodrošinājums ar 

akadēmisko personālu un materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot studiju programmas izvirzīto mērķi, 

izpildīt uzdevumus un sasniegt plānotos rezultātus. 

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim un 

profesijas standarta „Sistēmanalītiķis” prasībām. 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Atbilstība EKI 7.līmenim: 
Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās 

zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu 

radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Atbilstība profesijas standartam - zina un prot: 

• Strādāt ar tehnisko dokumentāciju; standartiem  

• Veidot un lietot shēmas un diagrammas  

• Lietot sistēmanalīzes metodiku  

• Izvēlēties sistēmanalīzes metodiku  

• Lietot sistēmanalīzes atbalsta rīkus  

• Lietot resursu novērtēšanas metodes  

• Sagatavot tehniskos aprakstus  

• Lietot teksta un grafiskos redaktorus, prezentācijas programmas un izklājlapas 

 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Atbilstība EKI 7.līmenim: 

Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku 

vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. 

Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla 

grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē 

vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos 

un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 

 Atbilstība profesijas standartam: 
• Prasme komunicēt  

• Strādāt komandā (grupā)  

• Veikt darbu patstāvīgi  

• Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes  

• Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus  

• Sagatavot prezentācijas materiālus un pasākumus un vadīt tos  

• Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli  

• Noformēt lietišķos dokumentus  

• Intervēt pasūtītājus un lietotājus, izmantojot intervēšanas metodiku.  

• Ievērot profesionālās ētikas principus  

• Ievērot darba higiēnas un drošības prasības  



 

75 

 

• Spēt sazināties angļu valodā   

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)  
Atbilstība EKI 7.līmenim: 

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, 

pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. 

Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai 

profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai 

profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

Atbilstība profesijas standartam - ir kompetents: 

• Lietot IT nozares standartus  

• Lietot IT terminoloģiju angļu un latviešu valodā  

• Lietot operētājsistēmas  

• Lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas  

• Piedalīties projektu vadīšanā 

 

Studiju rezultātā maģistri var strādāt praktiski jebkurā uzņēmumā vai organizācijā, kuras veic 

programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu. Absolventi ir spējīgi dibināt savu uzņēmumu un 

var studēt doktorantūrā. Nākotnē, attīstot Latvijā ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, ieviešot 

ražošanā un pakalpojumu sfērā jaunākās tehnoloģijas, pieprasījums pēc šiem speciālistiem 

palielināsies vēl vairāk. Latgales reģionā patlaban ir nosacīti stabils, datortehnoloģiju tirgus 

segments ar tendenci uz izaugsmi. 

Arī Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOPP)  prognozē, ka jaunas darba 

vietas tuvākajā laikā varētu rasties informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomās. 

 

2.2.3. Studiju programmas plāns 

 

(saīsinājumu apzīmējumi: E – eksāmens, Ie – ieskaite, D Ie – diferencētā ieskaite, MD – maģistra 

darbs, KP- kredītpunkti, ECTS – ECTS kredītpunkti). 

1.semestris 

Nr. Studiju kurss KP St. 
Kontaktstundas 

(lekc.+prakt.d) 

Pārb. 

forma 
ECTS 

O b l i gā t ā  d a ļ a  (A )  

1. DatZ6001:  Prasību inženierija 2 80 16=8+8 E 3 

2. DatZ6002:  Objektorientētā 

programmēšana un integrētā 

izstrādes vide 

4 160 32=16+16 

 

E 6 

3. DatZ6004: Biznesa sistēmu 

analīze 

2 80 16=8+8 Ie 3 

4. DatZ6007: Operāciju vadība 2 80 16=8+8 Ie 3 

5. DatZ6008: Informācijas 

tehnoloģiju standarti 

2 80 16=8+8 E 3 

6. DatZ6009: Inženierzinātņu 2 80 16=8+8 Ie 3 
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pētījumu metodoloģija 

7. Psih6020: Profesionālā un 

organizāciju psiholoģija 

2 80 16=8+8 Ie 3 

9. VadZ6027: Inovāciju vadība 2 80 16=8+8 E 3 

O b l i gā t ā s  i zv ē l es  da ļ a  ( B)  -  2 kr.p. 

10. VadZ6026: Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā vadīšana 

2 80 16=8+8 E 3 

 Kopā 20 800   30 

2.semestris 

Nr. Studiju kurss KP St. 
Kontaktstundas 

(lekc.+prakt.d) 

Pārb. 

forma 
ECTS 

O b l i gā t ā  d a ļ a  (A )  

1. DatZ6019: 

Programminženierija 

3 120 24=12+12
 

E 4,5 

2. DatZ6011:  Datu aizsardzība 2 80 16=8+8 E 3 

3. DatZ6012: Projektu vadība 2 80 16=8+8 Ie 3 

4. Peda6111: Inovācijas 

augstskolu pedagoģijā 

2 80 16=8+8 Ie 3 

5. VadZ6028: Lemšana riska 

apstākļos 

2 80 16=8+8 D Ie 3 

6. DatZ6014: Prakse 6 240 6. ned. D Ie 9 

O b l i gā t ā s  i zv ē l es  da ļ a  ( B)  -  3  kr.p. 

7. DatZ6018: Diskrētu notikumu 

sistēmu imitācijas modelēšana 

3 120 24=12+12 E 4,5 

 Kopā 20 800   30 

 

3.semestris (studējošajiem, kuriem studiju ilgums ir 3 semestri) 

Nr. Studiju kurss KP St. 
Kontaktstundas 

(lekc.+prakt.d) 

Pārb. 

forma 
ECTS 

1. DatZ7009: Maģistra darbs 20 800 0 MD 30 

 Kopā 20 800   30 

 

3.semestris (studējošajiem, kuriem studiju ilgums ir 4 semestri) 

Nr. Studiju kurss KP St. 
Kontaktstundas 

(lekc.+prakt.d) 

Pārb. 

forma 
ECTS 
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1. DatZ: Prakse 20 800 0 IeD 30 

 Kopā 20 800   30 

 

4.semestris (studējošajiem, kuriem studiju ilgums ir 4 semestri) 

Nr. Studiju kurss KP St. 
Kontaktstundas 

(lekc.+prakt.d) 

Pārb. 

forma 
ECTS 

1. DatZ7009: Maģistra darbs 20 800 0 MD  

 Kopā 20 800    

 

2.2.4. Studiju kursu apraksti 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Datorzinātņu un matemātikas katedrā un pieejami 

LAIS sistēmā. Studiju programmas raksturojuma sadaļā tiek sniegti studiju kursu apraksta izraksti. 
(saīsinājumu apzīmējumi: E – eksāmens, Ie – ieskaite, D Ie – diferencētā ieskaite, MD – maģistra 

darbs, ECTS – ECTS kredītpunkti). 

Studiju kurss 
ECTS Daļa Pārb. 

forma 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

(zināšanas, prasmes, kompetences) 

DatZ6001:  Prasību 

inženierija 

3 A E Pārzina prasību inženierijas procesu;  

 

Pārzina galvenās IT projektu izstrādes 

metodoloģijas;  

 

Prot veikt programmatūras prasību 

specifikācijas izstrādi. 

DatZ6002:  

Objektorientētā 

programmēšana un 

integrētā izstrādes 

vide 

6 A E Parāda padziļinātas zināšanas izstrādes 

vides izmantošanā  

Pārzina un izprot OOP principus 

 

Pārzina .NET tehnoloģiju iespējas 

Spēj realizēt dažādu tipu aplikācijas 

izstrādes vidē 

 

Pielieto izstrādes vidi Visual Studio 

praktisku risinājumu izstrādei 

Izmanto kriptogrāfijas paņēmienu 

pielietošanu .NET programmās 

DatZ6004: Biznesa 

sistēmu analīze 

3 A Ie Zināšanas sistēmu analīzē un sistēmu 

modelēšanā, to praktiska pielietošana.  

 

Zināšanas simulācijas pielietošanā 

sistēmu analīzes uzdevumu veikšanai.  

 

Iemaņas interviju plānošanā, sistēmu 

modeļu izveidošanā, pielietojot UML 
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modelēšanas valodu. 

DatZ6007: Operāciju 

vadība 

3 A Ie Spēj orientēties reālās  situācijās, kur ir 

iespējams pielietot optimizācijas metodes, 

Spēj formulēt uzdevumus ar mērķi 

formālā veidā pielietot dažādas 

optimizācijas metodes 

 

Prot risināt praktiskus optimizācijas 

uzdevumus 

 

Spēj interpretēt iegūtos rezultātus 

DatZ6008: 

Informācijas 

tehnoloģiju standarti 

3 A E Raksturo IT nozares standartu sistēmu; 

Raksturo pasaulē populārākos 

programminženierijas standartus, prot tos 

praktiski pielietot  

 

Raksturo IT jomā pielietojamos kvalitātes 

vadības standartus, prot tos praktiski 

pielietot 

 

Raksturo programmatūras dzīves cikla 

visu posmu standartus, prot tos praktiski 

pielietot  

DatZ6009: 

Inženierzinātņu 

pētījumu 

metodoloģija 

3 A Ie Pārzina inženierpētījumu būtību un 

teorētisko bāzi, iegūst zināšanas par 

pētījumu metodēm un paņēmieniem. 

 

Prot izmantot apgūtos teorētiskos pamatus 

un priekšstatus konkrētu pētījumu plānu 

izstrādāšanā, metodiku izvēlē, plānot  

eksperimentus. 

 

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju inženiertehnisko pētījumu 

organizēšanas  jomā, kritiski izvērtēt 

pētījumu rezultātu, organizēt pētījumus 

zinātniskajās laboratorijā. 

Psih6020: 

Profesionālā un 

organizāciju 

psiholoģija 

3 A Ie Pārzina sociāli psiholoģiskos procesus 

birokrātiskā, atvērtā, haotiskā, sinhronā un 

tīmekļveida  tipa organizācijās. 

 

Prot pielietot psiholoģiskās ietekmēšanas 

tiešās un netiešās metodes organizācijas 

līmenī.   

 

Spēj izveidot organizācijas psiholoģiskās 

pārvaldīšanas   modeli, atbilstoši savām 

personības pamatiezīmēm.  
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VadZ6027: Inovāciju 

vadība 

3 A E Parāda inovācijām raksturīgās augsti 

specializētas zināšanas ,kuras ir pamats 

oriģinālai domāšanai;  

parāda kritisku izpratni par jautājumiem 

saistībā ar zināšanu problēmām konkrētā 

jomā un uz dažādu jomu robežas un šo 

zināšanu kritisku izmantošanu noteiktā 

uzņēmējdarbības vadības zinātnes 

apakšnozarē;  

 

Pēta inovatīvos vadības procesus; novērtē 

attīstības tendences, parāda specializētas 

problēmu risināšanas prasmes, kas 

nepieciešamas pētījumiem un/vai 

inovācijai, lai radītu jaunas zināšanas un 

procedūras, un lai integrētu zināšanas no 

dažādām jomām;  

Vada un pārveido sarežģītus un 

neprognozējamus darbības apstākļus, kas 

prasa jaunas stratēģiskas pieejas;  

uzņemas atbildību par ieguldījumu 

profesionālajās zināšanās un praksē un/vai 

par grupu stratēģisko rezultātu 

pārskatīšanu, argumentēti diskutē par tiem 

gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

VadZ6026: 

Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā vadīšana 

3 B E Parāda uzņēmējdarbības stratēģiskās 

vadīšanas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni  

izvērtē uzņēmējdarbības vadības ietekmi 

uz vidi un sabiedrību 

pēta uzņēmējdarbības vadīšanas procesus  

 

Prot patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju, kas skar uzņēmējdarbības 

vadīšanu, un to izmantot  

prot pieņemt lēmumus un risināt 

uzņēmējdarbības vadīšanas problēmas 

attiecīgajā jomā  

parāda izpratni par vadītāja profesionālo 

ētiku   

 

Parāda zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā 

formulē un analītiski apraksta 

informāciju, problēmas un risinājumus 

uzņēmējdarbības vadīšanas jomā   

DatZ6019: 4,5 A E Zināšanas un prasmes kā organizēt 



 

80 

 

Programminženierija programmatūras izstrādi atbilstoši 

industrijas kvalitātes standartiem;  

 

Zināšanas un prasmes par visos 

programmatūras izstrādes etapos 

veicamajiem darbiem;  

 

Zināšanas par programmatūras izstrādes 

taktisko un stratēģisko plānošanu. 

Praktiskas iemaņas programmatūras 

izstrādes plānošanā, programmatūras 

prasību specificēšanā, projektēšanā, 

kodēšanā un testēšanā. 

DatZ6011:  Datu 

aizsardzība 

3 A E Izprot informācijas sistēmu aizsardzības 

nodrošināšanas principus; 

Pārzina datu aizsardzības metožu un to 

matemātisko pamatus 

 

Orientējas mūsdienu datu aizsardzības 

metodēs un paņēmienos 

 

Spēj izvēlēties un analizēt datu 

aizsardzības rīkus 

Spēj izstrādāt datu šifrēšanas aplikācijas 

DatZ6012: Projektu 

vadība 

3 A Ie Zināšanas un iemaņas projekta darbu 

organizēšanā, plānošanā;  

Zināšanas un iemaņas projekta resursu 

plānošanā;  

 

Zināšanas un praktiskās iemaņas projekta 

piedāvājumu dokumentācijas izstrādē;  

 

Zināšanas un iemaņas projekta kvalitātes 

pasākumu nodrošināšanā, darbietilpības 

prognozēšanā. 

Peda6111: Inovācijas 

augstskolu pedagoģijā 

3 A Ie Izprot pedagoģiskā procesa būtību 

augstskolā.  

 

Pārzina didaktikās likumsakarības 

pedagoģiskajā procesā.  

 

Orientējas mūsdienu pedagoģiskajās 

tehnoloģijās 

VadZ6028: Lemšana 

riska apstākļos 

3 A D Ie Pārzina lēmumu analīzes un pieņemšanas 

metodes un procedūras riska apstākļos. 
 

Spēj izmantot matemātiskās statistikas 

metodes sākotnējās informācijas 
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apstrādei. Spēj izmantot varbūtējās 

secināšanas metodes. 
 

Analizē praktiskus lēmumus riska 

apstākļos. Dod praktiskās rekomendācijas 

vadītājiem lēmumu analīzē un 

pieņemšanā. 

DatZ6018: Diskrētu 

notikumu sistēmu 

imitācijas modelēšana 

4,5 B E Spēj formulēt un izskaidrot sarežģītu 

sistēmu imitācijas modelēšanas 

tehnoloģiju  

 

Spēj izskaidrot un sniegt piemērus par 

sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanas 

tehnoloģijas pamatposmiem diskrētu 

notikumu sistēmu gadījumam  

 

Spēj praktiski realizēt sarežģītu sistēmu 

imitācijas modelēšanas tehnoloģiju 

diskrētu notikumu sistēmu gadījumam. 

DatZ6014: Prakse 9 A D Ie Prakses laikā maģistrants iegūst šādas 

iemaņas:  

 strādāt ar tehnisko dokumentāciju un 

standartiem; 

 izvēlēties un lietot sistēmanalīzes 

metodiku; 

 lietot sistēmanalīzes atbalsta rīkus; 

 spēj analizēt uzņēmuma esošās IS un 

sniegt priekšlikumus to uzlabošanai;  

 spēja apkopot un izanalizēt informāciju 

par organizācijas IS, specializētās 

programmatūras raksturojumu, IS 

uzturēšanas aktivitātes. 

DatZ7009: Maģistra 

darbs 

30  MD Maģistra darbs ir maģistranta patstāvīgi veikts 

zinātnisks vai praktisks pētījums, kurā tiek risināta 

ar Informācijas tehnoloģijām saistītas nozares 

aktuāla un konkrēta problēma, izstrādāta jauna 

metode noteiktu uzdevumu risināšanai, iegūtas 

jaunas zinātniskās atziņas, pārbaudīta izvirzītā 

hipotēze un izstrādāti pētījuma rezultātu 

teorētiskās un/vai praktiskās izmantošanas 

priekšlikumi.  

Maģistra darbs ir maģistranta patstāvīgi veiktā 

pētījuma rezultātu apkopojums, studijās iegūto 

zināšanu un prasmju noformējums atbilstoši 

maģistra darbam izvirzītajām prasībām. 

 

2.2.5. Studiju programmas organizācija 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Datorsistēmas” RA tika 

izveidota saskaņā ar RA attīstības stratēģiju 2003.-2010.gadam (apstiprināta RA Satversmes sapulcē 
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2003.gada 2.jūnijā), kas paredzēja ieviest RA profesionālā maģistra studiju programmu 

datorzinātnēs. Programmas izveide pilnībā atbilst stratēģijā formulētajai Rēzeknes Augstskolas 

misijai - attīstīt izglītību, kultūru, zinātni un uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā un līdz ar to visā 

Latvijā. Arī Bergenā 2005.gadā pieņemtā Eiropas Augstākās izglītības ministru komunikē nosaka, 

ka jāpaplašina piekļuve augstākajai izglītībai – „jārada studējošajiem atbilstoši apstākļi, lai tie varētu 

sekmīgi pabeigt studijas un tiem nerastos šķēršļi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes dēļ”. 

Studiju programma pilda RA attīstības mērķi – nodrošināt studējošajiem plašu akadēmisko 

un profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū un 

sagatavoti izglītības turpināšanai Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs. Piešķiramais maģistra grāds 

datorzinātnēs sniedz maģistrantiem iespēju pēc programmas apguves turpināt studijas doktorantūrā. 

Studiju programmas realizēšana īsteno RA attīstības pamatprincipu – pēctecības principu, 

nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību, un mūžizglītības principu – dodot iespēju sabiedrībai 

turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Programma izveidota, balstoties uz 5. kvalifikācijas līmeņa profesijas „Sistēmanalītiķis” 

standarta prasībām, ir ievēroti galvenie studiju procesa principi, vērtējuma obligātuma princips, 

atbilstības princips, izmantotas zināšanu pārbaudes pamatformas – eksāmens un ieskaite. Iegūtā 

kvalifikācija „Sistēmanalītiķis” atbilst valsts profesiju klasifikatoram. 

Studējošie, kuri ir izpildījuši studiju programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši 

maģistra darbu, iegūst profesionālā maģistra grādu datorzinātnēs un sistēmanalītiķa kvalifikāciju. 

Ievērojot RA attīstības pamatprincipu – pieejamības principu, kas nosaka vienādas iespējas 

studēt neatkarīgi no dzīves vietas, studiju programma tiek realizēta divos veidos: pilna laika 

klātienes (1,5 vai 2 semestri) un nepilna laika neklātienes (2 vai 2,5 semestri) studijās, kas pēc sava 

satura, apjoma un iesaistītā akadēmiskā personāla ir identiskas, atšķirība tikai kursu un kredītpunktu 

sadalījumā pa semestriem. Studiju plāns tiek veidots ar mērķi nodrošināt iespēju strādājošiem 

studējošajiem iegūt viņiem nepieciešamo izglītību un tādēļ paredz nodarbības piektdienās vakaros un 

sestdienās. Šādā veidā tiek izslēgti darba kavējumi studiju dēļ, kuru novēršanā ir ieinteresēti gan 

strādājošie maģistranti, gan darba devēji. 

Studiju programmas „Datorsistēmas” saturu veido teorētiskās studijas, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi, studējošo patstāvīgais darbs (mājas darbi, referāti, darbs ar literatūru, 

interneta materiāliem un zinātniskie pētījumi, maģistra darbs).  Praktiskās pieredzes iegūšanai un 

prasmju izveidošanai ir paredzēta prakse - 9 ECTS (3 semestru studijās)/prakse uzņēmumā 30 ECTS 

(4 semestru studijās). 

 Prakses organizēšana balstās uz RA „Nolikumu par praksēm”. Prakses ir saistītas un 

saturiski atbilst teorētiskai daļai, prakšu programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. 

Prakses vieta tiek izvēlēta atbilstoši studējošo maģistra darba tēmai. Ar uzņēmumiem un 

organizācijām ir noslēgti ilglaicīgi prakšu līgumi. Prakses materiāli tiek izsniegti studējošajiem, 

prakšu vadītāji dod individuālos uzdevumus prakses programmas mērķu realizēšanai, sniedz 

konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli. Prakse tiek publiski aizstāvēta.  

Prakses saistītas ar studiju programmas teorētisko daļu. Kontaktstundas studiju programmā 

sastāda aptuveni 50% no teorētisko studiju apjoma. Kontaktstundas realizē lekciju, praktisko darbu 

un konsultāciju veidā. Lekcijas un semināri ir vērsti uz studējošo mācīšanu, savukārt laboratorijas un 

praktiskie darbi - uz mācīšanos. Lekciju un praktisko darbu attiecības nosaka kursa pasniedzējs, 

ievērojot, ka praktisko un laboratorijas darbu apjoms nav mazāks par 30% (ar rekomendāciju 

docētājam - aptuveni 50%) no kontaktstundu apjoma. 

Lai izvērtētu studija procesa efektivitāti, reizi semestrī tiek veikta visu kursu studējošo 

aptauja, atbilstoši RA Studiju daļas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem un anketu veidiem. 

Anketēšanas rezultāti tiek apstrādāti, analizēti katedras un domes sēdēs, atspoguļoti ikgadējos 

pašnovērtējuma ziņojumos. Atsevišķu jautājumu noskaidrošanai tiek veikta arī aptauja caur RA 
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mājas lapu. Notiek arī regulāras programmas un fakultātes vadības mutiskas pārrunas ar 

studējošajiem par studiju procesu un sadzīves jautājumiem augstskolā. 

Studijas notiek ievērojot demokrātisma principus – brīva abpusēja informācijas apmaiņa 

starp docētājiem un studējošajiem, to priekšlikumu par mācību priekšmetu saturu un vēlamiem 

papildinājumiem apspriešana. Akadēmiskajam personālam slodzē paredzētas 20 kontaktstundas 

semestrī individuālajām konsultācijām. Tiek veiktas studējošo aptaujas, to rezultāti tiek apspriesti un 

analizēti katedras sēdēs. Tā kā lielākā daļa docētāju augstskolā strādā pamatdarbā, studējošajiem 

individuālas konsultācijas ir pieejamas visu laiku. Saziņā tiek izmantot arī e-pasts, Skype, Moodle. 

Studiju programma saskaņā ar RA nolikumu “Par akadēmiskajām un profesionālajām 

studijām un studiju programmām” sastāv no:  

1) kursiem, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 25,5 ECTS 

apjomā; 

2)  pētnieciskā darba, jaunrades darba un projektēšanas darba studiju kursiem 12 ECTS apjomā; 

3) pedagoģijas un psiholoģijas kursiem  6 ECTS apjomā; 

4) izvēles kursiem 7,5 ECTS  apjomā; 

5) prakses ārpus RA 9 ECTS (3 semestru studijās)/prakse uzņēmumā 30 ECTS (4 semestru 

studijās); 

6) maģistra darba 30 ECTS apjomā. 

Trešajā semestrī papildus specializācijas priekšmetu apgūšanai tiek plānota 6 nedēļu ilga 

profesionālā prakse. Prakses mērķis ir nostiprināt un pilnveidot maģistranta zināšanas, pilnveidot 

viņa profesionālo prasmi atbilstoši sistēmanalītiķa profesijas prasībām un/vai dot iespēju plānot un 

veikt zinātniskās pētniecības darbu. Studijas maģistra studiju programmā noslēdzas ar maģistra 

darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Maģistra darbam jāatbilst maģistra darba izstrādāšanas 

metodiskajiem norādījumiem. Maģistra darbs ir patstāvīgs, eksperimentāls aktuāla temata pētījums, 

kurā maģistrants demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Maģistra darba 

autors patstāvīgi apkopo un analizē teorētiskos atzinumus, praktiskās problēmas par pētāmo 

jautājumu, formulē un pamato savu viedokli, radoši analizē un iesaka iespējamos problēmu 

risinājumu variantus pētāmajā nozarē.  

Lekciju kursu, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba apraksti, kuri 

ietver gan studiju rezultātus attiecīgajā kursā, gan to pārbaudes formas, iekļauti izvērstās studiju 

priekšmetu programmās un kalendārajos plānos, kas pieejami Moodle vidē. 

Studiju programmā izstrādāta sava didaktiskā koncepcija, kas aptver  profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības un to sasniegšanas veidus. Studiju programmas 

didaktisko koncepciju atklāj studiju programmas satura un realizācijas apraksts, kas tiek apspriests 

katedras sēdēs, fakultātes domes sēdēs. Tās izstrādē un novērtēšanā piedalās studējošie un darba 

devēji, kuru viedoklis tie ņemts vērā, precizējot didaktiskās koncepcijas iespējamos risinājumus. 

Katru gadu studiju programmas didaktiskā koncepcija tiek izvērtēta pašnovērtējuma ziņojumā, kura 

galvenie uzdevumi ir: iezīmēt studiju programmas  attīstības iespējas nākošam studiju gadam, 

pilnveidot studiju kvalitāti.   

Programmas iekšējās kvalitātes darbība balstās uz studiju kvalitātes novērtēšanas un 

kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā, kura apstiprināta ar RA Senāta lēmumu. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta, iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju studējošajiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

atbalstot studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. 

Studijas notiek saskaņā ar nodarbību grafiku, kas izveidots pēc fakultātes Domē 

apstiprinātiem studiju plāniem. Nodarbību grafiki publicēti augstskolas mājas lapā.  
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Katru gadu notiek studiju programmas izvērtēšana, tiek sastādīts ikgadējais pašnovērtēšanas 

ziņojums, līdz ar to tiek analizētas programmas stiprās un vājās puses un attiecīgi koriģēta studiju 

programma. 

Ar studējošajiem tiek veikts patstāvīgs darbs katedrās, dekanātos. Studējošo studiju rezultāti 

tiek analizēti pēc katra studiju kursa, pēc katra studiju gada, noslēdzot studijas. Fakultātes Domes 

sēdēs tiek analizēti saraksti ar studiju rezultātiem. Ar problēmstudējošajiem un studiju parādniekiem 

aktīvi strādā programmas direktors un katedras vadītājs. Studiju programmas kvalitatīvā 

nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti katedras sēdēs. Iekšējās pašnovērtēšanas 

procesā svarīga loma tiek ierādīta studējošo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa 

īstenošanas jautājumiem. Regulārajās studējošo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, 

docētāju darba kvalitāti, studējošie pauž savu viedokli par studiju procesu un tā uzlabošanas 

iespējām. Studējošo izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot un uzlabojot savu 

darbu. Savu rezumējumu par studējošo studiju rezultātiem sniedz gala pārbaudījumu komisijas 

priekšsēdētājs, darba devēji. 

2.2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

RA ir izstrādāta studējošo uzņemšanas stratēģija un taktika, ņemot vērā kvalitātes un 

pieejamības aspektus. Katra studiju gada sākumā uzņemšanas noteikumi tiek pārskatīti katedras sēdē 

un aktualizēti atbilstoši studiju virziena aktualitātēm, izskatīti fakultātes domes sēdē un Studiju 

padomes sēdē, apstiprināti RA Senātā, publicēti RA mājas lapā.  

 Uzņemšana studijām RA notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru kabineta 

noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, RA Satversmi un 

RA uzņemšanas noteikumiem, kas tiek publicēti augstskolas mājas lapā. 

 

Studiju programma: Profesionālā maģistra studiju programma “Datorsistēmas” 

Licences nr. un izsniegšanas datums: Nr.04048-59 22.06.2006 ( akreditēta līdz 18.06.2019). 

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības: Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds 

vai profesionālā augstākā izglītība (studiju  ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse 

vismaz 20 KP apjomā) datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā,  vai tai pielīdzināma iepriekšējā 

augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā 

bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās 

izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas. 

Diplomu konkurss: Jā. 

Uzņemšanas prasības: Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā 

Papildus punkti: 

1)    par publikācijām ar datorzinātni vai IT saistītu tematiku no 01.09.2008. (jāiesniedz publikāciju 

kopijas) – 0.5 punkti (par katru);  

2)  par dalību konferencēs ar referātu vai stenda ziņojumu datorzinātni vai IT saistītu tematiku no 

01.09.2009. (jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0.25 punkti (par katru). 

2.2.7. Studiju programmu praktiskā realizācija 

 

Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie 

darbi, kontroldarbi, grupu darbs, individuālās konsultācijas utt.), studējošo patstāvīgo darbu (darbs 

bibliotēkā un datorklasēs, izmantojot Internet tīklu un strādājot Moodle vidē, konsultējoties ar 

docētājiem Skype sistēmā utml.). Mācību materiāli e-studiju Moodle vidē katru gadu tiek papildināti 
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un tas ir nozīmīgs turpmākā darba virziens. Daudziem docētājiem ir arī savas vietnes, kur 

studējošajiem ir iespēja iegūt docētāju materiālus par konkrētā kursa tēmu. 

Studiju programmas realizācijā ļoti būtiska ir nozares profesionālo kursu apgūšana, kas tiek 

veikta mūsdienīgā Informācijas tehnoloģiju centrā (ITC), kas nodots ekspluatācijā 2007. gadā. 

Mācību nolūkiem paredzētas trīs datorklases ar 70 datoriem un lekciju auditorija. Studējošajiem ir 

iespēja izmantot interneta pieslēgumu (ISP Latnet, ātrums 70 Mbit/sec), visi datori ir pieslēgti 

internetam. Ir pieejams arī bezvadu Internets. 

ITC rīcībā ir nepieciešamā datortehnika un programmatūra studiju kursu apgūšanai, 

praktisko darbu un studiju darbu izpildei. No 2006. gada RA Inženieru fakultāte piedalās 

programmā MSDN® Academic Alliance, kas piedāvā visaptverošu ekonomisko resursu bāzi, kura 

akadēmiskajām laboratorijām, mācību spēkiem un studējošajiem sniedz iespēju izmantot 

vismodernākās tehnoloģijas. Samaksājot gada abonēšanas maksu, Inženieru fakultāte iegūst piekļuvi 

pilnam Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saņem ikmēneša 

jauninājumus viena gada garumā. Īpašas programmas licences ļauj abonentiem instalēt 

programmatūru visos datoros apmācības un zinātniskos nolūkos.  Inženieru fakultātes studējošie, kas 

pieteikušies uz mācību kursiem, kurus piedāvā fakultāte, drīkst programmatūru lejupielādēt, lai 

instalētu to savos datoros un izmantotu studiju darbu vai personīgo projektu izstrādāšanā.  

Studiju programmas kursos vismaz viena trešā daļa laika ir veltīta praktiskajām nodarbībām 

un laboratorijas darbiem, kurus studējošie atzīst par efektīvākajām studiju formām. 

Nodarbībās tiek izmantotas mūsdienu prasībām atbilstošas datorprogrammas, kas pieejamas 

ITC datorklasēs. Pēc docētāju pieprasījuma notiek datorprogrammu klāsta paplašināšana. 

Studējošajiem no RA datoriem ir pieejamas zinātnisko rakstu pilntekstu datu bāzes, kas tiek 

izmantotas studiju darbu, referātu izstrādē, patstāvīgajā darbā. Visu studiju kursu kalendārie plāni ir 

ievietoti Moodle vidē. Kalendārajos plānos ir formulēti studiju rezultāti, mērķi, saturs, ieteicamā 

literatūra un patstāvīgā darba tēmas, tā pārbaudes formas un veidi.  

Studiju procesa sagaidāmie rezultāti ir skaidri definēti studiju kursu programmās, kur tiek 

dota sadale „studiju rezultāti” un „studiju rezultātu pārbaudes forma”. Studiju kursi, to apguves 

līmenis, rezultāti atbilst sistēmanalītiķa profesijas standarta prasībām. Prasmes, praktisko uzdevumu 

veidus, kuru risināšanu pieprasa profesijas standarts, studiju programma nodrošina.  

 Nozares profesionālajos kursos liela vērība tiek pievērsta dažādu problēmu risināšanai, kas 

rodas jaunu IT tehnoloģiju pielietošanu programminženierijā, biznesa sistēmu analīzē utt. 

 

Studiju nodrošinājums un vadība 

Studiju programmu vada direktors Dr. sc. ing. prof. P.Grabusts, tā funkcijas reglamentē RA 

„Nolikums par studiju programmas direktoru”. Studiju programmu izstrādes, īstenošanas un 

uzlabošanas principi un iesaistīto pušu atbildība noteikta „Nolikumā par akadēmiskajām un 

profesionālajām studijām un studiju programmām”. 

Studijas programmas direktors kopā ar katedras vadītāju veic studiju kursu nodrošināšanu ar 

docētājiem un ar studiju pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors 

plāno docētāju pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās fakultātes Domes sēdēs 

par programmas realizāciju un attīstību. Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas 

studiju plānos, studiju programmā, kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studējošie ir iesaistīti studiju programmu pašnovērtējuma darba grupā, tie darbojas domē, 

kur tiek izskatītas, analizētas studiju programmas, studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, 

plānojot studiju programmas attīstību. 

Akadēmiskie amati RA tiek ieņemti atbilstoši LR likumdošanai vēlēšanu kārtībā, ko nosaka 

RA nolikums „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā”, kurā noteikti docētāju 

kvalifikācijas un atbilstības amatam kritēriji. Galvenie no tiem ir izglītība un kvalifikācija, 
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akadēmiskie un zinātniskie grādi, praktiskā darba pieredze, kvalifikācijas paaugstināšana, zinātniski 

pētnieciskā darba rezultāti un metodiskās izstrādnes. Šie kritēriji ir arī noteicošie, veidojot docētāju 

atlases un attīstības politiku.  

Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas politika 

tiek realizēta, veicinot tā nepārtrauktu pilnveidošanu un tā ietver: pārrunas un konsultācijas katedru 

sēdēs un ikdienas darbā; studijas doktorantūrā, akadēmiskā personāla profesionālās meistarības 

pilnveides kursus, RA profesionālās pilnveidošanas kursus „Augstskolu didaktika”, akadēmiskā 

personāla veicināšanas pasākumus piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā, semināros, 

konferencēs, kursos. RA tiek veicināta zinātniski un lietišķās pētniecības darbība. 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju procesa 

pilnveidošanas pasākumos. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā 

piedalās arī studiju programmas studējošie, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. 

Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses 

(„RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, 

katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu 

pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā 

šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu 

apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās 

kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RA mājas lapā un ir   ir pieejama RA 

personālam un studējošajiem. 

 

Akadēmiskā personāla un studējošo darbības rezultāti 

Studiju programmas „Datorsistēmas” realizāciju nodrošina Inženieru fakultātes Datorzinātņu 

un matemātikas katedra sadarbībā ar  Dabas un inženierzinātņu katedru, Ekonomikas un vadības 

fakultāti un Izglītības un dizaina fakultāti. Katedru personāls ir iesaistīts vairākos zinātniski-

pētnieciskos virzienos. 

Programmas izpildei ir piesaistīts kvalificēts docētāju sastāvs. Studiju kursus nodrošina 

docētāji ar doktora un maģistra grādu ar lielu praktiskā darba pieredzi programminženierijā, 

programmēšanā, ekonomikā un citās zinātņu jomās. 
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Studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ir nepieciešamās prasmes, lai savas zināšanas 

un pieredzi nodotu izglītojamajiem un saņemtu atgriezenisku informāciju no studējošajiem par savu 

darbu. Visiem docētājiem tiek dota iespēja papildināt savas zināšanas kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursos, augstskolu didaktikas kursos, studējot doktorantūrā, strādājot zinātnisko darbu un stažējoties 

ārzemēs apmaiņas projektu ietvaros. 

Studiju programmu realizē Datorzinātņu un matemātikas katedra Inženieru fakultātes 

sastāvā.  

Katedras akadēmiskais un zinātniskais profils: intelektuālās datu analīzes metodes un 

Informāciju tehnoloģiju praktiskie pielietojumi. 

Datorzinātņu un matemātikas katedra ir atbildīga par studiju programmas „Programmēšanas 

inženieris”, maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” kvalitatīvas realizācijas atbilstību 

Augstskolu likumam, RA Satversmei un attiecīgiem RA Senāta nolikumiem. Katedra ir iesaistīta arī 

doktora studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” realizēšanā un tās akadēmiskais 

personāls iesaistījies vairākos projektos.  

Katedrā strādā 4 ievēlētie akadēmiskajos amatos  darbinieki: 1 profesors, Dr.sc.ing, 1 asoc. 

prof., Dr.sc.ing., 1 docents, 1 lektors ( beidzis doktorantūras teorētisko kursu). 

Studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē vada 

docētāji, kuru zinātniskā specializācija atbilst dažādiem IT aspektiem: 

- viesprofesors Dr.habil.sc.ing. J.Merkurjevs specializējas diskrētu notikumu sistēmu 

imitācijas modelēšanas jomā; 

- profesors Dr.sc.ing. A.Teilāns vada biznesa sistēmu analīzes, programminženierijas, 

projektu vadības kursus, turklāt viņam ir liela praktiskā darba pieredze dažādu projektu izstrādē a/s 

„Exigen Services”;  

- asoc. profesors Dr.sc.ing. P.Grabusts vada  objekt-orientētās programmēšanas un datu 

aizsardzības kursus; 

- docents I.Meirāns, kuram ir liela praktiskā darba pieredze Rēzeknes Augstskolā un a/s 

„Exigen Services”, vada informācijas tehnoloģiju standartu kursu;  

- lektors Mg.sc.ing. Ē.Tipāns vada prasību inženierija kursu (strādā par IT nodaļas vadītāju 

Latvijas Centrālajā depozitārijā); 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinātnes studiju kursu 

īstenošanā ir iesaistījušies: profesors Dr.habil.geol. G.Noviks – veic inženierzinātņu pētījumus; 

profesore Dr.sc.ing. I.Silineviča – specializējas uzņēmējdarbības jomā; profesors Dr.sc.ing. O.Užga-

Rebrovs – nodarbojas ar risku analīzi un informācijas apstrādi nenoteiktības apstākļos. 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursus vada profesors Dr.paed. P.Vucenlazdāns – nodarbojas ar 

augstskolu pedagoģijas problēmu risināšanu; lektors Mg.paed. Ē. Kalvāns – specializējas 

profesionālajā un organizāciju psiholoģijā. 

P. Grabusts 3. gadus bija LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Inženierzinātnes un 

datorzinātne” (līdz 2011.gada 19.maijam), piedalījās vairāku LZP projektu izvērtēšanā kā eksperts. 

A. Teilāns līdz 2011.gada 21.oktobrim bija LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Informācijas 

tehnoloģijas” (abiem ir atjaunots eksperta statuss). A.Teilāns no 2000.g.-2011.g. bija RTU 

Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padomes loceklis un no 1999.g.-2011.g. Imitācijas un 

modelēšanas biedrības Valdes loceklis. 

Prof. I.Silineviča patlaban ir LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Ekonomika”. 

Viesprofesors Dr.habil.sc.ing. J.Merkurjevs kopš 2004.g. ir Latvijas Zinātņu akadēmijas 

korespondētājloceklis, LZP eksperts Informācijas tehnoloģijā (kopš 2000.g.)  un Transportā un 

loģistikā (kopš 2003.g.) un virkne citu goda nosaukumu. 

Katedra un studējošie aktīvi izmanto mācību procesam un pētījumiem ITC datorklases.  
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Studiju procesa nodrošināšanai ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un 

vadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek 

kontrolēti; praktisko darbu, laboratorijas darbu un semināru darba īpatsvars ir atbilstošs studiju 

programmas mērķiem. 

Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs tiek veikts mācību procesā.  

Reizi divos gados, sākot no 1997.gada, Inženieru fakultāte organizē starptautisko zinātniski 

praktisko konferenci „Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kurā ir sekcija „Datorzinātne”. 2013.gada jūnijā 

notika jau devītā konference. Ekonomikas un vadības fakultāte reizi divos gados organizē zinātnisko 

konferenci “Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Izglītības un dizaina fakultāte 

katru gadu organizē starptautisko zinātnisko konferenci: „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”.  

Inženieru fakultātē ir izveidojusies tradīcija aprīļa mēnesī organizēt Inženieru dienas. To 

ietvaros notiek studējošo zinātniskā konference, Sporta svētki un Informācijas diena, kurās piedalās 

arī studiju programmā „Datorsistēmas” studējošie. 

Studējošie ar savām studiju pētniecisko darbu izstrādnēm piedalās zinātniskajās konferencēs, 

ko rīko gan RA, gan RA sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām. Maģistrants A.Larionovs 

piedalījās Vidzemes augstskolas studējošo zinātniskā konferencē, maģistranti S.Kodors un 

I.Zarembo ir publicējušies RTU zinātnisko rakstu krājumā un patlaban abi sekmīgi studē 

doktorantūrā. 

Datorzinātņu un matemātikas katedras studiju programmas īstenošanas akadēmiskais 

personāls pēdējo gadā laikā iesaistījies vairāku projektu realizācijā (sk. tabulā). (Pasvītrotie ir studiju 

programmā iesaistītie docētāji). 

 

Starptautiskie projekti, kuri tiek realizēti sadarbībā ar ārzemju partneriem 

Nosaukums  Darbības 

termiņš  

Iesaistītais personāls  

„Atbalsta programmu izveide un īstenošana 

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

atbalsta sistēmas izveidei” ESF projekts 

Vienošanās 

Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002 

2011. – 2013. P. Vucenlazdāns 

REGI 

LLP Grundtvig multilaterālais projekts 

„EDUSEN”  

01.11.2011. - 

31.10.2013. 

Proj. vad. I. Rimšāne, 

V. Ļubkina, S. Ušča, 

A. Kalvāns 

 

 Reģionālās nozīmes projekti 

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  

Atbalsts maģistra studiju 

programmu īstenošanai 

Rēzeknes Augstskolā 

2009.-2013. M. Kijaško, P.Grabusts 

Atjaunojamo energoresursu 

apguves  

iespēju analīze LR teritoriālajā 

jūrā un ekskluzīvajā 

ekonomiskajā zonā 

01.11.2010.-30.11.2013.  I.Meirāns, A.Teilāns 

Energosistēmu efektivitātes 

paaugstināšanas, izmešu 

attīrīšanas  

un klimata izmaiņu 

01.10.2010.-31.10.2013. A.Teilāns 
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samazināšanas 

hibrīdtehnoloģijas 

 

RA akadēmiskā personāla stažēšanās 

 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

1 Pēteris Grabusts University of Economy 

in Bydgoszcz (Wyższa 

Szkoła Gospodarki w 

Bydgoszczy - Poland) 

21.04.2014 – 27.04.2014 un  

12.05.2014 – 18.05.2014,  

2 Ivars Meirāns Vilniaus Kolegija, 

Lietuva 

21.05.2014.-23.05.2014. 

3 Artis Teilāns Estonian University of 

Life Sciences, Igaunija 

04.05.2014.-10.05.2014. 

 

Arī viesprofesors no RTU – Dr.habil.sc.ing. J.Merkurjevs aktīvi iesaistījies projektos. Tā, 

piemēram, prof. J.Merkurjevs no 2006.g. ir ņēmis dalību vismaz 14 dažādos projektos. 

Pētījumu rezultātus akadēmiskais personāls regulāri prezentē starptautiskajās konferencēs 

gan Latvijā, gan ārvalstīs (Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Vācijā, Krievijā, Anglijā u.c.), publicē 

rakstus zinātniskajos izdevumos. Zinātniskās publikācijas ir atspoguļotas akadēmiskā personāla 

zinātniskās un radošās biogrāfijās (sk. 1. pielikumu un 12. satura punktu). 

 

2.2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Studiju procesa kvalitātes kontroli reglamentē LR IZM rīkojums “Par vērtēšanu pēc 10 ballu 

skalas”, RA Senāta nolikums “Par eksāmeniem un ieskaitēm RA” un eksāmenu un ieskaišu sesiju 

norises reglaments, kā arī „Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA”, metodiskie ieteikumi 

„Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”. 

Studējošo novērtēšana izriet no studiju programmai un katram studiju kursam definētajiem 

studiju rezultātiem. Zināšanu novērtēšanas prasības un kritēriji ir formulēti katra studiju kursa 

programmā un kalendārajā plānā, kas tiek publiskots, uzsākot studiju kursu apguvi.  

Novērtēšanas pamatprincipus RA reglamentē „Studiju rezultātos balstītas studiju kvalitātes 

sistēma RA”, kur viena no nodaļām veltīta studiju rezultātu vērtēšanai. Tādējādi novērtēšanas 

kritēriji RA tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju rezultātiem, būtu pamatoti, pārbaudāmi un 

studējošajam pieejami, jau uzsākot studiju programmas apguvi. Valsts un gala pārbaudījumu 

formas ir vērstas uz attiecīgās zinātnes nozares teorijā balstītas profesionālo spēju apliecināšanas. 

Gala pārbaudījuma noteicošā daļa, uz kuras pamata tiek piešķirta sistēmanalītiķa kvalifikācija – ir 

maģistra darbs, balstīts uz reālo praktisko problēmu risināšanu, izstrādājot prasības informācijas 

sistēmai, veidojot prasību specifikāciju, analizējot biznesa sistēmas.  

 Būtisks vērtējuma elements ir studējošā studiju rezultātu vērtējums studiju kursa apguves 

laikā, kura kritēriji uzrādīti kalendārajā plānā. Tradicionāli starpvērtējums semestra laikā veido 

noteiktu daļu no studiju kursa gala vērtējuma. Tādējādi studējošie ir motivēti plānveidīgām studijām 

semestra laikā. Studējošo sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un 

summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam atgriezenisko 

informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu.  

 Studiju rezultāti programmā tiek vērtēti arī balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas 
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principu- iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus semestra 

laikā un sesijā. 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra diplomu saņem studiju programmas studējošie, 

kuri: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un 

praktiskajos kursos; 

 studiju laikā pierādījuši profesionālās prasmes un spējas praksē, iegūstot pozitīvu 

vērtējumu par to; 

 sekmīgi aizstāvējuši maģistra darbu. 

 

2.2.9. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju programmas „Datorsistēmas” realizācijas izmaksas tiek ņemtas no kopējā studiju virziena 

izmaksām. 2013./2014. st.g. studiju maksa ir pilna laika studijās – 900,- Ls / 1280,58 Eur, nepilna 

laika studijās - 810,- Ls / 1152,53 Eur. 

 

2.2.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā  

 

Atbilstība profesijas standartam 

Studiju programma ir izstrādāta, vadoties pēc 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas 

“Sistēmanalītiķis” standarta prasībām. Tālāk tiek apskatītas visas profesijas “Sistēmanalītiķis” 

standarta zināšanu un iemaņu grupas un noteikti studiju programmas kursi, kas nodrošina to 

apgūšanu. 

 

Pienākumi un uzdevumi Studiju programmas kursi 

Esošo biznesa sistēmu analīze Biznesa sistēmu analīze 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

Operāciju vadība 

Inovāciju vadība 
Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas 

modelēšana 

Sistēmu prasību specifikācijas izstrāde Prasību inženierija 

Biznesa sistēmu analīze 

Programminženierija 

Lemšana riska apstākļos 

Piedalīšanās sistēmas izstrādē Prasību inženierija 

Programminženierija 

Objektorientētā programmēšana un 

integrētā izstrādes vide 

Projektu vadība 

Lemšana riska apstākļos 
Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas 

modelēšana 

Darbu organizēšana Projektu vadība 

Inženierzinātņu pētījumu metodoloģija 
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Dokumentācijas veidošana Prasību inženierija 

Projektu vadība 

Pasūtītāju un lietotāju intervēšana Profesionālā un organizāciju psiholoģija 

Zināšanu un prasmju pilnveidošana Visi programmas kursi 

 

Prasmes Studiju programmas kursu 

Lietot IT nozares standartus Iepriekšējā izglītība 

Informācijas tehnoloģiju standarti 

Lietot IT terminoloģiju angļu un latviešu valodā Iepriekšējā izglītība un prakse 

Lietot operētājsistēmas Iepriekšējā izglītība un prakse 

Lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja 

lietojumprogrammas 

Iepriekšējā izglītība un prakse 

Strādāt ar tehnisko dokumentāciju; standartiem Iepriekšējā izglītība un prakse 

Informācijas tehnoloģiju standarti 

Veidot un lietot shēmas un diagrammas Iepriekšējā izglītība 

Prasību inženierija 

Programminženierija 

Biznesa sistēmu analīze 

Projektu vadība 

Objektorientētā programmēšana un 

integrētā izstrādes vide 
Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas 

modelēšana 

Lietot sistēmanalīzes metodiku Biznesa sistēmu analīze 

Izvēlēties sistēmanalīzes metodiku Biznesa sistēmu analīze 

Lietot sistēmanalīzes atbalsta rīkus Biznesa sistēmu analīze 
Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas 

modelēšana 

Lietot resursu novērtēšanas metodes Biznesa sistēmu analīze 

Operāciju vadība 

Projektu vadība 
Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas 

modelēšana 

Sagatavot tehniskos aprakstus Prasību inženierija 

Lietot teksta un grafiskos redaktorus, prezentācijas 

programmas un izklājlapas 

Iepriekšējā izglītība un prakse 

Prasme komunicēt Iepriekšējā izglītība un prakse 

Profesionālā un organizāciju psiholoģija 

Strādāt komandā Iepriekšējā izglītība un prakse 

Profesionālā un organizāciju psiholoģija 

Veikt darbu patstāvīgi Iepriekšējā izglītība un prakse 

Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes Iepriekšējā izglītība un prakse  

Projektu vadība 
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Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus Iepriekšējā izglītība un prakse 

Inženierzinātņu pētījumu metodoloģija 

Sagatavot prezentācijas materiālus un pasākumus un 

vadīt tos 

Iepriekšējā izglītība un prakse 

Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli Iepriekšējā izglītība un prakse 

Inovācijas augstskolu pedagoģijā 

Profesionālā un organizāciju psiholoģija 

Noformēt lietišķos dokumentus Iepriekšējā izglītība un prakse 

Intervēt pasūtītājus un lietotājus, izmantojot 

intervēšanas metodiku 

Profesionālā un organizāciju psiholoģija 

Ievērot profesionālās ētikas principus Iepriekšējā izglītība un prakse 

Profesionālā un organizāciju psiholoģija 

Ievērot darba higiēnas un drošības prasības Iepriekšējā izglītība un prakse 

Spēt sazināties angļu valodā Iepriekšējā izglītība un prakse  

 

Zināšanas Studiju programmas kursi 

Angļu valoda Iepriekšējā izglītība 

Matemātika Iepriekšējā izglītība 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati Iepriekšējā izglītība 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

Inovāciju vadība 

Saimniecisko procesu tehnoloģiskie pamati Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

Saskarsme un profesionālā ētika Iepriekšējā izglītība un prakse 

Profesionālā un organizāciju psiholoģija 

IS ekonomikas pamati Biznesa sistēmu analīze 

Operāciju vadība 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

Programmatūras projektu vadīšana Programminženierija 

Projektu vadība 

Tehniskā rakstīšana Iepriekšējā izglītība un prakse 

Intervēšanas metodika Profesionālā un organizāciju psiholoģija. 

Prasību inženierija Prasību inženierija 

Programminženierija 

Objektorientētā analīze un projektēšana Iepriekšējā izglītība un prakse 

Programminženierija 

Objektorientētā programmēšana un 

integrētā izstrādes vide 

Sistēmu arhitektūra un projektēšana Programminženierija 

Lemšana riska apstākļos 

Programmatūras inženierija Iepriekšējā izglītība un prakse  

Prasību inženierija 

Programminženierija 
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Lietotāju saskarne Iepriekšējā izglītība un prakse 

Programminženierija 

Informācijas aizsardzība, drošība Iepriekšējā izglītība un prakse 

Datu aizsardzība 

Programmēšanas pamati Iepriekšējā izglītība un prakse 

Datu struktūras un algoritmi Iepriekšējā izglītība un prakse 

E-bizness Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 

IT nozares tiesību pamati un standarti Iepriekšējā izglītība un prakse 

Informācijas tehnoloģiju standarti 

Darba tiesības, darba aizsardzība un darba drošība Iepriekšējā izglītība un prakse 

 

Studiju programmas sniegtais zināšanu un iemaņu apjoms atbilst profesiju standarta 

izvirzītajām zināšanu un iemaņu prasībām. 

Atbilstība otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības valsts standartam 

Programmas apjoms ir 60KP, kas atbilst profesionālā maģistra programmu prasībām. 

Programmas obligātās satura sastāvdaļas un to sadalījums atbilst profesionālā maģistra programmas 

prasībām: 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības maģistra programmas obligātā 

satura sastāvdaļas 

Programma “Datorsistēmas” 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 

un kuru apjoms ir vismaz 7KP 

1) Prasību inženierija (2KP) 

2) Programminženierija (3KP) 

3) Objektorientētā programmēšana un integrētā 

izstrādes vide (4KP) 

4) Biznesa sistēmu analīze (2KP) 

5) Operāciju vadība (2KP) 

6) Datu aizsardzība (2KP) 

7) Informācijas tehnoloģiju standarti (2KP) 

Kopā – 17KP 

Pētnieciskā darba, jaunrades un 

projektēšanas darba studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 5KP 

1) Projektu vadība (2KP) 

2) Inovāciju vadība (2KP) 

3) Inženierzinātņu pētījumu metodika (2KP) 

4) Lemšana riska apstākļos (2KP). 

Kopā – 8KP 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 2KP 

1) Inovācijas augstskolu pedagoģijā (2KP) 

2) Profesionālā un organizāciju psiholoģija (2KP) 

Kopā – 4KP 

Izvēles kursi, kuru apjoms ir 4KP 

 

1) Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana (2KP) 

2) Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšana  
(3KP) 

Kopā – 5KP 
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Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6KP Prakse (6KP) 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

maģistra darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) aizstāvēšana un kura 

apjoms ir vismaz 20KP 

Maģistra darbs (20KP) 

Kopā – 20KP 

 

 

Studiju kursu izvēli un plānojumu nosaka 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas standarts 

“Sistēmanalītiķis”. Vairāk kā 50% no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiski – praktisko 

nodarbību (ne mazāk kā 1/3 no nozares kursu kontaktstundu apjoma), prakse (6KP) un maģistra 

darba (20KP) veidā. 

Kopumā var secināt, ka studiju programma atbilst LR MK noteikumiem Nr.481 par otrā 

līmeņa augstākās profesionālās izglītības valsts standartu attiecībā uz maģistra programmām. 

 

2.2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Studiju programmas salīdzināšana ar līdzīgām studiju programmām lielākajās augstskolās 

Latvijā un citās valstīs tika veikta pēc šādiem galvenajiem rādītājiem: studiju programmas 

nosaukums, iegūstamais grāds un kvalifikācija, programmas apjoms kredītpunktos, studiju maksa, 

profilējošo, specializācijas kursu un prakšu īpatsvars.  

RA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Datorsistēmas” tika 

salīdzināta ar Rīgas Tehniskās universitātes maģistra profesionālo studiju programmu 

„Datorsistēmas” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes maģistra studiju programmu 

„Informācijas tehnoloģijas” (studiju virziens „Sistēmanalīze”), kā arī ar vairākām ārvalstu 

augstskolu līdzīgām studiju programmām: 

 Rīgas Tehniskās universitātes maģistra profesionālās studijas „Datorsistēmas” 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2515 

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes maģistra akadēmiskā programmu „Informācijas 

tehnoloģijas” http://www.itf.llu.lv/?l=37; 

 Šefīldas Universitātes (Lielbritānija) informācijas sistēmu (sistēmanalītiķu) maģistra studiju 

programma http://www.dcs.shef.ac.uk/intranet/teaching/public/courses/softeng.html 

 Dublinas Universitātes koledža (Īrija) informācijas sistēmu maģistra studiju programma 

http://www.dcs.shef.ac.uk/intranet/teaching/public/courses/softeng.html 

 

Augstskola 

Studiju 

ilgums 

 

klātiene/ 

neklātiene 

KP 

skaits 

Studiju programmas struktūra 

Obligātie studiju 

priekšmeti (A 

daļa) 

Obligātie izvēles 

priekšmeti (B 

daļa) 

Brīvā 

izvēle (C 

daļa) 

 

Prakse 

Valsts 

pārbaudījumi 

RTU 1,5 gadi 62 18 18 - 6 20 

LLU 2 gadi/ 

3 gadi 

80 34 20 6 Prakse 

ietilpst 

B daļā 

(4 KP) 

20 

RA 1,5 gadi/ 

2 gadi 

60 30 4 - 6 20 

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2515
http://www.itf.llu.lv/?l=37
http://www.dcs.shef.ac.uk/intranet/teaching/public/courses/softeng.html
http://www.dcs.shef.ac.uk/intranet/teaching/public/courses/softeng.html
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Analizējot RA, RTU un LLU programmas, var secināt, ka salīdzināmo studiju programmu 

saturs un struktūra atbilst LR izglītības un profesijas standartam. Visās programmās ir paredzēta 

prakse (RTU un RA – 9 ECTS apmērā, LLU – 6 ECTS apmērā) un maģistra darba izstrāde 30 ECTS 

apmērā. 

Lielākās atšķirības ir programmu kopējā apjomā, kas veidojas pēc studiju ilguma un variē no 90 

ECTS (1,5 gadi) RA, 93 ECTS (1,5 gadi) RTU līdz 120 ECTS (2 gadi) LLU. No kopējā apjoma ir 

atkarīgs kredītpunktu sadalījums studiju obligātajos kursos (LLU – 51 ECTS, RA – 60 ECTS, RTU 

– 27 ECTS), kā arī specializācijas un pārējos izvēles kursos ( LLU – 39 ECTS, RTU – 36 ECTS, 

RA – 6 ECTS). 

Rēzeknes Augstskola - RTU. Analizējot šīs programmas, var secināt, ka RTU studiju 

programma piedāvā plašākus specializācijas virzienus, savukārt RA studiju programma ir šaurāk 

specializēta – programminženierija, biznesa sistēmu analīze, prasību inženierija. RTU tiek piedāvāts 

bagātīgs specializējošo priekšmetu klāsts.   

Rēzeknes Augstskola - LLU. Programmas ir līdzīgas LLU speciālā kursa „Sistēmanalīze” 

ietvaros. LLU studiju programmā, tāpat kā RA, akcentēta programmatūras izstrādes un 

programminženierijas aspekti.  

Salīdzinot RA studiju programmu ar tipisku Eiropas augstskolu informācijas sistēmu 

maģistra studiju programmām, var secināt, ka RA programma pēc sniegto zināšanu apjoma ir tuva 

Rietumu standartiem, kaut arī tajā pietrūkst kursu, kuros ir apskatītas e-komercijas tehnoloģijas, 

informācijas sistēmu teorija, atbilstoša līmeņa kvantitatīvā analīze un citas tēmas. Atšķirības katrai 

augstskolai ir saskaņā ar to specializāciju. 

Citās Latvijas augstskolās arī tiek īstenotas ar informācijas tehnoloģijām saistītas maģistra 

studiju programmas: 

 Daugavpils Universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Datorzinātnes”. 

Iegūstamais grāds - dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs. Tiek piedāvāts „padziļināt 

zināšanas programmēšanā, formālajā specifikācijā, matemātiskajā modelēšanā, 

paplašināt zināšanas par datoru programmnodrošinājumu un aparātnodrošinājumu”, 

kas RA tiek realizēts jau bakalaura līmenī.  

 Vidzemes Augstskolas profesionālā maģistra studiju programma „Sociotehnisku 

sistēmu modelēšana”. Kā izvēles kursi tiek piedāvāta programmu inženierija, biznesa 

informācijas apstrādes vides un līdzekļi, kuri RA maģistra studiju programmā ir 

dominējošie. 

 Ventspils Augstskola, līdzīgi kā Daugavpils Universitāte, realizē dabaszinātņu 

maģistra studiju programmu „Datorzinātnes”. 

Ņemot vērā IT nozares potenciālo straujo attīstību Latvijā un Latgales reģionā, RA studiju 

programma „Datorsistēmas” ir nepieciešama šādu apsvērumu dēļ: 

 moderna studiju infrastruktūra RA veicina studiju programmas kvalitatīvu realizāciju; 

 uzlabojoties ekonomiskajiem apstākļiem, Latgales reģionā pieaugs prakšu vietu skaits; 

 maģistra darbu  tematika ir cieši saistīta ar Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona uzņēmumu 

vajadzību risināšanu; 

 studiju programmas realizācijā iesaistīti RA maģistri, no kuriem daļa studē doktorantūrā.  

RA studiju programmas „Datorsistēmas” pievilcību potenciālo Latgales reģiona studējošo 

skatījumā nosaka šādi apstākļi: 

 pēctecības turpināšana. Liela daļa studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 

absolventu turpina mācības RA maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” un tālāk 

RA doktorantūrā (šobrīd 4); 
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 iespēja Latgales jaunatnei studēt tuvāk dzīves vietai. 

 vienīgā reģionālā augstskola, kas piedāvā šādu studiju programmu. 

     

2.2.12. Informācija par studējošajiem: 

Studējošo skaits uz 01.10.2013: 

-  kopā – 24 maģistranti; 

-  pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits – 6; 

-  absolventu skaits  – 5. 

2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošos studiju process apmierina. Visi aptaujātie mācību procesā izmato elektroniskos resursus 

un studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru, elektroniskajiem resursiem - pietiekams. 

Aptaujātie jautājumā par studiju kursu svarīgumu uzsver, ka tieši speciālie profesionālie studiju 

kursi ir vissvarīgākie sistēmanalītiķa pienākumu veikšanā. Vienlaikus aptaujātie atzīst, ka 

izvēles kursu klāsts ir nepietiekošs. 

 

 

 

 

 

 

 

Apmierinātība ar studiju programmas izvēli 
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Aptaujātie arī uzskata, ka informācijas iegūšana par studiju procesu ir pietiekama. 

2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Tika lūgti atbildēt uz aptaujas anketas jautājumiem 5 studiju programmas absolventi. 

 

Faktoru ietekme studijām RA: 

 

 
 

 

Studiju programmas novērtējums kopumā: 
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Studiju kursu kvalitātes novērtējums: 

 

 
 

Materiāli tehniskais nodrošinājums absolventus apmierināja pilnīgi (20%) vai daļēji (80%). 

Lielākā daļa absolventu apgalvo, ka ieguva prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, 

kas būtu nepieciešama turpmākajam pētnieciskajam darbam. 

Iegūtais diploms 40% gadījumu palīdzēja atrast darbu tieši specialitātē, parējie strādā ar IT 

saistītās jomās. 

Papildus analizējot iesniegtās absolventu anketas, ir norādīts, ka visi studiju beidzēji strādā 

valsts iestādēs. Kā darba vietas tiek uzrādīts: "Rēzeknes Augstskola"," "SIA SIVA".  

Izanalizējot absolventu aptaujas anketas redzams, ka atsauksmes par RA iegūto izglītību ir 

vērtētas pozitīvi un iegūto zināšanu līmenis ir pietiekošs pienākumu veikšanai darba vietās. Pozitīvi 

absolventi atsaucas uz to, ka kursu programma ir bijusi daudzveidīga un iegūtās zināšanas noder 

daudzās jomās.  

2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 
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Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju procesa 

pilnveidošanas pasākumos. 

Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses 

(„RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, 

katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu 

pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā 

šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu 

apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās 

kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RA mājas lapā un ir pieejama RA 

personālam un studējošajiem. 

Notiek studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes 

izglītības iestādēm- informācijas dienas, skolēnu klašu vizītes uz fakultāti un laboratorijā gada laikā, 

Ēnu dienas, fakultātes Inženieru dienas, no 2008. g. – arī Zinātnieku nakts, kuros iesaistās 

studējošie. 
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II.3. AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „ELEKTRONISKĀS 

KOMERCIJAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS” 

Studiju programmas kods 45481.  Studiju programmas raksturojumu sagatavoja studiju 

programmas direktore Dr.oec., docente Sandra Ežmale 

 

2.3.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultātē realizējamās akadēmiskās maģistra studiju 

programmas “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” mērķis ir sagatavot 

konkurētspējīgus augstākā un vidējā līmeņa vadītājus elektroniskās komercijas informācijas 

sistēmās, sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai informācijas tehnoloģijas 

un elektroniskās komercijas jomā starptautiskajā telpā un dot ievirzi studijām doktorantūrā.  

Studiju programma īsteno pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību 

(bakalaura studijas – maģistrantūras studijas – doktorantūras studijas), un mūžizglītības principu – 

dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Patlaban Latvijā var iegūt 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību elektroniskās komercijas 

un informāciju tehnoloģiju specialitātēs Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolā (Elektroniskā komercija, E – bizness), Latvijas Universitātē (E-biznesa 

un loģistikas vadības sistēmas), Rēzeknes Augstskolā (Elektroniskā komercija) u.c. Tajā pašā laikā 

Latvijas augstākās izglītības iestādēs netiek piedāvātas akadēmiskās vai profesionālās maģistra 

studiju programmas saistībā ar elektronisko komerciju, kas sniedz starpdisciplināras zināšanas gan 

par informācijas tehnoloģiju, gan ekonomikas un vadībzinātnes jautājumiem. Ņemot vērā 

informācijas tehnoloģijas un elektroniskās komercijas kā nozares strauji augošo nozīmi ne tikai 

pasaulē, bet arī Latvijā, svarīgi ir nodrošināt iespēju mūsu valsts studentiem, kas ieguvuši otrā 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai bakalaura grādu, turpināt studijas atbilstošā maģistratūras 

studiju programmā. 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” 

paredzēta augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai Latgales reģiona, Latvijas un Eiropas 

Savienības tautsaimniecības vajadzībām, ko nosaka: 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteiktie prioritārie ilgtermiņa 

attīstības virzieni; 

 Stratēģija „Eiropa 2020”, kurā  noteiktas jaunās Eiropas attīstības prioritātes: (1) gudra 

izaugsme: attīstīt uz zināšanām un inovācijām balstītu ekonomiku; (2) ilgtspējīga izaugsme: 

veicināt vairāk konkurētspējīgu, vairāk zaļu un uz resursu efektivitāti balstītu ekonomiku; 

(3) ietveroša izaugsme: sekmēt augstas nodarbinātības ekonomiku, kas nodrošina sociālo 

un teritoriālo kohēziju. 

 Latgales reģiona attīstības programma 2010. - 2017.gadam, kurā stratēģiskais virziens 

„Prasmes” atbalsta darbības, kas paaugstina iedzīvotāju, uzņēmumu un pārvaldes zināšanas 

un praktiskās iemaņas, lai celtu Latgales reģiona ekonomisko konkurētspēju, nodarbinātību 

un mācītos uzņēmību, kā arī nepārtrauktu mācīšanās un kvalifikācijas paaugstināšanas 

procesu, lai reģiona darbaspēks atbilstu tirgus prasībām; 

 

Atbilstoši studiju programmas mērķim akadēmiskās maģistra studiju programmas 

“Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” uzdevumi ir:  

1. Nodrošināt padziļinātu fundamentālo un nozares teorētisko kursu apguvi, kā arī sagatavot 

teorētiski izglītotus speciālistus zinātniskai un pedagoģiskai darbībai izvēlētajā specializācijā 

starptautiskajā telpā.  
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2. Nodrošināt teorētisko un praktisko kursu apguves starpdisciplināru pieeju, kurā tiek sniegtas 

zināšanas datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās, ekonomikā un vadības zinātnē. 

3. Padziļināt un nostiprināt teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas elektroniskās komercijas 

un informācijas sistēmu jomā, t.sk., par elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas 

(EKTS) izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, uzņēmējdarbības vadības, komunikācijas, 

cilvēkresursu pārvaldības, tirgzinības jautājumiem. 

4. Izkopt prasmi lietot zināšanas konkrētu teorētisku un praktisku jautājumu risināšanā, izvirzīt 

un pārbaudīt hipotēzes, kā arī salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādu informāciju tehnoloģiju, 

ekonomikas un vadībzinātnes teorijas. 

5. Sekmēt studentu patstāvīgu zinātnisku pētījumu veikšanu, kas pamatojas uz jaunākajām 

zinātniskajām atziņām. 

6. Veidot ievirzi studijām doktorantūrā. 

7. Sagatavot konkurētspējīgus speciālistus darba tirgum, nodrošinot profesionālās prasmes un 

iemaņas elektroniskās komercijas produktu un pakalpojumu plānošanā, izstrādē un ieviešanā, 

pielietojot jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus informāciju tehnoloģiju jomā. 

 

2.3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Studiju rezultāts ir speciālists elektroniskās komercijas informācijas sistēmās ar 

informācijas tehnoloģiju maģistra grādu, kura teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis 

ļauj uzsākt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu, turpināt izglītību datorzinātņu un informācijas 

tehnoloģiju zinātņu doktora studiju programmās, kā arī patstāvīgi un sistemātiski pilnveidot savas 

zināšanas un prasmes, lai piemērotos profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, t.i.:  

 Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmās, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās 

jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai 

pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē; 

 Spēj patstāvīgi izmantot elektroniskās komercijas informācijas sistēmu teoriju, metodes un 

problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, vai augsti kvalificētas 

profesionālas funkcijas, kā arī spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai 

sistēmiskiem informācijas tehnoloģijas nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar 

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;  

 Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par 

personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas 

informācijas tehnoloģijas nozarē, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 

neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 

 spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas 

problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmu analīzi; 

  spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības 

vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes 

rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību; 

 spēja ekonomikas procesu analīzes rezultātā izstrādāt prasības IT risinājumiem un attīstīt šos 

risinājumus; 

 spēja izstrādāt, ieviest un uzturēt elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (EKTS), 

konsultēt EKTS lietotājus; 

 spēja izveidot tīmekļa vietni; 

 spēja izstrādāt uzņēmuma/organizācijas attīstības stratēģijas saistībā ar EKTS; 
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 spēja analizēt uzņēmuma organizatorisko struktūru, sagatavot priekšlikumus tās 

pilnveidošanai, kā arī veikt vidējā un augstākā līmeņa vadītāja funkcijas; 

 spēja veikt tirgus pētījumus, analizēt pētījuma rezultātus un izstrādāt mārketinga plānu, kā arī 

pētīt uzņēmuma/organizācijas konkurentus, patērētāju intereses un attieksmi u.c. 

Studiju programmas saturs, tās organizācija un realizācijas gaita, nodrošinājums ar 

akadēmisko personālu un materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot studiju programmas izvirzīto mērķi, 

izpildīt uzdevumus un sasniegt plānotos rezultātus. Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim. 

Zināšanas (zināšanas un izpratne) 

Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās 

zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu 

radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku 

vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. 

Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares 

vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 

Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par 

personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 

zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 

neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, 

pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. 

Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai 

profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai 

profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

  

2.3.3. Studiju programmas plāns 

(saīsinājumu apzīmējumi: E – eksāmens, Ie – ieskaite,  IeD – diferencētā ieskaite, KP- kredītpunkti, 

ECTS – ECTS kredītpunkti). 

 

N.p.k. Studiju kurss Kredītpunkti Kontaktstundas Pārbaudes 

veids 

ECTS 

1.semestris 

A. Obligātie kursi 

  

1. Uzņēmējdarbības stratēģiskā 

vadība un inovāciju vadība 

4 32 E  6 

 

2. Finanšu vadība elektroniskajā 

komercijā 

2 16 E  3 

3. Profesionālā un organizāciju 

psiholoģija 

2 16 E  3 

  

B. Ierobežotās izvēles kursi, 2KP 

  

I izvēles bloks (vadībzinātnes studiju kursi) 

4. Ekonomikas teorija 2 16 E  3 
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5. Komercdarbības organizēšana 4 32 E  6 

II izvēles bloks (Informācijas tehnoloģiju studiju kursi) 

6. Datu apstrādes sistēmas 2 16 E  3 

7. Programminženierija: sistēmu 

analīze 

2 16 E  3 

8. Informācijas sistēmu izstrāde 2 16 E  3 

C. Brīvās izvēles kursi 

- - - - -   

D. Prakse 

9. Prakse 6 - Dif. iesk.  9 

2.Semestris 

A. Obligātie kursi 

1. IT projektu vadība 2 16 E  3 

2. EKTS izstrādes tehnoloģijas 3 24 E  4,5 

3. Mobilo aplikāciju izstrāde 2 16 E  3 

4. Programminženierija: un 

biznesam kritiska IS izveide 

sistēmu projektēšana  

4 32    6 

  

5. Digitālais mārketings 2 16 E  3 

6. Loģistikas un piegādes ķēžu 

vadības pamati 

2 16 E  3 

  

7. Zinātniski pētnieciskā 

metodoloģija 

2 16 E  3 

N.p.k. Studiju kurss Kredītpunkti Kontaktstundas Pārbaudes 

veids 

ECTS 

B. Ierobežotās izvēles kursi, 2KP 

  

- - - - -   

C. Brīvās izvēles kursi (3KP) 

8. Civilā aizsardzība*  1 8 E  1,5 

9. Vides aizsardzība** 1 8 E  1,5 

10. Komunikācija un sociālā 

mijiedarbība 

2 16 E  3 

11. Diskrētu notikumu sistēmu 

imitācijas modelēšana 

2 16 E  3 

3.semestris 

N.p.k. Studiju kurss Kredītpunkti Kontaktstundas Pārbaudes 

veids 

ECTS 

D. Prakse   

1. Prakse 20* 800 Dif. iesk.  30 

E.Valsts pārbaudījums 

2. Maģistra darbs 20 800 Aizst.  
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4.semestris 

N.p.k. Studiju kurss Kredītpunkti Kontaktstundas Pārbaudes 

veids 

ECTS 

E.Valsts pārbaudījums   

1. Maģistra darbs 20* 800 Aizst.   

 

2.3.4. Studiju kursu apraksti 

 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Datorzinātņu un matemātikas katedrā un 

pieejami LAIS sistēmā. Studiju programmas raksturojuma sadaļā tiek sniegti studiju kursu apraksta 

izraksti. 

 

Nr. 

p.k. 
Studiju kurss KP Semestris 

Studiju 

kursa 

apguves 

plānotie 

rezultāti 

Pārb. 

forma 

Studiju kursa apguves 

plānotie rezultāti 

A Obligātie kursi (25 KP)   

Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (15 KP) 
  

1.1. 

EKTS izstrādes 

tehnoloģijas 
ECTS Development 

Technologies 

3 II 
Dr.sc.ing., 

prof., A 

Teilāns 

Eks.  Ieguvis mūsdienīgus 

zinātniskus priekšstatus par 

EKTS izstrādes tehnoloģijām 

 Prot pielietot iegūtās 

zināšanas risinot praktiskos 

uzdevumus EKTS izstrādes 

tehnoloģijās, t.sk., pastāvīgi 

iegūt, atlasīt un novērtēt faktus  

 Prot patstāvīgi 

formulēt un analizēt 

zinātniskas un profesionālas 

problēmas, kas ir saistītas ar 

EKTS izstrādes tehnoloģijām, 

kā arī pieņemt un pamatot 

lēmumus 

 Prot parādīt 

padziļinātas zināšanas par 

EKTS izstrādes tehnoloģiju 

nozīmi ekonomiskajā attīstībā, 

prast pielietot iegūtās 

zināšanas risinot praktiskos 

uzdevumus 

1.2. 

Mobilo aplikāciju 

izstrāde 
Mobile Applications 

Development 

2 II 
Dr.sc.ing., 

prof., A 

Teilāns 

Eks.  Ieguvis mūsdienīgus 

zinātniskus priekšstatus par 

mobilo aplikāciju izstrādi 

 Prot pielietot iegūtās 

zināšanas risinot praktiskos 

uzdevumus mobilo aplikāciju 
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izstrādē, t.sk., pastāvīgi iegūt, 

atlasīt un novērtēt faktus  

 Prot patstāvīgi 

formulēt un analizēt 

zinātniskas un profesionālas 

problēmas, kas ir saistītas ar 

mobilō aplikāciju izstrādi, kā 

arī pieņemt un pamatot 

lēmumus 

 Izstrādāt mobilas 

aplikācijas, saprast mobilo 

aplikāciju uzbūves principus 

1.3. 

Programminženierija: 

sistēmu projektēšana 
un biznesam kritiska 

IS izveide 
Software 

Engineering: System 

Design and 

Implementation of 

Business-Critical ISs 

4 II 
Dr.sc.ing., 

prof.,  A 

Teilāns 

Eks.  Iegūst zināšanas par 

informācijas sistēmu 

arhitektūras jēdzienu un to 

veidiem. Sapratni par 

programmatūras projektēšanas 

šabloniem, izstrādes ietvariem 

un komponenšu projektēšanas 

principiem. 
 

 Iegūst zināšanas un 

praktiskās iemaņas biznesam 

kritisku informācijas sistēmu 

projektēšanā un izstrādē. 
 

 Spēj formulēt 

biznesam kritisku IS kritērijus, 

zina, kas ir virtualizācija un 

citas aktuālās tehnoloģijas. 

Apgūst to, kā biznesam 

kritiskām IS nodrošināt augstu 

pieejamību un datu drošību. 

 Iegūst praktiskas 

iemaņas informācijas sistēmu 

projektējuma izstrādē. 

1.5. 

Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā vadība un  
inovāciju vadība 
Strategic Business 

Management and 

Management of 

Innovations 

4 I 

Dr.sc.ing., 

prof., 

I.Silineviča 
Dr. oec., doc., 

S.Ežmale 

Eks.  Izmantojot apgūtos 

stratēģiskās vadīšanas 

teorētiskos pamatus, spēj pētīt 

uzņēmējdarbības vadīšanas 

procesus, parādīt 

uzņēmējdarbības stratēģiskās 

vadīšanas svarīgāko jēdzienu 

un likumsakarību izpratni 

 Patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju, kas 

skar uzņēmējdarbības 

vadīšanu, un to izmantot 

 Pieņemt lēmumus un 

risināt uzņēmējdarbības 

vadīšanas problēmas 
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attiecīgajā jomā; parādīt 

izpratni par vadītāja 

profesionālo ētiku; izvērtēt 

uzņēmējdarbības vadības 

ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

 Formulēt un analītiski 

aprakstīt informāciju, 

problēmas un risinājumus 

uzņēmējdarbības vadīšanas 

jomā, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar speciālistiem, gan 

nespeciālistiem; parādīt 

zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā. 

 Ieguvis mūsdienīgus 

zinātniskus priekšstatus par 

sabiedrības inovāciju un 

zināšanu vadību, inovāciju 

sistēmām un inovatīvas 

darbības īstenošanas nozīmi 

ekonomiskajā attīstībā  

 Prot pielietot iegūtās 

zināšanas risinot praktiskos 

uzdevumus inovācijām 

uzņēmējdarbībā un zināšanu 

vadībā    pastāvīgi iegūt, atlasīt 

un novērtēt faktus, kuri 

attiecās uz inovācijām un 

zināšanu uzņēmumos, 

inovāciju attīstību dažādās 

valstīs 

 Prot patstāvīgi 

formulēt un analizēt 

zinātniskas un profesionālas 

problēmas, kas ir saistītas ar 

inovācijām un inovatīvo 

darbību, kā arī pieņemt un 

pamatot lēmumus 

 Prot parādīt 

padziļinātas zināšanas 

inovāciju procesiem Latvijā un 

ārzemēs, pareizi novērtēt 

inovāciju politikas pasākumus, 

prast pielietot iegūtās 

zināšanas risinot praktiskos 

uzdevumus inovāciju 

uzņēmējdarbībā 

1.6. 

Finanšu vadība 

elektroniskajā 

komercijā 
Finance 

2 I 
Dr. oec., 

asoc. prof., 

I.Mietule 

Eks.  Spēj parādīt finanšu 

vadības jēdzienu un 

likumsakarību izpratni un 

izprot to mijiedarbību ar citām 
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Management in E-

commerce 

 

jomām.  

 Prot pielietot  finanšu 

analīzes metodes, interpretēt  

analīzes rezultātus, izstrādāt un 

argumentēt uzņēmumu finanšu 

vadības lēmumus. 

 Prot sastādīt 

uzņēmuma budžetu īstermiņa 

un ilgtermiņā, argumentēt 

kapitāla piesaistes politiku. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba un projektēšanas darba studiju kursi 

(8 KP) 
  

2.1. 

IT projektu vadība 
Quality Management 

in IT Projects 
2 II 

Dr.sc.ing., 

prof., A 

Teilāns 

Eks.  Zināšanas un 

praktiskās iemaņas projekta 

piedāvājumu dokumentācijas 

izstrādē; 

 Zināšanas un iemaņas 

projekta darbu organizēšanā, 

plānošanā; 

 Zināšanas un iemaņas 

projekta resursu plānošanā; 

 Zināšanas un iemaņas 

projekta kvalitātes pasākumu 

nodrošināšanā, darbietilpības 

prognozēšanā un projekta risku 

analīzē. 

2.2. 
Digitālais marketings 
Digital Marketing 

2 II 
Mag. oec., 

lekt., 

I.Kotāne 

Eks.  Spēj parādīt digitālā 

mārketinga teorētisko jēdzienu 

un likumsakarību izpratni.  

 Spēj patstāvīgi strādāt 

ar mārketinga datu bāzēm,  

veikt mārketinga pētījumus un 

efektīvi izmantot iegūto 

informāciju.  

 Spēj patstāvīgi 

izvēlēties digitālā mārketinga 

instrumentus uzņēmuma 

virzībai interneta vidē, 

izmantojot iegūtās zināšanas 

par digitālā mārketinga 

kompleksa elementiem un 

instrumentiem.  

 Pārzina digitālā 

mārketinga stratēģijas un spēj 

tās teorētiski pamatot un 

praktiski pielietot plānojot, 

vadot digitālā mārketinga 

aktivitātes un novērtējot 

digitālā mārketinga 

efektivitāti. 
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2.3. 

Loģistikas un piegādes 

ķēžu vadības pamati 
Basics of Supply 

Chain and Logistics 

Management 

2 II 

Dr.sc.ing., 

prof. 

O.Užga –

 Rebrovs, 

Mg.sc.ing., 

lekt., 

A.Zorins 

Eks.  Izprast loģistikas un 

piegādes ķēžu jēdzienu; 

 Prast un pielietot 

piegādes ķēžu un loģistikas 

stratēģijas; 

 Lietot interneta 

tehnoloģijas loģistikas 

vadībā; 

 Sagatavot preces un 

vadīt loģistikas procesus. 

2.4. 

Zinātniski pētnieciskā 

metodoloģija 
Scientific Research 

Methodology 

2 II 
Dr.sc.ing., 

asoc. prof., 

P. Grabusts 

Eks.  Izprast kvantitatīvo 

pētījumu nozīmi: tās 

pētnieciskajiem mērķiem, datu 

vākšanas procesu, datu analīzi 

un interpretāciju un 

pētniecisko rezultātu 

atspoguļošanu. 

 Izvēlēties atbilstošu 

pētniecisko metodoloģiju un 

paņēmienus,  pamatot tos un 

izmantot savā darbā. 

 Prast pielietot 

mūsdienu populārākās datu 

analīzes tehnoloģijas 

pētniecisko datu apstrādē. 

 Pedagoģija un psiholoģija (2 KP)   

3.1. 

Profesionālā un 

organizāciju 

psiholoģija 
Professional and 

Organizational 

Psychology 

2 I 

Mg paed., 

lekt., Ē. 

Kalvāns 

Eks.  Spēj parādīt 

profesionālajai un organizāciju 

psiholoģijai raksturīgās pamata 

un specializētas zināšanas un 

šo zināšanu kritisku izpratni.  

 Studiju rezultātu 

pārbaudes forma: pilna un 

nepilna laika studijas - 

ieskaite.  

 2.Spēj formulēt un 

izskaidrot mūsdienu 

profesionālās un organizāciju 

psiholoģijas problemātiku un 

argumentēti diskutēt par to 

studentu grupā.  

 Studiju rezultātu 

pārbaudes forma: pilna un 

nepilna laika studijas - 

seminārs.  

 3.Izprot profesionālās 

un organizāciju psiholoģijas 

svarīgākos jēdzienus un 

likumsakarības.  
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 Studiju rezultātu 

pārbaudes forma: pilna un 

nepilna laika studijas -ieskaite.  

 4.Izprot un spēj 

analizēt organizācijas kultūras 

problemātiku.  

 Studiju rezultātu 

pārbaudes forma: pilna laika 

studijas - kolokvijs; nepilna 

laika studijas - referāts.  

 5.Izprot iegūto 

psiholoģijas zināšanu 

pielietošanas iespējas 

nākamajā profesionālajā 

darbībā.  

 Studiju rezultātu 

pārbaudes forma: pilna laika 

studijas - seminārs; nepilna 

laika studijas - referāts.  

 6.Izmantojot apgūtos 

profesionālās un organizāciju 

psiholoģijas teorētiskos 

pamatus, spēj analizēt 

organizācijas vadības stilus.  

 Studiju rezultātu 

pārbaudes forma: pilna laika 

studijas - praktiskā nodarbība; 

nepilna laika studijas - referāts. 

B Obligātie izvēles kursi (6 KP)   

I izvēles bloks (vadībzinātnes studiju kursi)   

4.1. 
Ekonomikas teorija 
Economic Theory 

2 I 
Dr. oec., doc., 

L.Litavniece 

Eks. Izprast: 

 ekonomikas 

pamatproblēmu, tirgus 

saimniecības funkcionēšanu un 

tirgus mehānisma darbības 

būtību, 

 patērētāju rīcību tirgū 

un ražošanas jautājumus, 

izmaksu veidus 

 tirgus tipus un 

konkurenci, ražošanas faktoru 

tirgu. 

 makroekonomikas 

pamatjautājumus un valsts 

lomu ekonomikā, 

 nacionālo norēķinu 

sistēmu un makroekonomisko 

nestabilitāti, 
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 fiskālās un monetārās 

politikas pamatprincipus, 

 starptautiskās 

ekonomikas un ārējo sakaru 

nozīmi. 

4.2. 
Komercdarbības 

organizēšana 
Business organisation 

4 I 

Dr. oec., 

docente, 

S.Ežmale, 
Dr. oec, doc., 

I.Arbidāne 

Eks.  Ieguvis mūsdienīgus 

priekšstatus par 

komercdarbības procesu, 

komercdarbības uzsākšanas 

priekšnosacījumiem un  

komercdarbības organizāciju. 

 Prot patstāvīgi 

formulēt un analizēt 

zinātniskas un profesionālas 

problēmas, kas ir saistītas ar 

komercdarbību, kā arī pieņemt 

un pamatot lēmumus. 

 Prot parādīt 

padziļinātas zināšanas par 

komercdarbības organizēšanu 

Latvijā un ārzemēs, pareizi 

novērtēt, prast pielietot iegūtās 

zināšanas risinot praktiskos 

uzdevumus inovāciju 

uzņēmējdarbībā 

 Prot pielietot iegūtās 

zināšanas risinot praktiskos 

uzdevumus   pastāvīgi iegūt, 

atlasīt un novērtēt faktus, kuri 

attiecās uz komercdarbības 

organizēšanas galvenajiem 

nosacījumiem, kā arī spēj 

ģenerēt jaunas biznesa idejas, 

plānot tās.  

 Izprot grāmatvedības 

jēdzienus un likumsakarības  

 Prot sastādīt un grupēt 

saimniecisko darījumu 

dokumentāciju 

 Prot sistematizēt, 

klasificēt un uzskaitīt 

grāmatvedības objektus un 

informāciju, izmantojot 

grāmatvedības kontus un 

reģistrus 

 Pārzina un spēj 

pielietot grāmatvedības 

uzskaites objektu novērtēšanas 

principus un metodes 

 Spēj sastādīt un 

interpretēt grāmatvedības 
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reģistrus un grāmatvedības 

pārskatus 

 II izvēles bloks (Informācijas tehnoloģiju studiju kursi) 

4.4. 

Datu apstrādes 

sistēmas 
Data Processing 

Systems 

2 I 
Dr.sc.ing., 

asoc. prof., 

P. Grabusts 

Eks. Jēdziens par datu bāzēm un 

datu bāzu vadības sistēmām. 

- Datubāzu plānošana. 

- Datubāzu izveide. 

 Datubāzu pārvaldīšana. 

Datu bāzu izveide. 

- Darbs ar failu grupām 

- Shēmu izveide. 

- Datubāzu 

momentuzņēmumu  izveide. 

Datu tipu un tabulu izveide. 

- Datu tipu izveide, 

- Tabulu izveide. 

Indeksu izveide un 

optimizēšana. 

- Indeksu plānošana. 

- Indeksu veidošana. 

- Indeksu optimizēšana. 

Datu integritātes 

nodrošināšana. 

- Datu integritātes 

pārskats. 

- Ierobežojumu 

izmantošana. 

- Trigeru izmantošana. 

Skatu veidošana un 

pārvaldīšana. 

- Datu skata būtība. 

- Skatu veidošana un 

pārvaldīšana. 

- Veiktspējas optimizēšana 

ar skatu palīdzību. 

Servera procedūru un 

funkciju izstrāde. 

- Servera procedūru 

izveide. 

- Parametrizēto servera 

procedūru izveide. 

- Funkciju izveide. 

Datu bāzu drošības 

pārvaldīšana. 

- SQL servera drošības 

pārskats. 

- Servera aizsardzība. 
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- Datubāzu 

aizsardzība. 

4.5. 

 

Programminženierija: 

sistēmu analīze 
Software 

Engineering: System 

Analysis 

2 I 
Dr.sc.ing., 

prof.,  A 

Teilāns 

Eks.  Students spēj analizēt 

biznesa sistēmas veicot 

informācijas iegūšanu. Spēj 

veikt sistēmas datu apstrādes 

procesu modelēšanu, sistēmu 

biznesa procesu modelēšanu 

izmantojot BPM notāciju, Spēj 

istrādāt sistēmas biznesa 

procesu modeli UML valodā. 

 Spēj izstrādāt 

programmatūras prasību 

specifikāciju. Spēj veikt 

programmatūras izstrādes 

plānošanu, darbietilpības 

prognozēšanu. Spēj organizēt 

kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumus. 

4.6. 

Informācijas sistēmu 

izstrāde 
Projecting 

Information Systems 

 

2 I 
Dr.sc.ing., 

asoc. prof., 

P. Grabusts 

Eks.  Izstrādāt programmas 

prasību specifikāciju 

 Izvēlēties optimālos 

sistēmas izstrādes rīkus un vidi 

 Izstrādāt 

dokumentāciju sistēmas 

izstrādei, kvalitātes 

nodrošināšanai un nodošanai 

ekspluatācijā 

 4. Izstrādāt 

norādījumus sistēmas 

apkalpošanai 

C Brīvās izvēles kursi (3 KP)   

4.7. 
Civilā aizsardzība 
Civil Defence 

1 II 
Mg.sc.env., 

vieslekt., 

A.Skromulis 

Eks.  Apgūstot studiju 

kursu studentam ir:  

1) jāzina civilās aizsardzības 

sistēmas pamati;  

2) jāzina katastrofu 

iedalījums;  

3) jāizprot reaģēšanas 

pasākumu organizācija 

katastrofu seku likvidācijas 

darbos;  

4) jāprot sniegt palīdzību un 

rīkoties ekstremālās 

situācijās. 

4.9. 

Kvalitātes pārvaldība 

IT projektos 
IT Project 

Management 

1 II 
Mg.sc.ing., 

doc., 

I.Meirāns 

Eks.  Izskaidrot IT standartu 

sistēmu, atsevišķu IT standartu 

nozīmi un fukcijas 

 Praktiski pielietot IT 

standartus 
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4.10. 

Komunikācija un 

sociālā mijiedarbība 
Communication and 

Social Interaction 

2 II 
Mg. soc. sc., 

doc., 
 I.Graudiņa 

Eks.  1) Demonstrēt pamata 

zināšanas par organizāciju 

kultūru un šo zināšanu kritisku 

izpratni  

2) Izmantojot apgūtos 

teorētiskos pamatus un 

prasmes, veikt pētniecisku 

darbību organizāciju 

psiholoģijas jautājumu 

risināšanai uzņēmumā  

3) Demonstrēt profesionālās 

ētikas izpratni ar organizāciju 

kultūru un tās vadību 

saistītajos jautājumos  

4) Formulēt un analītiski 

aprakstīt informāciju, 

problēmas un risinājumus 

organizāciju psiholoģijas jomā, 

tos izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem  

5) Patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un savu 

padoto tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi 

4.11. 

Diskrētu notikumu 

sistēmu imitācijas 

modelēšana 
Modelling of 

Simulation of 

Discrete Events 

Systems 

2 II 
Dr.sc.ing., 

viesprof., 

J.Merkurjevs 

Eks.  Spēj formulēt un 

izskaidrot sarežģītu sistēmu 

imitācijas modelēšanas 

tehnoloģiju 

 Spēj izskaidrot un 

sniegt piemērus par sarežģītu 

sistēmu imitācijas  

modelēšanas tehnoloģijas 

pamatposmiem diskrētu 

notikumu sistēmu gadījumam 

 Spēj praktiski realizēt 

sarežģītu sistēmu imitācijas 

modelēšanas tehnoloģiju 

diskrētu notikumu sistēmu 

gadījumam 

V. Prakse (6/26 KP)   

5.1. Prakse 
6 

vai 
20* 

I, III 
 

 

 Dif. 

iesk. 
  

VI. Valsts pārbaudījums (20 KP)    

6.1. Maģistra darbs 20 
III vai 

IV* 
 Aizst.   

KOPĀ: 60 vai 80*   

* tiem, kas imatrikulēti 2 gadu (80KP) studijām. 
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2.3.5. Studiju programmas organizācija 

 

Studiju programma atbilst Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģijai 2009. - 

2015.gadam, Inženieru fakultātes mērķiem un uzdevumiem, katedru stratēģiskajiem darbības 

virzieniem, studiju programmas nodrošināšanā iesaistīto citu RA fakultāšu un katedru mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam un Latgales reģiona 

attīstības programmai 2010. – 2017. gadam. 

Programma pilnībā atbilst Rēzeknes Augstskolas stratēģiskiem mērķiem, kuri definēti 

Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģijā 2009. - 2015.gadam: 

 piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radošus, 

aktīvus profesionālus speciālistus reģionā, valsts un starptautiskajam darba tirgum; 

 attīstīt personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un 

pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai; 

 uzlabot dzīves kvalitāti Latgales reģionā, Rēzeknes Augstskolas akadēmisko personālu, 

studentus iesaistot Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē.  

 

Studiju programmas saturs nodrošina tādu studiju rezultātu sasniegšanu, kas paver padziļinātu 

teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu. Studiju programma 

plānota tā, lai vienlaikus netiek īstenoti vairāk nekā seši obligātie studiju kursi. Pilna laika studiju 

programmā 1kredītpunktam (KP) atbilst 16 kontaktstundas.   

 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

Rēzeknes Augstskola pastāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, regulāri veicot 

studiju programmu pārraudzību un iesaistot studējošo un mācībspēku studiju programmas 

realizācijā. 

Katru gadu tiek veiktas studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, kas palīdz noteikt 

studiju programmu stiprās un vājās puses, ar mērķi uzlabot programmas kvalitāti. Atbilstoši Eiropas 

asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) standartiem Rēzeknes Augstskolā 

ir izveidota Studiju kvalitātes vadības, novērtēšanas un kontroles sistēma (apstiprināta ar RA Senāta 

28.02.2005. lēmumu Nr.9), kas katru gadu tiek papildināta ar aktuālajiem uzdevumiem.  

Izstrādāti metodiskie ieteikumi „Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA” 

(apstiprināta RA Studiju padomes sēdē 16.02.2010. protokols Nr.6), kurā kā kvalitātes vērtēšanas 

jomas noteikta: 

1. Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika). 

2. Akadēmiskā personāla kvalitāte: 

 akadēmiskā personāla kvalifikācija,  

 zinātniskais darbs,  

 profesionālā kompetence. 

3. Studiju programmu kvalitāte: 

 studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, 

atbilstība RA attīstības stratēģijai; 

 studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem 

aktiem, ES fleksibilitāte un dažādība studiju programmu attīstībā;  

 demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un 

akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās;  

 studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri 

tematiskie plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums; 
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 ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide; 

 studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā.  

4. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte. 

5. Studiju procesa kvalitāte 

 inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 

risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana; 

 konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana; 

 zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai; 

 studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar 

studiju programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, 

speciālās stipendijas); 

 starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studentu prakses iespējas 

Latvijā un ārzemēs; 

 studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; 

konsultāciju iespējas; informācijas pieejamība; studiju kursa saturs, studiju kursu 

izvietojuma struktūra un to pēctecība, fleksibilitāte, novitāte; 

 studenta pašsajūta augstskolā: (1) apmierinātība ar iegūtajām zināšanām, prasmēm, 

attiecībām, sociālajiem kontaktiem, (2) studenta sociālā statusa (sociālās lomas) 

izmantošanas plašums (iespējas), (3) pedagoģiskā procesa subjektu (studentu) individuālo 

interešu, vajadzību respektēšana, (4) studenta pašrealizēšanās un pašnoteikšanās līmenis.  

6. Infrastruktūras kvalitāte. 

7. Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

Studiju programmas „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” kvalitātes sistēmā par 

būtiskākajām uzskatāmas studiju programmas kvalitātes, studiju procesa kvalitātes un 

infrastruktūras kvalitātes sadaļas.  

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta, iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju studējošiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

atbalstot studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. 

Studiju programmas studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta ar ikgadējiem pašnovērtējuma 

ziņojumiem, kurus apstiprina Inženieru fakultātes Domē, Rēzeknes Augstskolas Studiju padomē un 

Senātā. Pašnovērtējuma ziņojumā tiek atzīmēti tādi studiju kvalitātes rādītāji, kā docētāju un 

viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, nozīmīgākās publikācijas, infrastruktūras 

nodrošinājums, imatrikulēto skaits un studējošo skaits, kā arī programmas struktūra. 

Informācijas tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un 

datorzinātnes studiju virziena Padome apstiprināta Studiju padomes sēdē 11.12.2012. (protokols 

Nr.6) šādā sastāvā:  

1) Sandra Ežmale – docente, profesionālā maģistra studiju programmas „Elektroniskā 

komercija” direktore; 

2) Pēteris Grabusts - asociētais profesors, LZP eksperts, 2.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas "Programmēšanas inženieris" un profesionālā 

maģistra studiju programmas  “Datorsistēmas” direktors; 

3) Ivars Meirāns - docents, Datorzinātņu un matemātikas katedras vadītājs;  

4) Artis Teilāns – profesors, LZP eksperts, Doktora studiju programmas „Sociotehnisko 

sistēmu modelēšana” direktors; 

5) Ērika Teirumnieka - lektore, Inženieru fakultātes dekāne; 
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6) Aleksejs Zorins - lektors, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Elektroniskā komercija” direktors; 

7) Nikolajs Pušņakovs - SIA MS-IDI valdes loceklis; 

8) Ivars Puksts - A/S "Exigen Services Latvia" valdes priekšsēdētājs; 

9) Salvis Blūzma - 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Elektroniskā komercija” 4.kursa students; 

10) Armands Leinieks - 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Programmēšanas inženieris” 3.kursa students. 

2.3.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Tiek noteikts, ka studiju programmā var uzņemt studējošos ar profesionālo vai akadēmisko 

bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai 

skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vai darba stāžs vismaz 1 gadu, kas ir atzīta saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.36 no 10.01.2012.) elektroniskajā komercijā vai datorzinātnēs vai informācijas 

tehnoloģijā vai ekonomikā vai vadībzinātnēs vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā 

ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju 

programmas „E-komercija” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un 

obligātās izvēles daļas. 

 Studiju virziens ir informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne. 

Studiju virziena īstenošanas shēma 

Prakšu 

līgumi 

Akadēmiskā sadarbība Studiju virzieni RA EKI 

Latvijā/ 

Ārzemēs 

Latvijā Ārzemēs Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne 

Ekonom.  

RSEZ pārvalde, 

Uzņēmēju 

biedrība, SIA 

Vidzemes 

Augstskola 

JADE 

University of 

Applied 

Sciences, 

Vācija; 

Coventry 

University, 

Lielbritānija 

„Sociotehnisko 

sistēmu 

modelēšana” 

(RA/VA) 
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„Nexum IT”, 

SIA „D8 Datu 

risinājumi” 

Latvijas 

Universitāte 

Univeristy of 

Agder, 

Norvēģija;Scho

ol of Economics 

and Computer 

science in 

Cracow, Polija 

Datorsistēmas „Elektroniskās 

komercijas 

informācijas 

sistēmas” 

 7 

 

SIA 

„Lattelekom” 

 Universitat de 

Lleida 

(Spānija); 

Polytechnic 

Institute of 

Viana do 

Castelo, 

Portugāle 

Programmēšanas inženieris „Elektroniskā 

komercija” 
6 
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2.3.7. Studiju programmu praktiskā īstenošana 

 

Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie 

darbi, semināri, kontroldarbi, projektu izstrāde, grupu darbs, individuālās konsultācijas utt.), 

studējošo patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorklasēs, izmantojot Internet tīklu un strādājot 

Moodle vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā  utml.). Mācību materiāli e-studiju Moodle 

vidē katru gadu tiek papildināti un tas ir nozīmīgs turpmākā darba virziens. Daudziem docētājiem ir 

arī savas vietnes, kur studējošajiem ir iespēja iegūt docētāju materiālus par konkrētā kursa tēmu.  

Studiju programmas realizācijā ļoti būtiska ir nozares profesionālās specializācijas kursu 

apgūšana, kas tiek veikta mūsdienīgā Informācijas tehnoloģiju centrā (ITC), kas nodots 

ekspluatācijā 2007. gadā. Mācību nolūkiem paredzētas trīs datorklases ar 70 datoriem un lekciju 

auditorija. Studējošajiem ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu (ISP Latnet, ātrums 70 Mbit/sec), 

visi datori ir pieslēgti internetam. Ir pieejams arī bezvadu Internets. 

ITC rīcībā ir nepieciešamā datortehnika un programmatūra studiju kursu apgūšanai, 

praktisko darbu un studiju darbu izpildei. No 2006.gada RA Inženieru fakultāte piedalās programmā 

MSDN® Academic Alliance, kas piedāvā visaptverošu ekonomisko resursu bāzi, kura 

akadēmiskajām laboratorijām, mācību spēkiem un studējošajiem sniedz iespēju izmantot 

vismodernākās tehnoloģijas. Samaksājot gada abonēšanas maksu, Inženieru fakultāte iegūst piekļuvi 

pilnam Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saņem ikmēneša 

jauninājumus viena gada garumā. Īpašas programmas licences ļauj abonentiem instalēt 

programmatūru visos datoros apmācības un zinātniskos nolūkos.  Inženieru fakultātes studējošie, kas 

pieteikušies uz mācību kursiem, kurus piedāvā fakultāte, drīkst programmatūru lejupielādēt, lai 

instalētu to savos datoros un izmantotu studiju darbu vai personīgo projektu izstrādāšanā.  

Nodarbībās tiek izmantotas mūsdienu prasībām atbilstošas datorprogrammas, kas pieejamas 

ITC datorklasēs. Pēc docētāju pieprasījuma notiek datorprogrammu klāsta paplašināšana. 

Studējošajiem no RA datoriem ir pieejamas zinātnisko rakstu pilntekstu datu bāzes, kas tiek 

izmantotas studiju darbu, referātu izstrādē, patstāvīgajā darbā. Visu studiju kursu kalendārie plāni ir 

ievietoti Moodle vidē. Kalendārajos plānos ir formulēti studiju rezultāti, mērķi, saturs, ieteicamā 

literatūra un patstāvīgā darba tēmas, tā pārbaudes formas un veidi.  

Studiju procesa sagaidāmie rezultāti ir skaidri definēti studiju kursu programmās, kur tiek 

dota sadale „studiju rezultāti” un „studiju rezultātu pārbaudes forma”. Studiju kursi, to apguves 

līmenis, rezultāti atbilst programmētāja profesijas standarta prasībām. Prasmes, praktisko uzdevumu 

veidus, kuru risināšanu pieprasa profesijas standarts, studiju programma nodrošina.  

 

Studiju nodrošinājums un vadība 

Studiju programmu vada direktore Dr. oec, docente Sandra Ežmale, tā funkcijas reglamentē 

RA „Nolikums par studiju programmas direktoru”. Studiju programmu izstrādes, īstenošanas un 

uzlabošanas principi un iesaistīto pušu atbildība noteikta „Nolikumā par akadēmiskajām un 

profesionālajām studijām un studiju programmām”. 

Studijas programmas direktors kopā ar katedras vadītāju veic studiju kursu nodrošināšanu ar 

docētājiem un ar studiju pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors 

plāno docētāju pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās fakultātes Domes sēdēs 

par programmas realizāciju un attīstību. Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas 

studiju plānos, studiju programmā, kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studējošie ir iesaistīti studiju programmu pašnovērtējuma darba grupā, tie darbojas domē, 

kur tiek izskatītas, analizētas studiju programmas, studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, 

plānojot studiju programmas attīstību. 

Akadēmiskie amati RA tiek ieņemti atbilstoši LR likumdošanai vēlēšanu kārtībā, ko nosaka 
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RA nolikums „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā”, kurā noteikti docētāju 

kvalifikācijas un atbilstības amatam kritēriji. Galvenie no tiem ir izglītība un kvalifikācija, 

akadēmiskie un zinātniskie grādi, praktiskā darba pieredze, kvalifikācijas paaugstināšana, zinātniski 

pētnieciskā darba rezultāti un metodiskās izstrādnes. Šie kritēriji ir arī noteicošie, veidojot docētāju 

atlases un attīstības politiku.  

Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas politika 

tiek realizēta, veicinot tā nepārtrauktu pilnveidošanu un tā ietver: pārrunas un konsultācijas katedru 

sēdēs un ikdienas darbā; studijas doktorantūrā, akadēmiskā personāla profesionālās meistarības 

pilnveides kursus, RA profesionālās pilnveidošanas kursus „Augstskolu didaktika”, akadēmiskā 

personāla veicināšanas pasākumus piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā, semināros, 

konferencēs, kursos. RA tiek veicināta zinātniski un lietišķās pētniecības darbība. 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

 vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

 dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

 nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Trīs studējošo pārstāvji darbojas Inženieru fakultātes Domē un divi ir 

iesaistīti studiju programmu pašnovērtējuma komisiju sastāvā. Tādā veidā studējošie spēj ietekmēt 

studiju programmas pilnveidošanas procesu. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos 

studiju procesa pilnveidošanas pasākumos. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā 

piedalās arī studiju programmas studējošie, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. 

Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses 

(„RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, 

katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu 

pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā 

šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu 

apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās 

kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RA mājas lapā.  

 

Studentu prakšu plānojums 

Rēzeknes Augstskolai ir izveidojusies ilggadēja un sekmīga sadarbība ar darba devējiem un 

darba devēju organizācijām Rēzeknes pilsētā un Latgales reģionā. Ir noslēgti sadarbības līgumi par 

maģistra studiju programmā „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” studējošo prakšu 

vietu nodrošināšanu ar divām lielākos Rēzeknes un Rēzeknes novadu apvienojošām darba devēju 
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organizācijām – ar pašvaldību kopīgo iestādi “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi”. Ar 

SIA „Lattelekom”, STA „D8 Datu risinājumi”, SIA „Nexum IT” ir noslēgti ilgtermiņa sadarbības 

līgumi par plašāku sadarbību informātikas specialitātē, t.sk., studējošo prakses organizēšanā. 

Konkrēts Rēzeknes Augstskolas studējošo prakšu vietu skaits un termiņi ar minētajiem 

uzņēmumiem tiek saskaņoti katru gadu atsevišķi, jo prakšu vietu skaits noteiktos termiņos ir atkarīgs 

no prakšu vadītāju pieejamības un noslodzes konkrētajos uzņēmumos. Pirms prakses uzsākšanas 

tiek slēgts trīspusējs prakses līgums starp Rēzeknes Augstskolu, uzņēmumu un studējošo, konkrēti 

nosakot prakses mērķus, uzdevumus, termiņus, kā arī konkrētās prakses vadītāju u.c. jautājumus. 

 

Akadēmiskā personāla un studējošo darbības rezultāti 

Studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ir nepieciešamās prasmes, lai savas zināšanas 

un pieredzi nodotu izglītojamajiem un saņemtu atgriezenisku informāciju no studējošajiem par savu 

darbu. Visiem docētājiem tiek dota iespēja papildināt savas zināšanas kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursos, augstskolu didaktikas kursos, studējot doktorantūrā, strādājot zinātnisko darbu un stažējoties 

ārzemēs apmaiņas projektu ietvaros. 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti RA Ekonomikas fakultātes, Inženieru fakultātes 

un Izglītības un dizaina fakultātes docētāji, kā arī viesdocētāji. 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Elektroniskās komercijas informācijas 

sistēmas” ieviešanā un īstenošanā iesaistīts šāds akadēmiskais personāls: 

 1. Dr.sc.ing., prof.  A. Teilāns 

 2. Dr.sc.ing., prof. I.Silineviča 

 3. Dr. oec.., doc., S.Ežmale 

 4. Dr.sc.ing., prof. O.Užga – Rebrovs,  

 5. Mag. oec., lekt. I.Kotāne 

 6. Dr.sc.ing., prof. P. Grabusts, 

 7. Mg. paed., lekt. Ē. Kalvāns 

 8. Dr. oec., doc. Ē.Žubule 

 9. Dr. oec, doc. I.Arbidāne 

 10. Dr. oec., asoc. prof. I.Mietule 

 11. Mg.sc.ing., lekt.,  A.Zorins 

 12. Mg.sc.env., vieslekt., A.Skromulis 

 13. Mg.sc.comp., vieslektors A.Pavlovskis 

 14. Mg.sc.ing., doc. I.Meirāns 

 15. Mg. Soc. Sc., lektore D.Znotiņa 

 16. Dr.sc.ing., viesprof.,  J.Merkurjevs 

 17. Mg.sc.ing.,vieslektors Ē.Tipāns 

No kopējā akadēmiskās maģistra studiju programmas “Elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmas” īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla skaita 9 jeb 52,9 % ir doktora 

zinātniskais grāds. 

 

Akadēmisko studiju programmu realizācijā nodarbinātā akadēmiskā personālā sastāvs: 
Studiju  

virziens 

Studiju virzienam 

atbilstošās studiju 

programmas 

Vēlētais 

akadēmiskais 

personāls 

Nevēlētais 

personāls 

KP skaits, ko 

nodrošina vēlētais 

personāls 

KP skaits, ko nodrošina 

nevēlētais personāls 

S
k

ai
ts

 

%
 

S
k

ai
ts

 

%
 

K
P

 s
k

ai
ts

 

%
 n

o
 k

o
p

ēj
ā 

K
P

 s
k

ai
ta

 

K
P

 s
k

ai
ts

 

%
 n

o
 k

o
p

ēj
ā 

K
P

 s
k

ai
ta

 



 

120 

 

Informācijas 

tehnoloģija, 

datortehnika, 

elektronika, 

telekomunikācijas, 

datorvadība un 

datorzinātne 

Akadēmiskā 

maģistra studiju 

programma 

„Elektroniskās 

komercijas 

informācijas 

sistēmas” 

    

L
ek

c.
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k
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. 

L
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k
. 

Z
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. 

L
ek

c.
 

P
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k
. 

Z
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. 

13 77 4 23 27 46 34 58 7 0 8 0 

73 92 7 8 

 

 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst programmas mērķu un uzdevumu īstenošanai. 

Studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē vada RA 

docētāji, kuru zinātniskā specializācija atbilst starpdisciplinārajai studiju programmas ievirzei. 

 

Akadēmisko studiju programmu realizācijā nodarbinātā akadēmiskā personāla sastāvā 

esoši LZP eksperti: 

 

N.p. 

k. 
Vārds, Uzvārds Zinātņu nozare Termiņš 

1. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts Informācijas tehnoloģijas 15.03.2012.–15.03.2013. 

2. Dr.sc.ing. Artis Teilāns Datorzinātne, Informācijas 

tehnoloģijas 

31.05.2012.–31.05.2015. 

3. Dr.habil.geol. Gotfrīds 

Noviks 

Vides zinātne 19.04.2012.-19.04.2015. 

4. Dr. sc.ing. Oļegs Užga- 

Rebrovs 

Inoformācijas tehnoloģija 23.04.2013.- 23.04.2014. 

 

Reizi divos gados, sākot no 1997.gada, Inženieru fakultāte organizē starptautisko zinātniski 

praktisko konferenci „Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kurā ir sekcija „Datorzinātne”. 2013.gada jūnijā 

notika jau devītā konference. Ekonomikas un vadības fakultāte reizi divos gados organizē zinātnisko 

konferenci “Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Izglītības un dizaina fakultāte 

katru gadu organizē starptautisko zinātnisko konferenci: „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”.  

Inženieru fakultātē ir izveidojusies tradīcija aprīļa mēnesī organizēt Inženieru dienas. To 

ietvaros notiek studējošo zinātniskā konference, Sporta svētki un Informācijas diena, kurās piedalās 

arī studiju programmā „Programmēšanas inženieris” studējošie. Informācijas dienā reflektanti tiek 

iepazīstināti ar Inženieru fakultāti, uzņemšanas noteikumiem, studiju programmām, studiju 

organizāciju, ārpus studiju dzīvi, darba iespējām pēc fakultātes absolvēšanas. Šo pasākumu 

organizēšanā aktīvu dalību ņem studējošo pašpārvalde. 

Studiju programmas “Elektroniskās komercijas informāciju sistēmas” īstenošanā iesaistītais 

akadēmiskais personāls pēdējo gadu laikā iesaistījies vairāku projektu realizācijā (pasvītrotie ir 

iesaistītie studiju programmas docētāji) un mobilitātes, kā arī stažējas ārvalstu augstskolās. 

 

 

 

Iesaiste projektu īstenošanā 

 

Nosaukums 
Darbības 

termiņš 
Iesaistītais personāls 



 

121 

 

Starptautiskie projekti, kuri tiek realizēti sadarbībā ar ārzemju partneriem 

 

 ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: 

Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrības” Nr. 

TPK/2.1.2.1.2/08/01/010, vienošanās Nr. L-TPK-

08-0006 

19.12. 2008. - 

31.12.2013. 

 

E. Teirumnieks, 

Ē. Teirumnieka, I. Matisovs, 

R. Deksne, I. Morozova, 

M. Kijaško, P. Narica, 

S. Augule, I. Beinaroviča-

Litvinova,   

IF, REGI 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu 

samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”  

ERAF projekts 

Nr:2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/169, 

zin.vad. E. Visockis 

2011.- 2013. Dr.ing., vad. pētn. E. Visockis ,  

Dr.paed. prof., vad. pētn. 

P. Vucenlazdāns 

REGI 

 

Dr.sc.ing., prof. A. Teilāns,  

V. Ansone, G. Vaļģis, 

I. Morozova  

IF 

LLP Grundtvig multilaterālais projekts 

„EDUSEN”  

01.11.2011. - 

31.10.2013. 

Proj. vad. I. Rimšāne, 

V. Ļubkina, S. Ušča, 

A. Kalvāns, R. Arājs 

PSPI 

LZP granti 

LZP sadarbības projekts Nr. 10.0009: 

„Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu 

nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides 

tehnoloģiju izstrāde” 

2011. - 2013. Asoc.prof,  A. Martinovs, 

līdzdalība ar RTU 

Reģionālās nozīmes projekti 

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai 

Rēzeknes Augstskolā 

2009.-2013. M. Kijaško 

Atjaunojamo energoresursu apguves  

iespēju analīze LR teritoriālajā jūrā un 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 

01.11.2010.-

30.11.2013.  

I.Meirāns, A.Teilāns 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīrīšanas  

un klimata izmaiņu samazināšanas 

hibrīdtehnoloģijas 

01.10.2010.-

31.10.2013. 

A.Teilāns 

 

RA akadēmiskā personāla stažēšanās  

 

LLP/Erasmus izbraucošie docētāji  

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

14. Ivars Meirāns Vilniaus Kolegija, Lietuva 21.05.2014.-

23.05.2014. 

15. Aleksejs Zorins Vilniaus Kolegija, Lietuva 21.05.2014.-

23.05.2014. 

17. Artis Teilāns Estonian University of Life 

Sciences, Igaunija 

04.05.2014.-

10.05.2014. 
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RA IF docētāju mobilitātes 

 

Nr. Vārds, uzvārds Augstskola, valsts Laiks 

3. Aleksejs Zorins Intellectual Property Law in E-

environment: Industrial Property, 

Copyright and Related Rights‘ 

Protection (IPLE)  

Nr. LLP-ERA-IP-2013-LT-0912  , 

SMK University of Applied Social 

Sciences, Lietuva 

01.06.-15.06.2014. 

 

Pētījumu rezultātus akadēmiskais personāls regulāri prezentē starptautiskajās konferencēs 

gan Latvijā, gan ārvalstīs (Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Vācijā, Krievijā, Anglijā u.c.), publicē 

rakstus zinātniskajos izdevumos. Zinātniskās publikācijas ir atspoguļotas akadēmiskā personāla 

zinātniskās un radošās biogrāfijās (sk. 1. pielikumu un 12. satura punktu).. 

 

2.3.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc diviem rādītājiem: 

1) kvalitātes vērtējums – atzīme (10 ballu sistēmā); 

2) kvantitātes vērtējums - kredītpunkti (KP) atbilstoši priekšmetu apjomam. 

Vērtēšanas procedūru reglamentējoši nolikums ir pieejami RA mājas lapā 

http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema, ar tiem ir iepazinušies docētāji un, 

uzsākot studijas, tiek iepazīstināti arī studenti. 

 Studiju programmā ietverto studiju kursu pārbaudes forma ir eksāmens (ja studiju kurss ir 

vismaz 2 KP apjomā) vai ieskaite. Studentu zināšanas tiek vērtētas ar vienu no vērtējumiem 10 ballu 

sistēmā, kuru ir izstrādājusi LR IZM. 

 Par sekmīgu vērtējumu uzskata atzīmes, sākot ar „gandrīz viduvēji” (4). Vērtējot studiju 

rezultātu sasniegšanu studiju kursa apguves noslēgumā, kas veidots kā starppārbaudījumu 

(kontroldarbs, mājas darbs, referāts, praktiskais darbs, laboratorijas darbs u.tml.) vērtējumu 

apkopojums, ar vērtējumu „ieskaitīts/neieskaitīts”, ņem vērā, ka:  

1) ieskaitīts ir sekmīgs vērtējums;  

2) neieskaitīts ir nesekmīgs vērtējums.  

Par katru studiju kursu, maģistra darbu, gala pārbaudījumu vai sasniegto prakses mērķi 

ieskaita kredītpunktus, ja tā apguve ir novērtēta ar sekmīgu vērtējumu vai vērtējumu „ieskaitīts”. 

Kā papildus prasība ir studējošo obligāta piedalīšanas konferencē ar referātu, kā arī tiek 

noteikta specifiska prasība maģistra darba izstrādei – piemērojamas tehnoloģijas izstrāde. 

 

2.3.9. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts 

budžeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā 

finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  
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 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās pozīcijas 

ir ; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieņēmumiem ( studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek 

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

 

2.3.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā  

 

Studiju programma ir izstrādāta un tiek ieviesta atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības likumam un 

Latvijas Republikas Augstskolu likumam. Studiju programmas apjoms un saturs atbilst LR Ministru 

kabineta noteikumu ”Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” projektam. 
 

 
Nr. 
p.k. 

Augstākās izglītības valsts standarta prasības 

akadēmiskā maģistra programmu obligātajam saturam 

Akadēmiskās augstākās 

izglītības maģistra studiju 

programma „Elektroniskās 

komercijas informācijas 

sistēmas” 

1.  Studiju programmas apjoms vismaz 40 KP 60 KP vai 80 KP 

2.  Maģistra darba ne mazāk kā 20 KP 20 KP 

3.  
Vienlaikus īsteno ne vairāk kā 6 obligātos studiju 

kursus 
Izpildīts 

4.  

No maģistra studiju programmas apjoma, izņemot to 

apjomu, kas paredzēts praksei un maģistra darba 

izstrādei, pilna laika studijās ne mazāk kā 40 % veido 

kontaktstundas 

Izpildīts 

5.  

Obligātajā daļā ietvertās attiecīgās zinātņu nozares vai 

apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēte 

vismaz 30 KP 

41 KP 

6.  

Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai 

apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu 

aspektā vismaz 15 KP 

16 KP 

7.  
Studiju programmas obligātais saturs nodrošina 

zināšanas, prasmes un kompetenci civilajā aizsardzībā 
Izpildīts 

8.  
Studiju programmas obligātais saturs nodrošina 

zināšanas, prasmes un kompetenci vides aizsardzībā 
Izpildīts 
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2.3.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Tika veikta Dublinas Universitātes (Īrija) maģistra studiju programmas „Elektroniskā 

komercijā”, Londonas Universitātes (Lielbritānija) maģistra studiju programmas „E- biznesa 

sistēmās” salīdzinoša analīze, kā arī papildus apskatīta informācija par Dalhousas Universitātes 

(Kanāda) maģistra studiju programmu „Elektroniskā komercija”. 

 

Citās valstīs īstenotu maģistra programmu salīdzinošs raksturojums 

 

Salīdzinošie 

rādītāji 

Dublinas 

Universitāte 

(Dublin City 

University), Īrija 

„Elektroniskā 

komercija” 

Londonas 

Universitāte 

(London City 

University), 

Lielbritānija „E- 

biznesa sistēmas” 

Dalhousas 

Universitāte 

(Dalhousie 

University), 

Kanāda 

„Elektroniskā 

komercija” 

Rēzeknes Augstskola 

„Elektroniskās 

komercijas 

informācijas sistēmas”  

Piešķiramais 

grāds 

M.sc. 

elektroniskajā 

komercijā 

M.sc e- biznesa 

sistēmās 

M.sc. 

elektroniskajā 

komercijā 

M.sc. informācijas 

tehnoloģijās 

Studiju 

ilgums pilna 

laika 

programmai 

1 gads 1 gads 2 gadi 1,5 – 2 gadi 

Studiju 

ilgums 

nepilna laika 

programmai 

- 28 mēneši - 2- 2,5 gadi 

Kredītpunktu 

apjoms 

90 KP 180 Lielbritānijas 

KP 

- 60/ 80 KP 

Prasības 

uzņemšanai 

Bakalaura grāds 

uzņēmējdarbībā, 

datorzinātnēs vai 

saistītās 

disciplīnās, 

bakalaura grāds 

kādā citā 

disciplīnā, ko 

papildina 

nozīmīga 

profesionālā 

pieredze e- 

komercijā un IKT 

sektorā. 

Bakalaura grāds 

Lielbritānijas 

augstskolās vai 

akreditētās 

ārzemju 

augstskolās/ 

Kompetences un 

zināšanas 

matemātikā 

Bakalaura grāds 

datorzinātnēs, 

inženierzinātnēs, 

vadības 

zinātnēs, 

sociālajās 

zinātnēs, 

tiesībās un citās 

saistītās zinātnes 

nozarēs. 

Profesionālais bakalaura 

grāds vai akadēmiskais 

bakalaura grāds, vai 

profesionālā 

kvalifikācija, kura 

iegūta pabeidzot vismaz 

četru gadu studiju 

programmu 

elektroniskajā komercijā 

vai tai radniecīgā 

inženierzinātņu, 

ekonomikas nozarē. 

Studiju 

rezultāti 

Studiju rezultāts 

ir speciālists ar 

Studiju rezultāts ir 

speciālists ar 

Studiju rezultāts 

ir speciālists ar 

Studiju rezultāts ir 

speciālists ar 
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maģistra grādu 

elektroniskajā 

komercijā. 

Studiju rezultātā 

tiek sagatavoti e- 

biznesa 

inženiertehniskie 

darbinieki, 

vadītāji, uzņēmēji 

un inovatīvi 

informācijas 

tehnoloģiju 

ekonomikas 

kontekstā, 

nodrošinot 

studējošos ar 

efektīvām 

inženierzinātņu 

un 

uzņēmējdarbības 

iemaņām, 

prasmēm un 

zināšanām 

saistībā ar 

elektroniskās 

komercijas 

aplikācijām. 

 

maģistra grādu e- 

biznesā( 

uzņēmējdarbībā), 

kas ir augstas 

kvalitātes 

programmatūras 

attīstības 

profesionālis, 

kuram ir plašas 

uzņēmējdarbības 

zināšanas. Studiju 

programmas 

rezultāti: 

 iemaņas 

programmēšanā, 

pielietojot 

modernas 

programmēšanas 

valodas un 

metodes; 

 iemaņas e- 

biznesa 

programmēšanas 

sistēmu izstrādē 

un radīšanā, lai 

risinātu reālas 

problēmas; 

 iemaņas 

novērtēt un lietot 

dažādus 

standartus, 

platformas un 

arhitektūras e- 

biznesa sistēmu 

veidošanā. 

maģistra grādu 

elektroniskajā 

komercijā, kuras 

ir nepieciešamās 

iemaņas, lai 

izvērtētu idejas 

elektroniskās 

komercijas 

produktiem un 

pakalpojumiem 

balstītus uz 

dažādiem 

kritērijiem, t.sk., 

iespēju vērtību, 

tehniskās 

prasības un 

iespējamību, kā 

arī tiesisko un 

politikas 

kontekstu. 

 

informācijas tehnoloģiju 

maģistra grādu, kurš 

spēj ekonomikas 

procesu analīzes 

rezultātā izstrādāt 

prasības IT 

risinājumiem un attīstīt 

šos risinājumus, t.sk.: 

 spēj izstrādāt, 

ieviest un uzturēt 

elektroniskās komercijas 

tehnoloģiju sistēmas 

(EKTS), konsultēt 

EKTS lietotājus; 

 spēj izveidot 

tīmekļa vietni; 

 spēj izstrādāt 

uzņēmuma/organizācijas 

attīstības stratēģijas 

saistībā ar EKTS; 

 spēj analizēt 

uzņēmuma 

organizatorisko 

struktūru, sagatavot 

priekšlikumus tās 

pilnveidošanai, kā arī 

veikt vidējā un augstākā 

līmeņa vadītāja 

funkcijas; 

 spēj veikt tirgus 

pētījumus, analizēt 

pētījuma rezultātus un 

izstrādāt mārketinga 

plānu, kā arī pētīt 

uzņēmuma/organizācijas 

konkurentus, patērētāju 

intereses un attieksmi 

u.c. 

Obligātie 

kursi 

Web izstrāde un 

ieviešana (5 KP); 

Organizācija un 

vadība tīkla 

laikmetā (5 KP); 

Biznesa 

modelēšana un 

procesu inovācija 

(5 KP); Digitālais 

bizness (5 KP); 

Sistēmu 

specifikācijas (15 

KP), 

Programmēšanas 

sistēmu izstrāde 

(15 KP); Datu 

vizualizācija (15 

KP); Biznesa 

inženierija ar ERP 

risinājumiem (15 

Tehnoloģiski 

orientēti kursi: 

Datu bāzes un 

datu ieguve/ 

Datu ieguve un 

datu glabāšana; 

Uzņēmumu tīkli 

e- komercijā; 

Tīklu drošība; 

Cilvēkresursu 

Informācijas tehnoloģiju 

kursi: 

EKTS izstrādes 

tehnoloģijas (3 KP); 

Mobilo aplikācija 

izstrāde (2 KP); 

Programminženierija (4 

KP); Datu apstrādes 

sistēmas (2 KP); 

Informācijas sistēmu 
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Inovācijas un 

augsto 

tehnoloģiju 

uzņēmējdarbība(5 

KP); Risku 

vadība un ētika e- 

komercijā (5 KP); 

E- komercijas 

infrastruktūra (5 

KP); Nākošās 

paaudzes vadība 

(20 KP). 

KP); Datubāzes 

(15 KP); 

Programmēšana 

(Java) (15 KP), E- 

komercija (15 

KP); Teorija un 

prakse integrētā 

dizainā (15 KP); 

Pētniecības 

metodes (15 KP). 

faktors on- line 

informācijas 

sistēmās; Tīklu 

izstrāde un 

menedžments 

u.c. 

Uz 

uzņēmējdarbību 

orientētie kursi: 

Projektu vadība; 

Risku vadība; 

Inovāciju 

vadība; 

Marketings; E- 

pārvalde u.c. 

Uz politiku 

orientētie kursi: 

Tiesības un 

tehnoloģijas; 

Interneta un 

mēdiju 

likumdošana. 

Jāapgūst 8/ 10 

studiju kursus. 

izstrāde (2 KP). 

Vadībzinātnes/ 

ekonomiski kursi: 

Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā vadība un 

inovāciju vadība (4 KP); 

Loģistikas un piegādes 

ķēžu vadības pamati (2 

KP); Ekonomiskas 

teorija (2 KP); 

Grāmatvedības pamati 

(2 KP); Finanšu vadība 

(2 KP); 

Profesionālā un 

organizāciju psiholoģija 

(2 KP). 

Praktikums/ 

prakse 

20 KP - 13 nedēļas 6/ 20 KP 

Maģistra 

darbs 

- 60 KP Projekts/ 

Maģistra darbs 

Maģistra darbs (20 KP) 

Izvēles kursi Programmēšana 

(5 KP); 

Grāmatvedība (5 

KP); Tīkli un 

internets (5 KP); 

Finanses (5 KP) 

 Starptautiskā 

tirdzniecība; 

Intelektuālais 

īpašums u.c. 

Civilā aizsardzība (1 

KP); Vides aizsardzība 

(1 KP); Kvalitātes 

pārvaldība IT projektos 

(1 KP); Komunikāciju 

un sociālā mijiedarbība 

(2 KP); Simulācijas (2 

KP) 

Prasības 

uzņemšanai 

Bakalaura grāds 

uzņēmējdarbībā, 

datorzinātnēs vai 

saistītās 

disciplīnās, 

bakalaura grāds 

kādā citā 

disciplīnā, ko 

papildina 

nozīmīga 

profesionālā 

pieredze e- 

Bakalaura grāds 

Lielbritānijas 

augstskolās vai 

akreditētās 

ārzemju 

augstskolās/ 

Kompetences un 

zināšanas 

matemātikā 

Bakalaura grāds 

datorzinātnēs, 

inženierzinātnēs, 

vadības 

zinātnēs, 

sociālajās 

zinātnēs, 

tiesībās un citās 

saistītās zinātnes 

nozarēs. 

Profesionālais bakalaura 

grāds vai akadēmiskais 

bakalaura grāds, vai 

profesionālā 

kvalifikācija, kura 

iegūta pabeidzot vismaz 

četru gadu studiju 

programmu 

elektroniskajā komercijā 

vai tai radniecīgā 

inženierzinātņu, 

ekonomikas nozarē. 
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komercijā un IKT 

sektorā. 

 

Kā redzam, tad Dublinas Universitātē un Londonas Universitātē studiju ilgums pilna laika 

studiju programmā ir 1 gads un kā prasība uzņemšanai apskatītajām maģistra studiju programmām 

galvenokārt tiek izvirzīts bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, datorzinātnēs vai saistītās disciplīnās, kā 

arī bakalaura grāds kādā citā disciplīnā, ko papildina nozīmīga profesionālā pieredze e- komercijā 

vai IKT sektorā. 

Analizējot studiju kursus saturu, var secināt, ka studiju kursi sadalās, galvenokārt, divos 

blokos: tehnoloģiski orientētie studiju kursi un uz vadības zinātnēm un ekonomiku orientētie studiju 

kursi. Visām apskatītājām maģistra studiju programmām tiek nodrošināta starpdisciplināra pieeja.  

Rēzeknes Augstskolas izstrādātā akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās 

komercijas informācijas sistēmas” veidota pēc līdzīgiem principiem: studiju ilgums pilna laika 

studiju programmā ir 3 vai 4 semestri jeb 1,5 vai 2 gadi, studiju programmā tiek uzņemti studenti ar 

profesionālo vai akadēmisko bakalaura grādu elektroniskajā komercijā vai tai radniecīgā 

inženierzinātņu, ekonomikas nozarē, kā arī studiju kursa saturs veidots tā, lai nodrošinātu studiju 

kursu apguvi informācijas tehnoloģijā, vadībzinātnē un ekonomikā. 

 

2.3.12. Informācija par studējošajiem: 

 
Studentu skaits uz 01.10.2013.: 

-imatrikulēti 24, 

-kopā 24. 

Studentu skaits uz 01.10.2014.: 

-imatrikulēti 17, 

-kopā 39. 

2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Tika veikta studentu aptauja par akadēmiskās studiju programmas “Elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmas” 1.kursa 2. semestra novērtējumu (2013./2014. m.g.). Kopumā atbildes 

snieguši 8 respondenti. 

Tika veikta aptauja par šādiem jautājumiem: 

1. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

Kopumā 87 % no respondentiem ir atbildējuši, ka izvēlētā studiju programma tos pilnībā 

apmierina vai apmierina. Tikai 13 % no respondentiem ir norādījuši, ka izvēlētā studiju programma 

tos daļēji apmierina. 
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2. Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā?   

Visi respondenti, t.i., 100 % atzīst, ka šajā programmā ir labi sastādīts nodarbību grafiks.  

3. Vai iespējams apgūt studiju kursus/ to daļas elektroniski?  

Vairāk nekā 2/3 respondentu, t.i, 62 % uzskata, ka ir iespējams studiju kursus/ to daļas apgūt 

elektroniski, bet 38 % - respondentu ir snieguši noliedzošu atbildi. 

 

4. Vai ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un 

citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

87 % respondentu ir snieguši atbildi, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību 

literatūru un cietiem mācību līdzekļiem ir pietiekams. 
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5. Cik stundu nedēļā Jūs veltāt patstāvīgam darbam? 

Respondenti ir norādījuši, ka pastāvīgam darbam nedēļā velta 8,12 stundas.  

6. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus?  

Visi respondenti jeb 100 % ir snieguši atbildi, ka studiju procesā izmanto elektroniskos resursus.  

7. Kā jūs vērtējat informācijas iegūšanu par studiju procesu fakultātē?  

Visi respondenti vērtē informācijas iegūšanu par studiju procesu fakultātē kā pietiekamu.  

2.3.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Absolventu pagaidām nav. 

2.3.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

 vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

 dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

 nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem 
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saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju procesa 

pilnveidošanas pasākumos. 

Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses 

(„RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, 

katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu 

pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā 

šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu 

apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās 

kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RA mājas lapā un ir pieejama RA 

personālam un studējošajiem. 

Notiek studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes 

izglītības iestādēm- informācijas dienas, skolēnu klašu vizītes uz fakultāti un laboratorijā gada laikā, 

Ēnu dienas, fakultātes Inženieru dienas, no 2008. g. – arī Zinātnieku nakts, kuros iesaistās 

studējošie. 
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II.4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „SOCIOTEHNISKO SISTĒMU 

MODELĒŠANA” 

Studiju programmas kods (51482) . Studiju programmas raksturojumu sagatavoja studiju 

programmu direktors prof., Dr.sc.ing. Artis Teilāns. 

 

2.4.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” izveidota atbilstoši 

Latvijas Republikā noteiktajām juridiskajām normām un likumdošanas aktiem un Eiropas 

Parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu 

mūžizglītībai (EKI 8. līmeņa prasībām).  

Doktora studiju programma atbilst MK Noteikumiem Nr. 742 „Izglītības attīstības 

koncepcija 2007.–2013. gadam”, Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijām, 

iekļaujas starptautiskajos zinātniskajos standartos. Programmas apjoms un struktūra atbilst RA 

Senāta Nolikumam par doktora studijām Rēzeknes Augstskolā.  

Doktora studiju programma ir „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”, kas pamatā atbilst 

informācijas tehnoloģijas zinātnes nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas 

apakšnozarei. 

Doktora studijas „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” ir profesionālās maģistra programmas 

„Datorsistēmas” un akadēmiskās maģistra studiju programmas „E-komercijas informācijas 

sistēmas” turpinājums, sekmējot informācijas tehnoloģijas piedāvāto pētniecības metožu un 

risinājumu izmantošanu starpnozaru kontekstā, respektējot sistēmu gan sociālos, gan tehniskos 

aspektus. 

Programma ir kopēji akreditēta divās paugstskolās: 

Programmas realizācijas vieta: Vidzemes Augstskola  

Institūcijas reģ.Nr.:   LV90001342592 

     Cēsu iela 4, Valmiera LV-4200 

 

Programmas realizācijas vieta: Rēzeknes Augstskola 

Institūcijas reģ.Nr.:   LV90000011588 

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne LV-4600 

 

Atsevišķi studiju kursi, atbilstoši doktorantu individuālajam studiju plānam, var tikt realizēti 

partneru augstskolās un institūtos, un konkrēti, Rīgas Tehniskajā universitātē, Varšavas 

Tehnoloģiskajā universitātē, Dženovas Universitātē, Barselonas Autonomajā universitātē, 

Koblencas-Landau universitātē, Klaipēdas universitātē, La Lagunas universitātē un Fraunhofera 

institūtā, kā arī Vidzemes Augstskolas aģentūrā „Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūts”. 

Doktora studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (SSM) mērķis ir veicināt 

informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares 

attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest 

tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un 

pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot 

paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. 
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Doktora studiju programmu “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” realizē programmas 

dalībnieču-augstskolu un partneru augstskolu akadēmiskais un zinātniskais personāls, un konkrēti: 

Rēzeknes Augstskolas, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, Varšavas 

Tehnoloģiskās Universitātes, Dženovas Universitātes, Barselonas Autonomās Universitātes, 

Koblencas-Landau Universitātes, Klaipēdas Universitātes, La Lagunas Universitātes un Fraunhofera 

Institūta zinātniskais personāls, kā arī Vidzemes Augstskolas aģentūra „Sociotehnisko sistēmu 

inženierijas institūts”.  

Studiju programmas „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” mērķis saskan ar Rēzeknes 

Augstskolas  misiju   un ir orientēts uz speciālistu sagatavošanu inženieru zinātnēs, informācijas 

tehnoloģiju nozarē starptautiski konkurētspējīgus zinātņu doktorus. (RA darbības un attīstības 

stratēģija 2009.-2015.gadam). Lai noskaidrotu attīstības perspektīvas, RA iesaistās visu svarīgāko 

stratēģisko dokumentu izstrādē: Latgales programmas 2007.-2017. gadam un Latgales stratēģijas 

2030 izstrādē. RA darbojas Padomnieku konvents. Kopš 2010.g. RA ir Rēzeknes Uzņēmēju 

biedrības biedrs. 2011.gadā ir noslēgts līgums ar „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, 

kura ietvaros notiek sadarbība ar Latvijas darba devēju konfederāciju. Kopš 2011.gada RA darbojas 

Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvā padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt arī 

izglītības jautājumus. RA darbojas Rēzeknes novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, 

kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā.  

Studiju programmas definēto mērķu sasniegšanai atbilst mācību metodiskā, zinātniskās 

pētniecības eksperimentālā un informatīvā bāze. 

Doktora studiju programmas pamata uzdevums ir sagatavot zinātniekus informācijas 

tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē un veicināt 

studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu 

sekojošās problēmu vidēs: 

- Biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana; 

- Sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana; 

- Politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana;  

- Loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana; 

- Ražošanas procesu modelēšana; 

- E-apmācības sistēmu konstruēšana; 

- Imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana. 

 

2.4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Doktora studiju „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” tiešie rezultāti: 

 

- Sagatavoti un aizstāvēti promocijas darbi; 

- Jaunu zinātnes atziņu un pētījumu rezultātu ieviešana problēmu vidēs, sekmējot 

tautsaimniecības attīstību un konkurētspēju; 

- Akadēmiskā personāla atjaunināšana zinātnes apakšnozarē augstskolās un 

zinātniskajās institūcijās; 

- Iekļaušanās starptautiskos un problēmu orientētos pētnieku konsorcijos. 
 

Doktora programmas studiju rezultāti ir: 

1. Aktuālāko informācijas tehnoloģiju  pārzināšana; 

2. Pētījumu veikšanas metodoloģijas un mūsdienu pētniecības metožu pārvaldīšana un 

pilnveidošana informācijas tehnoloģiju nozarē; 

3. Prasme patstāvīgi izvērtēt un atlasīt inženiertehniskiem pētījumiem atbilstošas metodes; 

4. Veikt savus ieguldījumus informācijas tehnoloģiju attīstībā un dot jaunu izpratni esošām 
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zināšanām, kā arī to pielietojumam praksē, izstrādājot oriģinālus pētnieciskos risinājumus 

(promocijas darbu), daļa no kura ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī; 

5. Spēja veikt patstāvīgu kritisko analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus un 

inovatīvus uzdevumus; 

6. Spēja patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt zinātniski pētnieciskos 

projektus, tajā skaitā arī starptautiskus projektus;  

7. Atbildības uzņemšanās par savas pētnieciskās darbības ētiskajiem aspektiem; 

8. Prasme mutvārdos un rakstiski komunicēt par sava pētījuma jomu informācijas tehnoloģiju 

nozares un sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares robežās, ar plašākām 

zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā; 

9. Spēja patstāvīgi paaugstināt un paplašināt savu zinātnisko kvalifikāciju; 

Izpildot programmu pilnā apjomā, doktorants būs: 

- apguvis modernās pētījumu metodes, kā arī ieguvis prasmi tās pielietot savos 

pētījumos; 

- ieguvis prasmi sagatavot zinātniskās publikācijas, sastādīt zinātniskus pārskatus, 

kreatīvi risināt teorētiskos un praktiskos inženierzinātņu jautājumus informācijas 

tehnoloģiju nozarē; 

- apguvis prasmi prezentēt savus pētījumus un to rezultātus zinātniskās konferencēs un 

semināros; 

- izstrādājis un iesniedzis augstā zinātniskā un tehniskā līmenī sagatavotu promocijas 

darbu. 

 

2.4.3. Studiju programmas plāns 

(saīsinājumu apzīmējumi: E – eksāmens, Ie – ieskaite, D Ie – diferencētā ieskaite, MD – maģistra 

darbs, KP- kredītpunkti, ECTS – ECTS kredītpunkti). 

Doktora studiju programma:  Sociotehnisko sistēmu modelēšana 

Programmas kods:   51482 

Studiju kurss KP Docētājs Kurss Pārb.   

Sociotehnisku sistēmu 
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Modelēšanas speckurss 

(atbilstoši pētījuma 

virzienam) 

4 

Prof. Miguel Angel Piera (UAB) 

Prof. Klaus Troitzch (K&L) 

Prof. Krzyshtof Amborsky 

(WUT) 

Prof. Maria Rosa Aquilar (ULL) 

Dr. Eberhard Bluemel (IFF) 

Prof. Oļegs Užga-Rebrovs (RA) 

Asoc. prof. Pēteris Grabusts 

(RA) 

Prof. Jurijs Merkurjevs (RTU) 

Prof. Leonids Novickis (RTU) 

Prof. Jānis Grundspeņķis (RTU) 

Prof. Agostino Bruzzone (GU) 

A E 

Profesionālā svešvaloda 

(angļu) 
6 

Lekt. Daina Lārmane (ViA) 

Lekt. Mārīte Opincāne (RA)  
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2.4.4. Studiju kursu apraksti 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Datorzinātņu un matemātikas katedrā un 

pieejami LAIS sistēmā.  

 

 

2.4.5. Studiju programmas organizācija 

Studiju programmā izstrādāta sava didaktiskā koncepcija, kas aptver  profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības un to sasniegšanas veidus. Studiju programmas 

didaktisko koncepciju atklāj studiju programmas satura un realizācijas apraksts, kas tiek apspriests 

katedras sēdēs, fakultātes domes sēdēs. Tās izstrādē un novērtēšanā piedalās studējošie un darba 

devēji, kuru viedoklis tie ņemts vērā, precizējot didaktiskās koncepcijas iespējamos risinājumus. 

Katru gadu studiju programmas didaktiskā koncepcija tiek izvērtēta pašnovērtējuma ziņojumā, kura 

galvenie uzdevumi ir: iezīmēt studiju programmas  attīstības iespējas nākošam studiju gadam, 

pilnveidot studiju kvalitāti.   

Programmas iekšējās kvalitātes darbība balstās uz studiju kvalitātes novērtēšanas un 

kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā, kura apstiprināta ar RA Senāta lēmumu. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta, iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju studējošajiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

atbalstot studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. 

Studijas notiek saskaņā ar nodarbību grafiku, kas izveidots pēc fakultātes Domē 

apstiprinātiem studiju plāniem. Nodarbību grafiki publicēti augstskolas mājas lapā.  

Katru gadu notiek studiju programmas izvērtēšana, tiek sastādīts ikgadējais pašnovērtēšanas 

ziņojums, līdz ar to tiek analizētas programmas stiprās un vājās puses un attiecīgi koriģēta studiju 

programma. 

Ar studējošajiem tiek veikts patstāvīgs darbs katedrās, dekanātos. Studējošo studiju rezultāti 

tiek analizēti pēc katra studiju kursa, pēc katra studiju gada, noslēdzot studijas. Fakultātes Domes 

sēdēs tiek analizēti saraksti ar studiju rezultātiem. Ar problēmstudējošajiem un studiju parādniekiem 
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aktīvi strādā programmas direktors un katedras vadītājs. Studiju programmas kvalitatīvā 

nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti katedras sēdēs. Iekšējās pašnovērtēšanas 

procesā svarīga loma tiek ierādīta studējošo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa 

īstenošanas jautājumiem. Regulārajās studējošo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, 

docētāju darba kvalitāti, studējošie pauž savu viedokli par studiju procesu un tā uzlabošanas 

iespējām. Studējošo izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot un uzlabojot savu 

darbu. Savu rezumējumu par studējošo studiju rezultātiem sniedz gala pārbaudījumu komisijas 

priekšsēdētājs, darba devēji. 

2.4.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

RA ir izstrādāta studējošo uzņemšanas stratēģija un taktika, ņemot vērā kvalitātes un 

pieejamības aspektus. Katra studiju gada sākumā uzņemšanas noteikumi tiek pārskatīti katedras sēdē 

un aktualizēti atbilstoši studiju virziena aktualitātēm, izskatīti fakultātes domes sēdē un Studiju 

padomes sēdē, apstiprināti RA Senātā, publicēti RA mājas lapā..  

Uzņemšana studijām RA notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu, Ministru kabineta 

noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, RA Satversmi un 

RA uzņemšanas noteikumiem, kas tiek publicēti augstskolas mājas lapā. 

Doktora studiju programma izveidota, lai studējošie, kuri ir ieguvuši maģistra grādu 

Sociotehnisko sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē, kā arī citās dabas 

zinātnēs (ja studiju laikā ir apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšana), varētu padziļināt savas 

zināšanas sistēmu modelēšanā un turpināt darbu pie promocijas darba sagatavošanas atbilstoši 

zinātnes apakšnozarei un pielietojuma videi (Biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana; 

Sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana; Politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības 

modelēšana; Loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana; Ražošanas procesu 

modelēšana; E-apmācības sistēmu konstruēšana; Imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana). 

2.4.7. Studiju programmu praktiskā realizācija 

Studiju nodrošinājums un vadība 

Studiju programmu vada direktors Dr. sc. ing, prof. Artis Teilāns, tā funkcijas reglamentē 

RA „Nolikums par studiju programmas direktoru”. Studiju programmu izstrādes, īstenošanas un 

uzlabošanas principi un iesaistīto pušu atbildība noteikta „Nolikumā par akadēmiskajām un 

profesionālajām studijām un studiju programmām”. 

Studijas programmas direktors kopā ar katedras vadītāju veic studiju kursu nodrošināšanu ar 

docētājiem un ar doktorantu zinātniskajiem vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors 

plāno docētāju pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās fakultātes Domes sēdēs 

par programmas realizāciju un attīstību. Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas 

studiju plānos, studiju programmā, kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studējošie ir iesaistīti studiju programmu pašnovērtējuma darba grupā, tie darbojas domē, 

kur tiek izskatītas, analizētas studiju programmas, studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, 

plānojot studiju programmas attīstību. 

Akadēmiskie amati RA tiek ieņemti atbilstoši LR likumdošanai vēlēšanu kārtībā, ko nosaka 

RA nolikums „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā”, kurā noteikti docētāju 

kvalifikācijas un atbilstības amatam kritēriji. Galvenie no tiem ir izglītība un kvalifikācija, 

akadēmiskie un zinātniskie grādi, praktiskā darba pieredze, kvalifikācijas paaugstināšana, zinātniski 

pētnieciskā darba rezultāti un metodiskās izstrādnes. Šie kritēriji ir arī noteicošie, veidojot docētāju 

atlases un attīstības politiku.  

Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas politika 

tiek realizēta, veicinot tā nepārtrauktu pilnveidošanu un tā ietver: pārrunas un konsultācijas katedru 
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sēdēs un ikdienas darbā; studijas doktorantūrā, akadēmiskā personāla profesionālās meistarības 

pilnveides kursus, RA profesionālās pilnveidošanas kursus „Augstskolu didaktika”, akadēmiskā 

personāla veicināšanas pasākumus piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā, semināros, 

konferencēs, kursos. RA tiek veicināta zinātniski un lietišķās pētniecības darbība. 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju procesa 

pilnveidošanas pasākumos. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā 

piedalās arī studiju programmas studējošie, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. 

Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses 

(„RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, 

katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu 

pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā 

šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu 

apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās 

kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RA mājas lapā un ir   ir pieejama RA 

personālam un studējošajiem. 

RA Inženieru Fakultātes rīcībā ir nepieciešamā datortehnika un programmatūra studiju kursu 

apgūšanai, praktisko darbu un zinātnisko darbu izpildei. No 2006. gada RA Inženieru fakultāte 

piedalās programmā MSDN® Academic Alliance, kas piedāvā visaptverošu ekonomisko resursu 

bāzi, kura akadēmiskajām laboratorijām, mācību spēkiem un studējošajiem sniedz iespēju izmantot 

vismodernākās tehnoloģijas. Samaksājot gada abonēšanas maksu, Inženieru fakultāte iegūst piekļuvi 

pilnam Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saņem ikmēneša 

jauninājumus viena gada garumā. Īpašas programmas licences ļauj abonentiem instalēt 

programmatūru visos datoros apmācības un zinātniskos nolūkos.  Inženieru fakultātes studējošie, kas 

pieteikušies uz mācību kursiem, kurus piedāvā fakultāte, drīkst programmatūru lejupielādēt, lai 

instalētu to savos datoros un izmantotu studiju darbu vai personīgo projektu izstrādāšanā.  

 

Akadēmiskā personāla un studējošo darbības rezultāti 

Programmas izpildei ir piesaistīts kvalificēts profesoru un asoc. profesoru sastāvs. Studiju 

kursus nodrošina docētāji ar doktora grādu un visi ir LZP experti ar lielu praktiskā darba pieredzi 
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programminženierijā, programmēšanā. Studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ir 

nepieciešamās prasmes, lai savas zināšanas un pieredzi nodotu izglītojamajiem un saņemtu 

atgriezenisku informāciju no studējošajiem par savu darbu. Visiem docētājiem tiek dota iespēja 

papildināt savas zināšanas kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, augstskolu didaktikas kursos, 

strādājot zinātnisko darbu un stažējoties ārzemēs apmaiņas projektu ietvaros. 

Studiju programmu realizē Datorzinātņu un matemātikas katedra Inženieru fakultātes 

sastāvā.  

Katedras akadēmiskais un zinātniskais profils: intelektuālās datu analīzes metodes un 

Informāciju tehnoloģiju praktiskie pielietojumi. 

Datorzinātņu un matemātikas katedra ir atbildīga par studiju programmas „Programmēšanas 

inženieris”, maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” kvalitatīvas realizācijas atbilstību 

Augstskolu likumam, RA Satversmei un attiecīgiem RA Senāta nolikumiem. Katedra ir iesaistīta arī 

doktora studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” realizēšanā un tās akadēmiskais 

personāls iesaistījies vairākos projektos.  

Katedrā strādā 4 ievēlētie akadēmiskajos amatos  darbinieki: 1 profesors, Dr.sc.ing, 1 asoc. 

prof., Dr.sc.ing., 1 docents, 1 lektors ( beidzis doktorantūras teorētisko kursu). 

Studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē vada 

docētāji, kuru zinātniskā specializācija atbilst dažādiem IT aspektiem: 

- viesprofesors Dr.habil.sc.ing. J.Merkurjevs specializējas diskrētu notikumu sistēmu 

imitācijas modelēšanas jomā; 

- profesors Dr.sc.ing. A.Teilāns vada biznesa sistēmu analīzes, programminženierijas, 

projektu vadības kursus, turklāt viņam ir liela praktiskā darba pieredze vairāk kā 20 projektu izstrādē 

a/s „Exigen Services Latvia”;  

- asoc. profesors Dr.sc.ing. P.Grabusts vada  objekt-orientētās programmēšanas un datu 

aizsardzības kursus; 

- Pētnieciskā darba, jaunrades darba un projektēšanas darba studiju kursu īstenošanā 

profesors Dr.sc.ing. O.Užga-Rebrovs – nodarbojas ar risku analīzi un informācijas apstrādi 

nenoteiktības apstākļos. 

P. Grabusts ir  LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Inženierzinātnes un datorzinātne” 

(līdz 21.03.2016), piedalījās vairāku LZP projektu izvērtēšanā kā eksperts. A. Teilāns līdz 

31.05.2015 ir LZP ekspertu komisijas loceklis nozarēs „Informācijas tehnoloģijas” un 

„Datorzinātnes”. A.Teilāns no 2000.g ir RTU Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padomes 

loceklis un no 1999.g Imitācijas un modelēšanas biedrības Valdes loceklis un no 2013 gada RTU 

promocijas padomes loceklis. 

Viesprofesors Dr.habil.sc.ing. J.Merkurjevs kopš 2004.g. ir Latvijas Zinātņu akadēmijas 

korespondētājloceklis, LZP eksperts Informācijas tehnoloģijā (kopš 2000.g.)  un Transportā un 

loģistikā (kopš 2003.g.) un virkne citu goda nosaukumu. 

Katedra un studējošie aktīvi izmanto mācību procesam un pētījumiem ITC datorklases.  

Studiju procesa nodrošināšanai ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un 

vadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek 

kontrolēti; praktisko darbu, laboratorijas darbu un semināru darba īpatsvars ir atbilstošs studiju 

programmas mērķiem. 

Datorzinātņu un matemātikas katedra sadarbībā ar Reģionālistikas zinātnisko institūtu 

(REGI) veic pētījumus intelektuālo datorsistēmu jomā un to pielietojumu ekotehnoloģijās (asoc. 

prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts). Katedras doktoranti Ē.Tipāns un A.Zorins izstrādā promociju darbus 

intelektuālo datorsistēmu jomā.  

Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs tiek veikts mācību procesā.  



 

138 

 

Reizi divos gados, sākot no 1997.gada, Inženieru fakultāte organizē starptautisko zinātniski 

praktisko konferenci „Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kurā ir sekcija „Datorzinātne”. 2013.gada jūnijā 

notika jau devītā konference. Ekonomikas un vadības fakultāte reizi divos gados organizē zinātnisko 

konferenci “Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Izglītības un dizaina fakultāte 

katru gadu organizē starptautisko zinātnisko konferenci: „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”.  

Datorzinātņu un matemātikas katedras studiju programmas īstenošanas akadēmiskais 

personāls pēdējo gadā laikā iesaistījies vairāku projektu realizācijā (sk. tabulā). (Pasvītrotie ir studiju 

programmā iesaistītie docētāji). 

 

 

Starptautiski finansēti projekti projekti 

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais 

personāls  

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai 

Rēzeknes Augstskolā 

2009.-2013. P.Grabusts 

Atjaunojamo energoresursu apguves  

iespēju analīze LR teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā 

ekonomiskajā zonā 

01.11.2010.-

30.11.2013.  

A.Teilāns 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu 

attīrīšanas  

un klimata izmaiņu samazināšanas 

hibrīdtehnoloģijas 

01.10.2010.-

31.10.2013. 

A.Teilāns 

 

RA akadēmiskā personāla stažēšanās 

Docētāja vārds, 

uzvārds  
Stažēšanās vieta  Stažēšanās veids  Stažēšanās ilgums  

asoc. prof. P.Grabusts University of Economy in 

Bydgoszcz (Wyższa 

Szkoła Gospodarki w 

Bydgoszczy - Poland) 

Lekciju lasīšana, 

„Software 

engineering”, 

„Securing 

applications” 

21.04.2014 – 

27.04.2014 un 

12.05.2014 – 

18.05.2014,  

60 stundas, 

Prof. A.Teilāns Estonian University of 

Life Sciences 

Lekciju lasīšana, 

„Software 

engineering” 

8 lekciju stundas 

 

Arī viesprofesors no RTU – Dr.habil.sc.ing. J.Merkurjevs aktīvi iesaistījies projektos. Tā, 

piemēram, prof. J.Merkurjevs no 2006.g. ir ņēmis dalību vismaz 14 dažādos projektos. 

Pētījumu rezultātus akadēmiskais personāls regulāri prezentē starptautiskajās konferencēs 

gan Latvijā, gan ārvalstīs (Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Vācijā, Krievijā, Anglijā u.c.), publicē 

rakstus zinātniskajos izdevumos. Zinātniskās publikācijas ir atspoguļotas akadēmiskā personāla 

zinātniskās un radošās biogrāfijās (sk. 1. pielikumu un 12. satura punktu). 

No 11.08.2014 līdz 13.08.2014 uz šīs doktorantūras studiju bāzes notika doktorantūras 

vasaras skola „Rušons2014” ar 4 latvijas augstskolu profesoru un doktorantu piedalīšanos. Profesoru 

Gintera, Bičevska, Grabja un Užga-Rebrova lekcijas skāra sociotehnisko sistēmu modelēšanas 

teorētiskos un praktiskos aspektus. 

Dalībnieku saraksts 

Doktoranti: 

Aleksandrs Larionovs (RA) 
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Imants Zarembo (RA) 

Viktors Krasovskis (RA) 

Ansis Ataols Bierzeņš (RA) 

Egils Krasons (RA) 

Arnis Kleins (RTU) 

Ojārs Krasts (LU) 

Artis Aizstruts (ViA) 

Profesori: 

Prof. Artis Teilāns (RA) 

Prof. Oļegs Užga-Rebrovs (RA) 

Asoc.prof. Pēteris Grabusts (RA) 

Prof. Jānis Grabis (RTU) 

Asoc.prof. Andrejs Romanovs (RTU) 

Prof. Jānis Bičevskis (LU) 

Prof. Egīls Ginters (ViA) 

Vasaras skolas dalībnieki izteica vēlmi pēc šāda veida ikgadēja pasākuma.  

 

Abu studiju programmu realizējošo augstskolu vadība pieņēma lēmumu par organizatorisko 

darbu uzsākšanu kopējās promocijas padomes izveidei, kas atbilst Sociotehnisko Sistēmu 

Modelēšanas doktorantūrā izstrādāto promocijas darbu jomai. 

 

2 promocijas darbu izstrāde notiek ciešā sadarbībā un pēc Valsts Zemes dienesta pasūtījuma, 

kas ir būtisks ieguvums gan akadēmiskajai videi, gan valsts iestādei. 

 

2.4.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Doktorantūrā studijas notiek saskaņā ar nodarbību grafiku, kas izveidots pēc fakultātes 

Domē apstiprinātiem studiju plāniem. Nodarbību grafiks tiek saskaņots ar RA Zinātņu daļas 

Doktorantūras nodaļu, un to apstiprina fakultātes dekāns. Doktorants strādā pēc katram studiju 

gadam sastādītā darba plāna, kurš saskaņots ar promocijas darba vadītāju un studiju programmas 

direktoru. Katra studiju semestra beigās par doktora studiju programmas realizāciju atbildīgā 

fakultātes struktūrvienība – Datorzinātņu un matemātikas katedra organizē atestāciju, kurā novērtē 

doktoranta darba plāna izpildi pašreizējajā semestrī vai studiju gadā. Ja darba plāns ir izpildīts, tad 

dekāns, pamatojoties uz katedras sēdes lēmumu, ar savu rīkojumu pārskaita doktorantu nākošajā 

studiju gadā. Ja atestācijas rezultāti ir negatīvi, tad dekāns gatavo ierosinājumu rektoram par 

doktoranta eksmatrikulāciju. 

Doktorantu zināšanu kvalitāti RA novērtē pēc diviem kritērijiem: 

- kvalitatīvais vērtējums – promocijas eksāmeni un eksāmeni vērtēti ar atzīmi 10 ballu 

sistēmā; 

- Novērtēšanas objektivitāte tiek nodrošināta ar eksāmenu pieņemšanu komisijā, kuras 

sastāvā ir ne mazāk kā 3 LZP attiecīgās nozares eksperti. Promocijas eksāmenu 

programmu izstrādā profilējošā katedra. Profesionālās svešvalodas speckursa un 

brīvās izvēles kursa apguve noslēdzas ar eksāmena nokārtošanu.  

- Promocijas eksāmenus pieņem RA rektora apstiprināta komisija 3 zinātņu doktoru, 

LZP ekspertu sastāvā. 

- kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti (KP), kas raksturo doktorantam noteikto darba 

apjomu stundās (kontaktstundas un patstāvīgais darbs); 1KP atbilst 40 darba 

stundām. 
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Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja doktorants nokārto promocijas eksāmenu vai eksāmenu, 

iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm.  

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju 

kursa programma, ko apstiprina RA Datorzinātņu un matemātikas katedra.  

Inženierzinātņu doktora diplomu saņem doktoranti, kuri: 

- sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos studiju kursus; 

- veikuši un akreditējuši pētījumus promocijas darba izstrādes ietvaros; 

- sekmīgi nokārtojuši valsts pārbaudījumu (aizstāvējuši promocijas darbu). 

 

2.4.9. Studiju programmas izmaksas 

Doktora studijas RA tiek finansētas no: 

- valsts budžeta līdzekļiem; 

- fizisku un juridisku personu līdzekļiem. 

Doktora studiju maksu un studiju maksas atlaides nosaka RA Senāts, pamatojoties uz RA 

Zinātnes padomes ierosinājumu. 

Promocijas procesa izmaksas tiek segtas no doktorantūras programmas īstenošanai 

paredzētajiem līdzekļiem. Ja promocijas darba autors nav apguvis atbilstošu programmu vai apguvis 

to pirms vairāk nekā diviem pilniem kalendāra gadiem, neiegūstot grādu, lēmumu par to, no kādiem 

līdzekļiem segt promocijas procesa izmaksas, pieņem RA Senāts, pamatojoties uz RA Zinātnes 

padomes ierosinājumu. 

Studiju maksa 2013./2014.st.g ir pilna laika studijas –1920,88 Eur. 

 

2.4.10. Studiju programmas atbilstība normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēsana” tika izveidota saskaņā ar 

Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģiju 2009. - 2015. gadam (apstiprināta RA 

Satversmes sapulcē 2009.gada 10. augustā ar lēmumu Nr. 1). Programmas izveide pilnībā atbilst 

stratēģijā formulētajai Rēzeknes Augstskolas misijai - attīstīt izglītību, kultūru, zinātni un 

uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā.  

Studiju programma izpilda Rēzeknes Augstskolas mērķus – nodrošināt studentiem 

kvalitatīvu akadēmisko izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū 

un sagatavoti zinātniskajam darbam Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs, zinātniskajos un 

pētnieciskajos institūtos. Doktora studiju programma īsteno RA attīstības pamatprincipu – 

pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību, un mūžizglītības principu – dodot 

iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Doktora studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” mērķis ir veicināt 

informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares 

attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest 

tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un 

pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot 

paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. 

Doktora studiju programma “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” ir izstrādāta saskaņā ar 

LR Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem. Programmā ietvertās pamatnostādnes ir saskaņotas ar partneru augstskolām, kuras 

piedalās konkrētās doktora studiju programmas realizācijā, un konkrēti: Rīgas Tehniskā universitāte, 

Varšavas Tehnoloģiskā universitāte, Dženovas universitāte, Barselonas Autonomā universitāte, 

Koblencas-Landau universitāte, Klaipēdas universitāte, La Lagunas universitāte, kā arī Fraunhofera 

institūts un Vidzemes Augstskolas aģentūra „Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūts”. Doktora 
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studiju programma “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” ir apstiprināta kā atbilstoša augstskolu 

stratēģiskām vadlīnijām ar augstskolu Senātu lēmumiem par programmas nodošanu licencēšanai. 

Doktora studiju programma “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” atbilst Starptautiskās 

izglītības programmu klasifikācijas (ISCED) un Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijas 

augstākajam 6.līmenim. 

Doktora studiju programmas realizāciju kontrolē augstskolu un institūtu administrācija, 

studiju un zinātnes daļas, studiju programmas direktori, kā arī iesaistītās fakultātes un katedras. 

Uzraudzību nodrošina SSM programmas padome. Doktorantu tiesības un pienākumus nosaka 

Augstskolu likums, likums „Par zinātnisko darbību”, augstskolu Satversmes, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumi, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes padomes 

izstrādātais Zinātnieka ētikas kodekss. 

 

2.4.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Būtiskākās atšķirības no citām doktora studiju programmām ir sekojošas: 

Konkrētā studiju programma ir starpnozaru, jo koncentrējas galvenokārt uz sociotehnisko 

sistēmu modelēšanu, tas ir informācijas tehnoloģijas apakšnozari, respektējot gan sistēmu tehniskos, 

gan sociālos aspektus, lai izstrādātu jaunas sistēmu projektēšanas metodes, kā arī jaunas imitāciju 

modelēšanas metodes un modelēšanas līdzekļus, kas var būt piekritīgi datorzinātnes nozarei; 

Studiju programma pēc būtības ir starptautiska, jo tās realizācijā piedalās vairākas Eiropas 

Savienības augstskolas un zinātniskās institūcijas, tā kalpo kā starptautiskas Eiropas Savienības PhD 

programmas „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” izveidošanas pilota projekts. 

 

 

 

2.4.12. Informācija par studējošajiem 

- Studējošo skaits kopā - 8 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 7 studenti; par studiju maksu – 1 students 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 3 studenti (1 rudens semestrī, 2 pavasara 

semestrī), no tiem: 
par valsts budžeta līdzekļiem – 2 studenti; 

- noslēdzot studiju gadu viens no studentiem kļuva par doktora grāda pretendentu;  

- absolventu skaits kopā – 0. 

2.4.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošo doktorantu aptauja tiek veikta vienu reizi semestrī, doktorantu atestācijas laikā. 

Doktorantu vēlmes un aizrādījumi tiek operatīvi ņemti vērā katra nākamā semestra lekciju un 

zinātniskā darba plānošanā. 

2.4.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Pirmie absolventi tiek prognozēti pēc 2014.-2015. mācību gadā. 

 

RA veic virkni pasākumu, lai nodrošinātu absolventiem iespēju veiksmīgi strādāt apgūtajā 

specialitātē vai atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai: profesionālās prakses tiek organizētas, plānveidīgi 

ļaujot iepazīt un apgūt nozares profesionālo specifiku, studiju procesa praktiskās nodarbības tiek 

organizētas tā, lai izkoptu nepieciešamo profesionālo kompetenci. RA veicina studējošo 
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piedalīšanos darba devēju rīkotajos konkursos un programmās, rīko regulāras tikšanās ar darba 

devējiem, lai noskaidrotu viņu vērtējumu par absolventu spēju iekļauties nozares darba tirgū, un, 

pamatojoties uz viņu ieteikumiem, veic nepieciešamās izmaiņas studiju programmā. Tiek veiktas 

regulāras absolventu aptaujas, lai noskaidrotu viņu ieteikumus studiju rezultātu pilnveidošanai. 

2.4.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

RA nolikumos ir paredzēta studējošo līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studējošo aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Saskaņā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studējošo noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studējošajam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciņus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. Senātā, 

fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viņiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo 

intereses. RA Studējošo pašpārvalde un katras fakultātes studējošo pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studējošie piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un dažādu ar studējošajiem 

saistīto problēmu risināšanā. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos studiju procesa 

pilnveidošanas pasākumos. 

Studējošajiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses 

(„RA Senāta darbības nolikums”). Studējošajiem dota iespēja neskaidrību un problēmu gadījumā 

griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, 

katedras vadītāju vai dekānu. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt izveidot komisiju savu zināšanu 

pārbaudei, ja viņu nepamierina docētāja individuālais vērtējums. RA darbojas Akadēmiskā 

šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Konfliktu risināšanai ir izstrādāta virkne noteikumu, kas paredz studiju rezultātu vērtējumu 

apstrīdēšanas un pārskatīšanas kārtību, akadēmiskā šķīrējtiesa, studējošo un darbinieku iekšējās 

kārtības noteikumi u.c. Visi minētie dokumenti ir pieejami RA mājaslapā un ir pieejama RA 

personālam un studējošajiem. 
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III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

 

17. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas 

uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

 

17.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 

izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

 

2011.gada 14.jūlijā Saeimā pieņemtais likums „Grozījumi Augstskolu likumā” sagatavoja 

normatīvo bāzi pārejai uz jaunu akreditācijas modeli augstākajā izglītībā – uz studiju virzienu 

akreditāciju, kas padarīs vienkāršāku un elastīgāku Latvijas augstākās izglītības vērtēšanas procesu, 

veicinās tās konkurētspēju, kā arī ievieš vairākus citus augstākās izglītības modernizācijas 

pasākumus, kā iespēja īstenot kopīgās studiju programmas, iespējas atzīt ārpus formālās izglītības 

sasniegtus studiju rezultātus, paaugstinātas prasības attiecībā uz augstskolu akadēmisko personālu 

(no 2013.gada 1.septembra augstskolās 40%, akadēmijās 50%, bet universitātēs 65% no akadēmiskā 

personāla ir jābūt ar doktora grādu), paaugstinātas prasības doktora studiju programmu īstenošanai, 

noteikts pienākums augstskolām īstenotsavas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, u.c. No 

2014.gada 1.septembra augstskolāsvismaz 5%, no akadēmiskā personāla, ir jābūt ārvalstu 

viesprofesoriem, asociētajiemviesprofesoriem, viesdocentiemun vieslektoriem, kas iepriekšējo piecu 

gadu laikā bija nodarbināti akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ES dalībvalstu, izņemot Latviju, 

augstskolām. 

2010.-2011.gadā tika uzsākta uz rezultatīvajiem rādītājiem balstīta augstākās izglītības 

finansēšanas modeļa izstrāde, papildinot esošo modeli ar tādiem rezultatīvajiem rādītājiem, kā 

publikāciju skaits, ārvalstu studentu īpatsvars, absolventu nodarbinātības rādītāji, kas nosaka 

augstākās izglītības kvalitāti. Pašreiz plānots izveidot ekspertu grupu, kas apzinās un izvērtēs vēl 

citus augstākās izglītības finansēšanas alternatīvos variantus, sagatavos pētījumu par to 

finansiālajiem aspektiem. Līdz 2014.gadam plānots sagatavot normatīvo bāzi jaunam augstākās 

izglītības finansēšanas modelim un ieviest to. 

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

datorvadība un datorzinātne” studiju programmas, kuras tiek īstenotas Rēzeknes Augstskolā, atbilst 

pašreizējām normatīvo aktu prasībām: 

1. Latvijas Republikas Augstskolu likuma VI nodaļas „Studijas augstskolā” likuma 

pantiem. 

2. Ministru kabineta noteikumiem. 

3. Rēzeknes Augstskolas normatīvie dokumenti. 

 

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

datorvadība un datorzinātne” studiju programmas, kuras tiek īstenotas Rēzeknes Augstskolā, atbilst 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām: 

1. Boloņas deklarācijai un Boloņas procesa vadlīnijām. 

2. Virziena studiju programmu saturs ir salīdzināts ar citu Eiropas augstskolu līdzīga 

virziena studiju programmām (skatīt atsevišķu studiju programmu izvērtējumus).  

 

17.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 

nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 
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Pašreiz lielākā daļa virziena studiju programmās iesaistītie studējošie un absolventi ir 

nodarbināti. Sakarā ar to, ka Latgales reģionā nav lielu IT firmu vai uzņēmumu, kuru darbības sfēra 

ir datorsistēmu vai citu programmproduktu projektēšana un izstrāde, daļa studējošo un absolventu 

nodarbināti dažādās ar IT saistītajās sfērās. 

Aptaujājot potenciālos un esošos darba devējus par absolventu nodarbinātību nākamajiem 

sešiem gadiem, tika saņemtas atbildes, ka tieši šādiem speciālistiem ir vislielākās izredzes konkurēt 

darba tirgū. Piemēram, visiem esošajiem maģistrantūras studentiem darba devēji atbalsta studijas 

maģistrantūrā un neplāno, ka kāds varētu zaudēt darbu pie stabilas tautsaimniecības attīstības 

tempiem. Pat ja kādā darba vietā nāktos samazināt darba vietu skaitu, tad programmētājs vai 

sistēmanalītiķis atradīs pie cita darba devēja.  

Vienlaikus izskanēja arī viedoklis par to, ka grūti plānot attīstības perspektīvu virziena 

speciālistu darba nodrošināšanas jomā uz tik ilgu periodu – 6 gadiem. Taču, tā kā tiek plānota 

Latvijas tautsaimniecības izaugsme, tiek plānots paaugstināt arī prasības pret darbiniekiem, tad nav 

pamata uztraukties par nodarbinātības problēmām virziena studiju programmu absolventu vidū. 

 

 



PIELIKUMS 1

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 

personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās 

jaunrades biogrāfijas 



Lapa1/8- Curriculum Vitae
Iluta Arbidāne

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Iluta Arbidāne 

Dzīvesvietas adrese Pūpolu iela 41, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis + 371 26498925 

e-pasts iluta.arbidane@inbox.lv; iluta.arbidane@ru.lv

Dzimšanas datums 19.11.1972.

Izglītība un zinātniskie grādi

25.01.2013.

2003.- 2004.g.

Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte, Ekonomikas zinātņu doktora grāds, 
apakšnozare Finanses un kredīts (Dr.oec.) (diploms Nr.0091, izdots 25.03.2013.) 
Institute of Financial Accountants, Diploma in International Accounting Standards

01.09.1995.-20.06.1998. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas zinātņu 
maģistrs (Mag.oec.) (diploms Nr.001223, izdots 20.06.1998.) 

01.09.1991.-20.06.1995. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomista kvalifikācija 
ar specializāciju grāmatvedībā un finansēs (diploms Nr.404111, izdots 21.06.1995.) 

01.09.1991.-20.06.1995. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomikas zinātņu 
bakalaurs (diploms Nr.000132, izdots 12.06.1995.)

Darba pieredze akadēmiskajos 
amatos

No 01.01.2013.

No 01.12.2012.

01.09.2010. – 01.02.2013.

01.07.2011. – 30.11.2012.
16.11.1999. - 30.06.2011.

No 01.07.2011.

No 01.09.2001.
1997.-2001.

1996.-1997.

Utenas Kolegija Projekta VPI – 2.2-ŠMM-07-K-02-089 Joint degree ,,Hospitality
Management” studiju programmas izstrādes darba grupas locekle 
Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu vadības katedras 
vadītāja 
Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte vieslektore (studiju kursi: 
Grāmatvedība, Nodokļu sistēma); 
Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne; 
Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes dekāne; 
Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 
„Robežapsardze” programmas direktore;
RA Ekonomikas un vadības fakultāte Finansu vadības katedra, docente; 
RA Ekonomikas fakultāte Finansu un grāmatvedības katedra, lektore; 
RA Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, asistente; 

Studiju kursu vadība

Maģistra studiju programma

Maģistra studiju programmas ,,Finanšu 
vadība” , ,,Vadības zinātne” ,,Tiesības”

, ,,Dizains”

Biznesa vērtēšana (3, 4 KP); Cilvēkresursu vadība (4 KP); Vadības teorija(2KP); 
Organizāciju kultūra un komunikācija (2KP); Līdervadība (2KP) 

Bakalaura studiju programma
Bakalaura studiju programmas

,,Uzņēmējdarbība” , ,,Vadības zinātne”, 
,,Ekonomika”, ,,Finanses”

Nozaru grāmatvedība (2,4KP); Ievads uzņēmējdarbībā (2KP); Audita pamati (2KP); 
Pakalpojumu grāmatvedība (2KP); Grāmatvedības teorija (2,4KP); Finanšu grāmatvedība 
(2,4KP); Grāmatvedības praktikums (2KP); Nodokļu sistēma un administrēšana (4KP); 
Personāla vadība (2,3,4KP); Konfliktoloģija un lietišķā etiķete (2KP); Laika un stresa 
menedžments (2KP); Organizāciju psiholoģija (2KP). 

Vieslekcijas
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20.10.2014.-25.10.2014.
17.09.2014.-20.09.2014.

04.06.2014.-07.06.2014.
13.04.2014.-19.04.2014.
06.03.2014.-08.03.2014.
02.05.2013.-03.05.2013.
27.02.2013.-05.03.2013
24.09.2012.-29.09.2012.
22.04.2012.-28.04.2012.
07.04.2011.-08.04.2011.
05.12.2010.-11.12.2010.
09.11.2010.-13.11.2010.
10.05.2010.-14.05.2010.
20.04.2008.-27.04.2008.

22.02.2007.-28.02.2007.
24.04.2006.-29.04.2006
04.04.2005.-09.04.2005.

Mykolas Romeris University, Lietuva
Utenos Collegija, Lietuva (8 stundas. Cilvēkresursu lvadība) 
Mykolas Romeris University, Lietuva (5 lekcijas. Līdervadība) 
Kaunos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 
Utenos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 
Utenos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 
Estonia Academiy of Security Sciences. Igaunija;
Kaunos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 
Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 
Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Personāla vadība); 
Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsawa. Polija;
Fachhhochschule Worms. Vācija. (8 stundas. Finanšu un personālvadība tūrismā.); 
International School of Law and Business. Lietuva;
Prakses organizācija Aristoteles Holiday Resort. Grieķija; 
Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 
Fachhochschule des BFI WIEN, Austrija. (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 
Vilnius College in Higer Education Faculty of Economics (8 lekcijas. Grāmatvedība un 
finanses)

Dalība pārbaudījumu komisijās

No 2013.

No 2014.

No 2000.

2007.-2010.

2007.-2010.

No 2011.

Akadēmiskā maģistra ,,Vadības Zinātne” un profesionālā maģistra ,,Finanšu vadība” 
valsts gala pārbaudījumu komisijas locekle 
Otrā līmeņa augstākā profesionālā bakalaura studiju programmas ,,Robežapsardze” 
valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas  komisijas priekšsēdētāja vietniece 
Otrā līmeņa augstākā profesionālā bakalaura studiju programmas ,,Ekonomika” valsts 
gala pārbaudījumu komisijas locekle 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas ,,Grāmatvedība” valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 
priekšsēdētāja vietniece 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas Komercdarbība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 
priekšsēdētāja  
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmas ,,Grāmatvedība” valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 
priekšsēdētāja  

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Maģistri (kopējais skaits) Ap 30

Bakalauri (kopējais skaits) Ap 250

Cita darba pieredze

No 2013.gada

No 30.08.2011.
01.11.2005. – 31.08.2006.

No 1999.gada
No 2006.gada

1993.- 2000.
01.07.2000.- 30.06.2002.
01.05.1996.- 01.09.1998.
01.08.1995.-01.05.1996.

Līgumdarbi SIA ,,Ķemers Business and Law Company” (kopā 15).  Kompetences 
semināru un radošo darbnīcu vadība potenciālajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem un 
sabiedrības pārstāvjiem, kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā –Inovāciju vadība 
SIA ,,Latgales stabu konstrukcijas” galvenā grāmatvede; 
Rēzeknes rajona padome, projekta ,,Vietējo aktīvistu iniciēšana integrācijas veicināšanai” 
grāmatvede; 
SIA ,,Latgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs„ galvenā grāmatvede - konsultante; 
SIA ,,Latgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs„ valdes priekšsēdētāja; 
IU ,,Kols K” galvenā grāmatvede; 
SIA ,,Marīza M” galvenā grāmatvede; 
RTF SIA ,,Leiči” cenu ekonomiste – grāmatvede;  
SIA ,,AlDona” ekonomiste

Zinātnisko pētījumu virziens(-i)

Uzņēmējdarbības finanses Uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldība 

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos izdevumos
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Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), datu bāze (A&HCI, SSCI vai

nozaru vadošajās datubāzes Thomson 
Reuters Web of science, SCOPUS,

ERIH), līdzautori 

Zinātniskās publikācijas citos 
anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos

Kopējais publikāciju skaits 9

Informācija par publikācijām pēdējo 6 
gadu laikā

Zinātniskā monogrāfija 

Cabell's Directory of USA , ERA

EBSCO

ISAP

EBSCO

INDEX COPERNIX

INDEX COPERNIX

EBSCO

INDEX COPERNICUS

 Arbidāne I.,Mietule I., Silineviča I. (2014) Latgales reģiona sociāli ekonomisko procesu 
izpēte. Rēzeknes Augstskola ISBN 978-9984-44-137-5 (232 lpp) 
Arbidāne I., Ignatjeva S. (2013) The Relationship between Working Capital 
Management and Profitability: a Latvian Case. Research papers “Global Review of
Accounting and Finance” Vol 4, No 1, pp. 148-158, ISSN 1838-5915

Arbidāne I., Volkova J. (2012). Eksternal factors influencing management of companys 
current assets. Scientific journal Management theory and studys for rural business and
infrastructure development Vol 34, No 5, 7-15 lpp. ISSN 1822-6760.

Arbidāne I., Volkova J. (2012). Internal factors influencing management of current assets.
Solution of a Social Requuirements and Objective reality issues in Economical and
Juridical Sciences, IASHE, London, 127.-130.lpp.ISBN 978-1-909137-11-0 Pieejams:
http://gisap.eu/ru/node/14407
Arbidāne I., Zelgalve E. (2012). Current assets structure and exploration of business in
Latvia, European Integration Studies, Research papers No 6, 2012, 185.-192.lpp. ISSN
1822-8402.
Arbidāne I.(2012). Apgrozāmo līdzekļu jēdziena interpretācija zinātniskajā un nozares 
literatūrā, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātņu žurnāls Nr1(4), Rēzekne, 9.-
25.lpp. ISSN 1691-5828.
Arbidāne I., Ķīkule A.(2011). Vienkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmas pielietojuma 
teorētiskie un praktiskie aspekti, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātņu 
žurnāls Nr1(3), Rēzekne, 30-44.lpp. ISBN 978-9984-44-074-3Arbidāne I.  (2011). 
Possibilities of Asset ratio management using system approach, Management theory and
studies for rural business and infrastructure development, Research papers 2(26), 7.-
13.lpp, ISSN 1822-6760.
Arbidāne I., Silineviča, I.Mietule (2010). Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ekonomikas 
recesijas apstākļos Latgales reģionā, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātņu 
žurnāls Nr1(2), Rēzekne, 324.-336.lpp. ISSN 1691-5828. 

Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits 16



Lapa4/8- Curriculum Vitae
Iluta Arbidāne

Arbidane I., Mietule I., Brosova I., (2014). The Latvian region of Latgale employee
happiness study in the context of the motivation. International Scientific Practical
Conference CATCHING UP NEW IDEAS: MANAGEMENT, ECONOMICS AND
LAW’ 2014. Collection of Scientific Articles 17 April, 2014, 5-12 lpp. ISBN 978-9955-
27-430-8
Arbidāne I.(2009). Improvement of Assets Optimisation in Business. Utenos Kolegija 
International Scientific - Practical Conference ,,Aspects of Sustainable Development:
Theory and Prctice”, Insights, Nr. 1(2), Utenos kolegija,147.-159.lpp. ISSN 2029-1639.
Arbidāne I. (2008). Структура активов на предприятиях Латгальского региона в 
Латвии. N.Kopernika 4. starptautiskā konference ,,Ekonomisko problēmu risinājumi 
Baltijas reģionā Eiropas integrācijas kontekstā”.Torun, Studio KROPKA dtp, 491. –
500.lpp. ISBN 978-83-7285-438-4.
Arbidane I.,Tshughuryan A. (2008). Internal Quality Assurance Assesment Issues in
Higher Education, RA Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Tautsaimniecības attīstības 
problēmas un risinājumi” materiāli, Rēzekne, 7.-15.lpp. ISBN 978-9984-779-80-5 
Arbidāne I. (2007). Aktīvu struktūras un rādītāju analīze pa uzņēmējdarbības veidiem 
Latvijas MVU sektorā, RA raksti 6.sējums, Rēzekne,6.-16.lpp. ISBN 978-9984-779-44-7.
Arbidāne I. (2007).Активы и их роль в предпринемательскои  деятельности Латвии”,
инновационное развитие экономики России,  сборник научных трудов,  Псков 
Издательство ППИ 2007, 17.25.lpp. ISBN 978-5-91116-034Arbidāne I., Mietule I. 
(2007). Inovatīvo mācību metožu loma grāmatvedības apguvē, starpt. konference
,,Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot”, RA raksti, 
Rēzekne. 

Monogrāfijas Veidojiet katrai monogrāfijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 
jaunākajiem datiem

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 
nosaukums, izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), līdzautori 

Mācību un metodiskā literatūra 6

I.Arbidāne, I.Kotāne, R;Liepiņa, I.Silineviča  Tūrisma analīze, 3.daļa Tūrisma 
uzņēmuma analīze. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2009, ISBN 978-9984-44-
030-9
A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 
maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 
2011, ISBN 978-9984-44-061-3
A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 
bakalaura darbu/diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA 
izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-060-6 
A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi studiju 
darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2011, 
ISBN 978-9984-44-059-0
I.Arbidāne, I.Mietule Uzdevumu krājums grāmatvedības teorijā. Rēzeknes Augstskola, 
RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 
I.Arbidāne, I.Mietule Grāmatvedības bilance un konti. Mācību palīglīdzeklis Rēzeknes 
Augstskola, RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

Veidojiet katram materiālam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem

Gads, materiāla nosaukums, izdevējs 

Zinātniski pētnieciskā darbība

Konferences

Kopējais konferenču skaits 16
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Informācija par konferencēm pēdējo 6 
gadu laikā

Social Innovations: Theoretical and Practical Insights” annual international conference
,,Research on personnel evaluation and its related issues in the development of a financial
services company”, Vilnius, Oktober 23-24, 2014.

V International Research conference ,,Innovations in Border Guards Professional
Training”, May 7-8, 2014, Rēzekne
International Scientific Practical Conference CATCHING UP NEW IDEAS:
MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW’ 2014. The Latvian region of Latgale
employee happiness study in the context of the motivation. Kaunas, April 17, 2014
XXXIV International Scientific Conference „Solution of a social requirements and
objective reality issues in economical and juridical sciences”. London (United Kingdom),
October 11-16, 2012.
International Scientific Conference ,,European Business Research Conferenc” World
Business Institute, Room, August 27-28, 2012.
10th International Scientific Conference „Political and Economica challanges Stimulating
Strategy Choices Toward Europe of Knowledge”. Kauna (Lithuania). April 20, 2012.
Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas un risinājumi”, 
Rēzekne (Latvija), 2012.gada 19.aprīlis. 
International Scientific Conference „Management theory and studies for rural business
and infrastructure development”. Klaipeda (Lithuania), April 8-9, 2011.
Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas un risinājumi”, 
Rēzekne (Latvija), 2010.gada 15.aprīlis. 
International Scientific-Practical Conference „Aspects of sustainable Development:
Theory and Practice”. Utena (Lithuania). April 28, 2009.
IV Miedzynarodowe Seminarium „Rozwoj Europy Battyckiej”: Problemy wspolpracy
gospodarczejw regione Baltyckim w kontekscie integracji Europejskiej. Torun (Poland),
2008.

Patenti, licences, dizainparaugi,
datorprogrammas, u.c.

Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska. Veidojiet katrai vienībai atsevišķu sadaļu, 
iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, numurs, datums  

Eksperta darbība Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem

No 2009.

No 2012.

IZM IKVD bezdarbnieku apmācības programmu eksperte grāmatvedības, finanšu 
vadības, komerczinību un uzņēmējdarbības vadības jomās 
IZM IKVD profesionālās izglītības eksperte grāmatvedības, finanšu vadības, 
komerczinību un uzņēmējdarbības vadības jomās 

Citas zinātniskā darba aktivitātes Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem

23.-24.10.2014.

2014.

No 2014.

No2001.

2006.-2010.

2007.

2004.

,,Social Innovations: Theoretical and Practical Insights” annual international conference
(SOCIN) zinātniskās komitejas locekle 
V International Research conference ,,Innovations in Border Guards Professional
Training” orgkomitejas locekle
RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un docētāju 
konferences ,,Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi” zinātniskās 
redkolēģijas locekle  un darba grupas vadītāja  
RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un docētāju 
konferenču orgkomitejas locekle un konferenču vadītāja  
Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Tautsaimniecības attīstības iespējas un 
problēmas” orgkomitejas locekle 
Starptautiskās konference ,,Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību 
meklējot” orgkomitejas locekle 
Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Scientific achievments for wellbeing and 
deveplopment of society” Vācijā (Greifsvaldē) redkolēģijas locekle 

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem
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01.01.2013.- 09. 2015.

No 2013.gada

2012.-2014.

01.10.2011.-30.08.2012.

01.10.2006.-30.09.2009.

03. – 12.2008.

01.03.2008. – 31.12.2008.

01.03.2006.-31.12.2006.

01.01.2007.- 30.04.2007.

01.03.2007.- 30.03.2007.

19.02.2007.-30.03.2007.

04.08.2006. – 28.02.2007.

02.11.2005.-20.12.2005.

11.2005. – 08.2006.

11.2005. – 12.2006

International JointStdy Programme in Hospitality Managment VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-
089 ,,Development and Implementation of the Joint Study Programme in Hospitality
Management  (TJ-SV-SP)”  (Utenas Kolegija) – izpildītājs 
“Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, lai 
nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas 
programma” (Identifikācijas nr. 2DP/2.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/002) īstenošanu. 
Kompetences semināru un radošo darbnīcu vadītāja (kopā 16) 
Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (turpmāk – FRONTEX Aģentūra) Apmācību nodaļas projekts „Kopīgā 
grāda studiju programmas (Joint degree study programme; turpmāk - JDSP) izstrāde” – 
moduļa eksperte 
ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” 
(vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015)  
ERASMUS MUNDUS programmas projekts ,,Ārējās sadarbības logi Gruzijai, 
Armēnijai un Azerbaidžānai” , Nr. 132833-EM-1-2007-GR-ERA-MUNDUS-ECW LOT 
5; Nr. 2008-1961/001-001-MUN-ECW; Nr. 2009-1683/001-001ECW. Pasniedzēja, 
maģistra darba vadītāja 

Erasmus CD programmas projekts “ Development and Implementation of Joint Study
Programme in International Business Management”, Nr. 219410 - IC - 1 - 2005 -1 –
LT-ERASMUS-PROGUC-1.01.10. - eksperte
IZM Pētniecisko projektu grants: ,,Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju  
izpēte”, vadītāja prof. I.Silineviča Nr. 2008/ 01-23/107 
IZM zinātniski pētnieciskais grants ,,Mazo un vidējo tirdzniecības uzņēmumu 
ilgtermiņa un apgrozāmo aktīvu proporcijas izpēte” 

ES LEONARDO da VINCI programmas projektā “REPRO – Real life Business projects 
in multicultural student centred learning”, Nr. 2004 FIN-04-B-F-PP-160527.
Nr.2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/0160 - eksperte
,,Izglītības programmas ,,Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” 
Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137 - recenzente, eksperte
,,Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu kvalifikācijas 
prakse uzņēmumos grāmatveža profesijā” 
Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0045/0124 (eksperte, eksperte)
,,IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstībai  ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā”, Nr.2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160 
,,Vispārējās  vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences 
paaugstināšana” Nr 2006/0097VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0117/0160, 
,,Jēkabpils agrobiznesa koledžas studentu kvalifikācijas prakses nodrošināšana 
uzņēmumos grāmatveža profesijā” Nr 
2005/0141/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0002/0137 (eksperte)
,,Vietējo aktīvistu iniciēšana integrācijas veicināšanai” Nr 2003/004-979-01-01/1-42/24, 
,,REPRO – reāli uzņēmējdarbības projekti studentcentrētā apmācībā daudzkultūru vidē”, 
Nr 2004 FIN-04-B-F-PP-160527

Mākslinieciskā darbība 
Radošās meistarklases 

Radošās meistarklases

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem

„Pašvērtējums darba kvalitātes kontekstā” projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr. 
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros:
2011.gads Rēzeknes novads (6h) 
2012.gads Aglonas novads (4h)
ESF projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu uzlabošana Jaunaglonas 
arodvidusskolā” (vienošanās Nr. 2010/0111/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/050) 7. un 8. 
aktivitāšu ietvaros meistarklase audzēkņiem 
- „Sevis prezentācijas prasmes”  (12 h) 
-  „Lietišķā etiķete” (12 h) 
- ,,Esi līderis” (12 h) 

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem
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No 2014.

No 1999.
2000.-2008.

No 2013.

1999.-2012.
1999.-2012.
1999.-2012.

1999.-2012.

Studiju programmas ,,Viesmīlības vadība” komiteja saskaņā ar 06.03.2014. līgumu Nr 
BS-209/17-7/57 Par kopīgās studiju programmas realizāciju starp Utenas Kolēģiju un 
Rēzeknes Augstskolu projektā International JointStdy Programme in Hospitality 
Managment VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-089 ,,Development and Implementation of the Joint
Study Programme in Hospitality Management (TJ-SV-SP)”
RA Satversmes sapulce, sapulces loceklis
RA Senāts, senatore;  
RA Senāts, senatore; Senāta Budžeta un administratīvās komisijas vadītāja, Senāta 
Studiju programmu akreditācijas un licencēšanas komisijas vadītāja 
RA Studiju padomes locekle
RA Zinātnes padomes locekle 
RA Stipendiju komisijas locekle
RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes dome, locekle 

Neformālās izglītības un kursu 
vadība

Veidojiet katram kursam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem

No 2000.-2011.

2006.

SIA ,,Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Grāmatvedība (36, 48, 64 stundas), 
Grāmatvedība vadītājiem (24 stundas) 
SIA ,,BUTS”, Grāmatvedība (160 stundas) 

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

Veidojiet katrai dalībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem

Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), nosaukums, statuss

(priekšsēdētājs, loceklis, biedrs, u.t.t.)

Profesionālās pilnveides kursi/ 
stažēšanās

Papildus kursi: ,,Starptautisko studiju programmu moduļu veidošana”, ,,Situāciju vadība”, 
,,Personāla vadība”, ,,Uzņēmuma pārvaldības efektivitāte”, ,,Biznesa novērtēšana”, 
,,Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”,  ,,Stratēģiskā plānošana”, ,,Lietvedība”; 
,,Mācību procesa psiholoģija, pedagoģija un inovācijas”; ,,Generall  English”; 
,,Sabiedriskās attiecības un to loma uzņēmuma pozitīva tēla veidošanā”; Neverbālā 
komunikācija; vizuālā tēla veidošana” u.c. 
Attedance Certificate ,,Problem based learning Teaching large groups Assessment”,
Oxford Brookes University.

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā darbība, 

periods)

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem

Saņemtie apbalvojumi Veidojiet katram apbalvojumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 
jaunākajiem datiem

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums

Valsts Robežsardzes apbalvojuma zīme Nr 126 Par nopelniem Valsts Robežsardzes 
attīstībā 04.11.2014. 
RA atzinības raksti 

Valodu prasmes

Dzimtā(s) valoda(s) LATVIEŠU 

Eiropas līmenis (*) 

Krievu C1

Vācu B1

Angļu B2
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Lietišķā komunikācijas prasmes un iemaņas, atbildības un pienākuma apziņa.  

Organizatoriskas prasmes Pieredze starptautisku un zinātnisku konferenču organizēšanā, starptautisku un vietēja 
mēroga pasākumu organizēšana un vadīšana, akreditācijas dokumentu gatavošana, 
akreditācijas darba vadīšana, studiju programmu, mācību un zinātnisko darbu 
vērtēšana, personāla vērtēšana, izklaides, korporatīvo, svinīgo pasākumu organizēšana 
un vadīšana 

Datora lietošanas prasmes Datora lietošana ikdienas darbā (MS Word, PowerPoint, Explorer), grāmatvedības 
programmas (dažādas) 



Lapa8/8- Curriculum Vitae
Iluta Arbidāne

Mākslinieciskas prasmes Aktiermeistarība (Jelgavas studentu teātris), Diploms par Rēzeknes bērnu mākslas 
skolas absolvēšanu 

Vadītāja apliecība B kategorija 
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Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Sandra Ežmale

Dzīvesvietas adrese Dārzu 72 – 12, Rēzekne, LV- 4601

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 64623520 +371 29227268

e-pasts Sandra.ezmale@ru.lv

Dzimšanas datums 16.08.1966.

Izglītība

2007. – 2012.
Daugavpils Universitāte 
Doktora zinātniskais grāds ekonomikā reģionālās ekonomikas apakšnozarē 
Promocijas darba tēma: „Latvijas reģionu attīstība un telpiskā plānošana Eiropas 
Savienības politiku kontekstā”

2004. – 2006.
Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte 
Maģistra grāds „Vadības zinātnē” 

1999. – 2001..
Latvijas Universitāte 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 
Maģistra grāds „Vides zinātnē un pārvaldē”  

Zinātniskie grādi

2012.
Doktora zinātniskais grāds ekonomikā reģionālās ekonomikas apakšnozarē, 
Dr. oec.
Daugavpils Universitāte 

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

2012. – šodien
Docente, vadošā pētniece 
Rēzeknes Augstskola 

2009.- 2012.
Projekta izpildītāja 
 Rēzeknes Augstskolas ESF projektā „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie 
un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 

2006. – 2012.
Docētāja
Rēzeknes Augstskola 

Studiju kursu vadība

Doktora studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

-
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Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”
Studiju kurss „Teritorijas plānošana” 
2 KP
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas 
sistēmas” 
Studiju kursi „Inovāciju vadība”, “Komercdarbības organizēšana” 
2 KP

Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Profesionālā bakalaura studiju programma "Mehatronika”
Studiju kurss „Inovāciju un zināšanu vadība” 
2 KP

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs, studiju modulis 
„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”  
Studiju kurss „Ekonomiskā  ģeogrāfija” 
2 KP

Profesionālā bakalaura studiju programma "Elektroniskā komercija”
Studiju kurss „Projektu vadība” 
2 KP
Studiju kurss „Komunikācija, globalizācija un pārmaiņas” 
3 KP

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība”
Studiju kurss „Projektu vadība” 
2 KP

Profesionālā bakalaura studiju programma "Elektroniskā komercija” 
Studiju kurss „Inovāciju un zināšanu vadība” 
2 KP

Profesionālā bakalaura studiju programma "Mehatronika” 
Studiju kurss „Inovāciju un zināšanu vadība” 
2 KP

Vieslekcijas -

Dalība pārbaudījumu 
komisijās

20013 – šodien
Valsts/ gala pārbaudījumu komisijas locekle 
Profesionālā bakalaura studiju programma "Elektroniskā komercija"  
Rēzeknes Augstskola 

2014 – šodien
Valsts/ gala pārbaudījumu komisijas locekle 
Akadēmiskajā maģistru studiju programma "Elektroniskās komercijas 
informācijas sistēmas"  
Rēzeknes Augstskola 

2009.- 2010.
Valsts pārbaudījumu komisijas locekle 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība” 
Baltijas starptautiskā akadēmija 

2006-2011
Valsts pārbaudījumu komisijas locekle 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība” 
Rēzeknes augstskola 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Doktori
(doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads) 

-
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Doktora disertāciju vadīšana
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads) 

Maģistri (kopējais skaits) Indra Kroiče
Maģistra darba tēma „Teritoriālās plānošanas iespēju izmantošana reģiona 
attīstībā” 
2009.

Jūlija Stenpkovska 
Maģistra darba tēma „Nekustamā īpašuma tirgus attīstības iespējas Rēzeknē" 
2008.

Bakalauri (kopējais skaits) -

Cita darba pieredze

2010. – šodien
Pārvaldniece 
P/i „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

2005. – 2010.
Valdes locekle
AS Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona 

2000. – 2007.
Ziemeļlatgales biroja vadītāja 
 Latgales reģiona attīstības aģentūra 

1998. – 2002.
Plānošanas un informācijas nodaļas galvenā speciāliste 
Rēzeknes rajona padome  

1995. - 1998. Sauszemes ekosistēmu aizsardzības nodaļas inspektore
Rēzeknes Reģionālā Vides pārvalde  

1989. - 1995.
Skolotāja, kopmītņu audzinātāja  
Rēzeknes Skolotāju institūts 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Virziena nosaukums Telpiskā plānošana
Reģionālā attīstība 
Elektroniskā komercija 

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

Ezmale, S. Rimšane, I. (2014) Promoting Plurilingual Awareness in Business
Environment: case of Rezekne Special Economic Zone. Procedia - Social and
Behavioral Sciences. Volume 110, 24 January 2014, Pages 231–240. The 2-
dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business,
Management and Education 2013“, SCOPUS

Ezmale, S. Integrated Regional Development Contepts: Case of Rezekne City.
Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th International
Scientific and Practical Conference, Volume I, p. 229- 234, Rēzekne, RA 
Izdevniecība, 2013, SCOPUS 

Adams, N., Ezmale, S., Paalzow, A. Towards Balanced Development in Latvia:
The Experience of the Latgale Region. Regional Development and Spatial
Planning in an Enlarged European Union. Edit. by Adams, N., Alden, J., Harris,
N. Hampshire: Ashgate, 2006., pp. 43. – 64. ISBN – 13: 978 0 7546 4714 0
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Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos

Rimšane, I., Usča, S., Ežmale, S. (2014) Towards the Language Awareness 
Activities in the School Curriculum of Eastern Latvia. Sabiedrība, 
integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.
2014.gada 23.-24.maijs. I daļa. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola,478.-
488.lpp., ISSN 1691 - 5887. Thomson Reuters Conference Proceedings
Citation Index (Web of Knowledge)

Ežmale, S. Ekonomiskā attīstība, nodarbinātība un iedzīvotāju materiālā labklājība 
Rēzeknes pilsētas pievilcības uzlabošanai. No: Latgales pilsētu pievilcības izpēte. 
Latgales Tautsaimnieciskie pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāla speciālizlaidums. 7. –
44. lpp. Rēzekne: RA izdevniecība. 2012, Index Copernicus

Ezmale, S. Strategies for Enhancing Attractiveness od the Cities in Latgale
Region. Eurpean Integration Studies. 2012. No 6. ISSN 1822 – 8402, EBSCO

Litavniece, L., Ezmale, S. (2012) Pilsētu pievilcības pielietošanas iespējas 
Latvijā: Rēzeknes pilsētas piemērs. LZA vēstis, A daļa: Sociālās un humanitārās 
zinātnes. 66. sējums 1./2. numurs, 20. - 34. lpp. 

Ezmale, S., Litavniece, L. Spatial Planning as a Tool for Improving Attractiveness
of the Places: Case of Latgale Region. European Integration Studies. Research and
Topicalities. No. 5 (2011). Kaunas University of Technologies, 2011., pp. 20 – 25.
ISSN 1822 – 8402, EBSCO

Ežmale. S. Latgales reģiona vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu 
kvalitātes un teritorijas attīstības rādītāju kopsakarību izpēte. Latgales
Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr. 1(3), Rēzekne, 2011, 44 – 
59. lpp. ISSN 1691 – 5828, Index Copernicus

Ežmale, S. Practical Aspects of Spatial Planning in Latgale Region: Influence of
Europen Union, Future Challenges and Perspective. Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskie raksti. 14. sērija „Ilgtspējīga telpiskā attīstība”. Rīga: RTU 
izdevniecība, 2010., 12. – 17. lpp. ISSN 1691 – 6174 

Ežmale, S. Pilsētu loma policentriskas attīstības veicināšanā Latgales reģionā. 
Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās konferences materiāli. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010., 254 – 261. lpp.,
ISBN 978 – 9984 – 14 – 480 – 1

Ežmale, S. Telpiskās plānošanas loma konkurētspējas priekšrocību identificēšanā 
un izmantošanā sekmīgai Latgales reģiona attīstībai. Latgales Tautsaimniecības 
pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr. 1 (2), Rēzekne, 2010, 97 – 111 lpp. ISSN
1691 – 5828

Ežmale, S. Role of Spatial Planning in Creating Sustainable Rural Areas.
Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International
Scientific Conference. Nr. 19, 165 – 171 lpp., Jelgava, 2009. ISSN 1691 – 3 – 78,
EBSCO

Ežmale, S. Eiropas Savienības telpiskās plānošanas politikas attīstības izpēte. 
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās konferences materiāli. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009., 95.– 100. lpp.,
ISBN/ ISSN 978 – 9984 – 14 – 423 – 8

Silineviča, I., Ežmale, S., Igavens, M. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 
ietekme uz Latgales reģiona ekonomisko un sociālo attīstību. Ekonomic Science for
Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference.
Nr. 15., Jelgava, 2008., 221. – 228. lpp., ISSN 1691 – 3078, EBSCO

Silineviča, I., Ežmale, S., Igavens, M., Amantova – Salmane L. Ekonomikas
attīstību veicinošu instrumentu pielietošana Latgales reģionā. Tautsaimniecības 
attīstības problēmas un risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli, 2008. gada 17.aprīlis. Rēzeknes Augstskola, 2008, 339. – 348. lpp. ISBN
978 – 9984 – 779 – 80 – 5

Kopējais publikāciju skaits 14
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Citas publikācijas Latgolys lingvoteritorialuo vuordneica: 2 siejumūs = Lingvoterritorial
Dictionary of Latgale: 2 volumes (Zin. red. I.Šuplinska, redakc. kolēģija: 
S.Ežmale, A.Juško- Štekele, S.Lazdiņa) autori: I. Belasova, A. Briška, V.
Čakša, S. Ežmale, L. Garanča, I. Graudiņa, I. Gusāns, A. Juško-Štekele, A.
Kļavinska, I. Kotāne, S. Lazdiņa, L. Litavniece, V. Lukaševičs, V. 
Malahovskis, I. Matisovs, I. Mietule, S. Murinska, S. Pošeiko, O. Senkāne, I. 
Silineviča, I. Šuplinska, S. Ūdre, Ē. Višķers ; galvenā redaktore I. Šuplinska ; 
redakcijas kolēģija: S. Ežmale, A. Juško-Štekele, S. Lazdiņa ; tulkotāji: S. 
Dāboliņa, A. Kazjukevičs, A. Namolika, O. Paškova, S. Ūdre ; ievadu 
sarakstīja Ilga Šuplinska ; dizaina autors un fotogrāfs M. Justs. 2. sēj. - 875
lpp. 2012. ISBN 978-9984-44-110-8

Kopējais publikāciju skaits -

Monogrāfijas -

Mācību un metodiskā 
literatūra

-

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

Projekta cikla vadība (2012), MOODLE
Teritorijas plānošana (2013), MOODLE

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences

Kopējais konferenču skaits 10

Integrated Regional Development Contepts: Case of Rezekne City. IX
starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Environment. Technology. 
Resources”, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 2013.gada 20.- 22. jūnijs 

Rēzeknes pilsētas pievilcība. Starptautiskā zinātniskā konference „Reģionālā 
pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā”, Rēzeknes Augstskola, 
Rēzekne, 2012.gada 8.- 9. novembris 

Rēzeknis ekonomiskuo atteisteiba — lykumsakareibys i nuokūtnis izaicynuojumi.
3. pasaules latgaliešu konference „LATVIJAS NEATKARĪBAS LAIKS — 
LATGALES IESPĒJA VAI IZNĪCĪBA“, Rēzekne, 2012.gada 9.-10. augusts. 

Spatial Planning as a Tool for Improving Attractiveness of the Places: Case of
Latgale Region. 9th International Scientific Conference „Legal, Political and
Economic Initiatives Towards Europe of Knowledge”, Kaunas University of
Technologies Institute of Europe, 15th of April, 2011.

Telpiskās plānošanas loma konkurētspējas priekšrocību identificēšanā sekmīgai 
Latgales reģiona attīstībai. Rēzeknes augstskolas starptautiskā zinātniskā 
konference ”Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzekne, 
2010. gada 15. aprīlis. 

Telpiskās plānošanas praktiskie aspekti Latgales reģionā: Eiropas Savienības 
ietekme, nākotnes izaicinājumi un perspektīva. International Scientific Conference 
„Spatial Strategy for Sustainable Development: Building the Future of Latvia”,
Riga Technical University, Latvija, 15. – 17.10.2009.

Latvijas telpiskās attīstības perspektīva. Nacionālais forums 
"Atspēriens. Latvija 2030". Rīga, 2008. gada 10. oktobris. 

Eiropas Savienības telpiskās plānošanas politikas attīstības izpēte. Daugavpils 
Universitātes 50. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2008. gada
21. maijs.

Ekonomikas attīstību veicinošu instrumentu pielietošana Latgales reģionā. 
Rēzeknes augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības 
attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzekne, 2008. gada 17. aprīlis. 
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Understanding and Applying Theories of Career Development in Practice. Baltijas
starptautiskās akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference „21. Gadsimta
jaunatne: ģimene, izglītība, karjera”. Rēzekne, 2008. gada 6. marts. 

Eksperta darbība Eksperte Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvā padomē, 2012.-
šodien.

Eksperte Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas sadaļas “Telpiskā 
perspektīva” izstrādē, 2009. 

Griškānu pagasta teritorijas plānojuma izstrādes koordinatore, 2007.- 2008.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas eksperts vietējo pašvaldību 
teritorijas plānojumu izvērtēšanā, 2007. 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādes koordinatore, 2005.-
2007.

Rēzeknes pilsētas domes teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupas 
locekle, 2006.- 2007.

Uzraudzības komitejas locekle Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmai, 
Labklājības ministrija, 2004.- 2007. 

Projekta “Labākās prakses vadlīnijas reģionālās attīstībai un telpiskajai plānošanai 
paplašinātajā Eiropas Savienībā ” (Interreg IIIC, vadošais partneris Kardifas 
Universitāte) projekta koordinatore, 2004.- 2006.  

Nacionālā attīstības plāna un nacionālā plānojuma izstrādes darba grupu locekle,
RAPLM, 2005.-2006.

Citas zinātniskā darba
aktivitātes

-

Dalība projektos Projekta izpildītāja, Rēzeknes Augstskolas ESF projektā „Teritoriālās identitātes 
lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, 
2009- 2012.

Projekta vadītāja projektā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Griškānu 
pagastā”, Jaunatnes politikas valsts programma 2009.gadam, 2009. 

Projekta vadītāja projektā „Griškānu pagasta autoceļu  Lipski- Tihanovka,
Sprūževa- Tihanovkas krustojums un Parka ielas (km 1,40) rekonstrukcija”, 
ELFLA, 2009.

Projekta vadītāja projektā „Griškānu pagasta autoceļu Jeroškina- Pustoška un
Jeroškina- Stoļerovas pagasts (km 2,771) rekonstrukcija”, ELFLA, 2009. 

Eksperte IZM projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespējas”, 2008  

Eksperte IZM projektā „Latgales reģionālās ekonomikas attīstības izpēte pēc 
Latvijas iestāšanās ES” (dalība), 2007.  

Projekta “Labākās prakses vadlīnijas reģionālās attīstībai un telpiskajai plānošanai 
paplašinātajā Eiropas Savienībā ” (Interreg IIIC, vadošais partneris Kardifas 
Universitāte) projekta koordinatore, 2004.- 2006.  

Mākslinieciskā darbība 
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu,
festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana)

-

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

-

Neformālās izglītības un 
kursu vadība

-



Lapa7/7- Curriculum Vitae
Dr. oec. Sandra Ežmale

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

-

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Ķīnā. ĶTR Rūpniecības un informatizācijas 
ministrijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības centrs, Ķīna, 2012. 

Sociālie jautājumi/Nodarbinātība – ADEPT, Nīderlande, 2001. 

Telpiskā attīstība un stratēģiskā perspektīva – vide un tūrisms, Nordregio, 
Stokholma, 2000. –2001.

Reģionālās attīstības konsultantu programma- reģionālās attīstības konsultants, 
SIDA, CER EDUCATION, Stokholma, ( 1998 - 1999).

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, 

veicamā darbība, periods)

Pieredzes apmaiņas programma Norvēģijas un Somijas pašvaldībās reģionālās 
attīstības un teritorijas plānošanas jautājumos, Nordic Ministre Council, 2006. 

Pasniedzēju sagatavošanas programma Reģionālās attīstības kursam, Projekta 
“Biznesa vides attīstības Latvijā (Phare ESC programma), Rīga, RAPLM, LRDP, 
2004.

Saņemtie apbalvojumi

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums

PI „RSEZ pārvalde”
Atzinības raksts „Par ieguldījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 
attīstībā”, 19.11. 2012. 

Valodu prasmes

Dzimtā valoda latviešu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Krievu valoda C2 C2 C1 C1 B2

Angļu valoda B2 B2 B2 B2 B2
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis
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Grabusts Pēteris

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Grabusts Pēteris

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku 21-74, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis, mobilais tālrunis 64637908, mob. 26593165

e-pasts peter@ru.lv

Dzimšanas datums 30.06.1958

Izglītība

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

09.1998 – 04.2006 – RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas 
Tehnoloģijas institūta Lēmumu atbalsta sistēmu profesora grupa, vadības informācijas 
tehnoloģijas virziena doktorantūra - Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā – sistēmu 
analīze, modelēšana un projektēšana. 
09.1978 – 09.1983 – LU Fizikas un matemātikas fakultāte - pielietojamā matemātika.  

Zinātniskie grādi

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

2006, Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā, Dr.sc.ing., RTU.

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums

- no 2010. gada RA Inženieru fakultātes bakalaura studiju programmas „Programmēšanas 
inženieris” direktors

- no 2008, asoc. prof., RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas katedra 
- no 2008. gada vadošais pētnieks RA REGI pētnieciskajā institūtā 
- no 2006. gada RA Inženieru fakultātes maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” 

direktors
- no 2001, docents, RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas katedra 
- no 1996, lektors, RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas  katedra 

Studiju kursu vadība

Doktora studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Doktora studiju programma "Vides inženierzinātne"
- VidZD022 Inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts (vides 

procesu datormodelēšana) 2KP 

Doktora studiju programma "Sociotehnisku sistēmu modelēšana” 
- Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietošana datu analīzē un sistēmu modelēšanā, 2KP 
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Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas”
- DatZ6011 Datu aizsardzība, 2KP 
- DatZ6002 Objektorientētā programmēšana un integrētā izstrādes vide, 4KP 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” 
- DatZ5003 Datu apstrādes sistēmas, 2 KP 
- DatZ5014 Informācijas sistēmu analīze, 2 KP 
- DatZ5016 Zinātniski pētnieciskā metodoloģija, 2 KP 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija” 
- Peda6060 Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, 1KP 

Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Programmēšanas 
inženieris”
- DatZ3101 Datoru arhitektūra, 2KP 
- DatZ4018 Datu bāzes, 2KP 
- DatZ3012 Operētājsistēmas, 1KP 
- DatZ4019 Lietotņu drošība, 2KP 
- DatZ3102 Mikroprocesori, 1KP

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika”: 
- MašZ1003 Datorprogrammas inženiermehānikā, 1KP 
- DatZ3035 Datorvadības sistēmas, 2KP 
- DatZ3024 Datoru arhitektūra, 3KP 

Vieslekcijas

Laika periods, iestādes nosaukums,
valsts, kursa nosaukums, stundu

skaits, programmas finansētājs 

- 21.04.2014 – 27.04.2014 un 12.05.2014 – 18.05.2014, University of Economy in
Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Software engineering”, 
„Securing applications”, 60 stundas, University of Economy in Bydgoszcz

- 28.06.2013 – 30.06.2013, University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Software engineering”, 10 stundas, University of
Economy in Bydgoszcz
- 07.12.2012  –  17.12.2012, University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Securing applications”, 24 stundas, University of
Economy in Bydgoszcz
- 20.09.2010 – 25.09.2010, Utena College, Lietuva, „Operating systems”, 8 stundas,
Erasmus
- 19.09.2001 – 29.09.2001, Vilhelmshaven Technical University, Vācija, „Introduction to 
data base management systems”, Erasmus

Dalība pārbaudījumu 
komisijās

Gads, tituls (komisijas
priekšsēdētājs/loceklis),

programmas līmenis (bakalaura,
maģistra progr.), studiju

programmas nosaukums, iestāde 

2012-2013, komisijas loceklis, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programma "Mehatronika”, RA
Kopš 2008, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Profesionālā maģistra studiju programma 
"Datorsistēmas”, RA 
2008-2011, komisijas priekšsēdētājs, izglītības programma „Datorsistēmas: Datorsistēmu 
tehniķis”, Rēzeknes Profesionālā vidusskola 
Kopš 1998, komisijas loceklis, datorzinātņu bakalaura un  programmēšanas inženieru studiju 
programmas, RA

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Doktori
(doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads) 
-

Doktora disertāciju vadīšana
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads) 
Edvards Valbahs, „Optimizācijas metodes sarežģītu sistēmu modelēšanā”, 2011. 
Sergejs Kodors, „Objektu atpazīšana 3D lāzerskenēšanas punktu mākonī”, 2013. 
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Maģistri (kopējais skaits) 25

Bakalauri (kopējais skaits) >40

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

-1994-1996, speciālists - datortīkla administrators, Bankas Baltija Rēzeknes filiāle
-1993-1994, Datu Centra vadītājs, Pilsonības un Imigrācijas departamenta Rēzeknes nodaļa 
-1989-1993, vadošais speciālists datorikas nodaļā, Latvijas Lauksaimniecības ministrijas 
Skaitļošanas centrs  
-1983-1989, galvenais speciālists inženieris-programmētājs, Statistikas pārvaldes Rēzeknes 
nodaļas Skaitļošanas centrs 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Virziena nosaukums - Intelektuālās datortehnoloģijas (mākslīgie neironu tīkli, klasterizācijas metodes, izplūdusī 
loģika. 

- Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana 

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (A&HCI,

SSCI vai nozaru vadošajās 
datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH),
līdzautori 

“Association rule techniques for analyzing statistical data: a case study”, 20th International
conference on soft computing MENDEL2014, June 25-27, Brno, Czech Republic, p. 329-334.
[ISSN 1803-3814] ISI Thomson Reuters, INSPEC, Scopus

“Path planning for process modelling in chemical engineering”. UKSIM-AMSS 16-th
International conference on Computer Modelling and Simulation (Uksim2014), Cambridge,
United Kingdom 26-28 March, 2014, p. 194-198. [ISBN 978-1-4799-4923-6] IEE INSPEC, EI
(Compendex), Thomson ISI (Valbahs E., Dreijers I.)

„Clustering. From Clusters to Knowledge”. Computer Technology and Application, David
Publishing Company, USA, Volume 4, Number 6, pp. 284-290, 2013. [ISSN:1934-7332]
EBSCO, ProQuest/CSA, Index Copernicus

“Path Planning Using Non - Euclidean Metric”. 8th EUROSIM Congress on Modelling and
Simulation EUROSIM2013, Cardiff, Wales, United Kingdom 10-12 September, 2013, p. 173-
178.. [ISBN 978-0-7695-5073-2] IEE INSPEC, EI (Compendex), Thomson ISI, Scopus.
( E.Valbahs).

“Path planning of autonomous robot in closed space with obstacles”, 18th International
conference on soft computing MENDEL2012, June 27-29, Brno, Czech Republic, 2012, p.
369-374. [ISSN 1803-3814] ISI Thomson Reuters, INSPEC, Scopus (E.Valbahs).

„The choice of metrics for clustering algorithms”. Proceedings of the 8th International
Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,Jun,20-22, 2011, Vol.2., P.70-76.
[ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web of Science, Scopus

“Evolutionary algorithms at choice:from GA to GP”. Proceedings of the 7th International
Conference „Environment. Technology. Resources”,Rezekne, June,25-27,2009, Vol.2., P.-
185-192. [ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web Science, Scopus

Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos

Kopējais publikāciju skaits 19
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Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (Web of

Knowledge, EBSCO, Index
Copernicus) vai atrodas ASV

Kongresa bibliotēkas katalogos),
līdzautori 

„Asociāciju likumu pielietošanas iespējas statistisko datu analīzē” , Starptautiskā zinātniskā 
konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 
2014.gada 10. aprīlis., Lpp. 77-91. [ISSN 1691-5828] Copernicus.

“Association rule’s parameters impact study in statistical data analysis example”, 2th
Advanced Research in Scientific Area ARSA2013, December 2-6, Zilina, Slovak Republic, p.
471-476. [ISSN 1338-9831]

„The Concept of Ontology for Numerical Data Clustering”. Proceedings of the 9th
International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,20-22, 2013,
Vol.2., P.11-16. [ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web of Science, Scopus

„Path planning usage for autonomous aģents”. Proceedings of the 9th International Conference 
„Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,20-22, 2013, Vol.2., P.40-45. [ISSN
1691-5402] Thomson Reuters Web of Science, Scopus (E.Valbahs)

„The analysis of effectiveness of the shortest path for traveling salesman problems in 2D grid”
, 6-th International scientific conference on Applied information and Communication
Technologies (AICT2013), Jelgava, 25-26 April, P. 315-320, 2013. [ISSN 2255-8586]
Thomson Reuters Web of Knowledge, (E.Valbahs)

„ Analysis of ontology based approach for clustering tasks” , 6-th International scientific
conference on Applied information and Communication Technologies (AICT2013), Jelgava,
25-26 April, P. 10-17, 2013. [ISSN 2255-8586] Thomson Reuters Web of Knowledge

 “Motion planning of an autonomous aģents in 2D grid”, 2th International conference of
Informatics and Management sciences ICTIC2013, March 25-29, 2013, Zilina, Slovak
Republic, p. 453-457. [ISSN 978-80-554-0648-0] (E.Valbahs)

„The Analysis of Rating Data of the Latvian Higher Educational Institutions Using
Clustering”, Scientific Journal of Riga Technical University: Information Technology and
Management Science. RTU, Riga, 2012, Volume 15, P. 15-19. [ISSN 2255- 9086] EBSCO,
ProQuest, Versita, VINITI

„Motion Planning of an Autonomous Robot in Closed Space with Obstacles”, Scientific
Journal of Riga Technical University: Information Technology and Management Science.
RTU, Riga, 2012, Volume 15, P. 52-57. [ISSN 2255- 9086] EBSCO, ProQuest, Versita,
VINITI (E.Valbahs)

„The Analysis of Noise Level of RGB Image Generated Using SOM”, Scientific Journal of
Riga Technical University: Information Technology and Management Science. RTU, Riga,
2012, Volume 15, P. 20-25. [ISSN 2255- 9086] EBSCO, ProQuest, Versita, VINITI
(S.Kodors)

„Posibilities of applying clustering algorithms in data analysis” , 5-th International scientific
conference on Applied information and Communication Technologies (AICT2012), Jelgava,
26-27 April 2012, P. 62-68. [ISBN 978-9984-48-065-7] Thomson Reuters Web of Knowledge

„Autonomus robot behavior for path planning in closed space” , 5-th International scientific
conference on Applied information and Communication Technologies AICT2012), Jelgava,
26-27 April 2012, P. 113-117. [ISBN 978-9984-48-065-7] Thomson Reuters Web of
Knowledge (E.Valbahs)

„Klasterizāciju raksturojošo parametru ietekme uz datu analīzes rezultātiem” , Starptautiskā 
zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes 
Augstskola, 2012.gada 19. Aprīlis., Lpp. 138-151. [ISSN 1691-5828] Copernicus.

„Niskanena klasiskā biroja darbības modeļa pielietojuma potenciālās iespējas” , Starptautiskā 
zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības  problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes 
Augstskola, 2012.gada 19. Aprīlis., Lpp.  399-410. [ISSN 1691-5828] Copernicus. (Ē. Žubule)

„Distance Metrics Selection Validity in Cluster Analysis”. Scientific Journal of Riga Technical
University: Computer Science. RTU, Riga, 2011, Issue5, Volume 49, P. 72-77. [ISSN 1407-
7493] EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

„Clustering methodology for time series mining”. Scientific Journal of Riga Technical
University: Computer Science. Information technology and management science, RTU, Riga,
2009) Issue5, Volume 40, P. 81-87. [ISSN 1407-7493] EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI (A.
Borisovs)

„Construction methods of the decision trees for genetic programming”, Scientific Proceedings
of Riga Technical University: Computer Science. Techonologies of computer control,
RTU, Riga, 2008, Issue 5, Volume 36. P. 76-82. [ISSN 1407-7493] EBSCO, CSA/ProQuest,
VINITI
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Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits 33

Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

“Autonomous robot behavior for path planning in 2D grid”, The 55th International scientific
conference of Daugavpils University, April 10-12, p. 239-244, 2013, Daugavpils. [ISBN 978-
9984-14-612-6] (E.Valbahs)

„Сравнительный анализ двух подходов к моделированию и учёту рисков в принятии 
решений”, Scientific and Practical Journal: Issues of Risk Analysis, Moscow, 2012, Vol. 9,
No. 2, P. 8-23. [ISSN 1812- 5220] (O. Užga-Rebrovs)

„Estimation of the efficiency of knowledge acquisition techniques using clustering”,
International Scientific School – Modelling and analysis of safety and risk in complex
systems (MASR2011), Saint-Petersburg, Russia, June 28-July, 2011, P. 131-137. [ISBN 978-5-
8088-0627-6]. (I. Polaka)

„Evaluation of bankruptcy risks analysis possibilities”, International Scientific School –
Modelling and analysis of safety and risk in complex systems (MASR2010), Saint-Petersburg,
Russia, July 6-10, 2010, P. 258-263. [ISBN 978-5-8088-0541-5].

„Bankrotu datu analīzes veikšanas iespējas ar laikrindu klasterizācijas palīdzību” , 
Starptautiskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”, Rēzeknes 
Augstskola, 2010.gada 15. aprīlis., Lpp. 130-141. [ISSN 1691-5828]. 

„Possibilities of measuring time series similarity”. Proceedings of the International Conference
“Probability theory, mathematical statistics and their Application”, Minsk, Belarus, February
22-25, 2010, P. 68-73. [ISBN 978-985-500-335-0].

„Pieprasījuma prognozēšanas uzdevuma risināšanas metožu analīze”. Starptautiskā zinātniskā 
konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi", Rēzekne, 17.aprīlis, 2008,  
[ISBN 978-9984-779-80-5].

„Problems of solving the demand forecasting tasks”. RTU zinātniskie raksti: Informācijas 
tehnoloģija un vadības zinātne, RTU, Rīga, 2007,  5. sērija, 31. Sējums, Lpp. 57-63.[ISSN
1407-7493].

Monogrāfijas -

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 
nosaukums, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Mācību un metodiskā 
literatūra

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

- Lietotņu drošība /RA izdevniecība, 2011., 190 lpp. [ISBN 978-9984-44-062-0]. 
- Datoru arhitektūra /RA izdevniecība, 2008., 140 lpp. [ISBN 978-9984-779-86-7]. 
- Operētājsistēmas /RA izdevniecība, 2008., 96 lpp. [ISBN 978-9984-779-88-1]. 

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

-

Gads, materiāla nosaukums, 
izdevējs 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences

Kopējais konferenču skaits 28
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Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

„Asociāciju likumu pielietošanas iespējas statistisko datu analīzē” , Starptautiskā zinātniskā 
konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 
2014.gada 10. aprīlis., Lpp. 77-91. [ISSN 1691-5828]  

“Association rule’s parameters impact study in statistical data analysis example”, 2th
Advanced Research in Scientific Area ARSA2013, December 2-6, Zilina, Slovak Republic, p.
471-476. [ISSN 1338-9831]

“Path Planning Using Non - Euclidean Metric”. 8th EUROSIM Congress on Modelling and
Simulation EUROSIM2013, Cardiff, Wales, United Kingdom 10-12 September, 2013, p. 173-
178. [ISBN 978-0-7695-5073-2].

„The Concept of Ontology for Numerical Data Clustering”. Proceedings of the 9th
International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,20-22, 2013,
Vol.2., P.11-16.

„Analysis of ontology based approach for clustering tasks”, 6-th International scientific
conference on Applied information and Communication Technologies (AICT2013), Jelgava,
25-26 April 2013.

„Analysis of Latvian higher educational institutions’ rating data using clustering”, Riga
Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary
and The 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / Riga, 2012,
October 11-12.

„Posibilities of applying clustering algorithms in data analysis”, 5-th International scientific
conference on Applied information and Communication Technologies (AICT2012), Jelgava,
26-27 April 2012.

„Klasterizāciju raksturojošo parametru ietekme uz datu analīzes rezultātiem”, Starptautiskā 
zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes 
Augstskola, 2012.gada 19. aprīlis. 

„Estimation of the efficiency of knowledge acquisition techniques using clustering”,
International Scientific School – Modelling and analysis of safety and risk in complex
systems (MASR2011), Saint-Petersburg, Russia, June 28-July, 2011.

„The choice of metrics for clustering algorithms”, 8th International Conference
„Environment.Technology.Resources”, Rezekne,Jun,20-22, 2011.

„Zināšanu iegūšanas iespējas ar klasterizācijas tehnoloģiju palīdzību”, III. Pasaules latviešu 
zinātnieku kongress, Rīga, 25. oktobrī, 2011. 

“Attāluma metrikas izvēles pamatotība klasteranalīzē”., RTU 52. zinātniskā konference.,
Apakšsekcija «Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne», 2011.g. 13. oktobrī. 

„Evaluation of bankruptcy risks analysis possibilities”, International Scientific School –
Modelling and analysis of safety and risk in complex systems (MASR2010), Saint-Petersburg,
Russia, July 6-10, 2010.

„Bankrotu datu analīzes veikšanas iespējas ar laikrindu klasterizācijas palīdzību”, Starptautiskā 
konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola,
2010.gada 15. aprīlis. 

„Possibilities of measuring time series similarity”, International Conference “Probability
theory, mathematical statistics and their Application”, Minsk, Belarus, February 22-25, 2010.

“Evolutionary algorithms at choice:from GA to GP”, Proceedings of the 7th International
Conference „Environment. Technology. Resources”,Rezekne, June,25-27,2009.

„Pieprasījuma prognozēšanas uzdevuma risisnāšanas metožu analīze”. Starptautiskā zinātniskā 
konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi", Rēzekne, 17.aprīlis, 2008. 

Eksperta darbība
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Datums, komisijas/ padomes/ darba
grupas nosaukums

-LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Informācijas tehnoloģija” (21.03.2013 – 21.03.2016,
15.03.2012 – 15.03.2013, 15.10.2007 – 15.10.2010).

Citas zinātniskā darba
aktivitātes

Nosaukums (konferences
orgkomiteja, tml.), tituls

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads

- International scientific conference on Applied information and Communication
Technologies (AICT2012), Jelgava, konsultatīvās padomes loceklis, 2012,2013. 
- RA konference „Vide.Teholoģija.Resursi”, orgkomitejas loceklis, 2007, 2009, 2011,2013.
- Žurnāla “World Journal of Computer Application and Technology” (Horizon Research
Publishing) redkolēģijas loceklis. 
-Žurnāla “Science Discovery” (Science Publishing Group) redkolēģijas loceklis 

Dalība projektos

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

- 10.2008 – 01.2012, „No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un līdzsvarotu praksi, uzlabojot 
Baltijas jūras stāvokli – WATERPRAXIS”, vecākais inženieris, Interreg IVB (Baltijas Jūras 
reģiona sadarbības programma) fonda projekts 
- 05.2008 – 12.2008, ” Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju attīstības dinamikas izpēte 
Latgales uzņēmumos”, dalībnieks, IZM 
  -  2006, “Zinātnes attīstība augstskolā” un “Zinātnes attīstība universitātē”, granta Nr. R7085
„Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos”, dalībnieks, RTU-IZM
- Studiju programmas „Inženieris programmētājs” modernizācija” (projekts 
2007/0085/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0078/0160)
- „Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai profesionāļiem ” 
projekta Nr. 2006/0063/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007
- "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātņu studiju  programmu 
veidošanā "(līguma Nr. 2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160) 
- „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana atbilstoši 
starptautiskām sertifikācijas programmām” (līgums 
Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094)
- „Iedzīvotāju mūžizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide 
bibliotēkās” (projekts 2006/0022/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0074/0160) 

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

Nosaukums
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 
padome, Promocijas padome, u.c.),

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 
loceklis,u.c.), periods

Satversmes sapulces loceklis
Senāta loceklis 
Inženieru fakultātes domes loceklis 

Neformālās izglītības un 
kursu vadība

-

Kursa nosaukums, iestādes 
nosaukums, stundas

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

-

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), nosaukums,

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 
biedrs, u.t.t.)

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās
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Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

- „Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā” (Augstskolu didaktika), RA, 10 stundas, 2013 
- „Holistiskā pieeja studiju procesā” (Augstskolu didaktika), RA, 10 stundas, 2013 
- „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei” (Augstskolu didaktika), RA, 10 stundas, 2011. 
- „SCOR users workshop”, SCM Pro Training, 2 dienas, 2010.
- „Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā”, RTU, 2006. 
- „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, DU, 2003. 
- „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā”, RA, 2002.   

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

  - Ģente, Beļģija, TEMPUS - “Logistic Management”,1999.g. 

Valodu prasmes

Dzimtā valoda Latviešu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Angļu B2 B2 B2 B2 B2

Krievu C2 C2 C2 C2 C2
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

25.08.2014 _________________/P.Grabusts/
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Jurčs Ivars 

Dzīvesvietas adrese Blaumaņa iela 3 - 46, Rēzekne, LV-4604

Tālrunis, mobilais tālrunis 22038024

e-pasts ivars.jurcs@ru.lv

Dzimšanas datums 26.06.1962.

Izglītība

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

2010.g.septembris - 2012.jūnijs, Daugavpils Universitāte, profesionālais maģistra grāds darba 
aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija 

2004.g. septembris – 2006. janvāris Rēzeknes Augstskola, profesionālais maģistra grāds vides 
aizsardzībā, diploms PD C Nr.0083 

1999.g.septembris -2004.g. jūnijs, Rēzeknes Augstskola, profesionālais bakalaura grāds vides 
aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija, Diploma Nr. PDA 0075 

Zinātniskie grādi

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

2012, profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā, Mg.oec., Daugavpils Universitāte

2006, profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā, Mg.sc.env., Vides zinātne, Rēzeknes 
Augstskola

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums

01.09.2006. - pašlaik, lektors, Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, Dabas un 
inženierzinātņu katedra 

01.09.2011- 30.06.2012. pasniedzējs, Malnavas koledža

Studiju kursu vadība

Doktora studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, studiju kurss 
„Darba aizsardzība”, 1KP 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, studiju kurss
„Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides inženieris”, 
studiju kurss ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides inženieris”, 
studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Programmēšanas  
inženieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Programmēšanas  
inženieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Elektroniskā 
komercija", studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Elektroniskā 
komercija", studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 
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2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika",
”Darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika",
”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, studiju
modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”,  studiju
modulis “Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, studiju
modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, ”LR 
darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, ”LR 
darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Interjera dizains” ,
”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs", 
”LR darba aizsardzība”, 1KP  

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, studiju
modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, studiju
modulis “Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, ”Civilā 
aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, studiju
modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, ”Civilā 
aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, ”Civilā 
aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Interjera dizains” ,
”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs", 
”Civilā aizsardzība”, 1KP  

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība", 
specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība", 
specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība", 
specializācija Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība", 
specializācija Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā, ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība", 
specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība", 
specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", 
specializācija Finanšu un grāmatvedības vadībā ”Darba un civilā aizsardzība”, 2KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", 
specializācija Uzņēmējdarbības tiesībās ”Darba un civilā aizsardzība”, 2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture", ”Civilā aizsardzība”, 1KP

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne",
”Civilā aizsardzība”, 1KP 

Vieslekcijas

Laika periods, iestādes nosaukums, 
valsts, kursa nosaukums, stundu

skaits, programmas finansētājs 
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Dalība pārbaudījumu 
komisijās

Gads, tituls (komisijas
priekšsēdētājs/loceklis),

programmas līmenis (bakalaura,
maģistra progr.), studiju

programmas nosaukums, iestāde 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Doktori
(doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads) 

Doktora disertāciju vadīšana
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads) 

Maģistri (kopējais skaits)

Bakalauri (kopējais skaits)

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

1984-1985, ugunsdrošības inspektors, 23 patstāvīgā militarizētā ugunsdzēsēju daļa

1985-1991, komandiera vietnieks, 23 patstāvīgā militarizētā ugunsdzēsēju daļa

1991-1998, ugunsdrošības inspektors, VUGD, Rēzeknes brigāde

1998-2008, komandiera vietnieks civilās aizsardzības jautājumos VUGD, Rēzeknes brigāde

2008-2010. komandieris, VUGD Latgales reģiona brigādes Ludzas daļa

2011-2012, darba aizsardzības inženieris, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola

2012 - pašlaik, darba aizsardzības vecākais speciālists, Rēzeknes Augstskola

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Virziena nosaukums

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze 
(A&HCI, SSCI vai nozaru

vadošajās datubāzes Thomson 
Reuters Web of science, SCOPUS,

ERIH), līdzautori 

.

Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos

Kopējais publikāciju skaits
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Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (Web of

Knowledge, EBSCO, Index
Copernicus) vai atrodas ASV

Kongresa bibliotēkas katalogos),
līdzautori 

Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits

Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

Monogrāfijas

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 
nosaukums, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Mācību un metodiskā 
literatūra

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

Gads, materiāla nosaukums, 
izdevējs 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences

Kopējais konferenču skaits

Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

Eksperta darbība

Datums, komisijas/ padomes/ darba
grupas nosaukums

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes

Nosaukums (konferences
orgkomiteja, tml.), tituls

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads

Dalība projektos
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Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

Mākslinieciskā darbība 
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu,
festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana)

Nosaukums, norises vieta, datums

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

Nosaukums
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 
padome, Promocijas padome, u.c.),

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 
loceklis, u.c.), periods

Neformālās izglītības un 
kursu vadība

Kursa nosaukums, iestādes 
nosaukums, stundas

Kurss „Civilās aizsardzības pamati”, biedrība “Lācīša Skola”, 162 stundas

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA „BUTS MC”, 160 stundas

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA „BUTS MC”, 40 stundas

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, Latgales pieaugušo mācību centrs, 160 stundas

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 160 stundas

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 20 stundas

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), nosaukums,

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 
biedrs, u.t.t.)

Profesionālās pilnveides
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

Profesionālās pilnveides seminārs „Nepilnības darba vides iekšējā uzraudzībā Valsts darba 
inspekcijas vērtējumā”, SIA „Zinību Cietoksnis”, 4.stundas, izdota 13.11.2014. 

Profesionālās pilnveides seminārs „oIRA-interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai”,
Valsts Darba Inspekcija, 3.stundas, izdota 04.11.2014.

Specializētais profesionālās pilnveides seminārs „Darba vides ķīmisko faktoru novērtēšana”,
RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības institūts, 6.stundas, izdota 20.10.2014. 

RTU 55th International Scientific Conference „Scientific Problems of Technogenic
Environment Safety”, RTU, 5.stundas, izdota 17.10.2014.

Profesionālās pilnveides seminārs „Strādā vesels”, RSU aģentūras Darba drošības un vides 
veselības institūts, 4.stundas, izdota 11.03.2014. 

Profesionālās pilnveides seminārs „Izmeklējam gandrīz notikušus nelaimes gadījumus – kā to 
darīt”, RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības institūts, 4.stundas, izdota 
01.10.2013.

Pasaules darba aizsardzības dienas diskusija/konference ,Latvijas brīvo arodbiedrību 
savienība, 6 stundas, izdota 11.04.2013. 

International Scientific – Practical Conference „Entrepreneurship and innovation culture: the
standpoint of government, business and higher education institutions” Certificate Nr. 34-557,
izdots 05.03.2013.

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” (Tēma: „Programmas 
„Mendeley” izmantošana zinātniskajā darbā”) Rēzeknes Augstskolas, Mūžizglītības centrs, 
10 stundas, Apliecības Nr.2012/13-234, izdota 30.10.2012. 
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Ugunsdrošība un aizsardzība, Semināru un konsultāciju cents Letija, 6 stundas, Apliecības 
Nr.L1218, izdota 08.11.2012.

Angļu valoda bez priekšzināšanām, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme”, 80 stundas, 
Apliecības Nr.2011/2705-832, izdota 27.05.2011. 

Darba vides bioloģiskie riska faktori, RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības 
institūts, 4 stundas, 16.06.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, 
Reģistrācijas Nr. 27590, izdota 14.04.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, 
Reģistrācijas Nr. 21096, izdota 21.10.2010. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, 
Reģistrācijas Nr. 12965, izdota 06.10.2009. 

Ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana, Ugunsdrošības, dienesta 
un civilās aizsardzības joma, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, 26 stundas, 
Apliecības Nr. 706, izdota 28.03.2008.

Civilā aizsardzība Latvijas republikā, Civilās aizsardzības plāns, SIA Komunikācijas un 
konsultācijas, 7 stundas, 28.02.2006. 

Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and evaluation, under the
Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection Department Lithuania, 28.-
29.04.2004

Higher Level Training Course for Instructors in the Field of Radiological Accidents, Swedish
Radiation Protection Authority, 15-17.06.2004.

Workshop on Establishing Policies on Establishing Policies on Safe Communities
Programmes, Funded by the European union (European Regional Development fund) within
the BSR INTERREG 111 B programme, Karolinska Institute, 02.-04.11.2003.

Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and evaluation, under the
Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection Department Lithuania, 18.-
19.11.2003

Dosimetric Control and Decontamination Tactic and Methods off Emergency Workers and
General Public, Swedish Radiation Protection Authority, 17-18.06.2003.

Civilās aizsardzības plānošana pašvaldībām un paaugstināta riska uzņēmumiem, Latvijas 
Universitāte, pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 10 stundas, Apliecības Nr. 
7356, izdota 06.02.2002.

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Kaunas, Lithuania, Kauno Kolegija/University of Applied Sciences, , praticipated in the
International week, 04.-08.03.2013. Certificate Nr. 49-350., and Nr. NP-21.

Saņemtie apbalvojumi

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums

Goda raksts, LR Iekšlietu ministrija, Nr. 783, 12.11.2001

Goda raksts, VUGD, Nr. 1341, 23.12.2010

Valodu prasmes

Dzimtā valoda latviešu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Vācu valoda B1 A1 B1 A2 A1

Krievu valoda C2 C2 C2 C2 C2

Angļu valoda A1 A1 A1 A1 A1
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis
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Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Ēriks Kalvāns

Dzīvesvietas adrese Rēzekne, Kosmonautu 12/1 - 55

Tālrunis, mobilais tālrunis 28720293

e-pasts yello@inbox.lv

Dzimšanas datums 07.11.71.

25.10.2013. iegūts Dr. psych. sociālās psiholoģijas apakšnozarē

Izglītība

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

06.2005. absolvēta Daugavpils Universitāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds 
psiholoģijā.  
06.2001. absolvēta Rēzeknes Augstskolas maģistrantūra, iegūts pedagoģijas maģistra 
grāds (diploms Nr. 000118).  
02.1999. absolvēta Latvijas Universitāte, iegūta ekonomista  kvalifikācija 
grāmatvedībā (diploms Nr. 000272) 
06.1997.  absolvēta Rēzeknes Augstskola, iegūts psiholoģijas  bakalaura grāds skolu 
psiholoģijā(diploms Nr. 000206); skolu  psihologa kvalifikācija (diploms Nr. 000181); 
veselības mācības skolotāja kvalifikācija (diploms Nr. 000182). 

strs

Zinātniskie grādi
2013. Sociālo zinātņu doktora grāds sociālajā psiholoģijā, Dr.psych., Daugavpils 
Universitāte 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

2005. Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā, Mg.psych., Daugavpils Universitāte
2001. Pedagoģijas maģistrs, Mg.paed., skolu pedagoģijā, Rēzeknes Augstskola 
1997. Psiholoģijas bakalaurs,bac.psych., skolu psiholoģijā, Rēzeknes Augstskola 

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums

09.2010 – līdz šim laikam. Lektors, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina 
fakultāte 
09. 2001. – 09.2010. lektors, Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte 
09.2001. – 06.2002. lektors, RPIVA (Rēzeknes filiāle), Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte 
09.1998. – 06.2010. asistents, Rēzeknes augstskola, Pedagoģijas fakultāte 

Studiju kursu vadība

Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija", „Pedagoģiskā saskarsme”,
2 KP.
Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas", „Profesionālā un 
organizāciju psiholoģija”, 2 KP. 
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Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Sociālais 
rehabilitētājs", „Sociālā ētika”, 2 KP „Vispārīgā un attīstības psiholoģija”, 2 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
"Speciālās izglītības skolotājs", „Fizkultūras un sporta mācīšanas metodika”, 2 KP, 
Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
"Elektroniskā komercija" „Saskarsme un profesionālā ētika”. 2 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
"Programmēšanas inženieris" „Saskarsme un profesionālā ētika”, 2 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
"Mehatronika", „Saskarsmes psiholoģija”, 2 KP. 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība”, 
„Saskarsmes psiholoģija”, 2 KP., „Organizāciju psiholoģija”, 1 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
“Skolotājs” (studiju modulis ”Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”), „Vispārīgā, 
attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3KP., „Veselības izglītība un pirmā 
palīdzība”, 4 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
“Skolotājs” (studiju modulis ”Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”), „Vispārīgā, 
attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
“Skolotājs \” (studiju modulis ”Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”), „Vispārīgā, 
attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
“Skolotājs” (studiju modulis ”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko 
pamatu skolotājs”), Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
"Sociālais pedagogs", „Attīstības psiholoģija”, 2 KP., „Veselības kultūra”, 2 KP., 
„Personības psiholoģija”, 2 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Vēstures un 
kulturoloģijas skolotājs", „Vispārīgā psiholoģija”, 2 KP. 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Latviešu valodas 
un literatūras skolotājs", „Attīstības psiholoģija”, 1 KP. 

ja

Dalība pārbaudījumu 
komisijās

Gads, tituls (komisijas
priekšsēdētājs/loceklis),

programmas līmenis (bakalaura,
maģistra progr.), studiju

programmas nosaukums, iestāde 

2007.g. komisijas loceklis. Maģistra studiju programma „Pedagoģija”, RA
2005. – 2006.g. uzņemšanas komisijas loceklis. Maģistra studiju programma 
„Pedagoģija”, RA 
2001. – 2003. komisijas loceklis. Bakalaura studiju programma „Sociālā 
pedagoģija”. 
1999. g. komisijas loceklis. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 
vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, RA. 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Maģistri (kopējais skaits) 4

Bakalauri (kopējais skaits) 23
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Cita darba pieredze 2003. – līdz šim laikam. Trenažieru zāles vadītājs, Rēzeknes Augstskola.
09.2002. – 06. 2003. Psihologs – konsultants, Rēzeknes Ģimnāzija. 
2001. gads. Psihologs – konsultants, IU “Ailin”.
1994. – 1995. gads. Korespondents, laikraksts “ Latgales sports”.
1991. – 1994. gads. Elektromontieris, Rēzeknes Slaukšanas iekārtu rūpnīca  

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

„Studentu stress augstskolas studiju procesā un tā optimizācija”,  „Laime un 
psiholoģiskā labklājība”. 

Virziena nosaukums
Latgale inhabitants’ satisfaction with the quality of social environment micro – and
macro – factor “Family”, “Job” and “State” and its impact on their feeling of
happiness. Publicēts Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo 
pētījumu institūta zinātniskajā žurnālā „Reģionālais ziņojums”, ISSN 1691-6115

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

The structure of Latgale inhabitants’feeling of happiness and its socio –
demographic determinates. Pieņemts recenzēšanai ASV profesionālajā žurnālā 
„Sociology Study”, ISSN 2159-5526
„Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā labklājība”. Daugavpils
Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences krājums, ISBN 978-
9984-14-612-6
„Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs” publicēta starptautiskās 
zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiālos (2013. gada 
24. – 25. maijs), ISSN 1691-5887
“Problem of phenomenon of happiness in perspective of today’s positive
psychology”  publicēta starptautiskās zinātniskās conferences  “The 1st Virtual
International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012)
Slovakia, December 3 - 7, 2012” materiālos 
„Psiholoģiskās labklājības saturs mūsdienu psiholoģiskajās teorijās” publicēta 
Rēzeknes Augstskolas starptautiski recenzējamā  zinātnisko rakstu krājumā 
„Education reform in comprehensive school: education content research and
impementation problems” (ISSN 1691-5895)
„Psiholoģisko labklājību noteicošie faktori un ideālās un reālās psiholoģiskās 
labklājības modeļi”; publicēta starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, 
integrācija, izglītība” materiālos (2012. gada 25. – 26. maijs), ISSN 1691-5887 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (A&HCI,

SSCI vai nozaru vadošajās 
datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH),
līdzautori 

“Studentu personības faktoru izpētes rezultāti Rēzeknes Augstskolā”; publicēta 
Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas institūta 2009. gada zinātnisko rakstu
krājumā (ISSN 1691-5895) 

Kopējais publikāciju skaits 11

Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits
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Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

“Jauniešu sociālās kompetences pilnveidošana kā jauniešu sociālās trauksmes 
pilnveidošanas iespēja”; publicēta starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, 
integrācija, izglītība” materiālos (2008.gada 22.  – 23. februāris), ISBN 978- 
9984-779-77-5
“Sociālās trauksmes traktējums personības teorijās”; publicēta Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiālos (2007. gada 23. 
– 24. februāris, Rēzeknē), ISBN 978-9984-779-41-6 

Monogrāfijas „Studentu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijās”, Rēzekne, RA Izdevniecība, 
2006, 85 lpp., ISBN 9984-779-33-5

„Laimes un psiholoģiskās labklājības sociāli psiholoģiskā analīze”, Rēzekne, RA 
Izdevniecība, 2013, 166 lpp., ISBN 978-9984-44-116-0 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 
nosaukums, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences Otrie Latvijas starpaugstskolu pedagoģijas, izglītības zinātnes maģistrantu lasījumi 
„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Ziņojums: „Latgales iedzīvotāju laimes izjūta”. 
Rēzekne. 12.02 – 13.02.2014. 

Kopējais konferenču skaits The 13th European Congress of Psychology. Poster session: The structure of Latgale
inhabitants’feeling of happiness and its socio – demographic determinates.
Stockholm. 09.07.2013. – 12.07.2013.
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Ziņojums: Latgales 
iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā labklājība. Daugavpils. 10.04.2013. –
12.04.2013.
Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, 
izglītība”. Ziņojums: Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs.  Rēzekne. 
24.05. 2013. - 25. 05. 2013.
The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas
(ARSA-2012). Ziņojums: Problem of phenomenon of happiness in perspective of 
today’s positive psychology. Slovakia. 03.12.2012. – 07.12. 2012.
Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, 
izglītība”. Ziņojums: Psiholoģisko labklājību noteicošie faktori un ideālās un reālās 
psiholoģiskās labklājības modeļi. Rēzekne.  25.05.2012. – 26.05. 2012.  

Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

“Sociālās trauksmes traktējums personības teorijās” Starptautiskā zinātniskā 
konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”, RA, Rēzekne, Latvija, (2007. gada 23. 
– 24. februāris).      
“Jauniešu sociālās kompetences pilnveidošana kā jauniešu sociālās trauksmes 
pilnveidošanas iespēja” Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, 
izglītība”, RA, Rēzekne, Latvija, (2008.gada 22.  – 23. februāris).  
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Dalība projektos 01. 2010. – 12.2011. ESF projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes 
jauniešiem ar  mācīšanās grūtībām un zemām pamat prasmēm nākotnes karjeras 
attīstīšanai”, lektors. 
2009. – 2012. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 
mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, eksperts, lektors. 
09.1998. – 06.1999. „Delate 2” Dānijas-Latvijas projekts  „Arodpedagoģiskās 
pamatizglītības programmas ieviešana Latvijas augstskolās”. 

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

Mākslinieciskā darbība 
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu,
festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana)

Ikgadējā RA Sporta dienas organizācija, RA, 2004. – 2009. gads.
Latvijas starpaugstskolu pedagoģijas, izglītības zinātnes maģistrantu lasījumu 
„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” organizēšana, zinātniskās sekcijas darba vadīšana. 

Nosaukums, norises vieta, datums

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

RA Senāts, senators, 09.2011. – līdz šim laikam
RA Satversme, satversmes loceklis, 09.2011. – līdz šim laikam 

Nosaukums
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 
padome, Promocijas padome, u.c.),

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 
loceklis,u.c.), periods

,

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

12.2009. – kursi „Atlētiskajā vingrošanā” Veļikijeluki Valsts fiziskās kultūras institītā, 
iegūts sertifikāts Nr. 0267. 
03.2002. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta speciālistu - treneru un sporta
skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (apliecība Nr. 308 – T ) 
12.2002. atlētiskās vingrošanas kursi Krievijas Valsts fiziskās kultūras institūtā 
(Veļikijeluki filiālē) (apliecība Nr. 146 – S).       
06.1999.  iegūta Latvijas Pedagogu izglītības atbalsta centra apliecība par Dānijas-
Latvijas projekta par Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas ieviešanu 
Latvijas augstskolās apguvi. 
02.1998. iegūta lietveža kvalifikācija ( Mācību centrs “Personāls”;  sertifikāts Nr. 
2048)

Valodu prasmes

Dzimtā valoda latviešu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Valoda 10 krievu 10 krievu 10 krievu 10 krievu 9 krievu
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Valoda 6 angļu 6 angļu 6 angļu 6 angļu 4 angļu 
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Kalvāns __________________ 



Lapa1/8- Curriculum Vitae
Uzvārds Vārds

Pielikums Nr.6
RA Darba kārtības noteikumiem

(apstiprināti 01.06.2012.)

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Ilmārs KANGRO

Dzīvesvietas adrese Rēzekne, Franča Trasūna iela 42.

Tālrunis, mobilais tālrunis 64627121, 27169179

e-pasts kangro@ru.lv

Dzimšanas datums 1956.gada 23.augusts

Izglītība Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet 
ar jaunākajiem datiem 

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

1974. -1979. LU Fizikas un matemātikas fakultāte, matemātiķis, pasniedzējs,

Zinātniskie grādi Veidojiet katram zinātniskajam grādam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 
jaunākajiem datiem

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

1994. Matemātikas maģistrs, Mg. Math.LU Fizikas un matemātikas maģistrantūra.
2011. Pedagoģijas zinātņu doktors, Dr. paed. Pedagoģija, Augstskolu pedagoģija. LU.

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 
jaunākajiem datiem

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums

No 2012. g. RA Inženieru un Ekonomikas fakultāte, Datorzinību un matemātikas katedras docents.
No 2003.g. RA Inženieru un Ekonomikas fakultāte, Datorzinību un matemātikas katedras lektors. 
No 1996.g. RA Inženieru un Ekonomikas fakultāte, Dabas zinātņu katedras lektors.  
1994.-1995.g. RA Inženieru fakultāte, Datorzinību un matemātikas katedras lektors.  
1991.-1993.g. LU Latgales filiāle, stundu pasniedzējs. 1985. - 1993.g. RPI ICF Rēzeknes MKP vecākais 
pasniedzējs.  
1981.g.-1983.g. RPI ICF Rēzeknes MKP, inženieris elektroniķis un stundu pasniedzējs.  

1979. -1981.g. Liepājas Pedagoģiskais institūts, Matemātikas katedra, pasniedzējs.

Studiju kursu vadība Veidojiet katram programmas līmenim un nosaukumam atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu

Doktora studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”
Studiju kurss „Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts”. 

Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)
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Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

2. līmenis, ”Programmēšanas inženieris”: ”Matemātiskā analīze, analītiskā ģeometrija un 
diferenciālvienādojumi” I – 5 KP, II – 5KP; ”Varbūtību teorija un matemātiskā statistika” – 3KP;  
„Algebra” – 4KP; „Diskrētā matemātika” – I – 3KP, II – 3KP 

2. līmenis, ”Mehatronikas inženieris”: ”Matemātiskās metodes” – 2KP, ” Augstākā matemātika III” – 3Kp. 

2. līmenis, „Vides inženieris”: „Augstākā matemātika inženierzinātnēs” – 3KP, ”Matemātiskās metodes un 
datori vides zinātnē” – 2KP 

2. līmenis, ”Elektroniskā komercija”: „Diskrētā matemātika I” – 3KP, ”Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika” – 3KP

2. līmenis, „Ekonomika”: ”Matemātika” – 4KP 

2. līmenis, „Ekonomika” (ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs)”: ”Matemātika” – 2KP 

Vieslekcijas

Laika periods, iestādes nosaukums,
valsts, kursa nosaukums, stundu

skaits, programmas finansētājs 

Dalība pārbaudījumu 
komisijās

Gads, tituls (komisijas
priekšsēdētājs/loceklis),

programmas līmenis (bakalaura,
maģistra progr.), studiju

programmas nosaukums, iestāde 

2006. – 2013. g. Valsts eksāmens, komisijas loceklis, bakalaura studiju programma: ”Vides
inženieris”, Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Doktori
(doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads) 

Doktora disertāciju vadīšana
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads) 

Maģistri (kopējais skaits)

Bakalauri (kopējais skaits)

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Virziena nosaukums 1. Pārneses procesu matemātiskā modelēšana daudzslāņu vidēs.
2. Matemātikas studiju satura un formu pilnveidošanas iespējas augstskolā inženieru studiju virzienos.  

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (A&HCI,

SSCI vai nozaru vadošajās 
datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH),
līdzautori 

1. Kalis, H., Kangro, I. (2007). Calculation of heat and moisture distribution in the
porous media layer, in A. Buikis (ed.) MATHEMATICAL MODELLING AND
ANALYSIS, the Baltic journal of mathematical applications, numerical analysis
and differential equations, Vol.12 Nr.1, Vilnius: Technika, pp. 91-100., Thomson

Reuters Web of science. SCOPUS
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Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos

2. Garleja, R. & Kangro, I. (2003). Profesionālās kompetences mijattiecības un sociālā uzvedība 
[Interrelations of the professional competence and social behaviour], in L. Frolova (ed.) Vadības 
zinātnes. 660. Sējums [Management. Volume 660] (Riga: University of Latvia, Zinātne), 26-44. 

3. Garleja, R. & Kangro, I. (2005-a). The creation of competency of mathematical thinking in the
process of studies of mathematics In.: Proc. of the Int. Conference: Teaching Mathematics:
Retrospective and Perspectives, 6th international conference, Vilnius, 13-14 May 2005, pp. pp.
67-72, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, (in Russian).

4. Garleja, R. & Kangro, I. (2002). The analytical evaluatioin of the personality`s quality, ability and
professional promotion, in E. Dubra (ed.) Development problems of economics and management.
Volume 647 (Riga: University of Latvia, Faculty of Economic and Management), 230-239.

5. Garleja, R. & Kangro, I. (2004-a). Determining an individual cognitive style in the study process,
in V. Ivbulis (ed.) Humanities and Social Sciences. Latvia, Education Management in Latvia,
University of Latvia, 2(42), pp. 82-94

6. Garleja, R., Kangro, I. (2005-b). Kompleksa matemātikas zināšanu un prasmju attīstības 
vadīšana. In: Proc. of the Int. Conference: Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives, 5th international conference, Liepāja, 7-8 May, 2004, Liepāja : LPA, 2005, pp. 67-
76.

7. Kalis, H., Kangro, I (2000-b) The methods of engineering calculation heat transfer process
through one layer for numerical modelling. In.: Proc. of the int. conference: Integration problems
of the Baltic region countries on the way to the European union: the ecodynamics of Baltic sea
region, new information technologies and their role in European integration processes, Rēzekne, 
March 2-3, 2000., Rēzeknes Augstskola, p. 44-50.  

8. Kalis H., Kangro I. (2001-a). Simple algorithms for the calculation of heat transport problem in
plate. In.:R.Čiegis (ed.) MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, Vol.6 Nr.1, Vilnius,
Technika, 2001, pp 85-96., Thomson Reuters Web of science.

9. Kalis H., Kangro I. (2002-a). Design procedure of distribution of temperatures in the three-layer
environment. In.: Proc. Of the Int. Conf.: Traditions and Innovations in Sustainable Development
of Society, Rezekne, February 28-March 2, 2002, Rēzeknes Augstskola, p. 176-186.  

10. Kalis H., Kangro, I. (2003-a). The use of computers in teaching and learning of progressive
mathematics. In.: Proc. of the Int. Conference: Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives, 4th international conference, Tallinn, 23-24 May 2003, Tallinn: TPU Kirjastus, 2003,
pp. 44-49.

11. Kalis, H., Kangro, I. (2003-c). Simple methods of engineering calculation for solving heat transfer
problems, in A.Stikonas (ed.) MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS Vol.8 Nr.1, Vilnius:
Technika, 33-42., Thomson Reuters Web of science.

12. Kalis, H., Kangro I. (2003-d). Simple methods of engineering calculation for solving stationary 2-
D heat transfer problems in multilayer media. In.: Proc. of the Int. Conference: Environment.
Technology. Resources., Rēzekne, June 26-28, 2003, Rēzeknes Augstskola, p. 359-366 

13. Kalis, H.& Kangro, I. (2005-a). Increasing of accuracy for engineering calculation of heat transfer
problems in two layer media, in R. Čiegis (ed.) MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS,
the Baltic journal of mathematical applications, numerical analysis and differential equations,
Vol.10 Nr.2, Vilnius: Technika, pp. 173-190., Thomson Reuters Web of science.

14. Kangro I. (2001-b). Pedagoģiskā saskarsme matemātikas studijās individuālās identitātes 
veidošanā. LU PPI zinātniskie raksti: Vispārīgā didaktika un audzināšana. (Red.: prof. Dr. hab. 
paed. A. Špona, prof. Dr. hab. paed. I. Žogla, prof. Dr. hab. paed. I. Maslo) Rīga: Izglītības soļi, 
2001, 174-181. lpp.

15. Kangro, I. (1999). The role of mathematics learning in the study process at the higher school. In
J. Mencis (Ed.) Teaching mathematics: Retrospective and Perspectives. International conference,
Riga : University of Latvia, Faculty of Physics and mathematics, pp. 36-45.

16. Kangro, I. (2001-a). I, Mathematics and My Speciality, in J. Kastiņš (ed.) Educational sciences
and pedagogy in changing world. Volume 635 (Riga: University of Latvia, Faculty of Education
and Psychology), 193-200.

17. Kangro, I. (2003). Process of the Competence Creation Training of Mathematics, In.: Proc. of the
int. conference: The 1st International Journal of Teacher Education And Training Conference
“Sustainable development. Culture. Education”, Daugavpils, 11-14 MAY, pp. 217-230.

18. Garleja, R. & Kangro, I. (2006-a). The Role of Research in the Process of Studying. In.: Proc. of
the Int. Conference: ATEE Spring University ‘’TEACHER OF 21st CENTURY:Quality education
for Quality Teaching’’ , Riga, June 2-3, 2006, pp. 178-190, Rīga: ‘’Izglītības soļi’’, 2006., Web of
Knowledge

19. Garleja, R. & Kangro, I. (2006-b). Datormatemātisko sistēmu nozīme studentu matemātiskās 
domāšanas kompetences veidošanā Rēzeknes augstskolā. In.: Proc. of the Int. Conference:
ATEE Spring University ‘’TEACHER OF 21st CENTURY:Quality education for Quality Teaching’’ ,
Riga, June 2-3, 2006, pp. 661-676, Rīga: ‘’Izglītības soļi’’, 2006., Web of Knowledge

20. Garleja, R. & Kangro, I. (2006-c). Development of the basic components of competence of
mathematical thinking during studying mathematics. In.: Proc. of the Int. Conference: Teaching
Mathematics: Retrospective and Perspectives, 7th international conference, Tartu, May 12-13,
2006, pp. 57-60, TARTU: EESTI MATEMAATIKA SELTS, 2006, (in Russian)., Web of Knowledge

21. Kalis H., Kangro I. (2006-d). Numeric modelling of warmth and moisture transfer in horizontal
layer. In.: Proc. Of the Int. Conference: Opportunities and Problems of Economic Development,
Rēzekne, March 24, 2006, Rēzeknes Augstskola, pp. 424-432, (in Latvian)
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Kopējais publikāciju skaits 21

Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (Web of

Knowledge, EBSCO, Index
Copernicus) vai atrodas ASV

Kongresa bibliotēkas katalogos),
līdzautori 

23. Garleja, R., Kangro, I (2007). Competency of mathematical thinking and its version of
applications. In.: Proc. of the Int. Conference: Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives, 8th international conference, Riga, May 10-11, 2007, Rīga: University of Latvia, 
Mācību grāmata, 2007, pp. 73-78., Web of Knowledge

24. Jarinovskis, B., Kangro, I. (2009). Mathematical Modelling with use Information-Communication
Technologies in Course Studying Ecological Toxicology, in.: Vincentas Lamanauskas (Ed.-in-
Chief) Problems of Education in the 21st Century, Vol. 16, Lithuania Siauliai: SMC Scientia
Educologica, 2009, pp. 59-65, Web of Knowledge

25. Kalis, H., Kangro, I. (2007). Calculation of heat and moisture distribution in the porous media
layer, in A. Buikis (ed.) MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, the Baltic journal of
mathematical applications, numerical analysis and differential equations, Vol.12 Nr.1, Vilnius:
Technika, pp. 91-100., Thomson Reuters Web of science.

26. Kalis, H., Kangro, I., Gedroics, A. (2009). A. Numerical Methods for Solving Some Nonlinear Heat
Transfer Problems, in Drumi Bainov (Ed.-in-Chief) International Journal of Pure and Applied
Mathematics, Vol. 57, (4), 2009, pp. 467-484., Web of Knowledge

27. Kangro, I. (2010). Refleksīvā abstrakcija matemātiskajā domāšanā un jaunu zināšanu ieguvē. No:
Red. prof. I. Žogla Pedagoģija un skolotāju izglītība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais 
apgāds. 747. sēj. 2010, 84. – 101 lpp., Web of Knowledge

28. Teirumnieks, E., Teirumnieka Ē., Kangro I., Kalis H. (2009). The mathematical modeling of metals 
content in peat. In.: Proc. Of the Int. Conference: 7th International Scientific and Practical
Conference: Environment. Technology. Resources., Rēzekne, June 25-27, 2009, Rēzekne: R A 
Izdevniecība, pp.249-257.

29. Gedroics, A., Kalis, H., Kangro, I. (2010) About Blow-up Phenomena for Heat Transfer Problem
Between Two Infinite Coaxial Cylinders. In.: Proc. of the 6th International Scientific Colloquium:
Modelling for Material Processing, Riga, September 16-17, 2010, University of Latvia, p. 135-
174., Web of Knowledge

30. E. Teirumnieka, I. Kangro E. Teirumnieks, H. Kalis, A. Gedroics. (2011). The mathematical
modeling of Ca and Fe distribution in peat layers. Proc. of the 8-th int. Scientific and Practical
Conference "Environment. Technology. Resources." Rezekne Higher Education institution, June
20-22, 2, RA 2011, 40-47., Web of Knowledge

31. Ē.Teirumnieka, I. Kangro E. Teirumnieks, H. Kalis (2013). The mathematical modeling of metals
mass transfer in three layer peat blocks. 9th International Scientific and Practical Conference
“Environment. Technology. Resources”, Rēzekne, June 20-22, 2013, Latvia, Rēzekne Higher 
Education Institution, p.87-94., ISSN 1691-5402. SCOPUS, Web of science.

32. . Harijs Kalis, Ilmārs Kangro and Aigars Gedroics, (2013). Numerical solution of some diffusion
problems in 3-layered 3D domain, in Journal of Mathematics and System Science, Volume 3,
Number 6, June 2013 (Serial Number 16), David Publishing Company, Rosemead, CA 91770,
USA, pp. 309-318., Print: ISSN 2159-5291, Online: ISSN 2159-5305., Database of EBSCO,
Massachusetts, USA., Index Copernicus.

33. Kalis, H., Gedroics, A., Teirumnieka, Ē., Teirumnieks, E., I. Kangro. (2014). On mathematical 
modelling of metals distribution in peat layers. MATHEMATICAL MODELLING and ANALYSIS.
19:4, 568-588. Taylor & Francis, Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK.

Print ISSN: 1392-6292, Online ISSN: 1648-3510. SCOPUS, WEB of Science
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Citas publikācijas 1. Б. Яриновский, И. Кангро (2013). Естественнонаучное образование в 21 веке: проблемы и пути 
их решения. Natural Science Education at a General School – 2013. 19th National Scientific-Practical
Conference, Skuodas, 26-17 April, 2013, p. 113-123.

2. Garleja R., Kangro I., Kalis H. (2012). The possibilities of improving mathematical studies in
professional education. In.: Proc. of the int. conf.: Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives, 13th International Conference, TARTU, 30. May – 1. June, 2012, ESTONIA, University of
Tartu, p.45-60. ISBN 978-9949-484-50-8.
. 3. B. Jarinovskis, I. Kangro and V. Ciganskis (2012). QUALITY OF MATHEMATICAL EDUCATION OF
PROSPECTIVE ENGINEERS. In.: Abstracts of the 9th LATVIAN MATHEMATICAL CONFERENCE,
Jelgava, March 30-31, 2012, Latvijas Matemātikas biedrība, 2012, p. 35, ISBN 978-9984-45-480-1. 
. 4. Б. Яриновский, И. Кангро (2012). РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. In.: Abstracts of the Int. conf.: MATHEMATICAL COMPETENCE
DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, December 14th 2012 JELGAVA, LATVIA,
Latvia University of Agriculture, 3 pages, ISBN 978-9984-48-089-3.

5. Garleja R., Kangro I. (2011). POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’ MATHEMATICAL
THINKING IN THE PROCESS OF BUILDING THEIR PROFESSIONAL COMPETENCE. In.: Abstracts of
the Int. conf.: Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, 12th international conference,
Šiauliai, 5-6 May, 2011, Lithuania, Šiauliai universitetas, p.27-28.
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Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

1. Kangro, I. (2010-c). The development of students’ mathematical thinking in the process of
building their professional competence. Ph. D. Thesis. Rēzekne: RA Izdevniecība (latviešu 
val.).

2. Kangro, I. (2010-d). The development of students’ mathematical thinking in the process of
building their professional competence. Summary of Promotion Thesis. Rēzekne: RA
Izdevniecība (latviešu val.). 

Monogrāfijas

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 
nosaukums, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Mācību un metodiskā 
literatūra

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

1. Kalis H., Kangro I. (2004). Matemātiskās metodes inženierzinātnēs. Mācību līdzeklis. Rēzekne: 
RA, 2004., 291 lpp.

2. Lasmanis, A., Kangro I. (2004) Faktoru analīze. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 53 lpp.  
3. Kangro, I. (2005). Testi matemātikā. Rēzekne: RA Izdevniecība, 72 lpp.  
4. Daugulis, P., Kangro, I., Martinovs, A., Morozova, I. (2008). Augstākā matemātika, statistika un 

matemātiskā modelēšana inženierzinātņu studentiem. Mācību līdzeklis. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 2008, 656 lpp.

5. Kalis, H., Kangro, I. (2010). Datorprogrammas MATLAB lietošana matemātikas mācību procesā.
Mācību līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2010, 264 lpp.  

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

Gads, materiāla nosaukums, 
izdevējs 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences

Kopējais konferenču skaits 29



Lapa6/8- Curriculum Vitae
Uzvārds Vārds

Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

1. Garleja, R. Kangro, I. (2007-b). Competency of Mathematical Thinking and Its Variational
Applications. In.: Abstracts of the Int. Conference: Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives, 8th international conference, Riga, May 10-11, 2007, pp. 17-18, Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2007. 

2. Garleja R., Kangro I. (2011). POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’
MATHEMATICAL THINKING IN THE PROCESS OF BUILDING THEIR PROFESSIONAL
COMPETENCE. In.: Abstracts of the Int. conf.: Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives, 12th international conference, Šiauliai, 5-6 May, 2011, Lithuania, Šiauliai
universitetas, p.27-28

3. Jarinovskis, B., Kangro, I. (2010). Matemātiskā modelēšana ar Informāciju tehnoloģiju 
lietojumiem vides inženieru sagatavošanā Rēzeknes Augstskolā. In.: Abstracts of the 8th Latvian
Mathematical Conference, Valmiera, April 9 – 10, 2010, LMB, Vidzemes Augstskola, LU p. 37,
(angļu val.). 

4. Kalis H., Kangro I. (2007). Vortical flow of incompressible viscious fluid in finite cylinder. In.:
Abstracts of the Int. conf.: MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS and Second
International Conference Computational Methods in Applied Matheamtics May 30-June 2, 2007
Trakai, Lithuania, p.51.

5. Kalis H., Kangro I. (2009-a). Effective methods for the solutions of diffusion problems in
multilayered 3D domain. In.: Abstracts of the Int. conf.: MATHEMATICAL MODELLING AND
ANALYSIS, 14th international conference, Daugavpils, 27-30 May, 2009, Daugavpils: Daugavpils
University Academic Press ‘’Saule’’, 2009, p. 40.

6.  Teirumnieks, E., Teirumnieka Ē., Kangro I., Kalis H. The mathematical modelling of metals
content in peat, 7th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology.
Resources”, RHEI, Rēzekne, Latvia, June 25-27, 2009. 

7. Kangro, I (2010-b). Matemātikas jēdzienu apguves un lietošanas metodiskās pieejas. 
[Mathematical approaches to the acquisition and application of mathematical concepts]. In.: Proc.
of the Int. Conference: Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, 11th international
conference, Daugavpils, May 6-7, 2010, p. 21, Daugavpils University: ACADEMIC PRESS
‘’SAULE’’, (angļu val.) 

8. Garleja R., Kangro I. (2011). POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’
MATHEMATICAL THINKING IN THE PROCESS OF BUILDING THEIR PROFESSIONAL
COMPETENCE. In.: Abstracts of the Int. conf.: Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives, 12th international conference, Šiauliai, 5-6 May, 2011, Lithuania, Šiauliai
universitetas, p.27-28.

9.  Ē. Teirumnieka, I. Kangro E. Teirumnieks, H. Kalis, A. Gedroics. The mathematical modeling of
Ca and Fe distribution in peat layers. 8th International Scientific and Practical Conference
“Environment. Technology. Resources”, RHEI, Rēzekne, Latvia, June 20-22, 2011. 

10. Garleja R., Kangro I., Kalis H. (2012). THE POSSIBILITIES OF IMPROVING MATHEMATICAL
STUDIES IN PROFESSIONAL EDUCATION. In.: Abstracts of the Int. conf.: Teaching
Mathematics: Retrospective and Perspectives, 13th international conference, 30. May – 1. June
2012 TARTU, ESTONIA, University of Tartu, p.25-26.

11. B. Jarinovskis, I. Kangro and V. Ciganskis (2012). QUALITY OF MATHEMATICAL EDUCATION
OF PROSPECTIVE ENGINEERS. In.: Abstracts of the 9th LATVIAN MATHEMATICAL
CONFERENCE, Jelgava, March 30-31, 2012, Latvijas Matemātikas biedrība, 2012, p. 35., ISBN
978-9984-45-480-1.

12.  Б. Яриновский, И. Кангро (2012). РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.  In.: Abstracts of the Int. conf.: MATHEMATICAL COMPETENCE
DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, December 14th 2012 JELGAVA,
LATVIA, Latvia University of Agriculture, 2012, Project: MATNET, LLIII-122, 14 DECEMBER,
2012, LLU, JELGAVA 3 pages, ISBN 978-9984-48-089-3.

13.  Ē.Teirumnieka, I. Kangro E. Teirumnieks, H. Kalis. The mathematical modeling of metals mass
transfer in three layer peat blocks. 9th International Scientific and Practical Conference
“Environment. Technology. Resources”, RHEI, Rēzekne, Latvia, June 20-22, 2013. 

14. Garleja R., Kangro I. (2013). The Content of Learning Mathematics in the Integration of Scientific
Disciplines. In.: Abstracts of the Int. conf.: Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives, 14th international conference,. May 9 – 11, 2013, Jelgava, Latvia, Latvia University
of Agriculture, 2013, p. 15., ISBN 978-9984-48-101-2.

15. Kangro, I., Kalis, H., Gedroics, A., Teirumnieka, Ē., Teirumnieks, E. (2013). On mathematical 
modelling of metals distribution in peat. In.: Abstracts of the 18th Int. conf.: MATHEMATICAL
MODELLING and ANALYSIS, 4th Int. conf.: APPROXIMATION METHODS and ORTHOGONAL
EXPANSIONS, May 27 – 30, 2013 Tartu, Estonia, p.55., ISBN 9949-9180-5-8.

16. Garleja, R., Kangro, I. (2014). Diversification of Learning Content of Mathematics. In: Proc. of the
Int. Conference: Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, 15th international
conference, Liepaja, 8-10 May, 2014, Liepāja: LPA, 2014, pp. 12-13. 



Lapa7/8- Curriculum Vitae
Uzvārds Vārds

Patenti, licences,
dizainparaugi,

datorprogrammas, u.c.

Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska. Veidojiet katrai vienībai atsevišķu sadaļu, iekopējot 
rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 
datums

Eksperta darbība Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem

Datums, komisijas/ padomes/ darba
grupas nosaukums

Citas zinātniskā darba
aktivitātes

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem

Nosaukums (konferences
orgkomiteja, tml.), tituls

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

Darbība ESF atbalstītā LU projektā NR. 2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063 ”Datoru
matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā’’, kur RA ir sadarbības partneris ar Latvijas
Universitāti, 2006. – 2008. g., dalībnieka statuss – eksperts. 

Darbība ESF atbalstītā Rēzeknes Augstskolas projektā 
2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0100/0160 ”Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā 
nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām’’, 2006. – 2008. g., dalībnieka statuss –
eksperts.

Darbība ESF projektā pedagogu profesionālās pilnveides programma ‘’Modernu tehnoloģiju fizikālo 
procesu datormodelēšana’’, kurss: ‘’Fizikālo procesu datormodelēšana’’. RA ir sadarbības partneris ar 
Latvijas Universitāti. Izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmu ‘’30P48130 
Moderno tehnoloģiju Fizikālo procesu datormodelēšana’’ Rīgā, Latvijas Universitātē 2007. gada 29. 
augustā, Sērija PA №012247, reģistrācijas Nr. 10. 
 Darbība ESF atbalstītā LU projektā ”Atbalsts izglītības pētījumiem”, Nr.
2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001, LU reģ. Nr. ESS2011/123, 2012. g., dalībnieka statuss –
zinātniskais asistents. 

Mākslinieciskā darbība 
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu,
festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana)

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem

Nosaukums, norises vieta, datums

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem

Nosaukums
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 
padome, Promocijas padome, u.c.),

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 
loceklis,u.c.), periods

Neformālās izglītības un 
kursu vadība

Veidojiet katram kursam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem

Kursa nosaukums, iestādes 
nosaukums, stundas

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

Veidojiet katrai dalībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem



Lapa8/8- Curriculum Vitae
Uzvārds Vārds

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), nosaukums,

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 
biedrs, u.t.t.)

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

.
 Datorlietotāju kursi RA Inženieru fakultāte, Datorzinību katedrā. 
Inovācijas mācību procesa psiholoģijā un pedagoģijā, RA Ekonomikas fakultāte, Pieaugušo 

tālākizglītības centrs. 
 Angļu valodas kursu 64 stundu programmas izpilde. RA pedagoģijas fakultāte, Pieaugušo tālākizglītības 
centrs.
Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar studijām. Pedagogu profesionālās pilnveides studiju 

programma, RA, apjoms – 10 stundas, apliecība Nr. 025, izsniegta 08.02.2007.  

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Stažēšanās LVU Fizikas un matemātikas fakultātes Diskrētās matemātikas un programmēšanas 
katedrā

Saņemtie apbalvojumi 1. vieta par izciliem zinātniskā darba rezultātiem 2005./2006. studiju gadā matemātiskajā fizikā (RA 
Zinātnes padomes lēmums Nr.3 2006. g. 16. maijā). 

2. Atzinības raksts par ilggadēju ieguldījumu Inženieru fakultātes attīstībā, (2011. g. novembris)

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums

Valodu prasmes

Dzimtā valoda latviešu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Angļu B1 C1 B1 B2 B2

Valoda
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis



Lapa1/6- Curriculum Vitae
Kaupužs Aivars

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Kaupužs Aivars

Dzīvesvietas adrese „Ziedu Mājas” Vērēmu pag. Rēzeknes nov. LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29265418   

e-pasts aivars.kaupuzs@inbox.lv

Dzimšanas datums 1974.gada 07.jūnijs 

Izglītība

Laika periods,
 izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

2007.g.septembris – 2011.decembris Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta pedagoģijā.  

1996.g. septembris– 1998.jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
 Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā. 

1992.g.septembris –1996.g. jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
Bakalaura grāds sporta pedagoģijā.  
Sporta pedagoga specialitāte ar sporta skolotāja un vieglatlētikas trenera kvalifikāciju. 
 Papildkvalifikācija – sporta menedžeris 

Zinātniskie grādi

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

2011. g. Dr.paed. Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta pedagoģijā. 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 
1998. g. Mg.paed. Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā.  
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 2014.g. maijs RA Izglītības un dizaina fakultātes docents sporta zinātnē 

2012.g. maijs – Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI)  
pētnieks sporta zinātnē. 
2012.g. septembris – 2014.g. maijs RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 
metodiku katedras viesdocents.
2011.g. septembris-2012.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 
metodiku katedras vieslektors.
2010.g. septembris-2011.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 
metodiku katedras vieslektors.
2010.g. maijs-2010.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un metodiku 
katedras vieslektors.
2002.g. septembris-2010.maijs RA Pedagoģijas fakultātes Sākumskolas metodiku katedras  
lektors.

Laika periods,
akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

Studiju kursu vadība

Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms
kredītpunktos)

Akadēmiskā bakalaura, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmas ietvaros kurss „Sports” 0 kredītpunktu. 
Profesionālā maģistra studiju programmas "Speciālā pedagoģija" „”Veselības kultūra” 
Akadēmiskā maģistra studiju programmas "Pedagoģija" , „Veselību veicinošo fizisko 
aktivitāšu pedagoģiskie aspekti”.



Lapa2/6- Curriculum Vitae
Kaupužs Aivars

Vieslekcijas
Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts, kursa nosaukums, stundu
skaits, programmas finansētājs 

2014.novembris. Utenas Kolēģija, Lietuva „Mechanotherapy technologies for
professional rehabilitation” un “Health benefits of Nordic Walking”.”10 stundas. Erasmus
2014.aprīlis. Utenas Kolēģija, Lietuva „“Vestibular training on the balance platform” un
“Health benefits of Nordic Walking”.”10 mācībstundas. Erasmus 
2013.decembris. Utenas Kolēģija, Lietuva „Using mechano therapy devices in
rehabilitation”5 mācībstundas. Erasmus 
2013.maijs. Šauļu Universitāte, Lietuva. „Mechanotherapy in rehabilitation”. 10 
mācībstundas. Erasmus. 
2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva. „Nordic Walking as physical activity 
promoting for adults”. 10 mācībstundas. Erasmus. 
2008. decembris. Klaipēdas Kolēģija, Lietuva. „Nordic Walking” 8 mācībstundas. Erasmus. 
2007. gada novembris. Lincas Diocēzijas pedagoģiskā augstskola, Austrija. „Play and 
games” 8 mācībstundas. Erasmus. 

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

2002.g. janvāris – 2003.g.decembris. Direktors.Mācību pāraudzināšanas iestāde “Pilcene”. 
2001.g. novembris – 2002.g. janvāris. Direktora vietnieks. Mācību pāraudzināšanas iestāde 
“Pilcene”.
1996.g.augusts–2001.g.oktobris. Sporta skolotājs. Rēzeknes logopēdiskā internātskola. 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Virziena nosaukums Dažādu vecumposmu (jauniešu, gados vecu cilvēku cilvēku) fiziskās aktivitātes un 
rehabilitācijas tehnoloģiju izpēte.  

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze 
(A&HCI, SSCI vai nozaru

vadošajās datubāzes Thomson 
Reuters Web of science, SCOPUS,

ERIH), līdzautori 

1. Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā. A.Kaupužs, S.Ušča. Sabiedrība, 
integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 
2014. III daļa.   ISSN 1691-5887.

2. Senioru fiziskās aktivitātes pašefektivitātes novērtēšanas skala. Sabiedrība, integrācija, 
izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2013. II daļa.   
ISSN 1691-5887.

3. Evaluation of a physical activity promotion program for seniors. Sabiedrība, integrācija, 
izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2012. II daļa.  
288.-299.lpp. ISSN 1691-5887.

4. Affect factors of physical activity in older adults. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2011.  638.-648.lpp. ISSN
1691-5887. V.Larins .

5. Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāšu līmenis un vispārējā fiziskā sagatavotība. 
Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 
Rēzekne.2010. ISSN 1691-5887. 

6. Testing the Relevance of the Outcome Expectations Scale and Physical Activity in
Community Dwelling Adults. Sport and Science Bulgaria. 2010. P. 263.-268. V.Larins.

7. Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem. Sabiedrība, integrācija, 
izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2009.  730.-
740.lpp. ISSN 1691-5887.

8. Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 65-75). Acta
Kinesiologiae Universitatis Tartuensis; Vol 13. - Tartu. 2008. P. 39.-51. V.Larins.

9. Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2008. 409.-417.lpp. ISSN
1691-5887.
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Kaupužs Aivars

Zinātniskās publikācijas citos 
anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos

Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (Web of

Knowledge, EBSCO, Index
Copernicus) vai atrodas ASV

Kongresa bibliotēkas katalogos),
līdzautori 

1. The effects of an Isokinetic Rehabilitation Program on Achilles tendon rupture treatment: a
case study. Polish Journal of Rehabilitation Research. Warszawa 2013. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL. Volume 5(3) P. 38-42. ISSN 2299–5358

2. The relationship between physical activity and exercise motivation of the first year students
from Rezekne Augstskola. LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga 2013. Vol.4, Nr. 
1. P.3-15. ISSN 1691-7669

3. A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants and health
related variables of Latvian older adults. European Journal of Adapted Physical Activity,
5(1), 2012. P. 39-52. ISSN 1803-3857.

4. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in older
adults.LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga 2011. Vol.2.Nr.2 P. 13-25. ISSN 
1691-7669. V.Larins.

5. Correlation between functional fitness results and self-assessment of health related quality
of life and physical activity in older adults. LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga, 
LSPA, 2010. P.18.-24.lpp. ISSN 1691-7669. V.Larins.

6. Overview of the physical activity behavior change models and theories. Izglītības reforma 
vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas.2010.gada 
zinātnisko rakstu krājums.  Rēzekne, RA, 2011.  55.-68.lpp. ISSN 1691-5895. V.Larins. 

7. A self-perception of physical and health condition of middle-to-late aged woman. Vadyba
2(13). - Klaipeda, 2008. P.58.-64. V.Larins.

Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits
11

Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

1. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas versijas 
pilotpētījums. Liepājas Universitātes 2.zinātniski metodiskās conferences “Sporta 
izglītības aktualitātes” zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja, 2011. 

2. Daily physical activity level for children and adults. Abstract for 4º Congreso
Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores. Malaga, Spain, 2011. P. 780.
I.Smuka, D. Krauksta.

3. The Pilot Test of the International Physical Activity Questionnaire for Cultural
Adaptation in Latvia. Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of
Society. Rēzekne, RA, 2010. 15.-25.lpp. V.Larins. 

4. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes. Abstract for 12th
EGREPA International conference. European Review of Aging and Physical Activity
2010 7:97 Prague 2010. P.97.

5. Physical activity and health related quality of life in community dwelling older adults.
Abstract for European Congress of Adapted Physical Activity (EUCAPA). Jyvaskula
2010. P. 73. V.Larins.

6. Assessing the multidimensional outcome expectations for exercise scale in community
dwelling adults. Abstract for 3rd Baltic Sport Science Conference “Physical activity and
sport in changing society: Research, Theory, Practice and Management” Rīga 2010. P. 
27. V.Larins.

7. Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.) LSPA Zinātniskie 
raksti 2008.  Rīga, LSPA, 2009. 73.-80.lpp. V.Lāriņš.  

8. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides adaptācijai 
Latvijā.  LSPA zinātniskie raksti. Rīga, LSPA, 2009.  377.-386.lpp. V.Lāriņš. 

9. Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā. LLU Zinātniski metodiskā konference. Referātu 
materiāli. Jelgava, 2008. 

10. RA studējošo un docētāju sporta aktivitātes. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2007. ISSN 1691-5887. 

11. Jauniešu fiziskās aktivitātes Rēzeknē. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 
Rēzekne, RA, 2006. ISSN 1691-5887. 

Mācību un metodiskā 
literatūra

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēšanas un trenēšanas un vibromasāžas tehnoloģija un 
ieviešanas metodika. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2013. Lpp.158. 

Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2009. Lpp.96.  



Lapa4/6- Curriculum Vitae
Kaupužs Aivars

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences
Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 
nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

1. „Mechanotherapy technologies for professional rehabilitation” Realities and perspectives of
professional competences in the European Union labor market. International sciebtific
conference. Utena. Lietuva.

2. „Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā” Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
Starptautiskā zinātniskā konference. Rēzekne 2014. 

3. “Effects of isokinetic rehabilitation program on achilles tendon rupture treatment: the case
study” 3rd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical Activity.
Olsztyn, Polija. 2013.

4. „Mechanotherapy in rehabilitation process” 6th Baltic Scientific Conference Sport Science
for Sustainable Society. Rīga. 2013. 

5. "Social welfare Interdisciplinary approach" Šauļi. 2013. 
6. „Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes”  LSPA doktorantu un maģistrantu zinātniskā 

konference „Sporta zinātne praksei” Rīga, 2013. 
7. „Sveikatingumo ir sporto klubų lankytojų taikomos atsigavimo priemonės” International 

scientific conference: Sports And Leisure Management: Tendencies And Challenges. Kaunas
Lietuva, 2012.

8. „Evaluation of a physical activity promotion program for seniors”. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2012.  

9. “Theoretical Background of Senior`s Education”. 3rd International Conference on Elderly and
New Technologies. Kastellon, Spānija. 2012. 

10. „Ieteicamās fiziskās aktivitātes senioru vecumā”. Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā.
Rīga. 2012.

11. 2nd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical Activity. Varšava,
Polija. 2011.

12. „Affect factors of physical activity in older adults”. Starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2011. 

13. “A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants and health related
variables of Latvian older adults”. Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences.
Tartu, Igaunija, 2011.

14. „Двигательная активность и физическая подготовленность студентов первого курса 
Резекненской высшей школы”. Videokonference ar Maskavas humanitāro pedagoģijas 
institūtu. 2011.  

15. “Senioru fiziskās aktivitātes un veselības parametru šķērsgriezuma pētījuma datu analīze” 
LSPA 3.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” 
Rīga 2011. 

16. „Fiziskās aktivitātes ikdienā”. konference „Sabiedrības atbalsta loma veselības veicināšanas 
darbā”, Rēzekne. 2011. 

17. ”Fiziskās aktivitātes līmenis un sirds veselības riski gados veciem cilvēkiem”. Liepājas 
Universitātes zinātniski-metodiskajā konference: „Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja. 
2011.

18. “Physical activity and health related quality of life in community dwelling older adults”.
Eurapean Congress of Adapted Physical Activity (EUCAPA). Juvaskula, Somija, 2010.

19. “Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in older adults”. 12th

EGREPA International conference. Prāga, Čehija, 2010. 
20. „Gados vecu cilvēku fiziskās sagatavotības mijsakarības ar fiziskās aktivitātes līmeņa un 

veselības pašvērtējuma aptauju rezultātiem”. LSPA Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 
LSPA, 2010.

21. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas versijas 
pilotpētījums” RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, 2010.  

22. “Assessing the Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale in Community
Dwelling Adults”. 3rd Baltic Sport Science Conference Physical Activity and Sport in
Changing Society:Research, Theory, Practice and Management. Rīga, 2010. 

23. „Gados vecu cilvēku viedoklis par vingrināšanās sagaidāmajiem ieguvumiem”. LSPA 
2.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 
2010.

24. ”Rēzeknes Augstskolas pirmā kursa studentu fiziskā aktivitāte”. Liepājas Universitātes sporta 
katedras zinātniski-metodiskā konference „Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja, 2010. 

25. “The pilot test of The International Physical Activity Questionnaire for cultural adaptation in
Latvia”. 2nd Baltic States sport science conference „Scientific managment of high
performance athletes coaching”. Viļņa, Lietuva, 2009. 

26. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) telefonaptaujas pilotpētījums”. RTU 50. 
Starptautiskā zinātniskā konference. Sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes”. Rīga, RTU, 
2009.

27. „Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem”. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2009. 

28. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides adaptācijai 
Latvijā”. LSPA Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2009. 

29. “Fiziskās aktivitātes novērtējums gados veciem cilvēkiem”. LSPA doktorantu un maģistrantu 
zinātniskā konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2009. 

30. „Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem”. Starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne, 2008. 

31. „Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 65-75)”. First Baltic
Conference on Exercise andSport Sciences. Tartu, Igaunija. 2008.

32. Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.)”. LSPA Starptautiskā 
zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2008.



Lapa5/6- Curriculum Vitae
Kaupužs Aivars

                  Eksperta darbība 
Pilnvaru laiks

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes

LZP eksperts Sporta zinātnē.  
Pilnvaru laiks līdz 2017. gada 18.septembrim. 

Nosaukums (konferences
orgkomiteja, tml.), tituls

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads

Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” orgkomitejas 
loceklis un sekcijas vadītājs. Rēzekne. 2011.g.-2014.g. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „3rd Baltic Sport Science Conference Physical 
Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management” Rīga. 
Sekcijas “Biochemistry and physiology” darba koordinēšana un sekcijas “Coaching and 
performance” vadīšana. 2010. 

LSPA 2. doktorantu un maģistru zinātniskā konferences orgkomitejas loceklis un „Sports 
visiem un veselība” vadīšana.

Dalība projektos

Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

2014.novembris-Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā 
telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” pētnieks 

2011.gada novembris– 2013.gada oktobris. Multilaterālais projekts: "Evaluation toolkit
on seniors education to improve their quality of life"supported by the Lifelong Learning
Programme of the European Commision. Pētnieks. ES-GRUNDTVIG. 

2012.gada 03. janvāris – 2013.gada 31. decembris. Modeļa izstrāde sociālā riska grupas 
personu iesaistei darba tirgū „Designing a Model Geared towards Participation of People at 
Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART). Pētnieks – fizisko īpašību 
diagnosticēšanas un pilnveides speciālists. LAT_LIT projekts. 

2012.gada 1.marts -2014.gada 28.februāris. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. „Sociālās 
rehabilitācijas programmu izstrādes pakalpojumi”. Pētnieks sociālās rehabilitācijas 
programmu izstrādei. ESF. 

2012.gada 22.-28.aprīlis. e-Simulation for training on Interaction with Children. Līgums 
par sadaļas „Team building games” vadīšanu. LLP. 

Pasākumu organizēšana un 
vadīšana

Piedalīšanās „Zinātnieku nakts” pasākumu organizēšanā un vadīšanā 2009.-2014.g. 
Piedalīšanās Latvijas ģimeņu sporta festivāla Rēzeknē organizēšanā un vadīšanā. 14.05.11.
Sporta pasākumu organizēšana Rēzeknes Augstskolā. 
Līdzdalība nūjošanas pasākumu organizēšanā un vadīšanā: 
Informatīvais pasākums 06.12.09. 
„Veselības dienas” 04.05.10. 
„Nūjo vesels Rēzeknē” 27.07.10. 25.09.10. 
 Vispasaules latviešu ģimeņu vasaras nometnes „3x3”sporta pasākumu organizators.2006. 

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās RA Satversmes sapulces loceklis no 2013. februāra 

RA senators, senāta priekšsēdētāja vietnieks no 2013.februāra. 
Piedalīšanās RA Satversmes sapulcēs 01.09.2009.-01.05.2010. 
Līdzdalība RA revīzijas komisijas sastāvā 01.09.2009.-01.05.2010.

Neformālās izglītības un 
kursu vadība

Kursa nosaukums, iestādes 
nosaukums, stundas

Fiziskās aktivitātes pirmskolā. RA Mūžizglītības centrs. 16 st. 

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

2010.g.maijs. The European Group for Research into Elderly and Physical Activity
(EGREPA) biedrs.
2001.g. aprīlis- 2004.g. janvāris. Rēzeknes domes komunālo pakalpojumu komisijas 
loceklis.
1999.g.maijs -2002.g.septembris. Sabiedriskās organizācijas „Sociālā atbalsta centrs 
bērniem ar speciālajām vajadzībām” dibinātājs un vadītājs. 
1999.g.septembris- 2001.g. decembris. Rēzeknes logopēdiskās internātskolas 
arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētājs. 
1998.g. oktobris – 2009.g. septembris Tautas partijas Rēzeknes nodaļas valdes loceklis.

Laika periods (no...līdz..., norādot 
mēnesi un gadu), nosaukums,

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 
biedrs, u.t.t.)



Lapa6/6- Curriculum Vitae
Kaupužs Aivars

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

Swedbank Sporta izglītības programmas seminārs. 2013.g.marts. 
Testēšanas sistēmas Biodex 4 apmācības kursi. Rēzekne 2012.g.septembris. 
Praktiskās un teorētiskās apmācības kursi vibroterapijā. Rīga 2012.g.septembris. 

Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa
Pilsudskiego Varšava, Polija. 2013.g. oktobris
Erasmus programma “Staff Training” Pedagogical University in Warsaw. Polija.
2012.g.jūnijs. 
Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa
Pilsudskiego Varšava, Polija. 2011.g. oktobris.
Erasmus programma “Staff Training” Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva. 2011.g.
maijs.
Erasmus programma “Staff Mobility” – „Nordic Walking as physical activity promoting for
adults” 2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva 10 mācībstundas. 
Erasmus programma “Staff Mobility” – „Nordic Walking” 2008. decembris. Klaipēdas 
Kolēģijā (Lietuva) 8 mācībstundas. 
Erasmus programma “Staff Mobility” – „Play and games” 2007. gada novembris Lincas
Diocēzijas pedagoģiskā augstskola (Austrija) 8 mācībstundas. 
„Sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču pilnveides 
modulis”
LSPA profesionālās pilnveides kursi „Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē”. Rīga (20 
stundas). 2010.g.
Seminārs „ Basic of sport science”. Tartu, Igaunija (8 stundas). 2009.g.
RA augstskolas didaktikas kursi (48 stundas). 2009.-2011.g.
Nordic Walking–nūjošanas instruktoru sertifikācijas kursi. Rīga (36 stundas). 2008.g.;
2010.g.
Latvijas Treneru tālākizglītības centra kursi. (60 stundas). 2004.g.; 2005.g.; 2007.g.; 
2010.g.

Saņemtie apbalvojumi Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti:  
Rēzeknes Augstskolas „Gada docētājs” 2011.g. 
1. vieta Jauno zinātnieku sekcijā „Exercise Biology”. Baltijas Sporta zinātnes konferencē 
„Exercise and Sport Sciences” 7.-9.04.2011. Tartu (Igaunija).

Valodu prasmes

Dzimtā valoda Latviešu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu B1 C1 B2 B2 B2

Krievu C2 C2 C2 C2 B2

(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

A.Kaupužs

2014. gada 01.decembris



Curriculum vitae

Personas dati

Vārds/ Uzvārds Mihails Kijaško

Tālrunis +371 26625775

E-pasts Mihails.Kijasko@ru.lv

Izglītība 

Izglītības iestāde Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības katedra

Laika periods 09.2005. – 06.2010.

Izglītības dokumenta
nosaukums

Diploms nr. MDE 0132

Akadēmiskais/zinātniskais 
grāds 

Sociālo zinātņu maģistra akadēmiskais grāds vadības 
zinātnē – Mg.soc.sc. 

Izglītības iestādes nosaukums Rēzeknes Augstskola, Datorzinātņu un Matemātikas 
katedra

Laika periods 09.2006. – 02.2008.

Izglītības dokumenta 
nosaukums

Diploms nr. PDE 0078

Akadēmiskais/zinātniskais 
grāds 

profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs - Mg.comp.sc.

Izglītības iestādes nosaukums Rēzeknes Augstskola, Datorzinātņu katedra

Laika periods 09.1996. – 06.2000.

Izglītības dokumenta 
nosaukums

Diploms nr. 000894

Akadēmiskais/zinātniskais 
grāds 

Bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Izglītības iestādes nosaukums Rēzeknes Augstskola, Datorzinātņu katedra

Laika periods 09.1996. – 06.2000.

Izglītības dokumenta 
nosaukums

Diploms nr. 000875

Piešķirtā kvalifikācija Inženiera - programmētāja kvalifikācija

Tālākizglītība 

Laika periods 24.08.2001. – 31.08.2001.

Kursa nosaukums “The Cisco Certified Network Associate” 1.semestris 64
stundas

Izglītības dokumenta 
nosaukums

Sertifikāts

Laika periods 04.05.2002. - 05.05.2002.

Kursa nosaukums “Windows 2000 Server administrēšanas pamati”

Izglītības dokumenta 
nosaukums

MCP Sertifikāts

Laika periods 05.07.2006. – 06.07.2006

Kursa nosaukums E-kursu sagatavošana un pasniegšana IntraLearn vidē

Izglītības dokumenta Sertifikāts



nosaukums

Laika periods 01.09.2007. - 29.07.2007.

Kursa nosaukums ESF projekts „Akadēmiskā personāla kompetences 
paaugstināšana datorzinātņu programmu veidošanā”

Izglītības dokumenta 
nosaukums

Sertifikāts

Laika periods 09.2007. – 12.2007.

Kursa nosaukums Cisco Networking Academy
CCNA instruktora kursi

Izglītības dokumenta 
nosaukums

Sertifikāts

Laika periods 27.02.2009. -27.02.2009.

Kursa nosaukums „Interaktīva mācību kursa izstrāde un ieviešana interaktīvā 
e-vidē: Altsolem mājā”

Izglītības dokumenta 
nosaukums

Sertifikāts

Laika periods 01.2012.

Kursa nosaukums Mikrotik MTCNA un MTCRE
Izglītības dokumenta 
nosaukums

Sertifikāts MTCNA  
Sertifikāts MTCRE 
Sertifikāts MikroTik Academy Trainer 

Darba pieredze

Laika periods 12.2009. -

Profesija vai ieņemamais 
amats

Lektors, priekšmeti „Datorsistēmas”, „Datori bez un ar 
priekšzināšanām” 

Darbvietas nosaukums Vidzemes profesionālās izglītības centrs

Laika periods 01.2003. – 04.2004.

Profesija vai ieņemamais 
amats

Galvenais IT speciālists

Darbvietas nosaukums Latgales kultūrvēstures muzejs. Rēzeknē

Laika periods 03.2001. – 07.2006.

Profesija vai ieņemamais 
amats

02.2002. – Referents
03.2001.–02.2002. - IT Inženieris

Darbvietas nosaukums Lauku atbalsta dienests, Austrumlatgales Reģionālā 
Lauksaimniecības Pārvalde, Rēzeknē

Laika periods 09.2000. -

Profesija vai ieņemamais 
amats

09.2003. - Lektors
09.2000. – 09.2003. Asistents
Papildus pienākumi: 

- ECDL centra vadītājs; 
- Microsoft IT academy administrators;
- Cisco NetAcademy instruktors;
- Mikrotik Academy instruktors.

Darbvietas nosaukums Rēzeknes Augstskola, Datorzinātņu katedra

Laika periods 1998. -

Profesija vai ieņemamais 
amats

No 09.2008. – IT pielietošanas nodaļas vadītājs
No 1999. - 2003. – http://www.ru.lv web dizains un
uzturēšana  



No 1999. - Tīkla Administrators 
No 1998. - 1999. - Laborants

Darbvietas nosaukums Rēzeknes Augstskola

Laika periods 07.2000. – 11.2006.

Profesija vai ieņemamais 
amats

Inženieris

Darbvietas nosaukums SIA “LATNET SERVISS”, Rēzeknē

Laika periods 11.2000. – 02.2002.

Profesija vai ieņemamais 
amats

Servisa Inženieris

Darbvietas nosaukums SIA “KomercCentrs DATI Grupa”, Rēzeknē

Laika periods 27.11.1999.-30.12.1999.

Profesija vai ieņemamais 
amats

Konsultants

Darbvietas nosaukums ASF "Latgales informatīvās izglītības fonds"
Projekts “Rēzeknes jaunatnes iesaistīšana Internet līdzekļu 
izstrādē” (http://juniorweb.risc.lv)

Piedalīšanās projektos, 
profesionālās pilnveides kursu 

programmu veidošanā un 
kursu vadīšanā

Laika periods 04.2010. – 10.2010.

Projekta vai tālākizglītības 
kursu nosaukums

ESF projekta "Profesionālajā izglītībā iesaistīto 
vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana”

identifikācijas numurs (ja ir) 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003

Projekta vai tālākizglītības 
kursu īstenotāja organizācija 

Latvijas Universitāte

Projekta vai tālākizglītības 
kursu veicamie pienākumi 

eksperts

Laika periods 09.2009. – 06.2013.

Projekta vai tālākizglītības 
kursu nosaukums

ESF projekta "Atbalsts maģistra studiju programmu 
īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”

identifikācijas numurs (ja ir) 2009/0139/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003

Projekta vai tālākizglītības 
kursu īstenotāja organizācija 

Rēzeknes Augstskola

Projekta vai tālākizglītības 
kursu veicamie pienākumi 

projekta koordinators

Laika periods 04.2008. – 05.2008.

Projekta vai tālākizglītības 
kursu nosaukums

ESF Projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 
nodrošinājuma izveide”

identifikācijas numurs (ja ir) 2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504

Projekta vai tālākizglītības 
kursu īstenotāja organizācija 

Baltijas Datoru Akadēmija

Projekta vai tālākizglītības 
kursu veicamie pienākumi 

Lektors

Laika periods 03.2007. – 04.2008.

Projekta vai tālākizglītības ESF projekta "Studiju programmas “Inženieris



kursu nosaukums programmētājs” modernizācija”

identifikācijas numurs (ja ir) 2007/0085/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0078/0160

Projekta vai tālākizglītības 
kursu īstenotāja organizācija 

Rēzeknes Augstskola

Projekta vai tālākizglītības 
kursu veicamie pienākumi 

Eksperts, vadītājs, e-kursu veidotājs

Laika periods 06.2006. – 12.2006.

Projekta vai tālākizglītības 
kursu nosaukums

ESF projekta "Iedzīvotāju mūžizglītības un informācijas 
tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide bibliotēkās”

identifikācijas numurs (ja ir) 2006/0022/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0074/0160

Projekta vai tālākizglītības 
kursu īstenotāja organizācija 

Rēzeknes Augstskola

Projekta vai tālākizglītības 
kursu veicamie pienākumi 

Eksperts, e-kursu veidotājs, vadītājs

Prasmes

Dzimtā(s) valoda(s) Krievu

Cita(s) valoda(s) Latviešu, Angļu 

Pieredze darbā ar pieaugušo 
auditoriju

 Rēzeknes Augstskolā – nepilna laika studenti; 

 ESF projekta "Iedzīvotāju mūžizglītības un informācijas 
tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide bibliotēkās” 
– bibliotekāri; 

 ESF Projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 
nodrošinājuma izveide” – vidusskolas skolotāji; 

 Vidzemes profesionālās izglītības centrs – bezdarbnieki; 

Datora lietošanas prasmes  labas iemaņas darbā ar Microsoft Office™ 

 ECDL sertifikāts 

 pamatzināšanas par grafiskā dizaina programmām

 Pieredze Internet lapu izstrādē un uzturēšanā, t.sk. ar 
Moodle sistēmu no 2002.gadā 

 Serveru un tīklu administrēšanas prasmes

Citas prasmes Autovadītāja apliecība

Papildus informācija

1. Zinātniskās publikācijas

 Konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 
problēmas” Rēzekne 24.03.2006; referāts „Broadband 
Internet pieslēgumu drošība” 

 VII Starptautiskās zinātniski praktiskās konference 
„VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI.” 25.-27.06.2009. 
referāts „RA information system service oriented 
architecture solution”

2. Mācību - metodiskās publikācijas 

 Datoru tīkli / Mihails Kijaško ; Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte Datorzinātņu un matemātikas 
katedra : laboratorijas darbu uzdevumi : RA



Izdevniecība ; Rēzekne, 2008. - 123 lpp.
ISBN 9789984779997

 Jānis Judrups, Arnis Voitkāns, Imants Gorbāns, Mihails 
Kijaško, Aija Kukuka, Dzintars Tomsons, Lāsma 
Ulmane-Ozoliņa, Vija Vagale. "MOODLE e-izglītības 
vides kursu veidotāju instrukcija". Rīga, 2011.  
ISBN 978-9984-45-439-9

3. Mācību-metodiskā un pedagoģiskā darbība 

 Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 
“Ievads datorzinātnēs”, „Informātika pedagoģijā”, 
“Datortīkli”, “Telekomunikācijas un datu pārraide”, 
“Tīkla operētājsistēmas”, „Ievads Internet 
tehnoloģijās”, „Multimediju tehnoloģijas”, „Mikrotik 
MTCNA”

 Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 13 gadi(no 
09.2000.). Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 900 
stundas.

Datums: __.___.2014.
Paraksts ______________________________
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds KOTĀNE Inta

Dzīvesvietas adrese Lubānas iela 8 – 42, Rēzekne, LV – 4601

Tālrunis, mobilais tālrunis Mob. (LMT) +37129415644

e-pasts inta@ru.lv

Dzimšanas datums 02.01.1972.

Izglītība

Kopš 2010.gada janvāra Studijas Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība”

01.10.1995 – 30.06.1997 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte, Finanšu un kredīta apakšprogramma,
Ekonomikas maģistra grāds 

01.09.1990 – 28.06.1994 Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas bakalaura grāds 
"Tautsaimniecības attīstībā un regulēšanā", specializācija "Agrārā  ekonomika un 
ekonomikas pedagoģija" 

Zinātniskie grādi

1997 Ekonomikas maģistra grāds , Mg.oec., nozare: Ekonomika, apakšnozare: Finanses un 
kredīts, Latvijas Universitāte  

Darba pieredze akadēmiskajos 
amatos

01.09.1997. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte, Finanšu vadības  katedra, lektore

01.09.1994.-31.08.1997. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, lektore

Studiju kursu vadība

Maģistra studiju programma Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”-
„Digitālais mārketings”(2 KP) 

Bakalaura studiju programma Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vadības zinātne" – „Starptautiskās valūtas un 
norēķinu operācijas” (2KP), „Uzņēmējdarbības analīze” (2KP), „Kredītiestāžu vadība” 
(2KP)

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
"Uzņēmējdarbība" – „Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas” (2KP), „Kredītiestāžu 
vadība un tirgzinība” (2KP), „Uzņēmējdarbības analīze” (2KP), 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika" –
„Vērtspapīru tirgus” (2 KP), Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas” (2 KP), 
„Kredītiestāžu vadība un tirgzinība” (2KP), „Uzņēmējdarbības analīze” (2KP) 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Elektroniskā 
komercija" – „Nauda un bankas” (2KP), „Elektroniskā tirdzniecība un nauda” (3KP) 

Profesionālā studiju programma Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Finanses" – „Vērtspapīru 
tirgus” (2KP), „Saimnieciskās darbības analīze” (2KP) 

Vieslekcijas

24.04.2013. – 30.04.2013. Teaching staff mobility grant. SOCRATES/ERASMUS – ACTION 2.2. Suleyman Demirel
University, Isparta (Turkey), vieslektore, lekcijas „Latvia, Latgale region and Rezekne Higher
Education Institution” un “The economic situation in Latvia and Turkey”.

09.03.2008.- 15.03.2008. Teaching staff mobility grant. SOCRATES/ERASMUS – ACTION 2.2. Kymenlaakso
University of Applied Science (Somija), vieslektore, lekcijas „Market of Securities in
Latvia”.

05.03.2007.- 10.03.2007. Teaching staff mobility grant. SOCRATES/ERASMUS – ACTION 2.2. KATHO Augstskola
(Beļģija), vieslektore, lekcijas „Market of Securities in Latvia”. 

03.04.2006.- 08.04.2006 Teaching staff mobility grant. SOCRATES/ERASMUS – ACTION 2.2. Kauņas Koledža 
(Lietuva), vieslektore, lekcijas „Market of Securities in Latvia” un „Latvia and European
Union”.
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Dalība pārbaudījumu 
komisijās

2012./2013.st.g. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses”

2006./2007.st.g.-
2007./2008.st.g,

 sekretāre 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ekonomika” 
(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Maģistri (kopējais skaits) 5

Bakalauri (kopējais skaits) ≈ 100

Cita darba pieredze

1993.g.septembris – 1994.maijs Rēzeknes 2.vidusskola, skolotāja, priekšmets: Ekonomikas pamati.

Zinātnisko pētījumu 
virziens

Reģionālā attīstība  
Uzņēmumu komercdarbības efektivitātes novērtēšana 

Kopējais publikāciju skaits
(1997.-2014.gads)

37

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

The role of financial resources in development of agriculture in Latvia. Kaunas
University of Technology Panevėžys institute, Lithuania. November 17-18, 2006. “Changes 
in social and business environment”, Proceeding of the 1st International conference, pp.102.-
105. (SCOPUS)

Zinātniskās publikācijas citos 
anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos

Kopējais publikāciju skaits
pēdējos 6 gadu laikā

8

Use of financial indicator for enterprises’ solvency evaluation. Management theory and
studies for rural business and infrastructure development. 2014, Vol.36, No.4, pp.864–873.
(EBSCO)

Komercdarbības efektivitātes jēdziens un tās interpretācija. Latgales Tautsaimniecības 
pētījumi: Sociālo zinātņu žurnāls. 2014, Nr.1 (6), 92.-116.lpp.  (Index Copernicus)

The assessment of methods for determination of company’s solvency. Management
theory and studies for rural business and infrastructure development. 2013., Vol.35, No.4,
pp.564.-574. (EBSCO).

Finanšu un nefinanšu rādītāju novērtējums uzņēmuma darbības izvērtēšanā.
Latgales Tautsaimniecības pētījumi : Sociālo zinātņu žurnāls. Latgale National economy 
research: Journal of Social Sciences 1691-5828 Nr. 1(5) (2013), 129.-147.lpp. .

The role of the analysis of financial and non-financial indicators in assessment of
performance of the companies. Management theory and studies for rural business and
infrastructure development. Research papers 5(34), Lithuanian University of Agriculture
Kaunas, 2012., pp.93.-104 (EBSCO)

Daugavpils pilsētas ekonomiskā attīstība un iedzīvotāju materiālā labklājība kā viens 
no pilsētas pievilcības faktoriem . Latgales pilsētu pievilcības izpēte. Latgales 
Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāla speciālizlaidums. 2012. 45.-88.lpp. 
(Index Copernicus)

Assessment of financial indicators for evaluation of business performance. European
integration studies. Research and Topicalities. No.6 (2012). P.216.-224. (līdzautore 
I.Kuzmina-Merlino) ((EBSCO)

Cultural activities and leisure time spending opportunities as factors for attractiveness
of a city – example of Daugavpils. Management theory and studies for rural business and
infrastructure development. Research papers 2(31), Lithuanian University of Agriculture
Kaunas, 2012., pp.68-78. (EBSCO)

Non-financial indicators for evaluation of business activity. European integration studies.
Research and Topicalities. No.5 (2011). pp.213.-219. (līdzautore I.Kuzmina-Merlino)
(EBSCO)
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Culture as an element of sustainable development and urban attraction capacity.
Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Research
papers 2(26), Lithuanian University of Agriculture Kaunas, 2011.-p.112.-120. (EBSCO)

Pilsētas tēls un identitāte kā pilsētas attīstības priekšnoteikums. Latgales
Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1 (2). Rēzekne; RA Izdevniecība , 
2010. – 187.- 201.lpp. (Index Copernicus)

Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits 4

pēdējo 6 gadu laikā Business Efficiency and Its Indicators. Proceedings of the International Scientific
Conference "Changes in Global economic landscape - in search for new business Philosophy"
2011., ISBN 978-9984-705-25-5 p.65-71

Development of small enterprises in Latvia in the context of globalization. „Key
instruments of human co-existence organization: economics and law”. Materials digest of the
XIIth International Scientific and Practical Conference (Kiev, London, October 27 –
November1, 2011). – Odessa: InPress, 2011. pp. 59.-62. ISBN 978-966-2621-08-2

Finanšu resursu izmantošana Latgales reģiona lauksaimniecības attīstībai. Sabiedrība 
un kultūra. Rakstu krājums. XII. Liepāja: LiePa, 2010., 328.-336.lpp.   

Latgales reģiona lauksaimniecības finanšu resursi. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 
fakultātes un Latgales tautsaimniecības pētījumu institūta starptautiskās zinātniskās 
konferences Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi materiāli 2008.gada 
17.aprīlis. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 213. – 223.lpp. 

Mācību un metodiskā 
literatūra

Tūrisma analīze 3. daļa. Tūrisma uzņēmuma analīze. Rēzeknes Augstskola, RA 
izdevniecība, 2009.-182 lpp (līdzautori: Arbidāne, I.Kotāne, R.Liepiņa, I.Silineviča)

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences

Kopējais konferenču skaits 11

Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā 

Importance evaluation of financial and non-financial indicators in appraisal of
enterprise activity. 9th international scientific conference “Accounting and Finance: Toward
Science and Business Integration”, 27-28 November, 2014. Aleksandras Stulginskis
University (Kauņa, Lietuva).   

Komercdarbības efektivitātes jēdziens un tās interpretācija. RA Ekonomikas un vadības 
fakultāte un Reģionālistikas institūta starptautiskā zinātniskajā konference „Tautsaimniecības 
attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzekne,2014.gada 10.aprīlis

Daugavpils pilsētas ekonomiskā attīstība un iedzīvotāju materiālā labklājība kā viens 
no pilsētas pievilcības faktoriem. Starptautiskā konference “Reģionālā pievilcība un 
ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā”. Rēzeknes Augstskola, 2012. gada 8.–9. novembris

Business Performance Measurement and Evaluation Indicators. 9th ICAFT
International Conference on Accounting and Finance in Transition, European and World
Experience and Public Policy Consideration. RISEBA, 11 – 13 October, 2012.

Assessment of financial indicators for evaluation of business performance. 10th
International Scientific Conference „Political and Economic Challenges Stimulating
Strategic Choices Towards Europe of Knowledge”, Kaunas University of Technology,
Institute of Europe (Lithuania), 20th of April, 2012.

Komercdarbības efektivitāte un to raksturojošie rādītāji. International Scientific
Conference “Changes in Global economic landscape - in search for new business
Philosophy” 28.04.-29.04.2011., RISEBA(Latvija)

Non-financial indicators for evaluation of business activity. 9th International Scientific
Conference. “Legal, political and economical initiatives towards europe of knowledge”15th

of april, 2011, Kaunas University of Technology, Institute of Europe, Kaunas (Lithuania).

Culture as an element of sustainable development and urban attraction capacity.
International Scientific –practical conference „Economical-managerial aspects of reģions 
and organizations sustainable development”, Klaipēda, 2011.gada 8.-9.aprīlis

Pilsētas tēls un identitāte kā pilsētas attīstības priekšnoteikums. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzekne, 2010.gada 
15.aprīlis, RA sertifikāts Nr.2-09/10-124
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Finanšu resursu izmantošana Latgales reģiona lauksaimniecības attīstībai.
12.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma 
intereses”. Liepājas Universitāte, 2009.gada 23.un 24.aprīlī., sertifikāts Nr.046/114.  

Latgales reģiona lauksaimniecības finanšu resursi. Tautsaimniecības attīstības problēmas 
un risinājumi. Starptautiskā zinātniskā konference, 2008.gada 17.aprīlis, Rēzekne

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes

RA Ekonomikas un vadības fakultātes Studentu un docētāju 16.zinātniski praktiskā 
konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”.2014.gada 29.maijs,  
orgkomitejas locekle.

RA Ekonomikas un vadības fakultātes Studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskā 
konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”.2013.gada 30.maijs, 
orgkomitejas locekle

RA Ekonomikas un vadības fakultātes 14.studentu un docētāju zinātniski praktiskās 
konferences „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, 2012.gada 29.maijā, 
orgkomitejas locekle

RA Ekonomikas fakultātes 10.studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences 
„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, 2008.gada 3.jūnijā, orgkomitejas 
locekle

Dalība projektos

Kopš 2007.gada ERASMUS MUNDUS projects “External Cooperation window for Georgia, Armenia
and Azerbaijan” No. 132833-EM-1-2007-GR-ERA-MUNDUS-ECW LOT 4; No. 2008-
1961/001-001-MUN-ECW; No. 2009 – 1683/001-001 ECW; – 2010 - 2368 / 001 - 001 –
EM -  studiju procesa nodrošināšana  

01.12.2009. – 30.11.2012. ESF projekts “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 
aspekti Latgales reģiona attīstībā”,  Līgums 
Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071”, projekta izpildītājs  

2008.jūnijs – 2008.decembris Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais projekts „Latgales plānošanas reģiona 
attīstības iespēju izpēte”, pētniece 

2007.jūnijs – 2007.decembris Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais projekts „Latgales finanšu problēmas”,
pētniece 

2007.janvāris – 2007.jūnijs ESF projekts "Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā 
prakse uzņēmumos un iestādēs",
Līgums Nr.2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/0160, projekta vadītāja 

2006.g.septembris – 2007.gada
maijs

ESF projekts “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības 
attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā”, Līgums 
Nr. 2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160, projekta izpildītājs 

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

RA Satversmes sapulce Locekle, kopš 2013.gada jūnija
Sekretāre, 2010.gada februāris – 2013.gada jūnijs 

RA Senāts Locekle, kopš 2013.gada februāra

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi

RA Mūžizglītības centra apliecība Nr.2012/13-238. Profesionālās pilnveides programma,
tēma „Programmatūras „Mendeley” izmantošana zinātniskajā darbā”, 10 stundas. 

RA  Mūžizglītības centra apliecība Nr.2011/12-387. Angļu valoda (English for Specific 
Purposes –ESP), 48 stundas.

RA  Mūžizglītības centra apliecība Nr.2011/12-216. Profesionālās pilnveides programma, 
tēma „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei”, 10 stundas. 

RA Mūžizglītības centra apliecība Nr.2010/11-273. Profesionālās pilnveides programma, 
tēma “Rokasgrāmatas “Literatūra-starpkompetenču un dialoga attīstītāja” izmantošanas 
iespējas studiju procesā”.  (10 st.) 

RA sertifikāts Nr.2010/11-230. Angļu valoda (English-Intermediate), 80 stundas.

RA sertifikāts Nr.2009/10-21. Lietišķā angļu valoda/ Business English, 96 stundas. 

RA Ekonomikas fakultātes apliecība Nr.2-08/09-188, seminārs „The impact of economics 
crisis on SMEs”



Lapa5/5- Curriculum Vitae
Kotāne Inta

RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2008/09-241. Profesionālās pilnveides programma, 
tēma “E-kursu vadības sistēmas „Moodle”  (10 st.). 

RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2008/09-207. Profesionālās pilnveides programma, 
tēma “Boloņas procesa īstenošana Azerbaidžānas izglītības sistēmā”  
(10 st.).

RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2008/09-38.  Profesionālās pilnveides programma, 
tēma “Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas studiju procesā” (10 st.) 

Sertifikāts Nr.2008/09 -113, par profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu didaktika” 
(160 stundas) apguvi, 19.11.2008., Rēzeknē 

„Финансого – экономический анализ деятельности компании”. ООО"Альт-
Инвест",2006.gads, apliecība. 

"Inovāciju menedžments”, RTU apliecība par tālākizglītību, Nr.161., 19.12.2006.

Oxford Centre for Staff and Learning Development. Attendance Certificate – Problem based
learning Teaching large groups Assessment.  (40 st.), 2006.g.decembris, apliecība 

Stažēšanās

13.04.2014.-19.04.2014. Staff Mobility - Staff Training, University of Hradec Králové (Čehija), studiju programmas 
direktore

27.04.2009. – 02.05.2009. Non-teaching staff training mobility grant, Obchodni Akademie a Vyssi Odborna skola
(Čehija), studiju programmas direktore 

01.12.2006.-22.12.2006 Oxford Brooks universitātē, Oksforda, Lielbritānija

15.03.1999.-28.03.1999. Individual Grantholder. Tempus Mobility Grant Structural Joint European Project S_JEP
11064/96, Ģentes Universitāte (Beļģija) 

Valodu prasmes

Dzimtā valoda Latviešu valoda

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Krievu valoda C2 C2 C2 C2 C2

Angļu valoda B1 B1 B1 B1 B1
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis



Curriculum Vitae

Andris MARTINOVS

Date of birth May 19, 1964

Place of birth Malta, Rezekne region, Latvia

Education Latvian University, Department of Physics and Mathematics,

Specialty “Physicist, Teacher of Physics”, diploma PB No. 158306,

15.06.89.

Academic titles and

scientific degrees

Dr.sc.ing. – Doctor of Engineering in Mechanics, subsector –

Mechanics of materials and resistance, diploma No. 0061, issued

06.06.2006., Riga

Latvian University, Department of Physics and Mathematics,

master degree in physics, diploma No. 001093, 20.06.1995.

Occupation Since 2008 – Rezekne Higher Education Institution (RHEI)

associate professor, scientific sector – Mechanics, subsector -

Mechanics of materials and resistance;

Since 2008 – head of Mechatronics laboratory, RHEI Faculty of

Engineering;

Since 2007 – director of the 2nd level professional higher

education Bachelor study program “Mechatronics”, RHEI;

2003 – 2008 – assistant professor, the department of Nature and

Engineering Sciences, RHEI;

2006 – 2007 – head of RHEI Scientific division

1996 – 2004 – acting dean of the Faculty of Engineering

1993 – 2003 – lecturer, the department of Nature Sciences, RHEI

1995 – 1998 – head of methodological association of Rezekne

region Physics teacher

1989 – 1998 – deputy director in Informatics, Malta Secondary

school No. 1

1989 – 1999 - Teacher of Physics and Informatics, Malta

Secondary school No. 1

Scientific

publications

1. Timmerberg, J., Martinovs, A. (2014) The Use of Skin Effect for

Measurement of Thickness of Sputtered Protective-Coatings.

Transport and Aerospace Engineering. Nr.1, 2014, p. 37-42.

ISSN 2255-968X.

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18034/fulltext.pdf



2. Sinicina N., Skromulis A., Martinovs A. (2013) Impact of

Microclimate and Indoor Plants an Air Ion Concentration //

Proceedings of the 9th International Scientific and Practical

Conference „Environment. Technology. Resources”, Rezekne,

June 20-22, 2013, Volume 1, p. 66- 72, ISSN 1691-5402.

http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_66.pdf

3. Martinovs A., Timmerberg J., Savkovs K., Urbahs A., Beckmann

P. (2011) A method for determination of specific electrical

resistance of steel and nano-coating sputtered on it //

Proceedings of the 8th International Scientific and Practical

Conference „Environment. Technology. Resources” Rezekne,

June 20-22, 2011, Volume 2, p. 118- 124, ISSN 1691-5402.

http://zdb.ru.lv/conferences/3/VTR8_II_118.pdf

4. Martinovs A, Igavens A, Kovals E, Viba J, Megill W (2010)

Method for Producing Models of Living Objects from

Elastomers // Scientific proceedings of Riga Technical

University. 6. Series. Transport and engineering. Mechanics.

Volume 33, p. 61- 65, ISSN 1407-8015.

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/8335/fulltext.pdf

5. Martinovs A., Gonca V. (2009) Descriptive model of sliding

friction processes// Proceedings of the 7th International

Scientific and Practical Conference „Environment. Technology.

Resources”, Rezekne, June 25-27, 2009, Volume 2, p. 227- 233,

ISSN 1691-5402.

http://zdb.ru.lv/conferences/2/II_227-233_Martinovs.pdf

6. Martinovs A., Gonca V. (2008) Research of rigidity of the flat

rubber shock-absorber at external axial harmonious loading.

Scientific proceedings of Riga Technical University. 6. Series.

Transport and engineering. Mechanics. Volume 28, p. 171-

178, ISSN 1407-8015.

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/4864/fulltext.pdf

7. Martinovs A., Gonca V. (2007) Researches of Dielectric

Properties of Tires in Aging Process. Scientific proceedings of

Riga Technical University. 6. Series. Transport and

engineering. Mechanics. Volume 24, p. 154-158.

8. Martinovs A. (2007) Mechanical and Electrical Identification of

Rubber Parameters. Scientific proceedings of Riga Technical

University. 6. Series. Transport and engineering. Mechanics.

Volume 24, p. 159-166.

9. Martinovs A., Gonca V. (2006) Method of Forecasting of

Mechanical Properties and Durations of Service Life of Details

from Rubber. Proceedings of the 5th International Conference



of DAAAM Baltic, "Industrial Engineering – Adding Innovation

Capacity of Labour Force and Entrepreneur", 20-22 April

2006, Tallinn, Estonia / ed. by R.Kyttner. – Tallinn : Tallinn

University of Technology, 2006, p. 279-284.

10. Martinovs A. (2005) Forecasting of Mechanical Properties of

Elastomers on the Basis of Accelerated Tests: Summary of

Doctoral Thesis. RTU. Faculty of Transport and Mechanical

Engineering. Institute of Mechanics; scientific supervisors

E.Lavendelis, V.Gonca.

Total 16 scientific publications

Direction of

scientific research

Research and forecasting of mechanical and electrical properties

of materials (elastomers, plastics, nanostructured coatings,

sapropel); physics of aeroions.

Other scientific

activities

1. 01.03.2010 - 31.12.2013- Latvian Sciences Council project

“Development of technology for the creation of

multicomponent nanostructured protective coatings for

industrie products”   (Rūpniecisko izstrādājumu 

daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu 

izveides tehnoloģiju izstrāde) No. 10.0009; lead of project - 

prof. Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs.

2. ERAF project No. 2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/

028 „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, 

laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”; 15.04.2010 -

31.12.2013; preparation of technical specifications for such

laboratories in RHEI: Physics; Electrotechnics,, Electronics and

Electrical Drive; CAD/CAM; Mechatronics; Flow mechanics

and hydraulics; Research laboratory of materials mechanical

properties; Mechanical workshop. RHEI contactperson

(technical specification issues) in tender of these laboratories.

3. 2008- 2012 project „Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

INTERREG III B. From theory and plans to eco-efficient and

sustainable practices to improve the status of the Baltic Sea –

WATERPRAXIS”.

4. 2009 – Riga TU project „ Research of motion of robot-fish”

(Robotizētas zivs kustības pētījumi); No. FLPP-2009/46”; head 

of project - prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība. 

5. 2008 – Ministry of Education and Science- Riga TU project

„Identification of complex mechanical properties of reinforced

elastomers (rubber) products and synthesis of the new

structure” (Armētu elastomeru (gumijas) izstrādājumu 

komplekso mehānisko īpašību identifikācija un jaunu 

struktūru sintēze); head of project - prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis 

Vība. 



6. 2006 – Riga TU project “Analysis and synthesis of handling

equipment for people with reduced mobility” (Cilvēku ar 

kustības traucējumiem pārvietošanas ierīču analīze un 

sintēze); head of project - prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība  

7. 01.05.2005- 03.06.2005– development of experimental part

for doctoral thesis in Fachhochschule Oldenburg/

Ostfriesland/ Wilhelmshaven, Germany

8. 21.03.2007- 23.03.2007 – training on universal testing

machine Zwick-150 at Zwick/Roell, Ulm, Germany

9. 2007 – 2008 – participation in RHEI Assesment commission

for results of tender of scientific projects, the Ministry of

Education

10. 2007 – 2008 – participation in RHEI commission for

assessment of Scientific research projects submitted for

grants.

Pedagogic and

instructional

publications

1. Daugulis P., Kangro I., Martinovs A., Morozova I. Augstākā 

matemātika, statistika un matemātiskā modelēšana 

inženierzinātņu studentiem : mācību līdzeklis / Rēzeknes 

Augstskola. Inženieru fakultāte - Rēzekne : RA Izdevniecība, 

2008. - 655 lpp.

2. Martinovs A. Laboratorijas darbi cieta ķermeņa fizikā.- 

Rēzekne: RA Dabas zinātņu katedra, 2004.- 32 lpp

Teaching,

methodological and

pedagogical

activities

Study programs:

The 2nd level professional higher education Bachelor study

program “Mechatronics”

The 2nd level professional higher education Bachelor study

program “Environmental Engineer”

The 2nd level professional higher education Bachelor study

program “Engineer - Programmer”

The 1st level professional higher education study program

“Building”

Professional higher education Master study program

“Environmental Protection”

Doctoral study program “Environmental Engineering”

Study courses:

Materials Sciences, Mechanics, Flow Mechanics and Hydraulics,

Hydraulic Drive, Electrical Engineering, Electrical machinery and

Electrical Drive, Systems for Automatic Control of Electrical Drive,

Software in Mechanical Engineering (Comsol), Physics, Technical

Thermodynamics and Thermal techniques, Building Physics,



Programming of CNC metalworking machine tool bench,

Programming of automatic systems of manufacturing processes.

Training of

academic staff and

professionals

Trained 20 qualified engineers (supervision of Engineering

projects and Bachelor thesis); 12 masters (supervision of Master’s

thesis).

Supervision of 2 promotion thesis (dissertation).

Other activities of

study process

1. 17.11.2014 -20.11.2014 ERASMUS visit Jade Hochschule,

Germany; theme - „Calculations of temperature and

mechanical tension fields with multiphysical process software

COMSOL”.

2. 25.11.2013 - 29.11.2013 participation in juror of international

robotic game „Design Challenge 2013” and conducting classes

as staff ERASMUS LLPI, Jade Hochschule, Germany.

3. 14.10.2013 - 18.10.2013 ERASMUS visit in Laser institute of

Hochschule Mittweida, Germany.

4. 28.01.2013 - 01.02.2013 training course “Mastercam X6”; SIA

Colla, Riga.

5. 14.01.2013 - 18.01.2013 training course “PC Schematic”; SIA

Colla, Riga.

6. 14.05.2012- 18.05.2012 training course “Electrical machinery

and Electrical Drive”, Pskov State University, Russia.

7. 06.02.2012 -10.02.2012 training course “Festo mechatronica”

(MPS, mikro FMS, ProLog Factory, Robotics, CNC training,

Vision), Festo sertificate No. 053 325 102230.

8. 23.09.2011 - 29.09.2011 ERASMUS visit Gabrova Technical

University, Bulgaria.

9. 09.05.2011- 13.05.2011 participation in juror of international

robotic game „Design Challenge 2011” and conducting classes

as staff ERASMUS LLPI, Jade Hochschule Germany.

10. 14.03.2011 - 01.04.2011 training course (CNC Programming

Turning, Milling: Sinumerik 840D, Heidenhein TNC430) in

EMCO MAIER Ges.m.b.H. Austria.

11. 02.05.2010 -08.05.2010 ERASMUS visit Jade Hochschule,

Germany, „Design Challenge 2010” juror.

12. 01.11.2006 - 30.06.2008 project  "Matemātikas studiju 

metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija 

inženierzinātņu vajadzībām RA"; agreement No./ 2006/ 

0256/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 06/ APK/ 3.2.3.2./ 0100/ 0160.

13. 02.06.2008 - 07.06.2008 teaching in framework of ERASMUS

project in Fachhochschule Oldenburg/ Ostfriesland/



Wilhelmshaven Emden, Germany; theme - „Calculations of

temperature and mechanical tension fields with multiphysical

process software COMSOL”.

14. 01.04.2008 - 03.04.2008 visit to International Trade Fair of

Electrotechnics and Electronics „AMPER 2008”, Prague, Czech;

preparation of specification for establishing electrical

engineering, electronics, power electronics and automation

laboratories in RHEI.

15. 03.12.2007 - 06.12.2007 visit to international trade fair for

Moldmaking and Tooling „EuroMold”, Frankfurt, Germany;

preparation of specification for metalworking and plastic

working technologies laboratories in RHEI .

16. 07.05.2007 - 12.05.2007 teaching in framework of ERASMUS

project in Fachhochschule Oldenburg/ Ostfriesland/

Wilhelmshaven, Germany; theme - „Calculations of

temperature and mechanical tension fields with multiphysical

process software COMSOL”.

17. 24.04.2007 - 26.04.2007 visit to CNC equipment manufacturer

EMCO, Salzburg, Austria; preparation of specification for

establishing CAD/CAM laboratory in RHEI.

Language skills Latvian, German, Russian, limited English

24.11.2014



DARBA UN DZĪVES GĀJUMS

(CURRICULUM VITAE)

1.  Vārds, uzvārds Ivars MATISOVS

2. Dzimšanas gads un datums 1967. gada 20. marts

3. Dzimšanas vieta Viļāni  

4. Pilsonība Latvijas Republika

5. Izglītība  2007.–2012. Studijas Latvijas Universitātes 
doktorantūrā Cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē. 

 1996.–1999. Latvijas Universitāte, dabas zinātņu 
maģistra vides zinātnē, diploms Nr. 005105; 

 1985.–1992. Latvijas Universitāte, ģeogrāfa, 
ekonomģeogrāfa un kartogrāfa kvalifikācija, diploms 
Nr. 100748.

6.  Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi

1992. g. (atzīts 2012. g.) – maģistrs ģeogrāfijā (Mg. 
geogr.)
1999. g. – dabas zinātņu maģistrs vides zinātnē 
(Mg.sc.env.)

7. Nodarbošanās - No 01.09.2013.– Daugavpils Universitāte, vieslektors. 
- No 2010. gada marta – RA Satversmes sapulces

loceklis.
- No 30.09.2008. – Rēzeknes Valsts robežsardzes 

koledža, vieslektors.
- No 01.02.1997. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, 

Inženieru fakultāte, lektors. 
- No 01.09.2008. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, 

Inženieru fakultāte, Dabas un inženierzinātņu katedra, 
katedras vadītāja vietnieks.  

- 2010.–2013. – RA Senāta loceklis, Nolikumu 
komisijas pr-ja vietnieks.

- 2006.–2010. Rēzeknes Augstskola, Revīzijas 
komisijas priekšsēdētājs. 

- 01.09.2007. – 31.08.2008. Rēzeknes Augstskola, 
Inženieru fakultāte, Dabas un inženierzinātņu katedra, 
katedras vadītāja p.i. 

- 01.09.2001. – 01.02.2008. Daugavpils Universitāte, 
Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras asistents, vēlāk - 
vieslektors;

- 01.09.1997. – 01.06.2009. Rēzeknes rajona Izglītības 
pārvalde, ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības 
vadītājs, skolēnu zinātniski pētnieciskā darba 
metodiķis; 

- 1992.-2004. – Ģeogrāfijas skolotājs vairākās 
Rēzeknes rajona un pilsētas vispārizglītojošajās skolās 
(Makašānu amatu vidusskola, Ilzeskalna pamatskola, 
Vītolu pamatskola, Rēzeknes vakara vidusskola). 



8. Zinātniskās publikācijas 22

9. Zinātniski pētnieciskā 
darbība

 Pilsētvides transformācijas procesi un ainavas 
kvalitātes novērtējums. 

 Zīdaiņu mirstības kā vides kvalitātes indikatora 
izpēte. 

10. Pārējās zinātniskā darba
aktivitātes

Piedalīšanās konferencēs – 26 

11. Zinātniskie granti un projekti 1. ERAF līdzfinansētais projekts „Vides tehnoloģiju 
pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”.
Projekta Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010. Īstenošanas laiks: 
2008.-2013.gads. Projekta izpildītājs. 
2. Brownfields in Baltic States. Lifelong Learning
programme. Leonardi da Vinci multilateral project –
transfer of innovation 2008. Grant agreement No:
CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005. Duration: 01.10.2008.-
30.09.2010. Partners (5): Latvia (Rēzeknes Augstskola), 
Lithuania (Kauno University of Technology), Czech
Republic (Institute for sustainable development of
settlements and VŠB-Technical University of Ostrava
(lead partner)), Slovakia (SPECTRA Centre of
Excellence). Projekta izpildītājs. 
3. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 
programmas (Baltic Sea Region Programme 2007-1013)
projekts Nr.010 “No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu 
un līdzsvarotu praksi, uzlabojot Baltijas jūras stāvokli – 
WATERPRAXIS”. Ģeogrāfijas speciālists.   

4. ESF finansētais cilvēkresursu piesaistes zinātnei 
projekts
Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071
“Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 
sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 
Īstenošanas laiks: 2009.-2012. gads. Projekta izpildītājs. 

12. Mācību-metodiskā un
pedagoģiskā darbība

Sagatavotie un docētie studiju kursi:  
- “Inženiertehnisko pētījumu tehnoloģijas” –

pamatstudiju līmenī;  
- „Meža resursi un mežsaimniecības tehnoloģijas” – 

pamatstudiju līmenī; 
- „Pilsētu ekoloģija” – pamatstudiju līmenī; 
- „Transporta ietekme uz vidi” – pamatstudiju līmenī; 
- „Pasaules reģionālā ģeogrāfija” – pamatstudiju 

līmenī; 
- „Ģeoloģija un ģeomorfoloģija” – pamatstudiju 

līmenī; 
- „Klimatoloģija un meteoroloģija” – pamatstudiju 

līmenī; 
- „Fiziskās ģeogrāfijas pamati” – pamatstudiju līmenī; 
- „Ainavu zinātne” – pamatstudiju līmenī; 
- „Tūrisma ģeogrāfija” – pamatstudiju līmenī. 
- „Ekonomiskā ģeogrāfija” – pamatstudiju līmenī; 
- „Cilvēka ģeogrāfijas pamati’ – pamatstudiju līmenī; 



- „Zinātniskā darba pamati” – pamatstudiju līmenī; 
- „Hidrolitoaerosfēra” – pamatstudiju līmenī; 
- „Vides ģeogrāfija” – pamatstudiju līmenī;  
- „Lauksaimniecības ekoloģija” – pamatstudiju 

līmenī. 
- „Pilsētvides inženiertehniskā aizsardzība” – maģistra 

studiju līmenī;
- „Ilgtspējīga attīstība – koncepcija un prakse” – 

maģistra studiju līmenī. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 17 gadi. 

Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis 2.līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programma „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” – 
2009.- 2014. gads.

13. Akadēmiskā personāla un
profesionālās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana

Kopā – 77, t.sk.: 

inženieri – 64 (RA)
bakalauri – 6 (DU)

                   maģistri – 7 (RA) 
14. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes
 2014. gada 05.-09. maijs – vieslektors Zeliona Goras

universitātē (Polija) ERASMUS programmas ietvaros. 
 2013. gada 23.-28. septembris – vieslektors Tallinas

TTK (University of Applied Sciences) (Igaunija)
ERASMUS programmas ietvaros.

 2013. gada 06.-10. maijs – vieslektors Bragancas
Politehniskajā institūtā (Portugāle) ERASMUS 
programmas ietvaros.

 2013. gada 27.-29. marts – vieslektors Utenas Lietišķo 
zinātņu universitātē (Lietuva) ERASMUS 
programmas ietvaros.

 2012. gada 08.-09. novembris – līdzdalība 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Reģionālā 
pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā” 
ar referātu „Latgales reģiona pilsētu ielu (urbanonīmu) 
raksturojums”.

 2012. gada 15.-19. oktobris – vieslektors Slovēnijas 
Vides aizsardzības koledžā.  

 2012. gada 09.-10. augusts – līdzdalība 3. pasaules 
latgaliešu konferencē „Latvijas neatkarības laiks – 
Latgales iespēja vai iznīcība” ar referātu „Degradētās 
teritorijas Latgales pilsētvidē – problēmas un 
risinājumi”.   

 2012. gada 12.-19. maijs – vieslektors Gabrovas
Tehniskajā universitātē (Bulgārija) ERASMUS 
programmas ietvaros.

 2012. gada 16.-17. marts – līdzdalība IV Latvijas 
Ģeogrāfijas kongresā ar referātu „Pilsētas 
sociolingvistiskās ainavas studijas: Rēzeknes 
lingvistiskā un kultūrainava transformācijas procesā”. 

 2012. gada 16.-20. janvāris – konsultāciju sniegšana 



(staff consulting, 40 hours) Viļņas koledžā (Lietuva), 
Agrotehnoloģiju fakultātē ESF projekta 
„Internationalization of content of Landscape
gardening and design study programme” ietvaros.

 2012. gada janvāris–februāris – apgūta profesionālās 
pilnveides programma „ Angļu valoda (English for 
Specific Purposes – ESP)”, Rēzeknes Augstskolas 
Mūžizglītības centrs. 

 2011. gada 19. augusts – līdzdalība Latvijas 
Ģeogrāfijas biedrības Latgales reģionālajā konferencē 
ar referātu, Daugavpils Universitāte.  

 2011. gada 04.-09. aprīlis – vieslektors Guardas 
Politehniskajā institūtā (Portugāle) ERASMUS 
programmas ietvaros.

 2011. gada 19. februāris – līdzdalība Norvēģijas 
finanšu instrumenta projekta LV0044 „Vides zinātnes 
studiju satura un studiju materiālu izstrāde” Latgales 
reģionālajā konferencē „Vides izglītība ilgtspējīgai 
sabiedrībai”, Rēzeknes Augstskola.  

 2010.gada 10.-16.oktobris – Grundtviga programmas
seminārs „Environmental Competences in Lithuania: 
Aknowledge, Feel and Create” (Lietuva, Viļņa) 

 2010.gada 12.-18.aprīlis – vieslektors Kauņas koledžā 
(Lietuva) ERASMUS programmas ietvaros.

 2009.gada 21.-26.aprīlis - vieslektors Zeliona Goras 
universitātē (Polija) ERASMUS programmas ietvaros. 

 2008.gada 19.-25.maijs – vieslektors Viana do
Castelo Politehniskajā institūtā (Portugāle) 
ERASMUS programmas ietvaros.

 2008.gada maijs - Baltijas Universitātes starptautiskie 
augstskolu pasniedzēju kursi „Intercultural 
Communication and Didactics in Sustainable
Development” (Polija).

 2007. gada 06.-08. marts – apmācības Tehnoloģiju 
pārneses speciālistu kompetences pilnveides 
programmas ietvaros, Rīgas Ekonomikas Augstskola. 

 2006.gada jūnijs - Baltijas Universitātes programmas 
konference “Environmental Management in
University Education” (Polija).

 2006.gada 26.-31.marts – vieslektors Kauņas koledžā 
(Lietuva) ERASMUS programmas ietvaros.

 2003. gada 23. maijs – 4. jūlijs – Daugavpils 
Universitātes rīkotie profesionālās pilnveides kursi 
„Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”.  

 2002.gads – profesionālās meistarības pilnveides kursi 
“Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu 
darbībā” (Rēzeknes Augstskola). 

 2000.gada augusts – starptautiskais seminārs “Net-
Building” Vastras Tautas augstskolā (Somija). 

15. Goda nosaukumi, apbalvojumi  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
Atzinības raksts par aktīvu un radošu darbu 
metodiskajā jomā un skolēnu zinātniskās jaunrades 



veicināšanā, 2007.gada 1.oktobris.  
 Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti. 

16. Galvenās publikācijas 1. Matisovs I. Toponīmi un vēsturisku personu vārdi 
mūsdienu Latgales urbanonīmos. // Via Latgalica. 
Humanitāro zinātņu žurnāls. 5. sējums. Rēzeknes 
Augstskola, Reģionālistikas zinātniskais institūts, 2014.  

2. Matisovs I. Urban Development Trends in the Latgale
Region at the Beginning of the 21st Century. //
Environment. Technology. Resources. Proceedings of
the 8th International Scientific and Practical Conference.
Volume 1. – Rezekne, 2011. – pp. 130.–138.

3. Mednis M., Matisovs I., Teirumnieka Ē., Martinovs A., 
Vaļģis G. Overview of the River Basin Management 
Plans in the Baltic Region Under the Waterpraxis Project
// Environment. Technology. Resources. Proceedings of
the 8th International Scientific and Practical Conference.
Volume 1. – Rezekne, 2011. – pp. 146.–151.

4. Skromulis A., Matisovs I., Noviks G. Complex
Evaluation of Air Quality in Rezekne. // Environment.
Technology. Resources. Proceedings of the 8th
International Scientific and Practical Conference.
Volume 1. – Rezekne, 2011. – pp. 160.–168.

5. Matisovs I. Urbanizācijas procesi un to īpatnības 
Latgalē. // Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls. 3. 
sējums. – Rēzeknes Augstskola, Reģionālistikas 
institūts, 2010. – 19.-35. lpp. 

6. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Augule S., Matisovs
I. Municipal solid waste leachate treatment from Cr.//
Fifth International Conference on Thermal
Engineering: Theory and Applications. – Marrakesh,
Marocco, 2010.

7. Матисовс И. Актуальные социально-экономические 
и экологические проблемы городов Восточной 
Латвии. // Материалы Международной научно-
практической конференции «Устойчивое развитие и 
геоэкологические проблемы Балтийского региона».- 
Великий Новгород, 2009. – 431-436 с. 

8. Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Kļaviņš M., Matisovs I. 
Study of Cr(III), Ni(II) and Tl(I) ion sorption onto peat.
// Third Ain Shams University International Conference
on Environmental Engineering. Volume 1, Sanitary and
Water Engineering. – Cairo, Egypt, 2009. – pp. 265. –
273.

9. Матисовс И., Дексне Р. Гидроэкологические 
исследования в Восточной Латвии: опыт 
Резекненской Высшей школы. // Материалы III
Региональной школы-конференции молодых 
ученых „Водная среда и природно – 
территориальные комплексы: исследование, 
использование, охрана”. -  Петрозаводск, 2008. – 
169-174 с. 

10. Матисовс И. Качество и процесс трансформации 
городского ландшафта  в Восточной Латвии. // 
Материалы Международной научно-практической 



01. 12. 2014.
Datums

_______________
Paraksts

конференции «География, прироные ресурсы и 
туристско-рекреационный потенциал Балтийского 
региона». Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого. – Великий 
Новгород, 2007.227 – 232 с. 

11. Matisovs I. Ekoloģiskā ekspedīcija kā efektīva 
vides izpētes un ekoloģiskās audzināšanas darba 
forma. // 6.starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi”.- Rēzekne: 
RA, 2007. – 254. – 261.lpp.

12. Matisovs I. Pilsētvides ainavas transformācija 
Latgales reģionā 20.-21.gadsimtu mijā. // 
6.starptautiskā zinātniski praktiskās konference „Vide. 
Tehnoloģija. Resursi”.- Rēzekne: RA, 2007. – 266. - 
276.lpp.

13. Matisovs I. Ecological Education and Mass
Media: Experience of Rezekne Higher Education
Institution”// International conference
“Communication in Molding Public and Individual
Opinion”.- Vitebsk (Belarus), 2005. – pp. 112 -117.

14. Matisovs I. Pilsētvides ainavas kvalitāte un to 
ietekmējošie faktori Latgalē. // 5.starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. 
Resursi”.- Rēzekne: RA, 2005. – 155.- 163.lpp. 

15. Matisovs I. Infant Mortality As An Indicator Of
Environmental Quality In Eastern Part Of Latvia. //
„International Environmental Experience: Aplications
For Belarus” collected papers. - Vitebsk (Belarus),
2003. - pp. 142 - 146.

17. Valodu prasmes Latviešu – dzimtā; latgaliešu, krievu – brīvi; angļu – 
sarunvalodas līmenī. 
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Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Mietule Iveta

Tālrunis, mobilais tālrunis 29273350

e-pasts mietule@inbox.lv

Dzimšanas datums 21.05.1972.

Izglītība

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

1992. – 1996 Latvijas Universitātes Latgales filiāle, Rēzeknes Augstskola profesionālā 
kvalifikācija finanšu vadībā, bakalaura grāds ekonomikā 

  1996.- 1998 Latvijas Universitāte, maģistra grāds ekonomikā 

Zinātniskie grādi

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

2009., doktors, Dr.oec., ekonomika, grāmatvedības un uzskaites teorija, Latvijas
Universitāte, D Nr. 0237. 

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos

Laika periods

(no...līdz..., norādot mēnesi 
un gadu), akadēmiskais 

amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums

Kopš 2014.profesore, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības fakultāte,
  Finanšu vadības katedra 
 2010.-2014.  asociētā profesore, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības fakultāte,     
  Finanšu vadības katedra 
  Kopš 11.2009. vadošā pētniece, Rēzeknes Augstkola, Latgales tautsaimniecības pētījumu     
  Institūts/ Reģionālistikas institūts 
  2003. – 2010. docente,  Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte, Finanšu    
  vadības katedra  
  1997. – 2003. lektore, Rēzeknes Augstkola, Ekonomikas fakultāte,  Finansu un   
  grāmatvedības vadības  katedra 

1996. – 1997. asistente,  Rēzeknes Augstkolas,  Ekonomikas fakultāte,  Uzņēmējdarbības 
ekonomikas katedra

Studiju kursu vadība

Doktora studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

1) Daugavpils Universitāte, doktora studiju programmas „Ekonomika”, studiju kurss 
„Naudas un finanšu problēmas”4KP; „Jaunu uzņēmuma vērtēšana” 4 KP 

Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

1) Maģistra studiju programma „Finanšu vadība” – studiju kurss „Korporatīvo finanšu 
analīze” 3 KP, studiju kurss „Starptautiskie finanšu pārskatu standarti” 3 KP 

2) Maģistra studiju programma „Vadības zinātne” – studiju kurss „Finanšu pārvaldība” 4 
KP
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Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms
kredītpunktos)

1) Profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika”  - studiju kurss
„Grāmatvedības pamati” 4 KP, studiju kurss „Finanšu plānošana” 3 KP, studiju kurss 
„Vienkāršā grāmatvedība” 2 KP  

2) Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība”  - studiju kurss 
„Grāmatvedības teorija” 4 KP, studiju kurss „Uzņēmējdarbības finanses” 4 KP  

3) Otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programma „Finanses”  - studiju kurss 
„Starptautiskie grāmatvedības standarti” 2 KP, studiju kurss „Uzņēmējdarbības 
finanses” 3 KP

4)  Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija”  - studiju kurss 
„Uzņēmējdarbības finanses” 2 KP  

5) Profesionālā bakalaura studiju programma „Robežapsardze”  - studiju kurss „Finanšu 
vadība un plānošana” 2 KP  

Vieslekcijas

Laika periods, iestādes nosaukums, 
valsts, kursa nosaukums, stundu

skaits, programmas finansētājs 

1. 13.04.2014.-19.04.2014., Kauno Kolegija, lekcijas „Catching up new idejas: Management
and Economics”, 8 stundas mobilitātes programma LLP Erasmus. 

2. 06.08.2014. – 08.08.2014., Utena University of Applied Sciences, Utena, Lietuva, lekciju
tēma „Business finance in small companies”, 5 stundas mobilitātes programma LLP
Erasmus

3. 02.12.2013. – 04.12.2013., Utena University of Applied Sciences, Utena, Lietuva, lekciju
tēma „Business finance, theory and practice”, 5 stundas mobilitātes programma LLP
Erasmus.

4. 14.07.2013. – 20.07.2013., University of Applied Social Sciences, Klaipeda, Lietuva,
lekciju tēma „E-learning platform the opportunities and challenges”, 8 stundas mobilitātes 
programma LLP Erasmus.

5. 02.05.2013. – 04.05.2013., Utena University of Applied Sciences, Utena, Lietuva, lekciju
tēma „Assets accounting and analysis”, 5 stundas mobilitātes programma LLP Erasmus. 

6. 24.04.2013. – 30.04.2013., Suleyman Demirel University, Isparta, Turcija, lekciju tēma 
„The finance and economic situation in Latvia”, 10 stundas mobilitātes programma LLP
Erasmus.

7. 27.02.2013. – 05.03.2013., Estonian Academy of Security Sciences, Igaunija, lekciju tēma 
„E-learning platform the opportunities and challenges”, 8 stundas mobilitātes programma 
LLP Erasmus.

8. 22.04.2012. – 28.04.2012. Utena University of Applied Sciences, Lietuva, 8 lekcijas par
tēmām “The methods of evaluation of the balance items and displaying the accounting
information in financial reports”, “The indicators of companies’ liquidity”.

9. 10.04.2011. – 15.04.2011. Utena University of Applied Sciences, Lietuva, 8 lekcijas par
tēmām “Economics aspects of personnel costs”. 

10. 30.03.2009. – 04.04.2009. Utena University of Applied Sciences, Lietuva, 8 lekcijas par
tēmām “Invetory accounting and assessment”. 

11. 05.11.2008. – 07.11. 2008., TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Igaunija,
lekciju tēma „Historical development of the state cost as economics category and
accountingx”, 5 stundas mobilitātes programma LLP Erasmus.

12. 02.05.2006. – 08.05. 2006., Pasniedzēju mobilitātes programmas LLP Erasmus ietvaros
lekcijas „Economic Aspects of Wages”, 8 stundas, Alexandreio Technological
Educational institute of Thessaloniki, Tesaloniki, Grieķija, 2006; 

13. 04.04.2005. – 09.04. 2005., Pasniedzēju mobilitātes programmas Socrates Erasmus
ietvaros lekcijas „Issues of labor costs (salaries/ wages) in Latvia”, 8 stundas Vilnius
College in Higher Education, Viļņa, Lietuva, 2005. 
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Dalība pārbaudījumu komisijās
Gads, tituls (komisijas

priekšsēdētājs/loceklis),
programmas līmenis (bakalaura,

maģistra progr.), studiju
programmas nosaukums, iestāde 

2013., komisijas priekšsēdētāja, 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 
programma „Komercdarbība (uzņēmējdarbība)”, Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
2013., komisijas priekšsēdētāja vietniece, profesionālā bakalaura studiju programma 
„Ekonomika”, Rēzeknes Augstskola 
2013., komisijas locekle, maģistra studiju programma „Finanšu vadība”, Rēzeknes 
Augstskola
2013., komisijas locekle, maģistra studiju programma „Vadības zinības”, Rēzeknes 
Augstskola
2012., komisijas priekšsēdētāja, 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 
programma „Komercdarbība (uzņēmējdarbība)”, Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
2012., komisijas priekšsēdētāja vietniece, profesionālā bakalaura studiju programma 
„Ekonomika”, Rēzeknes Augstskola 
2012., komisijas locekle, maģistra studiju programma „Finanšu vadība”, Rēzeknes 
Augstskola
2012., komisijas locekle, maģistra studiju programma „Vadības zinības”, Rēzeknes 
Augstskola
2011., komisijas priekšsēdētāja, 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 
programma „Komercdarbība (uzņēmējdarbība)”, Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
2011., komisijas priekšsēdētāja vietniece, profesionālā bakalaura studiju programma 
„Ekonomika”, Rēzeknes Augstskola 
2011., komisijas locekle, maģistra studiju programma „Finanšu vadība”, Rēzeknes 
Augstskola
2011., komisijas locekle, maģistra studiju programma „Vadības zinības”, Rēzeknes 
Augstskola
2010., komisijas priekšsēdētāja vietniece, 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 
programma „Komercdarbība (uzņēmējdarbība)”, Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
2010., komisijas locekle, profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika”, 
Rēzeknes Augstskola 
2010., komisijas locekle, maģistra studiju programma „Finanšu vadība”, Rēzeknes 
Augstskola
2010., komisijas locekle, maģistra studiju programma „Vadības zinības”, Rēzeknes 
Augstskola
2009., komisijas priekšsēdētāja, 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 
programma „Komercdarbība (uzņēmējdarbība)”, Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
2009., komisijas locekle, profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika”, 
Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana
Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; studiju 
uzsākšanas gads)

Irēna Beinaroviča-Litvinova, Daugavpils Universitāte, (2012),
Aļona Klodāne, Daugavpils Universitāte, (2013) 

Maģistri (kopējais skaits) Vairāk nekā 40

Bakalauri (kopējais skaits) Vairāk nekā 100

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

Kopš 12.2012 dekāne, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības fakultāte
 No 2009. līdz 2012.katedras vadītāja, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte, Finanšu    
 vadības katedra 
 No 2008. līdz 2009. dekāna p.i., Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte 
 Kopš 2006.gada SIA „MRD un Ko” valdes priekšsēdētāja 
 No 2005. Līdz 2009. galv. grāmatvede TPSVA Rēzeknes   filiālē  
 No 2004. līdz 2005. rektora vietniece finanšu un plānošanas jautājumos, Rēzeknes Augstskola 
 No 1998. līdz 2000. galvenā grāmatvede,  SIA  PCT “Latgale” 
 No 1996. līdz 2004. galvenā grāmatvede, BOVU RTS 
 No 1996. līdz 1998. galvenā grāmatvede, SIA “Alfa Pro” 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Personāla izmaksu uzskaites problēmas un to risinājumi
Pētījuma metodes un metodoloģijas grāmatvedībā un finansēs 
Teritoriju un pilsētu ekonomiskā attīstība 
Augstākās izglītības studiju programmu praktiskās realizācijas problēmjautājumi 
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Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (A&HCI,

SSCI vai nozaru vadošajās 
datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH),
līdzautori 

1. Mietule I., Silineviča I., Problems in the implementation of development strategies in the
context of tourism development: the case study of Cibla county, Actual Problems of
Economics, Scientific economic journal No 1 (151). 2014. ISSN 1993-6788. http://eco-
science.net/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=APE_eng.

2. Mietule I. Cilvēkkapitāla veidošanās teorētiskie aspekti ekonomikas un izglītības nozares 
mijiedarbībā, RA Izglītības un dizaina fakultātes Personības socializācijas pētījumu 
institūts. Starptautiski zinātniskās konferences materiāli.  I daļa. 2012, 359.-368.lpp, 
(ISBN 978-9984-44-018-7) (ISSN 1691-5887),   datu bāze Thomson Reuters ISI Web of
Knowledge http://www.webofknowledge.com/

3. Mietule I. Profesionālo kompetenču apguves novērtējums un mijiedarbība atsevišķos 
studiju kursos RA realizētajās studiju programmās „Ekonomika” un „Uzņēmējdarbība”. 
RA Izglītības un dizaina fakultātes Personības socializācijas  pētījumu institūts. 
Starptautiski zinātniskās konferences materiāli.  I daļa . 2011, 201.- 209.lpp, (ISBN 978-
9984-44-018-7) (ISSN 1691-5887),   datu bāze Thomson Reuters ISI Web of Knowledge
http://www.webofknowledge.com/

4. Mietule I. Costs entailed with employment relationships and disclosure features of
liabilities in financial statements. Proceedings of the 2 st international conference
„Changes in social and business environment. Kaunas. Kaunas University of
Technology. 2007. 166.-169. lpp. (ISSN 1822-7090), datu bāze Thomson Reuters Web 
of science.
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Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta,
izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of
Knowledge, EBSCO, Index

Copernicus) vai atrodas ASV
Kongresa bibliotēkas katalogos),
līdzautori

Vairāk kā 25

5. Mietule I., Klodāne A., Uzņēmuma krīžu rašanās un attīstības process. Teorētiskās 
pamatnostādnes un praktiskā izpēte. , Sociālo zinātņu žurnāls Latgales Tautsaimniecības 
pētījumi Nr.1(6), 2014,  (ISSN 1691-5828), datu bāze Index Copernicus 
www.indexcopernicus.com

6. Mietule I., Gykasjan G.,. Econometric modeling of the economy of Latvia, Sociālo 
zinātņu žurnāls Latgales Tautsaimniecības pētījumi Nr.1(5), 2013, (ISSN 1691-5828),
datu bāze Index Copernicus www.indexcopernicus.com

7.  Mietule I., Liepiņa R. Darba samaksas izmaiņu tendences Latvijā ekonomiskās krīzes 
kontekstā, Sociālo zinātņu žurnāls Latgales Tautsaimniecības pētījumi Nr.1(4), 2012,
269.-279.lpp, (ISSN 1691-5828), datu bāze Index Copernicus www.indexcopernicus.com

8. Mietule I. Economic aspects of wages,  Статьи и тезисы 15-й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, Пятигорск, Часть 1,2012. 

9. Mietule I. STUDY OF COMPANIES’ BALANCE SHEETS AND FINANCIAL
INDICATORS IN LATVIA DURING PERIOD OF ECONOMICAL CRISIS, Management
theory and studies for rural business and infrastructure development, 2012.Nr.5(34),
ISSN 1822-6760, datu bāze EBSCOhost: Business Source Complete, Ulrich’s and
IndexCopernicus. http://connection.ebscohost.com/c/articles/84525801/study-
companies-balance-sheets-financial-indicators-latvia-during-period-economical-crisis

10. Mietule I. EVALUATION OF THE SERVICE STRUCTURE AVAILABLE FOR
TOURISTS IN SMALL TOWNS OF LATGALE REGION. Management theory and
studies for rural business and infrastructure development. Research papers 1(26),
Lithuanian University of Agriculture Kaunas, 2011, 182.-187.lpp., ISSN 1822-6760,
datu bāze EBSCO 

11. Mietule I., Liepiņa R. Bilances posteņu atzīšanas un novērtēšanas metodes finanšu 
grāmatvedībā un to ietekme uz likviditātes rādītājiem. Sociālo zinātņu žurnāls Latgales
Tautsaimniecības pētījumi Nr.1(3), 2011, 204.- 215.lpp., (ISBN 978-9984-44-040-8,
ISSN 1691-5828), datu bāze Index Copernicus www.indexcopernicus.com

12. Mietule I., Graudiņa I. Konceptu „citādais” un „atšķirīgais” interpretācija Latgales 
reģionā tūristu skatījumā. Sociālo zinātņu žurnāls Latgales Tautsaimniecības pētījumi
Nr.1(3), 2011, 197. – 203.lpp.,  (ISBN 978-9984-44-040-8, ISSN 1691-5828), datu bāze 
Index Copernicus www.indexcopernicus.com

13. Mietule I., Litavniece L. Pilsētu pievilcības novērtēšanas kritēriji reģionu attīstības 
kontekstā, Sociālo zinātņu žurnāls Latgales Tautsaimniecības pētījumi Nr.1(2), Rēzekne, 
2010, 259.-267., (ISBN 978-9984-44-040-8, ISSN 1691-5828), datu bāze Index 
Copernicus www.indexcopernicus.com

14. Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā 
ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Sociālo zinātņu žurnāls Latgales Tautsaimniecības 
pētījumi Nr.1(2), 2010, 324.- 336.lpp, (ISBN 978-9984-44-040-8, ISSN 1691-5828)
datu bāze Index Copernicus www.indexcopernicus.com

15. Mietule I. Methodology of research of staff costs as an accounting element, Scientific
journal “Economics and management: current issues and perspectives”) Siauliai
University, 2008 4 (13), 290.-296.lpp. (ISSN 1648-9098), datu bāze Index Copernicus  
www.indexcopernicus.com
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Citas publikācijas Vairāk kā 10
1. Mietule I. Selected Issues of the Meaning of Human Capital in Economic Development.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. Torun. 2009. 219.-226.lpp.
(ISBN 978-83-231-2348-4)

2. Mietule I. Wage Development Trends in Latvia, Utenos College, Proceedings of the
international scientific-practical conference “Aspects of Sustainable Development: Theory
and Practice”. 2009 Į Ž V A L G O S, Nr.1(2), (ISSN 2029-1639)

3. Mietule I. Historical development of the staff costs as economic category and accounting
element. Proceedings of the Conference BUSINESS ANALYSIS, ACCOUNTING,
TAXES AND AUDITING. Tallinn. Tallinn University of Technology. 2008. 108.-
113.lpp. (ISBN 978-9949-430-22-2)

4. Brūna I. Mietulei. Cilvēkresursu un cilvēkkapitāla uzskaite finanšu grāmatvedībā.
Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības problēmas un 
risinājumi” materiāli. Rēzekne. RA izdevniecība. 2008. 105.-116. lpp. (ISBN 978-9984-
779-80-5)

5. Mietule I., Darba devēju loma augstākās izglītības finansēšanā. Starptautiskā konference 
„Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot” materiālu krājums. 
Rēzekne. RA izdevniecība Augstskola. 2007. 39. - 43.lpp. (ISBN 978-9984-779-57-7) 

6. Arbidāne I., Mietule I., Inovatīvo mācību metožu loma grāmatvedības apguvē.
Starptautiskā konference „Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību 
meklējot” materiālu krājums. Rēzekne. RA izdevniecība Augstskola. 2007. 39. - 43.lpp.
(ISBN 978-9984-779-57-7)

Monogrāfijas

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 
nosaukums, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Arbidāne, I., Mietule, I., Silineviča, I. Latgales reģiona sociāli ekonomisko procesu izpēte,
 Rēzekne. RA izdevniecība Augstskola. 2014. 240 lpp. 

Mācību un metodiskā 
literatūra

Veidojiet katrai literatūrai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

1. Mietule, I., Jackaniča, A. Uzņēmuma finanšu analīze. Teorija un praktiskā pielietošana. 
2013. RA Izdevniecība. ISBN 978-9984-44-121-4.  

2. Puzule, A., Znotiņa, D., Silineviča, I., Mietule, I., Arbidāne, I. Metodiskie norādījumi 
studiju darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. - 36 lpp. 
ISBN 9789984440590

3. Puzule, A., Znotiņa, D., Silineviča, I., Mietule, I., Arbidāne, I. Metodiskie norādījumi 
bakalaura darbu/ diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 
2011. - 41 lpp. ISBN 9789984440606

4. Puzule, A., Znotiņa, D., Silineviča, I., Mietule, I., Arbidāne, I. Metodiskie norādījumi 
maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. - 38 lpp. 
ISBN 9789984440613

5. Mietule I. Gada pārskata sastāvs un struktūra, RA Izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-25-
5

6. Mietule I. Krājumu uzskaite un novērtēšana grāmatvedībā, RA Izdevniecība, 2003, ISBN 
9984-585-74-3

7. Arbidāne I., Mietule I. Grāmatvedības bilance un konti,  RA Izdevniecība, 2003, ISBN 
9984-585-29-8

8. Arbidāne I., Mietule I. Uzdevumu krājums Grāmatvedības teorijā, RA Izdevniecība, 2003, 
ISBN 9984-585-97-7
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Uzvārds Vārds

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Dalība konferencēs (vairāk kā 20)
1. Uzņēmuma krīžu rašanās un attīstības process. Teorētiskās pamatnostādnes un 

praktiskā izpēte, Starptautiskā konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 
problēmas”. Rēzeknes Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2014.gada 10.aprīlis. 

2. Employer’s Requirement for a Hospitality Professional in Lithuania and Abroad”,
Starptautiskā konference „Aspects os sustainable development: theory and practice”.
Utena. Lietuva. 2013.gada 2. – 3 .maijā 

3. Ekonomiskā vide un pilsētas pievilcība Preiļu pilsētas iedzīvotāju skatījumā
Starptautiskā konference „Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas 
laikmetā”. Rēzekne. Latvija. 2012.gada 8. – 9. novembris. 

4. Darba samaksas izmaiņu tendences Latvijā ekonomiskās krīzes kontekstā,
Starptautiskā konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”. 
Rēzeknes Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2012.gada 19.aprīlis. 

5. Evaluation of the service structure available for tourists in small towns of Latgale
region. Economical – Managerial aspects of reģions and organizations sustainable 
development. Klaipeda University. Lietuva. 2011.gada 7.-8.aprīlis. 

6. Pilsētu pievilcības novērtēšanas kritēriji reģionu attīstības kontekstā. Starptautiskā 
konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”. Rēzeknes 
Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2010.gada 15.aprīlis. 

7. Historical development of the staff costs as economic category and accounting
element. Starptautiskā konference BUSINESS ANALYSIS, ACCOUNTING,
TAXES AND AUDITING. Tallinn University of Technology. Tallina. Igaunija.
2008. gada 6.-7.novembris.

8. Cilvēkresursu un cilvēkkapitāla uzskaite finanšu grāmatvedībā. Starptautiskā 
zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. 
Rēzeknes Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2008.gada 17.aprīlī. 

9. Costs entailed with employment relationships and disclosure features of liabilities in
financial statements. Starptautiskā konference „CHANGES IN SOCIAL AND
BUSINESS ENVIRONMENT”. Kaunas University of Technology Panevežys
institute. Paneveža. Lietuva. 2007.gada 8.-9.novembrī. 

10. Darba devēju loma augstākās izglītības finansēšanā. Starptautiskā konference 
„Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot”. Rēzeknes 
Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2007.gada 26.aprīlis.  

Eksperta darbība
Datums, komisijas/ padomes/ darba
grupas nosaukums

1. ESF projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”,  konsultants, 
(2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004), Rīga, 2011.g. oktobris

2. 01.03.2007.-27.03.2007.  ESF projekts „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
programmas studentu kvalifikācijas prakse uzņēmumos grāmatveža profesijā”, eksperts 

3. 2004. – 2007. RePro – Real-life Business Projects in Multicultural Student Centered
Learning, Nr. 2004 FIN-04-B-F-PP-160527, starptautisks (Somija), eksperts

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 
datiem
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Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

4. 2013. – 2014. projekts „Development and Implemention of the Joint Study Programme
in Hospitality Management”, No VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-089, Lietuva, izpildītājs 

5. 2010. – 2013. – „Erasmus Mundus Action2 Partnership for Georgia, Armenia and
Azerbaijan” (Ref.no. 2010 - 2368 / 001 - 001 - EM), studiju procesa nodrošināšana  

6. 2009. – 2012. projekta izpildītājs – zinātniskais darbinieks 1.1.1.2. aktivitātes 
„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” Eiropas Sociālā fonda projektā “Teritoriālās 
identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”
(1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071).

7. 2008. – 2010. – „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, Armenia
and Azerbaijan” (Ref.no. 2008-1961/001-001- MUN –ECW).

8. 2008.g.dalība IZM finansētā projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju 
izpēte”, Nr. 2008/ 01-23/107 

9. 2009 – 2011 – „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, Armenia
and Azerbaijan” (Ref.no. 2009-1683/001-001-ECW).

10. 01.09.2006. – 30.06.2007. ESF projektā „IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas 
augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā”, starptautisks, (Oxford 
Brookes University, Lielbrutānija), projekta dalībniece un grāmatvede 

11. 01.08.2006.-30.06.2007. ESF PIAA aktivitātes 3.2.5.2. projekts “Vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana”, 01.08.2006.- 
30.06.2007., projekta grāmatvede 

12. 01.07.2006.-31.05.2007. ESF PIAA aktivitātes 3.2.4.2. projekts „Profesionālās pilnveides 
programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumu darbiniekiem, dalība un projekta grāmatvede 

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem

Nosaukums
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 
padome, Promocijas padome, u.c.),

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 
loceklis,u.c.), periods

Kopš 2012. Rēzeknes Augstskolas Studiju padomes locekle
Kopš 2012. Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes locekle 
Kopš 2010. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Domes locekle 
2010. – 2012. Rēzeknes Augstskolas Senāta priekšsēdētāja 
Kopš 2008. Rēzeknes Augstskolas Studiju padomes locekle 
2008. – 2009. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes Domes locekle  
Kopš 2002. Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces locekle 
No 2007. līdz  2009. Rēzeknes Augstskolas Akadēmiskās Šķīrējtiesas locekle 
2010. – 2012. Rēzeknes Augstskolas Revīzijas komisijas locekle 

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu tēma, 
iestāde, stundu/ kredītpunktu skaits, 
gads)

1. LR IZM RA sertifikāts Nr. 2012/13-154 profesionālās pilnveides programmas apguve 
„Augstskolu didaktika” 160 stundas, izd. 21.05.2013

2. RA Mūžizglītības centra apliecība Nr. 2013/14-193,  „Latvijas prezidentūra Eiropas 
Savienības Padomē”,  10 stundas, izd. 07.11.2013. 

3. RA Mūžizglītības centra apliecība Nr. 2012/13-241 „Programmatūras „Mendeley” 
izmantošana zinātniskajā darbā”,  10 stundas, izd. 30.10.2012. 

4. RA Mūžizglītības centra apliecība Nr. 2011/12-388 „Angļu valoda (English for 
Specific Purpose – ESP)” 48 stundas, izd. 08.02.2012.

5. RA Mūžizglītības centra apliecība Nr. 2011/12-224 „Studiju rezultāti – no teorijas līdz 
praksei” 10 stundas, izd. 07.12.2011.

6. UAB „Kompetenciju vystymo centras” profesionālās pilnveides kursi „Moduļu 
izstrāde kopīgajās starptautiskajās programmās” – 40 stundas, sertifikāts Nr. P5-01-
11, 2013, Viļņa, Lietuva 

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

1) Tigaki, Kos Island, Grieķija, Iberostar Odysseus/ Occidental S.A., LLP ERASMUS 
studentu prakses vadīšana 13.06.2011.- 19.06.2011.  

2) Grecotel S.A., Corfu Island, Grieķija, LLP ERASMUS studentu prakses vadīšana 
11.09.2013. – 18.09.2013.
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Saņemtie apbalvojumi un
atzinības

1) RA pateicība par atbalstu studiju programmas „Robežapsardze” īstenošanā, 2014.
2) RA Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu studiju programmu „Finanšu vadība” un 

„Ekonomika” realizācijā un sekmīgu RA Senāta vadīšanu, 2012.
3) Valsts Izglītības attīstības aģentūra Pateicība par ieguldījumu Karjeras nedēļas 2013 

organizēšanā.
4) RA Atzinības raksts pa ieguldījumu Ekonomikas fakultātes attīstībā, 2010.

Valodu prasmes

Dzimtā valoda latviešu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Latviešu  dzimtā  dzimtā  dzimtā  dzimtā  dzimtā 

Angļu B1 B1 B1 B1 B1

Krievu C2 C2 C2 C2 C2

Vācu A1 A1 A1 A1 A1
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis



Lapa1/5- Curriculum Vitae
Musatovs Jurijs

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Musatovs Jurijs

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku iela 9-104, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis, mobilais tālrunis (+371)29461187

e-pasts Jurijs.Musatovs@ru.lv

Dzimšanas datums 29.05.1979.

Faksa numurs

Izglītība

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

09.2006. - 01.2009: Rēzeknes Augstskola, Profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs

09.1997. - 06.2001.: Rēzeknes Augstskola, Profesionālais bakalaura grāds informācijas 
tehnoloģijā un inženiera programmētāja kvalifikācija 

Zinātniskie grādi

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

2009.: Profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs, mg.sc.comp, Datorzinātne
2001.: Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā un inženiera programmētāja 
kvalifikācija

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums

no 10.2001 - : Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas 
katedras lektors

Studiju kursu vadība

Doktora studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)
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Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
"Programmēšanas inženieris"  

Programinženierija II – 4KP
Programmēšanas valodas – 2KP 
Grafiskās lietotāju saskarnes – 2KP 
Datori un programmēšana II – 5KP 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides 
inženieris"

Informātika un informācijas tehnoloģijas – 4KP 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika" 
Informācijas tehnoloģiju un programmēšanas pamati – 3KP 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Elektroniskā 
komercija"

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas I – 4KP 
Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas II – 2KP 
Datori un programmēšana II – 5KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture" 
Vēstures informātika / PowerPoint – 2KP 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Tiesību 
zinātne" 

Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde – 2KP 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Apģērbu 
dizains un tehnoloģija" 

Informācijas tehnoloģijas – 2KP 

Vieslekcijas

Laika periods, iestādes nosaukums, 
valsts, kursa nosaukums, stundu

skaits, programmas finansētājs 

Dalība pārbaudījumu 
komisijās

Gads, tituls (komisijas
priekšsēdētājs/loceklis),

programmas līmenis (bakalaura,
maģistra progr.), studiju

programmas nosaukums, iestāde 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Doktori
(doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads) 

Doktora disertāciju vadīšana
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads) 

Maģistri (kopējais skaits)

Bakalauri (kopējais skaits) > 20

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

2007.-2008. – SIA „Nexum Insurance Technologies”, .NET programmētājs
2002.-2007. – a/s “DATI Exigen Group”, vecākais programmētājs 
1999.-2002. – Lūznavas Tehnikums, informātikas skolotājs un tehniķis 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)



Lapa3/5- Curriculum Vitae
Musatovs Jurijs

Virziena nosaukums Datorzinātne
 Informācijas tehnoloģijas 
 Intelektuālās datortehnoloģijas 
 E-lietvedības un e-pārvaldes risinājumi

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (A&HCI,

SSCI vai nozaru vadošajās 
datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH),
līdzautori 

Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos

Kopējais publikāciju skaits

Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (Web of

Knowledge, EBSCO, Index
Copernicus) vai atrodas ASV

Kongresa bibliotēkas katalogos),
līdzautori 

Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits

Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

Musatovs J., Meirāns I. „E-lietvedības un e-pārvaldes ieviešanas jautājumi un problēmas”
Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” 
rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2006. 

Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. „Mūsdienu programmēšanas tehnoloģiju piesaiste IT 
studiju programmu kursiem” Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības 
attīstības iespējas un problēmas” rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2006.

Monogrāfijas

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 
nosaukums, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Mācību un metodiskā 
literatūra

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Musatovs J. Datori un programmēšana II (mācību līdzeklis). Rēzekne: RA izdevniecība, 
2008.

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

Gads, materiāla nosaukums, 
izdevējs 
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Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas", 
Rēzekne, Latvija, 2006.g. 

Kopējais konferenču skaits

Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas", 
Rēzekne, Latvija, 2006.g.

Patenti, licences,
dizainparaugi,

datorprogrammas, u.c.

Nosaukums, izdevējs, numurs, 
datums

Eksperta darbība

Datums, komisijas/ padomes/ darba
grupas nosaukums

2007. – 2008. ESF projekta „Studiju programmas „Inženieris programmētājs” 
modernizācija” eksperts 

Citas zinātniskā darba
aktivitātes

Nosaukums (konferences
orgkomiteja, tml.), tituls

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads

Dalība projektos

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

2007. – 2008. ESF projekta „Studiju programmas „Inženieris programmētājs” 
modernizācija” eksperts 

Mākslinieciskā darbība 
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu,
festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana)

Nosaukums, norises vieta, datums

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

Nosaukums
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 
padome, Promocijas padome, u.c.),

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 
loceklis,u.c.), periods

Neformālās izglītības un 
kursu vadība

Kursa nosaukums, iestādes 
nosaukums, stundas

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), nosaukums,

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 
biedrs, u.t.t.)
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Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

08.2006. - 11.2006. „Microsoft Certified” kursi
12.2005. kurss „Projektu vadīšana” 
01.2003. - 05.2003. iegūts pedagoga sertifikāts

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

03.2000. - 07.2000. Vilhelmshāfene (Vācija), ERASMUS projekts

Saņemtie apbalvojumi

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums

Valodu prasmes

Dzimtā valoda krievu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Latviešu C2 C2 C2 C2 C2

Angļu B1 B2 B1 B2 B2

Vācu B1 B2 B1 B2 B2
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Rēzekne 
28.08.2014. ___________________ / J. Musatovs/

paraksts



DZĪVES  UN  DARBA  GĀJUMS

(CURRICULUM VITAE)

1. Vārds, uzvārds   Gotfrīds Noviks 

2. Dzimšanas gads 1935.gads 15.septembris
un datums

3. Dzimšanas vieta Latvija, Ludza

4. Izglītība   Augstākā, Ļeņingradas Kalnrūpniecības institūts –  
1959.g. Kalnrūpniecības inženieris 

5. Akadēmiskie nosaukumi  LR profesors vides zinātnē – 1998.g.,2005.g. 
un zinātniskie grādi  Habilitētais doktors ģeoloģijā – 1995.g. 
    Profesors iežu fizikā – 1973.g. 
    Tehnisko zinātņu doktors – 1970.g. 

Docents – 1965.g.
    Tehnisko zinātņu kandidāts – 1965.g. 

                                              No 01.09.2008.g. – Profesors , dabas un inženierzinātņu  
                                                katedras vadītājs;                   

6. Nodarbošanās              2002-2008.g.   –    Rēzeknes   Augstskolas    prorektors 
zinātniskajā darbā, profesors, Dabas zinātņu katedras vadītājs; 
1994.2002.g. –  Rēzeknes Augstskolas prorektors mācību darbā, 
profesors, Dabas zinātņu katedras vadītājs;  
1987.1994.g. – Ķīmijas katedras vadītājs, Maskavas kalnrūpniecības 
universitāte, Krievija; 

1976.1987.g. – Iežu fizikas katedras profesors, Maskavas
kalnrūpniecības institūts, Krievija; 
1973.1976.g. – Ģeofizikas katedras profesors, Kabulas politehniskais 
institūts, Afganistāna; 
1971.1973.g. – Iežu fizikas katedras profesors, Maskavas
kalnrūpniecības institūts, Krievija;  
1965.1971.g. – Iežu fizikas katedras docents, Maskavas
kalnrūpniecības institūts, Krievija; 
1963.1965.g. – Iežu fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs, 
Maskavas Kalnrūpniecības institūts, Krievija; 
1961.1963.g. – aspirants, Maskavas Kalnrūpniecības institūts, 
Krievija;
1959.1961.g. – meistars, inženieris-ģeologs, Brocēnu cementa - šīfera 
kombināts, Latvija; 

1953.1959.g. – students, Ļeņingradas kalnrūpniecības institūts, 
Krievija.

7. Zinātniskās publikācijas Monogrāfijas – 7 
Raksti zinātniskajos izdevumos – 166 
Autorapliecības – 25 
Valsts standarti – 12
Konferenču tēzes – 62 
Zinātniskās atskaites par izpildītiem zinātniski - praktiskiem 
pasūtījumiem – 47 



8. Zinātniski – pētnieciskā  1.  Iežu  fizika,  fizikāli - ķīmisko īpašību  un  procesu 
            darbība kompleksā izpēte, pasportizācija un prognoze.  

2. Elektromagnētisko un termisko lauku iedarbības procesi uz 
minerālvielām to kompleksās pārstrādāšanas nolūkos. 
3. Minerālvielu kompleksa un racionāla izmantošana. 
4. Vides aizsardzības kompleksās problēmas , racionāla resursu 
izmantošana, ekotehnoloģijas attīstības likumsakarības. 
5. Atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanas optimizācija 

6.Starptautiskā Eiropas –Latīņamerikas universitāšu projekta 
atjaunojamās enerģijas jomā JELARE vadītājs no Latvijas puses 
(2008-2011g.g.).
7. Piedalīšanās Starptautiskajos pētnieciskajos projektos  
Baltijas jūras reģiona projekts WATERPRAXIS(2009-2011) 
Leonardo da Vinči projekts degradēto teritoriju jomā  
BRIBAST92009-2011).

9. Zinātnisko kadru   29 zinātņu kandidāti, 2 tehnisko zinātņu doktori,  pašlaik 
                                                 3 doktoranti , 12 maģistri un maģistranti  .    
sagatavošana

10. Pārējās zinātniskās   Starptautiskās    Ūdens    federācijas    (WEF)  biedrs, 
darbības aktivitātes ekoloģiskās komitejas un ekoloģiskās  izglītības komitejas loceklis 

(no 1996.g.).
Ņujorkas zinātņu akadēmijas loceklis (no 1995.g.) 
Starptautiskās Krioģenezes akadēmijas korespondētājloceklis(no 
2001.g.),
 UNESCO Starptautiskā Inženieru izglītības centra konferences 
sekcijas priekšsēdētājs, 1997.g., Melnburnā, Zielonagoras tehniskās 
universitātes konferences orgkomitejas loceklis, 1998.g.  
LR Zinātnes padomes programmas “Latgales sociālo- ekonomiskās 
attīstības optimizācija” apakšprogrammas vadītājs (1997.2002.g.)
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs: pēdējo 8 gadu laikā -  
Rīga, Helsinki, Kauņa, Birštonas, Turku, Beloveža u.c.  
Starptautisko zinātnisko konferenču “Vide. Tehnoloģija. Resursi.” 
(1997., 1999., 2001., 2003.,2005.,2007.,2009g.) orgkomiteju
priekšsēdētājs un referātu krājumu atbildīgais redaktors.  
12 zinātnisko konferenču “Fizikāli - ķīmiskie procesi un iežu fizika” 
orgkomitejas loceklis, sekciju vadītājs (1965.1992.g.).
Zinātniskās problēmlaboratorijas iežu fizikā un ķīmijā vadītājs (1969. 
 1994.g.)
Zinātniskās lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorijas vadītājs (no 
1997.g.).
Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta RA direktors – no 
2006.g.

11. Mācību - metodiskās   Mācību grāmatas –18,  
                                                 ( pēdējais „Vides inženiera tezaurs”-2006)                 
publikācijas Laboratorijas darbu praktikumi, „Uzdevumu

krājumi – 8, (pēdējais”Uzdevumu krājums  
vides inženierzinātņu kursos”, 2006)                                                                                         



Mācību metodiskie norādījumi – 12 

12. Mācību-metodiskā un Studiju programmas:
            pedagoģiskā darbība “Kalnrūpniecības inženieris - fiziķis”, “Kalnrūpniecības fizikāli - 

tehniskie procesi”, “Vides aizsardzības inženieris – ekotehnologs”, 
“Vides zinātņu bakalaurs”, profesionālā bakalaura programma “Vides 
inženieris”.
Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas:
“Iežu fizika”, “Derīgo izrakteņu ieguves fizikāli -tehniskie procesi”, 
“Minerālizejvielu kompleksa un racionāla pārstrādāšana”, “Derīgo 
izrakteņu bagātināšanas fizikāli – ķīmiskās metodes”, “Vides 
inženierģeoloģija”, “Grunts mehānika un pamati”, “Ekoloģijas pamati”, 
“Vides aizsardzība”, “Degradēto teritoriju atjaunošana”, 
“Ekotehnoloģijas pamati”, “Dabas resursi”, „Ilgtspējīgā attīstība un 
dabas resursi”, u.c.
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 45 gadi. Vidējā gada pedagoģiskā 
slodze – 800 stundas.

13. Akadēmiskā personāla un   No 2000.g. sagatavoti 12 maģistri,14profesionālie   bakalauri,         
profesionālās kvalifikācijas 22 vides inženieri

.  speciālistu sagatavošana .

14. Pārējās studiju procesa Lekciju     lasīšana     LU    maģistrantiem,     Jovaskilas 
            aktivitātes Universitātes Somijā  Zeļona Goras universitātes –Polija , studentiem, 

piedalīšanās maģistra eksāmenu komisijā LU,lekcijas maģistra studiju 
programmā Daugavpils Universitātē , Tallinas tehniskajā universitātē - 
Igaunija.
Lasītas lekcijas daudzās bij. PSRS augstskolās, Vācijā, Ungārijā, 
Bulgārijā.  
Kvalifikācijas paaugstināšana katrus piecus gadus Maskavas 
zinātniskajās un mācību iestādēs, uzņēmumos u.c. Pašlaik paaugstināta 
kvalifikācija datorkursos, lietvedībā, projektu sagatavošanā, Baltijas 
valstu universitātē, iegūts sertifikāts radošo inženeieruzdevumu 
risināšanas tehnoloģijā, iegūti divi sertifikāti  ES 7 Ietvara programmu 
sagatavošanā ,u.c. 

15. Sabiedriskās aktivitātes Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas prezidija 
loceklis,

        Vides ministrijas vides zinātnes un izglītības  padomes     loceklis 
         Studiju programmu ģeoloģijā, ģeogrāfijā un vides zinātnē   Latvijas 
universitātē akreditācijas  eksperts,RTU doktorantūras studiju programmas 
Materiālzinātnē akreditācijas eksperts 

16. Goda nosaukumi,              Medaļas  “Šahterskaja  slava”  II un  III pakāpes;   
apbalvojumi “Darba veterāns”; 2 sudraba, 3 bronzas medaļas PSRS tautsaimniecības 

panākumu izstādēs; zīme “Nopelniem bagātais PSRS izgudrotājs”; 
PSRS Augstākās izglītības ministrijas, citu ministriju goda raksti; 
iekļauts grāmatās “Who’s Who in Science and Engineering”, “Marquos 
Who’s Who”, Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti. 



17. Galvenās  monogrāfijas  1.  В.В.  Ржевский,    Г.Я.  Новик.    Основы   физики 
горных пород. Издания 1965, 1967, 1972, 1976, 1984 ,2010 г.г. – М.: 
Недра, стр. 320-400 (5 pārstrādātie un pilnveidotie izdevumi). Tulkota 
angļu, vjetnamiešu, ķīniešu, gruzīnu valodās.  

2. Г.Я. Новик, М.Г. Зильбершмидт. Управление физическими 
свойствами горных пород. - М.: Недра,1994, стр. 224.  

3. Г.Я. Новик, С.В. Ржевская. Физико-техническое обеспечение 
горного производства. – М.: Наука, 1995, стр.256. 
4. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород. – М.: 
Недра, 1975. 
5. G.Noviks. Ekotehnoloģijas pamati. – Rēzekne, Rēzeknes  
Augstskola, 2002, 243 lpp.

  Pēdējās publikācijas 
Edgars Čubars, Gotfrīds Noviks.Influence of Different Factors on Productivity of Reed Growth. Environment.
Technology. Resources 2013
Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference. Volume1,Rezekne,2013 ,pp.106-111

Gotfrids Noviks.Investigation of Biomass Ash Properties for Their Utilization Assesment. Environment.
Technology. Resources 2013
Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference. Volume1Rezekne 2013,pp.168-174

Г.Я.Новик.М.Г.Зильбершмидт . Управление свойствами пород в процессах горного производства, 
М.,URSS, 2010  ,224 lpp. 
В.В.  Ржевский,    Г.Я.  Новик. Основы   физики горных пород. М.,URSS, 2014  , 357 lpp  

18. Valodu prasmes             Latviešu  -  brīvi,  krievu  –  brīvi,  angļu  –  zinātniskās literatūras līmenī. 

19. Cita papildus informācija    Praktiskā  pieredze pētniecisko vides ekspedīciju organizēšanā un vadīšanā. 

27.11.2014 G.Noviks

paraksts
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Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Eiropas Kopiena, 2003 20060628

Europass
Curriculum Vitae

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)

Personas dati

Uzvārds / Vārds Mārīte Opincāne

Adrese Atbrīvošanas aleja 122a -106, Rēzekne LV -4601

Tālrunis +371-64621278 37126302242

Fakss --------------------

E-pasts mariteo@tvnet.lv

Pilsonība Latvijas

Dzimšanas datums 1961.gada 19.decembris

Dzimums sieviešu

Darba pieredze 2012. – Docente RA
2012.  – viesprofesore Poloninjas Akadēmijā, Čenstahovā (Polija) 

Laika periods 2000. - 2004. g.

Profesija vai ieņemamais amats tulks Latvijas – Novēģijas projektā ,, Bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšana 
vispārizglītojošās skolās’’. 

Galvenie pienākumi Mutiskā un rakstiskā tulkošana

Darba vietas nosaukums un adrese RA, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Nozare Filoloģija, pedagoģija

Laika periods 1997. -2007 g.

Profesija vai ieņemamais amats angļu valodas pasniedzēja SO “ Valodu metodiskais centrs“

Galvenie pienākumi angļu valodas mācīšana

Darba vietas nosaukums un adrese SO “ Valodu metodiskais centrs“

Nozare Pedagoģija

Laika periods No 1995.g.------------------------------

Profesija vai ieņemamais amats Tulks/tulkotājs

Galvenie pienākumi Mutiskā un rakstiskā tulkošana

Darba vietas nosaukums un adrese a/s ,, Rebirs’’, Rēzeknes Pilsētas Domē, uzņēmumos ,,Ceļi un tilti’’, “Energoceltnieks’’
u.c. organizācijās 

Nozare Filoloģija

Laika periods No 1995.g.------------------------------

Profesija vai ieņemamais amats lektore
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Galvenie pienākumi Mācību kursi – 20. gadsimta angļu literatūra, lietišķā angļu valoda vide inženieriem, 
pedagoģijas  studentiem, metodika, rakstiskā tulkošana – vides aizsardzība un 
juridisko tekstu tulkošana, rediģēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes Augstskola

Nozare Pedagoģija un filoloģija

Laika periods 1984. – 1995.

Profesija vai ieņemamais amats Angļu valodas  skolotāja

Galvenie pienākumi Angļu valodas mācīšana

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes 5. vidusskola, Rūpnīcas ielā 11, Rēzekne -4604

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1981. – 1984 . Rēzeknes 5.vsk., klavieru skolotāja, koncertmeistare.

Profesija vai ieņemamais amats klavieru skolotāja, koncertmeistare.

Galvenie pienākumi Klavierspēles mācīšana

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes 5. vidusskola, Rūpnīcas ielā 11, Rēzekne -4604

Nozare Pedagoģija 

Izglītība

Laika periods 2005. – 2011.

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora grāds angļu filoloģijā, Sērija D Nr. 0052

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

pabeigta doktorantūras teorētiskā daļa, ir uzrakstīts promocijas darbs Džozefa Konrada jūras proza, 
aizstāvēšana tiek plānota  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids

Daugavpils Universitātes Filoloģijas fakultāte

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas sistēmā 

Augstākais

Laika periods 2002. – 2005.

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (diploms MD A Nr. 2829).

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Pedagoģija, metodika, sociolingvistika, statistika

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids

LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas sistēmā 

Augstākais

Laika periods 1981. – 1994.



Lapa3/5- Curriculum Vitae
Uzvārds Vārds  

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Eiropas Kopiena, 2003 20060628

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

bakalaura grāds filoloģijā, angļu valodas un literatūras nozarē, (diploms Nr.001658, izdots 
27.06.94. )

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Angļu, vācu un latīņu valoda, ārzemju literatūra, teksta analīze, stilistika, valodniecība

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids

LU svešvalodu fakultāte

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas sistēmā 

Augstākais

Prasmes

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu

Cita(s) valoda(s) Angļu, krievu

Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Valoda teicama teicama teicama teicama teicama

Valoda teicama teicama teicama teicama laba

(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Sociālās prasmes 2014. g.oktobris Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta eksperta A.
Žubecka lekciju cikls
2014.gada oktobris Profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības 
iestāžu pedagogiem ,, Augstskolu didaktika’’, apliecības Nr2014./15-214 
2014.g. jūnijs Profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības iestāžu 
pedagogiem ,, Augstskolu didaktika’’, apliecības Nr.2013/14-624 
2013.g. novembris  Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta eksperta A. 
Žubecka lekciju cikls DU. sertifikāta Nr. 72/2013 
2013.g.  janvāris Profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības iestāžu 
pedagogiem ,, Augstskolu didaktika’’, apliecības Nr. 2012/13-298 
2011.g.  Profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības iestāžu 
pedagogiem ,, Augstskolu didaktika’’, sertifikāta Nr. 2010/11-202 
2008. gada augusts Novadīti mentoru kursi Latgales novada skolotājiem 
 2004.g. DU organizētie kursi Inovācijas augstākajā izglītībā. 
Kopš 2006. gada – Dž. Konrada biedrības (Anglija) biedre 
2002. – 2004 g. Darbs Latvijas  augstskolu Angļu valodas metodikas 
pasniedzēju grupā PRESETT Partnership projekta ietvaros
2002. – 2003. piedalīšanās mentoru kursos PRESETT Partnership projekta
ietvaros
2000. – 2004. tulks Latvijas -Norvēģijas projektā Bērnu ar speciālām 
vajadzībām integrēšana vispārizglītojošā skolā. 
1995. – 1997. Piedalīšanās Daremas Universitātes (Anglija) projektā Uzņēmība 
un uzdrīkstēšanās.
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs – Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, 
Liepājā, Šauļos  
Piedalīšanās Džozefa Konrada Biedrības. starptautiskajās konferencēs Londonā  
un Linkolnā 
Lekciju lasīšana Vroclavas universitātē ( Polija)
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Organizatoriskas prasmes 2014. g. Piedalīšanās Zinātnieku Nakts pasākumu organizēēšanā
2014..g. Piedalīšanās RA atvērto durvju dienas  organizēšanā 
2013. g.  Piedalīšanās Karjeras nedēļas organizēšanā 
2007. g. Piedalīšanās mentoru projektā; jaunu mentoru apmācības un prakses nolikuma 
izstrādāšana un publicēšana 
2005.g. Mentoru sagatavošanas kursu vadīšana - iegūts mentora – multiplikatora 
sertifikāts 

Datora lietošanas prasmes Datorprasmes – Microsoft Word, Excel, Power Point
Pp

Pielikumi Publikāciju saraksts

PUBLIKĀCIJAS  

Vispāratzītos recenzējamos izdevumos:  

1. Symbols of Sounds in the Novella ’’The Heart of The Darkness’’ by Joseph Conrad. // Humanitāro 
Zinātņu Vēstnesis, Daugavpils, 2009, 15.

2. Bībeles mitoloģija Džozefa Konrada jūras prozā. // Aktuālas problēmas literatūras    zinātnē.   
Rakstu krājums 15, Liepāja, 2010.

3. Džozefa Konrada  recepcija Latvijā.// Aktuālas problēmas literatūras    zinātnē.   Rakstu 
krājums 16, Liepāja, 2011.

4. From Human to Animal – Degradation of Personality under the Influence of Darwinist Ideas in Joseph
Conradš Novella The Heart of Darkness.// Daugavpils University Faculty of the Humanities Institute of
Comparative Studies ‘’ Nature and Culture’’ Daugavpils University Academic Press ‘’Saule’’ 2012.
EBSCO, ISSN 1691-5038.

5. Džozefa Konrada romāna „Burinieka „Narciss” nēģeris” un noveles „Tumsas sirds” tulkojumi un to 
recepcija Latvijas telpā un laikā. Komparatīvistikas  almanahs Nr. 1, (30) Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds Saule. 2013. EBSCO, ISSN 2255- 9388.

6. Development of Discussion Skills for Primary Teachers in Training Students at English Classes.
Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014.gada 23.- 
24.maijs. Rēzekne, 2014. 

7. Edvarda Līra un Lūisa Kerola vienojošais un atšķirīgais nonsenss. Komparatīvistikas  almanahs Nr. 5, 
(34) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule. 2014. EBSCO, ISSN 2255- 9388.

Pārējās publikācijas: 

1. Krāsu simboli Semjuela Teilora Kolridža poēmā ,,Teiksma par veco jūrasbraucēju’’ un Džozefa 
Konrada novelē ,,Tumsas sirds.’’ // Eiropas kultūra kā sistēma. Komparatīvistikas institūta 
almanahs, 11. sējums., Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2008.
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2. Jūra un Jūrnieki Džozefa Konrada romānā ,,Lords Džims.’’ // Eiropas kultūra kā sistēma. 
Komparatīvistikas institūta almanahs, 11. sējums, Daugavpils Universitātes akadēmiskais 
apgāds Saule, 2008. 

3. Dž. Konrads un impresionisms. // Eiropas kultūra kā sistēma. Komparatīvistikas institūta 
almanahs, 11. sējums, Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2008.

4. Poliskais un angliskais Džozefa Konrada daiļradē. // Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 
kultūras procesi. Rēzekne, 2008.

5. Personvārdi un vietvārdi Džozefa Konrada jūras prozā. // Kultūras studijas. Personvārds 
kultūrā. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2009.

6. Žestu valoda Džozefa Konrada romānā Lords Džims. // Филологические чтения. Daugavpils
Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2009.

7. Jūra Džozefa Konrada Daiļradē. // Philologica. Komparatīvistikas institūta almanahs, 21.
sējums, Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2010.

8. No cilvēka uz dzīvnieku – personības degradācija darvinisma ideju ietekmē Džozefa Konrada 
daiļradē. // Kultūras studijas. Dzīvnieki literatūrā un kultūrā. Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds Saule, 2010.

9. Ironiskā detektīva elementi Džozefa Konrada romānā ,,Slepenais aģents. ’’// Šerloks Holmss:
detektīva semiotika un poētika. Komparatīvistikas institūta almanahs, 20. sējums. Daugavpils 
universitāte, 2010. 

10. Sauszeme Džozefa Konrada jūras prozā. // Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. 
Četri pamatelementi kultūrā: uguns, ūdens, zeme, gaiss. Zinātnisko rakstu krājums. XIII. Daugavpils
Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2011.

11. Poetics and Language Peculiarities of Joseph Conrad in the Novel ’’Lord Jim.’’// Philologica.
Komparatīvistikas institūta almanahs, 24. sējums, Daugavpils Universitātes akadēmiskais 
apgāds Saule, 2011.

12. Kuģa aprīkojuma funkcionālā un poētiskā nozīme Džozefa Konrada jūras prozā. Kultūras studijas: 
Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds Saule, 2011.

13. Krāsu semantika Airisas Mērdokas romānā ,,Jūra... jūra’’ Kultūras studijas: Krāsa literatūrā un 
kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2012.

14. Kopīgais un atšķirīgais skatījumā uz rakstnieka daiļradi Gustava Flobēra un Džozefa Konrada vēstulēs. 
Kultūras studijas:Vēstule literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds Saule ISSN 1691 – 6026, 2013.

15. Džozefa Konrada literārais un kultūras mantojums mūsdienu pasaulē. Starptautiskā zinātniskā  
konference ,,Autors Teksts Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts 
ISSN 2255-9272, 2013.

16. Klasiskā mitoloģija Džozefa Konrada jūras tekstā. Starptautiskā zinātniskā  konference ,,Autors Teksts 
Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts ISSN 2255-9272, 2014.  

17. Cerību ilūziju un  vilšanās sasniegtajā atspoguļojums Džozefa Konrada autobiogrāfiskajās novelēs.
Starptautiskā zinātniskā  konference ,,Autors Teksts Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas 
zinātniskais institūts ISSN 2255-9272, 2014.  
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Viktorija Pokule

Dzīvesvietas adrese Atbrīvošanas aleja 172b, 31, Rēzekne, LV-4604 (Latvia)

Tālrunis, mobilais tālrunis +37126532739

e-pasts Viktorija.Pokule@ru.lv, Viktorija.Pokule@gmail.com

Dzimšanas datums May 18, 1982

Faksa numurs

Izglītība

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

06/02/2013 –
Doktora studijas - Izglītības vadība 
Latvijas Universitāte 
Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

01/09/2005 - 27/06/2007
Akadēmiskā maģistra grāds izglītības zinātnē 
Rēzeknes Augstskola 
Atbrīvošanas aleja 90, LV-4600 Rēzekne (Latvija) 

01/09/2000 - 29/06/2005
Angļu valodas skolotāja  
Rēzeknes Augstskola 
Atbrīvošanas aleja 90, LV - 4600 Rēzekne (Latvia) 

01/09/2000 - 30/06/2004
Ekonomists
Ekonomika ar specializāciju tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība 
Rēzeknes Augstskola 
Atbrīvošanas aleja 90, LV - 4600 Rēzekne (Latvija)

Zinātniskie grādi

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

Pedagoģijas maģistre – 2007.g., Rēzeknes Augstskola
Lektore – 2006.g., Rēzeknes Augstskola 
Bakalaura grāds pedagoģijā (angļu valodas skolotāja) – 2005.g., Rēzeknes Augstskola 
Bakalaura grāds ekonomikā – 2004.g., Rēzeknes Augstskola 

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums

2012.g. novembris – eksperte, moduļu vadītāja, FRONTEX Apmācības aģentūras projekts 
“Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”, projekts - Ekonomikas un vadības fakultāte, 
Rēzeknes Augstskola. 

2012.g. jūnijs – Ārējo sakaru koordinators, Ekonomikas un vadības fakultāte, Rēzeknes 
Augstskola.

2012.g. maijs – FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju 
programmas izstrāde”, projekta asistents, eksperts 

2011.g. maijs – 2012.g. jūlijs – Latvijas Universitāte – eksperts projekta ietvaros
(Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana) 
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2010.g. novembris – 2011.g. aprīlis - Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības Centrs, angļu 
valodas kursi RA darbiniekiem, angļu valodas pasniedzēja 

No 2008. g. septembra līdz 2009. g. decembra – Rēzeknes Augstskolas, Svešvalodu katedras 
vadītāja 

No 2006.g. Rēzeknes Augstskolas (RA) Svešvalodu katedras lektore. 

2006.g.augusts – 2007.g. februāris Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības Centrs, 
“Profesionālās pilnveides izglītības programma viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumu darbiniekiem”, angļu valodas pasniedzēja 

2005.g. oktobris – 2006.g. janvāris Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības Centrs, angļu 
valodas pasniedzēja, angļu valodas kursos. 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja. 

Vieslekcijas

Laika periods, iestādes nosaukums,
valsts, kursa nosaukums, stundu

skaits, programmas finansētājs 
04/12/2013 – 06/12/2013
The World of Business English, Uenos Kolegija/University of Applied Sciences, Utena,
Lietuva
8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus programmas ietvaros. 

12/11/2012-16/11/2012
Intercultural competences in the context of foreign language learning, University College of
Teacher Education (UCTE) Pädagogische Hochschule Kärnten /Viktor Frankl Hochschule,
Austria, Austrija 8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus programmas ietvaros. 

19/03/2012-23/03/2012
Intercultural issues in foreign language learning,
University College Ghent, Belgium, Beļģija 8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus 
programmas ietvaros.

25/04/2011-01/05/2011
Competency – based training ensuring the development of learning outcomes,
Abant İzzet Baysal University in Bolu, Turkey, Turcija 10 stundas - pasniedzēja mobilitāte 
LLP Erasmus programmas ietvaros.

11/05/2009-17/05/2009
Work and Employment issues in the modern world – 8 stundas - The Academy of
Humanities and Economics in Lodz, Lodz, Poland, Polija - pasniedzēja mobilitāte LLP 
Erasmus programmas ietvaros.

Dalība pārbaudījumu 
komisijās

Gads, tituls (komisijas
priekšsēdētājs/loceklis),

programmas līmenis (bakalaura,
maģistra progr.), studiju

programmas nosaukums, iestāde 

Ikgadējā dalība pārbaudījumu komisijās studiju programmās – Svešvalodu skolotājs, Tulks 
referents (bakalaura izglītības cikls) – Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte. 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Bakalauri (kopējais skaits) 6

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja.
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Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Organizācijas mācīšanās, Kopīgie grādi, kopīgās studiju programmas, internacionalizācija, 
mobilitāte 

Virziena nosaukums Izglītības vadība

Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits 2

Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

Baranova V. (Pokule. V.) 10.klases skolēnu adaptācija vidusskolā// “Pedagoģijas teorijas un 
mācīšanas process”, RA 8. maģistrantu zinātniski praktiskās konferences materiāli. – 
Rēzekne, 2006  

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

Ikgadēji tiek izstrādāti papildmateriāli Moodle videi. 

Gads, materiāla nosaukums, 
izdevējs 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences

Kopējais konferenču skaits

Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

1

Eksperta darbība

Starptautiskās akadēmiskās konferences organizēšana

Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā 

2015.gada 11.marts

Konferences orgkomitejas locekle

V INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE
V. Starptautiskās konferences organizēšana, īstenošana – INNOVATIONS IN BORDER
GUARDS’ PROFESSIONAL TRAINING
07.05-2014.-08.05.2014.
Valsts Robežsardzes koledža

Dalība Konferences redkolēģijā 

Starptautiskās konferences organizēšana, darbs zinātniskajā žurnāla, korektors 
Tautsaimniecības problēmas: izaicinājumi un risinājumi 
Rēzeknes Augstskola – 07.04.2014. – 11.04.2014. 

Datums, komisijas/ padomes/ darba
grupas nosaukums

Projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana” 
Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”, 
projekta asistents, eksperts
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Dalība projektos

Projekta nosaukums, amats
projektā, finansējuma avots 

Projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana” 
Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”,
projekta asistents, eksperts

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

Profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības  iestāžu pedagogiem „Augstskolu 
didaktika“, Rēzeknes Augstskola, 160 stundas, 15.04.2014. gads. 

Vācu valodas kursi “Sommerdeutschkurs am Meer 2013”,  Jade Hochschule, 
Wilhelmshahena, Vācija, 3 ECTS, 29.07.2013.-13.08.2013. 

WBI organizēti Franču valodas kursi - The University of Liège, Beļģija 
ISLV ULG - Été 2012, 60 stundas, 06.08.2012. – 24.08.2012

Valodu prasmes

Dzimtā valoda Krievu valoda

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Latviešu C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user

Angļu C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user

Vācu B2
Independent

user
B2

Independent
user

B2
Independent

user
B2

Independent
user

B2
Independent

user

Franču B2
Independent

user
B2

Independent
user

B2
Independent

user
B2

Independent
user

B2
Independent

user

Baltkrievu B2
Independent

user
B2

Independent
user

B2
Independent

user
B2

Independent
user

B2
Independent

user
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis



6. pielikums
RA Darba kārtības noteikumiem 

(Apstiprināti 01.06.2012.) 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla
Curriculum Vitae

Personas dati
Vārds / Uzvārds Anita PUZULE

Dzīvesvietas adrese Dārzu iela 37A-26, Rēzekne LV 4601
Tālrunis, mobilais tālrunis 64621081 mob. tālr. 26413185
e-pasts anitapuzule@inbox.lv
Dzimšanas datums 1961.gada 16.novembris

Izglītība 09.1998. – 10.2002. Latvijas Universitāte, doktorantūrā pabeigts teorētiskais kurss Ekonomikas 
zinātņu virzienā, apakšprogrammā Latvijas tautsaimniecība

10.1995. – 06.1997. Latvijas Universitāte, Ekonomikas maģistra studiju programmas 
Saimnieciskās darbības uzskaites, analīzes un kontroles apakšprogramma, diploms Nr.002819 

09.1986. 06.1991. Latvijas Valsts universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultātes Finanšu un 
kredīta specialitāte, ekonomista kvalifikācija, diploms УВ Nr. 977069 

Zinātniskie grādi 1997. Ekonomikas maģistra grāds (Mg. oec) Saimnieciskās darbības uzskaites, analīzes un 
kontroles apakšprogramma, Latvijas Universitāte. 

Darba pieredze
akadēmiskajos 
amatos

Kopš 06.2013. Lektore, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte
06.2001. – 05.2013. Docente, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte

Kopš 10.2007. Lektore, SIA „Biznesa vadības koledža”
09.2007.- 12.2007. Lektore, SIA „Grāmatvedības un finanšu koledža”
04.2001. – 06.2001. Lektore, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Rēzeknes 
nodaļa
09.1993. – 06.2001. Lektore, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte
11.1995. – 01.1997.;10.1997.- 11.1999. Dekāne, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte 

Studiju kursu vadība

Maģistra studiju 
programma

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne” - Sociālo zinātņu pētīšanas metodes, 
2KP

Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” – Dokumentu pārvaldība, 4KP
Profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu vadība” – Pētnieciskā darba metodoloģija, 

2KP; Nodokļu sistēmas, 3KP; Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, 3KP 
Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” – Nodokļu sistēmas Eiropas 

Savienības dalībvalstīs un nodokļu tiesību praktikums, 2KP 

Bakalaura studiju
programma

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses” – Zinātniskā darba
pamati, 2KP; Nodokļu administrēšana un nodokļu audits, 4KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne” – Nodokļu sistēma, 2KP;
Zinātniskā darba pamati, 2KP; Basics of Research Work, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība – Zinātniskā darba pamati, 2KP;
Nodokļu sistēma, 2KP; Basics of Research Work, 2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture” – Lietvedība, 2KP
Profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika” – Pētnieciskā darba organizācija, 2KP;

Nodokļu administrēšana, 3KP 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija” – Grāmatvedība, 2KP;

Zinātniskā darba pamati, 2KP 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris” – Uzņēmējdarbības 

ekonomika un grāmatvedības pamati, 2KP 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Robežapsardzība” – Zinātniskā darba pamati, 1KP
Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” – Lietišķā informātika un 

dokumentu pārvalde, 2KP; Grāmatvedība, 1KP 
1.līmeņa
studiju programma

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs” –
Lietvedība un datu bāzes veidošana, 1KP 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Grāmatvedība un finanšu 
plānošana” – Nodokļi un nodevas, 2KP 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Mikro, mazo un vidējo 
uzņēmumu vadība” – Nodokļi un nodevas, 2KP 

Vieslekcijas 22.-28.09.2013. Kauno University of Applied Sciences, Faculty of Economics and Law, Kaunas,
Lithuania – Tax system in Latvia and EU, 10 hours, Erasmus Programme Teaching staff
mobility grant

06.-11.06.2011. Polytechnic Institute of Guarda, School of Education, Communication and Sport,
Portugal – Economics, 10 hours, Erasmus Programme Teaching staff mobility grant

08.-14.11.2009. Vilnius College of Higher Education, Faculty of Business Management, Vilnius,
Lithuania – Tax system, 10 hours, Erasmus Programme Teaching staff mobility grant

22.-28.04.2007. College of Social Sciences, Klaipeda, Lithuania – Tax system in Latvia, 8 hours,
Teaching staff mobility grant Socrates/ Erasmus- action 2.2.

Dalība 2014. Komisijas locekle, profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija 
„Finanses un grāmatvedība”), Rēzeknes Augstskola
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pārbaudījumu 
komisijās 

06.2009., 01.2010. Komisijas locekle, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma „Grāmatvedība un finanšu plānošana”, Biznesa vadības koledža

1997., 1998., 1999., 2000., 2006., 2007. Komisijas locekle, 2. līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses un grāmatvedība”), 
Rēzeknes Augstskola 

2001., 2002., 2003., 2004. Komisijas sekretāre, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses un grāmatvedība”), Rēzeknes 
Augstskola

2002. Komisijas locekle, augstākā līmeņa profesionālās izglītības studiju programma „Finanses
un grāmatvedība”, Rēzeknes Augstskola

1997., 1998., 1999., 2000. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika”
(specializācija „Finanses un grāmatvedība”), Rēzeknes Augstskola

1996. Komisijas locekle, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Ekonomika” (specializācija „Finanses un kredīts”), Rēzeknes Augstskola 

1996. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses 
un kredīts”), Rēzeknes Augstskola

1995. Komisijas sekretāre, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Ekonomika” (specializācija „Finanses un kredīts”), Rēzeknes Augstskola

1995. Komisijas sekretāre, bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses 
un kredīts”), Rēzeknes Augstskola

1994. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika” ar specializāciju 
„Tautsaimniecības attīstība un regulēšana”, Rēzeknes Augstskola

Akadēmiskā personā-
la un profesionālās 
kvalifikācijas speciā-
listu sagatavošana

Maģistri (kopējais skaits) 14 maģistri

Bakalauri (kopējais skaits) 117 bakalauri

1.līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas speciālisti 

(kopējais skaits)

75 1.līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālisti

Cita darba pieredze 03.2010.- 04.2011. Grāmatvede, SIA „Energoresurss”
03.2001.- 03.2005. Grāmatvede, Romas katoļu baznīcas Rēzeknes - Aglonas diecēze
04.1998.- 03.2004. Grāmatvede, SIA „Tonis RA”
10.2000.- 03.2002. Iekšējā audita struktūrvienības vadītāja, Rēzeknes Augstskola
05.1994.- 04.1998. Grāmatvede, SIA Latgales Tūrisma biznesa institūts
11.1993.- 08.1994. Galvenā grāmatveža vietniece, Rēzeknes Augstskola
08.1991.- 12.1993. Galvenā grāmatvede, Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes mācību un 

ražošanas uzņēmums 
07.1990.- 08.1991. Vecākā finanšu inspektore, Rēzeknes pilsētas finanšu inspekcija
01.1989.- 07.1990. Valsts ieņēmumu vecākā revidente – inspektore, Rēzeknes pilsētas finanšu 

nodaļa
05.1982.- 01.1989. Tautsaimniecības finansēšanas vecākā ekonomiste, Rēzeknes pilsētas finanšu 

nodaļa

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā

Zinātniskās publikā-
cijas starptautiski
citējamās datubāzēs 
iekļautos izdevumos 

Puzule A. Impact of income tax on entrepreneurship in Latvia. Changes in Social and business
Environment. Proceedings of the 1st international conference. ISBN 9955-25-156-5. Kaunas:
Kaunas University of Technology, 2006. p. 182.-186, Thomson Reuters Web of science

Zinātniskās publikā-
cijas citos anonīmi 
recenzētos un starp-
tautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 
zinātniskos izdevumos 

Kopējais publikāciju skaits 2
Informācija par 
publikācijām pēdējo 6 
gadu laikā

1. PUZULE, A. Assesment of Labour Income Taxation in Latvia. Proceedings of the 12th
International Scientific Conference. Management Horizons in Changing Economic
Environment. ISSN 2029-8072 Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013, Pp. 759 – 774

2. PUZULE, A. Higher Educational Planning for Sustainable Development in Latvia.
International Conference on New Horizons in Education -2011. Guarda, Portugal, June 8-10
2011. p.444 - 449. (www.int-e.net)
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Citas publikācijas
Kopējais publikāciju skaits 24
Informācija par 
publikācijām pēdējo 6 
gadu laikā 

1. PUZULE, A. Cilvēkresursu izmaksas un aplikšana ar nodokļiem. Liepājas Universitāte. 
Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XII. ISSN 1407-6918. Liepāja: LiePA, 2010. 389. – 
396.lpp.

2. PUZULE, A. Influence of enterprise income tax on business in Latvia. Insights 2009 1(2).
ISSN 2029-1639. Utena: Utena College, 2009. p. 57. – 69.

3. PUZULE, A. Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē.
Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 
fakultātes un Latgales tautsaimniecības pētījumu institūta starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli 2008.gada 17.aprīlis. ISBN 978-9984-779-80-5. Rēzekne: RA 
izdevniecība, 2008. 305. – 316.lpp. 

4. PUZULE, A. Income tax improvement in Latvia. I Международной научно-практической 
конференции “ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ” в 
Псковский ГПИ. ISBN 978-5-91116-034-8. Псков: Издательство ППИ, 2007. с. 7 – 12.

5. PUZULE, A. Nodokļu regulēšanas problēmas. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IX. 
ISSN 1407-6918. Liepāja: LiePA, 2007. 291.-297.lpp. 

Mācību un 
metodiskā literatūra 

1. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības 
un menedžmenta akadēmija”, 2013. 369 lpp. 

2. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi bakalaura darbu/ diplomdarbu 
izstrādāšanai un aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-060-6 Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. 
42 lpp.

3. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-061-3 Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. 38 lpp. 

4. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi studiju darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-059-0 Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. 36 lpp. 

5. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības 
un menedžmenta akadēmija”, 2010. 369 lpp. 

6. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības 
un menedžmenta akadēmija”, 2007. 333 lpp. 

7. PUZULE, A. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi. ISBN 9984-779-35-1 Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2006. 50 lpp. 

8. SILINEVIČA, I. u.c. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati. PUZULE, A. 12.nodaļa Daži aspekti 
tūrisma uzņēmējdarbības lietvedībā. ISBN 9984-585-65-4 Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2001. 139 lpp.

Citi mācību 
metodiskie materiāli 
(t.sk. audio, video,
MOODLE materiāli)

2014. Basics of research work (kursa kods Ekon1027), 2KP, lekciju materiāli MOODLE
2014. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (kursa kods Ekon6024), 3KP, lekciju materiāli 

MOODLE
2013. Grāmatvedība (kursa kods Ekon2034), 1KP, lekciju materiāli MOODLE
2013. Nodokļu sistēma (kursa kods Ekon3014), 2KP, lekciju materiāli MOODLE

2013. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Citi1016), 2KP, lekciju un praktisko nodarbību 
materiāli MOODLE

2012. Dokumentu pārvaldība (kursa kods KomZ6010), 4KP, lekciju materiāli MOODLE
2012. Grāmatvedība (kursa kods Ekon1039), 2KP, lekciju materiāli MOODLE
2012. Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde (kursa kods Citi1038), 1KP, lekciju materiāli 

MOODLE
2012. Lietvedība (kursa kods VadZ2023), 2KP, lekciju materiāli MOODLE
2012. Lietvedība un datu bāzes veidošana (kursa kods Ekon1036), 1KP, lekciju materiāli 

MOODLE
2012. Nodokļu administrēšana (kursa kods Ekon4027), 3KP, lekciju materiāli MOODLE
2012. Nodokļu administrēšana un nodokļu audits (kursa kods Ekon4028) , 4KP, lekciju materiāli 

MOODLE
2012. Nodokļu sistēmas (kursa kods Ekon6018), 3KP, lekciju materiāli MOODLE
2012. Nodokļu sistēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs un nodokļu tiesību praktikums (kursa 

kods JurZ1063), 2KP, lekciju materiāli MOODLE
2012. Pētnieciskā darba metodoloģija (kursa kods VadZ6010), 2KP, lekciju materiāli MOODLE
2012. Pētnieciskā darba organizācija (kursa kods Ekon1048), 2KP, lekciju un praktisko 

nodarbību materiāli MOODLE
2012. Sociālo zinātņu pētījuma metodes (kursa kods VadZ6025), 2KP, lekciju materiāli 

MOODLE
2012. Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati (kursa kods Ekon1022), 2KP, 

lekciju materiāli MOODLE
2012. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Ekon1017), 2KP, lekciju un praktisko nodarbību 

materiāli MOODLE
2012. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Ekon5006), 1KP, lekciju materiāli MOODLE

Zinātniski 
pētnieciskā darbība 
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Konferences
Kopējais konferenču 
skaits

20

Informācija par 
konferencēm pēdējo 6 
gadu laikā 

1. Assesment of Labour Income Taxation in Latvia. 12th International Scientific Conference.
Management Horizons in Changing Economic Environment. Vytautas Magnus University,
Kaunas, Lithuania, September, 26 – 28, 2013.

2. Higher Educational Planning for Sustainable Development in Latvia. International
Conference on New Horizons in Education -2011. Polytechnic Institute of Guarda, Guarda,
Portugal, June 8-10, 2011.

3. Influence of enterprise income tax on business in Latvia. International scientific-practical
conference „Aspects of Sustainable Development: Theory and Practice”. Utena College,
Utena, Lithuania, April, 28, 2009.

4. Cilvēkresursu izmaksas un aplikšana ar nodokļiem. 12.starptautiski zinātniskā konference 
„Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Liepājas Universitātes Sociālo 
zinātņu katedra un Vadībzinātņu katedra, Liepāja, Latvija, 2009.gada 23., 24.aprīlī. 

5. Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē. Starptautiskās zinātniskā 
konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzeknes Augstskolas 
Ekonomikas fakultāte un Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts, Rēzekne, Latvija, 
2008.gada 17.aprīlī.  

6. Optimisation of income taxes in Latvia. International scientific-practical conference
„Tendencies and Actualities of Society Development in the Context of Globalization”
College of Social Sciences, Klaipeda, Lithuania, April, 25, 2007.

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes 

2014. Orgkomitejas locekle, 16.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 
„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

2013. Orgkomitejas locekle, 15.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 
„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

2012. Orgkomitejas locekle, 14.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 
„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

2008. Konferences vadītāja, 10.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 
„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

2006. Orgkomitejas locekle, 8.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 
„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

1999. Orgkomitejas locekle, Piektā ikgadējā un pirmā starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomiskās integrācijas problēmas 
Eiropas Savienībā”, Rēzeknes Augstskola. 

Dalība projektos 09.2013. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching lectures Tax system in
Latvia and EU in Kauno University of Applied Sciences, Faculty of Economics and Law,
Lithuania.

2010. – 2013. „Erasmus Mundus Action2 Partnership for Georgia, Armenia and Azerbaijan”
(Ref.no. 2010 - 2368 / 001 - 001 - EM), studiju procesa nodrošināšana

06.2011. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching lectures Economics in
Polytechnic Institute of Guarda, School of Education, Communication and Sport, Portugal

2008. – 2010. „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, Armenia and
Azerbaijan” (Ref.no. 2008-1961/001-001- MUN –ECW), studiju procesa nodrošināšana 

11.2009. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching lectures Tax system in
Vilnius College of Higher Education, Faculty of Business Management, Lithuania

2008. „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju izpēte”, LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
zinātniskais projekts, veikts pētījums Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā 

2007. „Latgales finanšu problēmas”, Rēzeknes Augstskolas zinātniskais projekts, veikts pētījums 
Nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē 

01.2007. – 10.2007. Nacionālās programmas ”Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts 
komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”, ESF projekts Nr. LHZB – ALTUM – 
2006/1, nodrošināt apmācību Latgales reģionā grāmatvedības, lietvedības un nodokļu daļā. 
Sadarbība ar AS “Hipotēku un zemes banku” un SIA “VIP konsultācijas”

04.2007. Teaching staff mobility grant Socrates/ Erasmus- action 2.2, teaching lectures Tax
system in Latvia in College of Social Sciences, Lithuania

01.2007. – 04.2007. Rēzeknes Augstskolas Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas 
studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs, ESF projekts Nr.2007/0049, veikt 
profesionālās prakses metodisko norādījumu pilnveidošanu un analīzi 

01.2006.-09.2007. Tālākizglītības programmas “Starptautisko pārvadājumu loģistika un finanses” 
īstenošana LSAA uzņēmumos, ESF projekts Nr.2006/0012, izstrādāt mācību grāmatu 
“Nodokļi un nodevas”. Sadarbība ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija” 

01.2007. Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas skolotājiem “Komerczinības 
vidusskolā” izstrāde un īstenošana, ESF projekts Nr.2006/0096, 75% ES struktūrfondu un 
25% valsts budžeta finansējums, skolotāju un skolēnu grāmatu materiālu “Grāmatvedībā” 
recenzente. Sadarbība ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” 

02.1999. Tempus projekts Nr. S_JEP 11064/96, Uzņēmējdarbības grāmatvedības un Nodokļi 
uzņēmējdarbībā kursu programmu izstrāde, paaugstinot kvalifikāciju Karlsrūes Universitātē, 
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Vācijā 

1997. Latvijas – Dānijas sadarbības projekts BERiL: biznesa koledžas studiju programmas 
specialitātei “Ekonomika. Grāmatvedība. Nodokļi.” izstrāde. Sadarbība ar Rīgas Tehnisko 
universitāti un Kopenhāgenas biznesa koledžu

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās 

Kopš 03.2008. Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisijas locekle
Kopš 10.2012.; 09.1994. – 05.2007. Satversmes sapulces locekle
11.2007. – 02.2010. Satversmes sapulces sekretāre
1997. – 2009. Ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietniece
05.1999. – 04.2005. Senāta priekšsēdētāja vietniece
1998. – 2002. Saimniecības padomes locekle
11.1995. – 05.1999. Senāta locekle

Neformālās izglītības 
un kursu vadība 

09.-11.2014.; 07.-08.2014. (2 grupas); 02.-04.2014. Grāmatvedības pamati, SIA „Mācību centrs 
Austrumi”, 84 stundas
09.-11.2014.; 07.-08.2014. (2 grupas); 02.-04.2014. Kases operāciju un preču kustības darba 
organizācija tirdzniecības uzņēmumos, SIA „Mācību centrs Austrumi”, 24 stundas
07.2013. Grāmatvedība un finanšu vadība, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, 18 
stundas
07.2013. Lietvedība, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, 24 stundas
03.2003. – 06.2004. Darījumraksti, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāle, 6 -8
stundas
01.1999. – 03.1999. Lietvedība, Biznesa komplekss
05.1998. – 09.1998. Lietvedība, SIA „Austrumvidzeme” 21 stunda
10.1996. – 03.1998. Lietvedība un grāmatvedība, SIA „Personāls”
05.1995. – 11.1996. Lietvedība, Valsts administrācijas skolas Rēzeknes Augstskolas Mācību 

centrs, 14 stundas
08.1995. Lietvedība, SIA „Buts”

Profesionālās pilnvei-
des kursi/ stažēšanās 

Kursi 25.06.2014. „Augstskolu didaktika (Tālmācības sistēmas Moodle versija 2.0)”, RA, 10 st.,
apliecība Nr.2013/14-626 

10.05.2013. „Augstskolu didaktika (Aktīvās mācību metodes studiju procesā)”, RA, 10 st., 
apliecība Nr.2012/13-453 

07.03.2013. „Augstskolu didaktika (Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā)”, RA, 10 st., apliecība 
Nr.2012/13-377

30.10.2012. „Augstskolu didaktika (Programmatūras „Mendeley” izmantošana zinātniskajā 
darbā)”, RA, 10 st., apliecība Nr.2012/13-246 

30.03.2012. „EBSCO datu bāzes”, Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas, 3 st., 
apliecība Nr.185 

08.02.2012. „Angļu valoda (English for Specific Purposes – ESP)”, RA, 48 st., apliecība 
Nr.2011/12-390

07.12.2011. „Augstskolu didaktika (Studiju rezultāti no teorijas līdz praksei)”, RA, 10 st., 
apliecība Nr.2011/12-231

11.04.-05.08.2011. „Angļu valoda”, Mācību centrs Livonija, 120 st., apliecība Nr. 0129
26.11.2010. „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, SIA „Biznesa investīciju 

konsultācijas”, 5 st., apliecība Nr.2010/002-11
21.05.2010. „Kā optimizēt nodokļus 2010.gadā”, SIA „Biznesa investīciju konsultācijas”, 6 st., 

apliecība Nr.2010/05-2
10.03.2009. „Augstskolu didaktika (Projektu vadība. Mūsdienu ekonomikas aktualitātes)”, RA, 

10 st., apliecība Nr.2008/09-230 
04.03.2009. „Augstskolu didaktika (Boloņas procesa īstenošana Azerbaidžānas izglītības 

sistēmā)”, RA, 6 st., apliecība Nr.2008/09-210
27.03.2009. „Augstskolu didaktika (E-kursu vadības sistēmas Moodle)”, RA, 10 st., apliecība 

Nr.2008/09-250
05.02.2008. „Augstskolu didaktika (Pasniegšanas kvalitātes vadīšana)”, RA, 10 st., apliecība 

Nr.2007/08-270
26.01.2005. „Lietvedība”, RA, 12 st., apliecība Nr.2004/5-429
13.01.-24.01.2003. „INTERNET un elektroniskais pasts”, RA, 10 st., apliecība Nr. 26-1/2003
23.05.-04.07.2003. „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, Daugavpils Universitāte, 36 st., 

sertifikāts Nr. 321
19. - 21.06.2003. „Women Together – Partnership for Democracy”, European Women’s

Foundation
10.05.-25.05.2002. „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā”, RA, 10 st., 

apliecība Nr. 1152 
25.09.2001.-22.01.2002. „General English”, Valodu mācību centrs, 60 st., diploms Nr. 2001-962
02.05. – 14.05.2001. „Iekšējais audits”, Valsts administrācijas skola, 40 st., sertifikāts Nr.55
28.12.2000. „Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”, Sorosa fonda - Latvija

programma "Pārmaiņas izglītībā", 100 st.
03.2000. „Ievads prezentācijas programmā PowerPoint. Darbs ar LCD paneli”, RA, 16 st., 
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sertifikāts Nr.00-03-013

23. - 26.08.1999. „Financial Management”, Phare Programme: Public Administration Reform
20.11.1996. „Lietvedības pamati”, Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 1994.gadā, Valsts 

administrācijas skola.
27.01.1994. „Grāmatvežu pārkvalifikācijas kursi”, LU Matemātikas un informātikas institūts, 

apliecība Nr.GP-41 
Stažēšanās 02.1999. Vācija, Karlsrūes Universitāte, Kursu programmu izstrāde „Uzņēmējdarbības 

grāmatvedība” un „Nodokļi uzņēmējdarbībā”. 

Valodu prasmes
Dzimtā valoda Latviešu

Citu valodu
pašnovērtējums 

Sapratne Runāšana Rakstīšana

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Krievu C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C

1

Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

C2 Augstākais 
līmenis 

Angļu B1 Vidējais līmenis B2 Vidējais 
līmenis 

B

1

Vidējais līmenis B2 Vidējais 
līmenis 

B1 Vidējais 
līmenis 

04.12.2014.



Valerijs Serkins
Date of birth: 06.02.1979 (35 years)
MS-IDI CEO / Founder

 Summary
I am software developer and engineer since 2001. Most experience in User Experience design. Have over 3 years of experience with Microsoft
Studio platform. Experienced in web based software development. Experienced in team and individual work. Last 5 years I was working as user
experience designer, software engineer and projects leader.

 Experience

CEO of IT outsourcing Company

MS-IDI Ltd
2010 Apr – now (4 years 7 months)

Running IT Outsourcing company

UX designer

MS-IDI Ltd
2012 Feb – 2013 Mar (1 year 1 month)

UX design
Web system GUI / visual design
Mobile applications GUI / visual design

Technologies: UX design principles, Axure Pro.

UX Designer & analyst, analyst, business processes tester

Exigen Services LLC 
Project “Pfizer hrSource”, “Chartis Mobile”, “LNB Mobile”
2012 Nov – 2013 May (6 months)

UX design
GUI and visual design
HTML&CSS layout
Business analyst
Business testing

Technologies: Axure Pro prototyping, HTML and CSS Layout

UX Designer

Geidans Solutions Ltd 
Projects “MoDrive”, “ReCare”, “GS Timesheet”
2012 Feb – 2012 Nov (10 months)

UX design
GUI and visual design

Technologies: Axure Pro prototyping, HTML and CSS Layout



Project Architect / Team Leader

Project "Multiplayer Online Game ZiniVaiMini.lv
2011 Jan – 2012 Feb (1 year 1 month)

Team management (JIRA)
Game mechanics and balance design
Game visual design and usability
Game scalable web framework development
Integrating in social network www.draugiem.lv
Integrating payment system

Technologies: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON, jQuery, PHP, Apache Server.

Project Architect / Team Leader

Project "Multiplayer Online Game Burgerland.lv"
 (7 months)2010 Jun – 2011 Jan

Team management (JIRA)
Game mechanics and balance design
Game visual design and usability
Game scalable web framework development
Integrating in social network www.draugiem.lv
Integrating payment system

Technologies: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON, jQuery, PHP, Apache Server.

Game Mechanics Designer / Project Architect

MS-IDI Ltd 
Project "Multiplayer Online Game Global Conflict gcon.lv"

 (1 year )2009 Jun – 2011 Mar

Game mechanics and balance design
Game visual design and usability

Technologies: CSS, JavaScript, AJAX, JSON, jQuery, PHP, Apache Server.

Project Architect / Team Leader 

Current project support and updating
2009 Jun – 2010 Jun (1 year)

Team management
Game mechanics and further balancing
Games localization for Estonia, Lithuania and Canada
Integrating additional payment systems

Technologies: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON, jQuery, PHP, Apache Server.

Project Architect / Team Leader 

Project "Multilayer Online Game onewar.lv"
2009 Mar – 2009 Jun (4 months)

Project description: Latvian multilayer online game “onewar.lv”

Team management
Game mechanics and balance design

Game visual design and usability

http://www.draugiem.lv
http://www.draugiem.lv


Game visual design and usability
Game scalable web framework development
Integrating in social network www.draugiem.lv
Integrating payment system

Technologies: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON, jQuery, PHP, Apache Server.

Team Leader / Project Architect

Project "Multilayer Online Game 66.lv"
2008 Nov – 2009 Mar (5 months)

Project description: Latvian multilayer online game “66.lv”

Team management
Game mechanics and balance design
Game visual design and usability
Game scalable web framework development
Integrating in social network www.draugiem.lv
Integrating payment system

Technologies: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON, jQuery, PHP, Apache Server.

Team Leader / Project Architect

Project "Social Network X"
2008 Jun – 2008 Nov (6 months)

Project description: Latvian social network “X”.

Team management
Social network design and usability
Social network architecture and framework development
Web application scalability projecting

Technologies: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON, jQuery, PHP, Apache Server.

Web designer / Developer

JSC Exigen Services DATI 
Project "JanKenPon"
2008 Jan – 2008 Jun (6 months)

Project description: JanKenPon is on-line multiplayer game for mobile phones (including browser version in addition)

Game GUI and usability projecting
Game visual design development

Technologies: J2ME, Apache HTTP Server, JSP, Web Services, NHibernate, XML, Photoshop, XHTML, CSS2.0 

Project Manager

JSC Exigen Services DATI 
Project "PassadoUI"

 (4 months)2007 Aug – 2007 Dec

Project description: Web portal layout mark-up
Technologies: J2ME, Apache HTTP Server, JSP, Web Services, NHibernate, XML, Photoshop, XHTML, CSS2.0 

Programmer, Local team leader

http://www.draugiem.lv
http://www.draugiem.lv


JSC Exigen Services DATI
Project "Rigas Satiksme"
2007 Jan – 2007 Dec (11 months)

Project description: The Project deals with introducing of centralized data processing system based on web services technology. Several
databases are processing by one core software using web services as data routers and BizTalk services as business logic implementation

BizTalk orchestrations development
Business entities and database mappings for NHibernate
XML Web services
Unit tests

Technologies: BizTalk Server, BizTalk Orchestrations, Visual Studio 2005 (.NET Framework 2.0), C#.NET, Web Services, MS-SQL Server,
NHibernate, XML, Enterprise Architect. 

Programmer, Local team leader

JSC DATI Exigen Group
Project "AST Trees"
2006 Sep – 2006 Dec (4 months)

Project description: researching and developing of algorithm for comparing AST trees 
Technologies: Java, SAP, ABAP, ANTLR, MS SQL

Solution Consultant, Programmer

JSC DATI Exigen Group
Project "SC replacement DB"
2006 Feb – 2006 Apr (3 months)

Project description: SC Replacement DB application is an internet based application for creating, processing, managing and tracking SMS
messages for replacement staff info                   

Web forms development using ASP.NET
Data layer development using MS SQL and MS-SQL Transactions
Business layer development using C#.NET

Technologies: Visual Studio 2005 (.NET Framework 2.0), ASP.NET, C#.NET, T-SQL, Microsoft SQL Server, MS-SQL Transactions, D/HTML,
XML, CSS, JavaScript

Development Team Leader

JSC DATI Exigen Group
Project "TraceIt system"

 (10 months)2005 Apr – 2006 Feb

Project description: TraceIt system is JSC DATI Exigen Group intranet project, internet based application for processing and tracking project
management events

Team management
Application core part development

Technologies: PHP, JavaScript, D/HTML, CSS, MySQL 

Solution Development Consultant, Senior Developer

JSC DATI
Project "Aentera"
2004 Sep – 2005 Apr (8 months)

Project description: The AeCS application is an internet based procurement application for creating, managing and tracking requests for proposal,



Project description: The AeCS application is an internet based procurement application for creating, managing and tracking requests for proposal,
proposals and purchase orders

Web forms design and usability
Web forms development using ASP.NET 2.0
Business layer development using C#.NET
Data layer development using MS SQL Server and T-SQL

 Technologies: Visual Studio (.NET Framework 1.1), ASP.NET, C#.NET, T-SQL, Microsoft SQL Server, MS-SQL Transactions, D/HTML, XML,
CSS, JavaScript, Web Services) 

Tester

JSC DATI
Project "VID_VADIS"
2004 Jul – 2004 Sep (4 months)

Project description: VID_VADIS is a part of the global information system of the Republic of Latvia

Testing of several application modules
Documenting and assigning test cases

Technologies: Informix 9.x, Centura, Company internal task management system

Programmer

JSC DATI 
Project "CMIS"

 (5 month)2004 Mar – 2004 Jul

Project description: CMIS application is an internet based procurement application for processing and tracking information for Latvian Department
of Migration

Application forms using PHP and Smarty Templates
Database layer using Oracle
Data exchange using XML and Web Services

Technologies: PHP, Smarty Templates, D/HTML, CSS, JavaScript, Oracle PL/SQL, XML 

Programmer

JSC DATI
Project "Housing State of Victoria project"
2004 Mar – 2004 Sep (7 months)

Housing State of Victoria project in an internet based application for processing housing activities. Maintenance of Housing system for Anite
Public Sector Ltd, UK:

Web form development (Presentation layer on ASP.NET)
Business layer development (C#)
Data layer development (Oracle9i)
Unit testing

Technologies: Oracle9i Database Server, COM+, .NET Framework 1.1, Distributed Transactions, Visual C#, Oracle PL/SQL, XSLT, XML,
PowerBuilder, web services, Select Enterprise Architect 

2001 Aug – 2004 Mar (3 years 8 months)

Developing various web and desktop applications

Web sites with Content Management Systems using PHP/MySQL platform
Web design using Adobe Photoshop
Database application using Visual FoxPro

Technologies: PHP, ASP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Apache Servers, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, PostgreeSQL, Borland Delfi,

Visual FoxPro



Visual FoxPro

 Languages
English – fluent
Latvian – fluent
Russian – native

 Skills & Expertise

Software & Platforms

Skills Level (out of 5)

Axure  

Microsoft WPF  

Microsoft Visual C#  

Microsoft Visual C++  

Microsoft Windows API and MFC  

AJAX, , JavaScript jQuery  

JSON  

PHP  

Zend Framework  

Doctrine  

Microsoft ASP.NET XML Web Services  

Microsoft BizTalk Server  

NHibernate  

HTML /  /  / Dynamic HTML XHTML CSS  

XML / XSLT  

UML  

Adobe Photoshop  

Adobe Illustrator  

AutoCAD  

Lotus Notes  

Macromedia Dreamweaver  

Macromedia Flash  

Databases

Skills Level (out of 5)

ANSI SQL 3

http://in.ms-idi.eu/display/HR/Axure
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Microsoft+WPF
http://in.ms-idi.eu/pages/viewpage.action?pageId=20021515
http://in.ms-idi.eu/pages/viewpage.action?pageId=20021582
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Microsoft+Windows+API
http://in.ms-idi.eu/display/HR/AJAX
http://in.ms-idi.eu/display/HR/JavaScript
http://in.ms-idi.eu/display/HR/jQuery
http://in.ms-idi.eu/display/HR/JSON
http://in.ms-idi.eu/display/HR/PHP
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Zend+Framework
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Doctrine
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Microsoft+ASP.NET+XML+Web+Services
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Microsoft+BizTalk+Server
http://in.ms-idi.eu/display/HR/NHibernate
http://in.ms-idi.eu/display/HR/HTML
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Dynamic+HTML
http://in.ms-idi.eu/display/HR/XHTML
http://in.ms-idi.eu/display/HR/CSS
http://in.ms-idi.eu/display/HR/XML
http://in.ms-idi.eu/display/HR/XSLT
http://in.ms-idi.eu/display/HR/UML
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Adobe+Photoshop
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Adobe+Illustrator
http://in.ms-idi.eu/display/HR/AutoCAD
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Lotus+Notes


Microsoft SQL Server 4

MySQL 5

Oracle Database  

Clarion  

[MS Access  

ODBC  

Interbase  

Informix  

Visual FoxPro  

IDEs

Skills Level (out of 5)

Microsoft Visual Studio  

NetBeans  

Eclipse  

Borland Delpfi  

Borland C++ Builder  

Centura Team Developer  

 Certifications and Courses
 2780B: Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database
 2779: Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database
 SUN certified Java programming
 2543B: Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005
 2549: Advanced Distributed Application Development with Microsoft Visual Studio 2005
 2541: Core Data Access with Microsoft Visual Studio 2005
 2542: Advanced Data Access with Microsoft Visual Studio 2005
 2543: Core Web Application Development with Microsoft Visual Studio 2005
 2544: Advanced Web Application Development with Microsoft Visual Studio 2005

 Education

Mg.sc.ing. (Master of Natural Sciences in Computer Sciences), Faculty of Computer Science and
Electronics, Rezekne Higher Education Institution of Latvia
P.sc.ing., Second level professional higher education study program, Faculty of Computer sciences and Mathematics, Rezekne Higher
Education Institution of Latvia 

 Hobbies and Interests
Movies

 Contact Valerijs for

http://in.ms-idi.eu/display/HR/Microsoft+SQL+Server
http://in.ms-idi.eu/display/HR/MySQL
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Oracle+Database
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Microsoft+Visual+Studio
http://in.ms-idi.eu/display/HR/NetBeans
http://in.ms-idi.eu/display/HR/Eclipse
http://in.ms-idi.eu/pages/viewpage.action?pageId=20022011


Career opportunities
Consulting offers
New ventures
Job inquiries
Expertise requests
Business deals
Reference requests
Getting back in touch



Prof., Dr. sc. ing Irēnas Silinevičas 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae)

Dzimšanas
gads:

1943

Izglītība: 
1960. – 1965.
1977-1980.

Daugavpils Valsts pedagoģiskā institūta matemātikas un fizikas 
fakultāte. Fizikas un matemātikas vidusskolas skolotājs. 
Rīgas politehniskais institūts, aspirantūra Rūpniecības elektronikas katedra  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2008.
1999.
1990.
1981

Prof.ekonomikas nozarē reģionālās ekonomikas apakšnozarē, LLU promocijas 
padome
Asoc.prof. ekonomikas nozarē, LLU promocijas padome 
Inženierzinātņu doktore ,RTU 
Tehn. zinātņu kandidāte, Ļeningradas politehniskais institūts 

Nodarbošanās: 
2002– līdz šim 
brīdim 
1993. – līdz 
2004.
1996.-1998.
1999.- 2002.
1993.-1999.
1983.-1993.
1965.-1983.

RA Ekonomikas un Vadības   fakultātes profesore  

Rēzeknes augstskolas rektore  

Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētāja 
RA Ekonomikas fakultātes asociētā profesore kopš 1999.g. 
RA ekonomikas fakultātes docente kopš 1993.g. 
Rīgas politehniskā institūta Rēzeknes mācību konsultāciju punkta docente  
Rīgas politehniskā institūta Rēzeknes mācību konsultāciju punkta vecākā 
pasniedzēja  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 Silineviča,I., Ežmale,S.,Igavens,M. (2008).Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 
ietekme uz Latgales reģiona ekonomisko un sociālo attīstību . LLU starptautiskā 
konference 24.-25.04.2008. ISSN 1691-3078

 Silineviča,I (2009).  Necessity  and opportunities of Implementation of Strategic 
Management in Rural Tourism Enterprises. LLU starptautiskā konference 23.-
24.04.2009.

 Silineviča,I (2009). Implementation of Strategic Management in Small Enterprises. 
Utena Collegia scientific –practical conference „Aspects of Sustainable
development: Theory and Practice, 28-th April, 2009.

 Silineviča,I(2010).The attractiveness of cities in the frame of regional development. 
Journal of Social Sciences: Human resources Klaipeda University. Social Science
faculty - the main factor of regional developmen..No.3, 74-80. ISSN 2029-5103

 Silineviča,I.Arbidane,I.Mietule,I(2010). Business development opportunities in the 
case of economic recession in Latgale region. Latgales Tautsaimniecības 
pētījumi.Journal of Social Sciences.Research papers,2010.-Rezeknes
Augstskola(Latvia)Nr.2.p.324-335

 Silineviča,I(2011). Survival opportunities for small business under economic crises 
condition in the case of Latgale region.Management theory and Studies for Rural
Business and Infrastructure Development. Research papers,2011.-Klaipeda
(Lithuania).Nr.2. p.212-219.

 Silineviča,I(2011) The role of the personnel in small business management process in 



Latgale region. Latgales Tautsaimniecības pētījumi.Journal of Social 
Sciences.Research papers,2011.- Rezekne(Latvia).Nr3. p.

 Silineviča,I(2012) Dagdas pilsētas kā Dagdas novada centra pievilcības aspektu 
izpēte iedzīvotāju skatījumā . Latgales Tautsaimniecības pētījumi.Journal of Social 
Sciences.Research papers,2012.- Rezekne(Latvia).speciālizlaidums.168.-190.lpp. 

 Silineviča,I(2012). Lingvokultoroloģiskie elementi kā pilsētu  pievilcības factors. 
Latgales Tautsaimniecības pētījumi.Journal of Social Sciences.Research 
papers,2012.- Rezekne(Latvia).Nr.1(4).317.-328..lpp.

 Silineviča,I(2013). Implementation problems of Development Strategies: case study 
of Dagda county .Integrated and Sustainable Regional Development.,2013:
International scientific conference.-Jelgava(Latvia).No.31.ISSN 1691-3078.
Abstracted/Indexed: AGRIS,EBSCO

 Silineviča, I(2013) Ludzas novada attīstības stratēģijas ieviešanas izpēte tūrisma 
attīstības kontekstā. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Journal of Social Sciences. 
Research papers,2013.- Rezekne (Latvia).Nr.1(5). p.202-212. Online:
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5304

 Silineviča,I.,Mietule,I.(2014). Implementatiom problems of development strategies at
the context of tourism development: Case study of Cibla county. Scientific Economic
Journal: Actual problems of Economics N1(151)2014 Ukraina:Nash Format ISSN
1993-6788. P.289-296..Indexed: Sci/Verse SCOPUS, ,EBSCOhost,
COPERNICUS,ECONLit, Cabell’s Directories

 Silineviča,I. (2014).Rēzeknes novada attīstības stratēģijas ieviešana tūrisma attīstības 
kontekstā. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Journal of Social Sciences. Research 
papers,2014.- Rezekne (Latvia).Nr.1(6). p.. Online:
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5304

 Silineviča,I.,Mietule,I.(2014).Socioeconomic research of the Latgale region (Latvia)
Actual problems of Economics N5(155)2014 Ukrain:Nash Format ISSN 1993-6788.
251-260.Indexed: Sci/Verse SCOPUS, ,EBSCOhost, COPERNICUS,ECONLit,
Cabell’s Directories

 Silineviča,I.(2014). Latgales reģiona novadu attīstības programmu ieviešanas 
iespēju izpēte tūrisma attīstības kontekstā. Monogrāfija. Arbidāne, I., Mietule, I., 
Silineviča, I. Latgales reģiona sociāli ekonomisko procesu izpēte, Rēzekne. RA 
izdevniecība Augstskola. 2014. 51.-121.lpp. 

-  Siliņeviča,I (2008). Tūrisma analīze. Tūrisma nozares analīze. Tūrisma reģiona 
analīze//Rēzeknes Augstskola.,128 lpp  
-  Siliņeviča,I. u.c (2009).Tūrisma analīze. 3. daļa. Tūrisma uzņēmuma analīze. //Rēzeknes 
Augstskola,,182 lpp.
-  Silineviča,I.,Gaile,J.(2008)Tūrisma produkts. 1. daļa. prof.I.Silinevičas redakcijā //Rēzeknes 
Augstskola, 122 lpp
- I.Silinevicha,H.Muller,G.Zulch.,J.Merkurjev (1999).Case studies in Industrial Logistics
management- Aachen:Shaker,284.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 60
Autorapliecības                                                                                                                                12

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

No 1992. – līdz 
šim
1995. – 2008.

Kopš 1999.

Tūrisma attīstības iespējas Latgalē 
Speciālās ekonomiskās zonas.(Vadīju projektu 
"Rēzeknes speciāls ekonomiskā zona". Projekts ieviests. 
Latgales reģiona ekonomiskās attīstības iespējas. 



Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa 
(A, B, C)

Apjoms,
kredītpunkti 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 
Inovāciju vadīšana 
Reģionālā ekonomika 
Tūrisma analīze 

A
A
B
B

4
4
2
4

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 Līdzdalība EM projektā „Vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta 
izveide Rēzeknes Augstskolā”01.12.2005.-31.12.2007. 

 Vadība IZM projektā „Latgales reģionālās ekonomikas attīstības izpēte pēc Latvijas 
iestāšanās ES”2007. 

 Vadība IZM projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespējas”2008. 
 Līdzdalība ESF projektā „Augstākās profesionālās studiju programmas studentu  

profesionālā prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumos” 2006. 
 Līdzdalība. ESF projektā „IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas augstakās 

izglītības attīstībai ekonomikā  un uzņēmējdarbībā. 2006./2007.Grupas vadītāja ESF 
projektā „Teritoriālās identitātes lingvokultoroloģiskie un sociālekonomiskie aspekti 
Latgales reģiona attīstībā”(2009.-2012.) 

 Izpildītājs ES TEMPUS projektā „ Development of new modules for 
international bachelor and master programmes in sustainable tourism
management (SuToMa)” 530561-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR
(2013-2015.)

Valsts apbalvojumi:
 Latvijas Republikas Ekonomikas    ministrija    Atzinîbas raksts 1998.g.septembrī    

 IZM Atzinîbas raksts 1998.g.oktobrî
 Triju Zvaigžņu ordenis 4.šķira , Rīga, 26.10.98 
 Latvijas biogrāfiskā enciklopēdija. Goda raksts, 2000.g 
 Latvijas Ekonomikas attīstības fonds. Atzinības raksts, 28.10.2002. 
 AIP Atzinības raksts, 2003.g.oktobrī
 Latvijas republikas Ministru kabinets.  Pateicîbas raksts 2006.g.septembrī    
 LZA atzinība. 2012.g. augusts 
 RA goda profesors, 2013.g.nov.

 2014. gada 24.aprīlī       /Irēna Silineviča/
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Projektā iesaistītā zinātniskā darbinieka dzīvesgaitas apraksts (CV)

Personas dati

Uzvārds / Vārds Artis Teilāns

Dzīvesvietas adrese Vidus prospekts 5, Ogre, LV- 5001

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 65045525, +371 26529669

e-pasts artis.teilans@ru.lv

Dzimšanas datums 03.12.1964.

Izglītība

Laika periods 1999.gads

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 

Izglītības dokuments Diploms

Iegūtā kvalifikācija /grāds Iegūts inženierzinātņu doktora grāds, tēma: “Lielu biznesa sistēmu imitācijas un 
modelēšanas metodoloģija” 

Līmenis starptautiskajās 
kvalifikācijas sistēmās 

6

Laika periods 1996.gads

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte 

Izglītības dokuments Diploms

Iegūtā kvalifikācija /grāds Datorzinātņu maģistra grāds 

Līmenis starptautiskajās 
kvalifikācijas sistēmās 

A5

Laika periods 1983-1990

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 

Izglītības dokuments Diploms

Iegūtā kvalifikācija /grāds Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē iegūta sistēmtehnikas inženiera 
kvalifikācija. 

Līmenis starptautiskajās 
kvalifikācijas sistēmās 

5A

Zinātniskie grādi

Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) 

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

No 2011.gada – Rēzeknes Augstskola, profesors.

2008.-2011. – Rēzeknes Augstskola, asociētais profesors.

2002.-2008. – Rēzeknes Augstskola, docents.

Studiju kursu vadība
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Doktora studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Piedalījos kopējā Rēzeknes Augstskolas un Vidzemes Augstskolas doktorantūras 
studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” izstrādē. Programma 
tika licencēta 2011.gadā, un  no Rēzeknes Augstskolas puses esmu šīs studiju 
programmas vadītājs. Šobrīd šajā studiju programmā studē 6 doktoranti. 

Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Rīgas Tehniskajā universitātē esmu izstrādājis un vadu lekciju kursus:
• No 2000.g. Sistēmu Objektorientētā modelēšana (DMI552); 
• No 2005.g. Programmatūras izstrādes tehnoloģijas (DMI544). 

Rēzeknes Augstskolā esmu izstrādājis un vadu lekciju kursus: 

• No 2006.g. Programminženierija (DatZ6010 2kp.);

• No 2009.g. Projektu vadība (DatZ6012 2kp.); 

• No 2009.g. Biznesa sistēmu analīze (DatZ6004 2.kp.); 

Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Rēzeknes Augstskolā esmu izstrādājis un vadu lekciju kursus:
• No 2006.g.  Sistēmu Objektorientētā modelēšana (VadZ3024 2kp.); 
• No 2006.g. Programminženierija (DatZ6010 4kp.);
• No 2009.g. Projektu vadība (DatZ6012, VadZ3024 2kp.); 
• No 2006.g. Sistēmu analīze (Mate3033 2kp.); 
• No 2009.g. Prasību analīze un modelēšana (DatZ2031 2kp.). 

Vieslekcijas  2007.g.,  Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wihelmshaven, Vācija,  8 
stundas, kurss „Modelling during software Engineering”;

 2009.g., Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugāle, 8 stundas, kurss 
„UML modelling”.

Dalība pārbaudījumu 
komisijās

 No 2012.g. Rīgas Tehniskās universitātes, RTU-21 Promocijas padomes 
loceklis;

 2009.g.-2013.g. Vidzemes Augstskola. Valsts pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētājs Vidzemes Augstskolas profesionālajā maģistra studiju 
programmā „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”; 

 2005.g.-2013.g. Rēzeknes Augstskola. Valsts pārbaudījumu komisijas 
loceklis Rēzeknes Augstskolas studiju programmās „Programmēšanas 
inženieris” un „Datorsistēmas”; 

 2008.g.-2013.g. Rīgas Tehniskā universitāte. Valsts pārbaudījumu komisijas 
loceklis RTU Informācijas tehnoloģiju institūta maģistra studiju programmās 
„Informācijas tehnoloģija” un „Industriālo loģistikas sistēmu vadīšana”; 

 2011.g-2013.g. Jēkabpils Agrobiznesa Koledža. Valsts pārbaudījumu 
komisijas loceklis 1. līmeņa augstākās izglītības programmā. 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Doktori
(doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads) 

-

Doktora disertāciju vadīšana
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads) 

Arnis Kleins, RTU Informācijas tehnoloģiju institūta doktorants, „Imitāciju 
modelēšanas meta modeļu izstrāde unificētai modelēšanas valodai”, no 
01.09.2010

Egils Krasons, „Biznesa sistēmas mākoņrisinājumu projektēšanas metodoloģija”, 
no 01.09.2011.

Viktors Krasovskis no „Semantiskā tīmekļa balstītas informācijas sistēmu
projektēšanas un modelēšanas”, no 01.09.2012. 

Imants Zarembo no „Ģeotelpiskās informācijas semantiskā tīmekļa 
tehnologijas”, no 01.02.2013.

Maģistra darbu vadīšana (kopējais 
skaits)

32
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Bakalaura darbu vadīsana 
(kopējais skaits)

6

Cita darba pieredze Kopējais darba stāžs informācijas tehnoloģiju nozarē ir 23 gadi, no tiem 
akadēmiskajā darbā – 13 gadi. 

No 2011.gada Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes profesors (vēlētā amatā).

No 2010.gada līdz šim brīdim Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas 
tehnoloģijas institūta vadošais pētnieks. 

2009.-2010. Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un modelēšanas katedras 
asociētais profesors (amatu apvienošanas kārtībā). 

2008.-2011. Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes asociētais profesors (vēlētā 
amatā). 

2002.-2008. Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes docents (vēlētā amatā).

2000.-2008.gada Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un modelēšanas katedras 
docents (līgumdarbā). 

1999.-2008.  Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta pētnieks.

No 1992.gada līdz šim brīdim a/s „Exigen Services Latvia” (iepriekš uzņēmumam 
bijuši nosaukumi SWH RIGA, SIS un Dati) programmētājs, sistēmanalītiķis, 
vecākais projektu pārvaldnieks. 

1990.-1993. – Rīgas Tehniskās universitātes aspirants, inženieris.

IT industrijā esmu piedalījies šādod programmatūras izstrādes projektos:

 2011. un līdz šim brīdim. Biznesa analītiķis. Semantiskā tīmekļa bāzētu 
programmatūras projektēšanas rīku izstrāde Exigen Services. 

 2010.-2011. Sistēmanalītiķis-programmētājs. Live –Excel. MS Excell AddIn 
programmatūras izstrāde apdrošināšanas kompānijām. Exigen Services. 

 2006.-2010.  Projekta vadītājs. SIA „Rīgas Satiksme” Informācijas Sistēmas 
komponenšu izstrāde; 

 2005. – Sistēmanalītiķis-programmētājs. Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta 
informācijas sistēmas komponenšu izstrāde. Akcīzes risku analīzes 
apakšsistēmas izstrāde; 

 2004.-2006. Komponenšu izstrādes grupas vadītājs. Housing_N – Liela 
mēroga IT sistēmas izstrāde Viktorijas pavalsts valdībai Austrālijā. Tiešā 
pakļautībā līdz 30 cilvēkiem. Kopējais projektā iesaistīto cilvēku skaits bija 
lielāks par 200; 

 2002.-2004. Projekta vadītājs. Anite_Images – Dokumentu apstrādes sistēmas 
komponenšu izstrāde un tālākattīstība. Klients no Anglijas. Daļēji izstrāde 
notika Anglijā, daļēji Latvijā; 

 2000.-2002. Projekta vadītājs. BICIS – a/s DATI projektu vadības sistēmas 
izstrāde; 

 2000. Sistēmanalītiķis-programmētājs. VIPPS sistēmas izstrāde (Application 
for Gesellschaft für Informationsmanagement mbH, Michelstadt
(Tandem/Guardian, COBOL, NonStopSQL). Klients Vācijā; 

 1998.-2000. Sistēmarhitekts. Liela mēroga daudzlīmeņu arhitektūras izstrāde 
informācijas sistēmai ANO Starptautiskās Migrācijas organizācijai (IOM). 
Izstrāde notika kooperācijā ar CONET Consulting AG (Vācija); 

 1998. Sistēmanalītiķis-programmētājs. Datu bāzes komponenšu izstrāde 
aviokompānijai LTU. (Development of the database convertor for Flight 
Coupons Data Processing System for LTU, Dusseldorf, Germany);

 1996.-1998. Projekta vadītājs. OpenDOORs – Būvelementu komplektēšanas, 
piegādes un iebūvēšanas atbalsta programmatūra; 

 1992-1996. Sistēmanalītiķis-programmētājs datorsimulācijas rīku izstrādē. 
GRADE – datorsimulācijas rīku izstrāde automatizētajiem sistēmu 
projektēšanas programmlīdzekļiem. 
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Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Virziena nosaukums Informācijas tehnoloģija – sistēmu analīze, imitācija, modelēšana un 
projektēšana. 

Datorzinātnes un Informācijas tehnologiju attīstība sociotehnisku sistēmu 
modelēšanas jomā. Nozarspecifisku modelēšanas rīku izstrāde. Semantiskā 
tīmekļa ontoloģiju pielietojums informācijas sistēmu izstrādē. Intelektuālo datu 
analīzes metodoloģiju izstrāde. 

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

1. Lizuma L, Rupainis S, Teilans A. Mapping of offshore wind climate and site
conditions for the Baltic sea within Latvian territorial waters [Internet]; 2014 [cited
2014 Jan 14]. Available from: www.scopus.com.

2. Lizuma L, Avotniece Z, Rupainis S, Teilans A. Assessment of the present and future
offshore wind power potential: A case study in a target territory of the Baltic sea near
the Latvian coast. The Scientific World Journal. 2013. DOI: 10.1155/2013/126428.
SCOPUS.

3. Lizuma L, Teilands A, Meirans I, Rupainis S. Assessment of offshore wind climate
and site conditions for the Baltic sea within the Latvian territorial waters. European
wind energy conference and exhibition 2012, EWEC 2012. Copenhagen; Denmark;
16 April 2012 through 19 April 2012. Volume 3, 2012, Pages 1586-1595. ISBN: 978-
162748291-2. SCOPUS.

4. Krasts O., Kleins A., Teilans A. Domain Specific Language for Securities Settlement
Systems. Digital Information Processing and Communications (ICDIPC 2012):
Second International Conference: Conference Publications. Hipersaite:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6257291. SCOPUS, IEEE
Xplore. Pp. 80. - 83. 2012.

5. Artis Teilans, Arnis Kleins, Ojars Krasts, Andrejs Romanovs, Yuri Merkuryev, Pjotrs
Dorogovs. Domain specific simulation language for it risk assessment. Proceedings
of 25th European Conference on Modelling and Simulation, 7-10 June 2011, Krakow,
Poland. SCOPUS

6. Arnis Kleins, Artis Teilāns, Jurijs Merkurjevs, Ojārs Krasts, A metamodel based 
approach for UML notated domain specific modelling language. Proceedings of
UKSIM-AMSS 13th International Conference on Computer Modelling & Simulation.
Emmanuel College Cambridge, UK, 30. March-1.April, 2011. SCOPUS

7. Artis Teilans, Arnis Kleins, Uldis Sukovskis, Yuri Merkuryev, Ivars Meirans. A
meta-model based approach to UML modelling. Proceedings of EUROSIM/UKSIM
10th International Conference on Computer Modelling & Simulation. Emmanuel
College Cambridge, UK, April 1-3, 2008. P.667-672. SCOPUS

8. Artis Teilans, Arnis Kleins, Yuri Merkuryev, Andris Grinbergs. Design of UML
models and their simulation using ARENA. WSEAS TRANSACTIONS on
COMPUTER RESEARCH. ISSN: 1991-8755. Issue 1, Volume 3, January 2008.
P.67-73. SCOPUS

Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos

1. Lektauers A., Petuhova J., Teilans A., Kleins A. The Development of an Integrated
Geosimulation Environment for Public Transit Analysis and Planning. Scientific
Journal of RTU. 0.series., Information Technology and Management Science. 15.vol.,
pp. 200-205. 2012.

2. Krasons E., Teilans A., Meirans I., Kleins A. Modelling and Simulation of Cloud
Computing Solutions. Proceedings of the 5th International Conference on Applied
Information and Communication Technologies (AICT2012), ISBN: 9789984480657,
pp.123. – 128. 2012.
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3. Artis Teilans, Andrejs Romanovs, Yuri Merkuryev, Arnis Kleins, Pjotrs Dorogovs,
Ojars Krasts. Functional modelling of IT risk assesment support system. Proceedings
of the 16th International Scientific Conference "Economics and Management-2011
(ICEM-2011)". 27-29 April 2011, Brno, Czech Republic.

4. Arnis Kleins, Yuri Merkuryev, Artis Teilans, Maxim Filonik. A meta-model based
approach to UML modelling and simulation. Proceedings of 7th international
conference on system science and simulation in engineering. Venice, Italy, November
21-23, 2008., P.272-277.

5. Janis Osis, Yuri Merkuryev, Egils Ginters, Artis Teilans. Object-Oriented Modelling
and Simulation Using “LATISS”. Proceedings of the 22nd Conference of the ASU.
1996, Clermont-Ferrand, France. P.137-143.

6. Uldis Sukovskis, Ojars Krasts, Arnis Kleins, Vita Zviedre, Artis Teilans. Simulation
Approach and Modeling Tool for Large Scale Systems: REGISTRATOR Simulators
International XIII. Proceedings of the 1996 Simulation Multiconference. New
Orleans, Louisiana, USA, April 8-11, 1996. P.134-135.

7. Yuri Merkuryev, Artis Teilans. Object-Oriented Modelling and Simulation of Large
Scale Systems. Proceedings of the 8th IFAC International Symposium on “Large
Scale Systems: Theory and Applications – LSS’98”, July 15-17, 1998, Patras,
Greece. P. 822-827.

8. Janis Osis, Uldis Sukovskis, Artis Teilans. Business Process Modelling and
Simulation Based on Topological Approach. Proceedings of the 9th European
Simulation Symposium on “Simulation in Industry”, October 19-23, 1997, Passau,
Germany.P. 496-500.

9. Y.Merkuryev, G.Merkuryeva, A.Teilans. Expert Simulation System for
Manufacturing Processes. Proceedings of the 1991 Summer Computer Simulation
Conference. July 22-24, 1991 Hyatt Regency, Baltimore. P. 405 - 408.

Kopējais publikāciju skaits 14

Citas publikācijas -

Kopējais publikāciju skaits -

Monogrāfijas -

Mācību un metodiskā 
literatūra

1. Artis Teilāns. Sistēmu objektorientētā modelēšana. Rēzeknes Augstskola, 
Rēzekne 2008, 92 lpp, ISBN 978-9984-44-003-3. 

2. Artis Teilāns, Zane Valaine, Marks Viļķelis. Programminženierija. 
Testēšana un apskates. Metodiskie materiāli programminženierijas kursa apguvei. 
Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga 2008, 80 lpp, ISBN 978-9984-798-77-9. 

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

-

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences

1. Artis Teilans, Arnis Kleins, Ojars Krasts, Andrejs Romanovs, Yuri
Merkuryev, Pjotrs Dorogovs, DOMAIN SPECIFIC SIMULATION
LANGUAGE FOR IT RISK ASSESSMENT. 25th European Conference on
Modelling and Simulation, 7-10 June 2011, Krakow, Poland.

2. Artis Teilans, Andrejs Romanovs, Yuri Merkuryev, Arnis Kleins, Pjotrs
Dorogovs, Ojars Krasts. Functional modelling of IT risk assesment support
system. 16th International Scientific Conference "Economics and Management-
2011 (ICEM-2011)". 27-29 April 2011, Brno, Czech Republic.

3. Arnis Kleins, Artis Teilāns, Jurijs Merkurjevs, Ojārs Krasts, A metamodel 
based approach for UML notated domain specific modelling language. UKSIM-
AMSS 13th International Conference on Computer Modelling & Simulation.
Emmanuel College Cambridge, UK, 30. March-1.April, 2011.

4. Arnis Kleins, Yuri Merkuryev, Artis Teilans, Maxim Filonik. A meta-model
based approach to UML modelling and simulation. 7th international conference
on system science and simulation in engineering. Venice, Italy, November 21-23,
2008.
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5. Artis Teilans, Arnis Kleins, Uldis Sukovskis, Yuri Merkuryev, Ivars
Meirans. A meta-model based approach to UML modelling. Proceedings of
EUROSIM/UKSIM 10th International Conference on Computer Modelling &
Simulation. Emmanuel College Cambridge, UK, April 1-3, 2008.

6. Artis Teilans, Yuri Merkuryev, Andris Grinbergs. Simulation of UML
models using ARENA. 6th international conference on system science and
simulation in engineering. Venice, Italy, November 21-23, 2007.

7. Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. Mūsdienu programmēšanas tehnoloģiju 
piesaiste IT studiju programmu kursiem. Starptautiskās zinātniskās konferences 
„Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”. Rēzekne, 2006. 

Kopējais konferenču skaits 7

Eksperta darbība  No 2010. gada esmu oficiāli apstiprināts Latvijas Jūras administrācijas 
Zinātniskās padomes loceklis. 

 Papildus zinātniskajam darbam, kopš 1994. gada strādāju par projektu 
vadītāju un sistēmanalītiķi a/s Exigen Services Latvia. 

 31.05.2012.-31.05.2015. man ir piešķirtas LZP eksperta tiesības Informācijas 
tehnoloģiju nozarē un Datorzinātņu nozarē. 

 2011. gadā esmu veicis ekspertīzes RTU projektu konkursiem. 

-

Citas zinātniskā darba
aktivitātes

 Environment, Technology, Resources. Proceedings of the 7th International
Scientific and Practical Conference, Rezekne, Latvia, June 25-27, 2009.

Zinātnisko izdevumu redakcijas 
kolēģijas loceklis

 Proceedings of 7th International conference on system science and simulation
in engineering. Venice, Italy, November 21-23, 2008.

 Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas 
un problēmas” rakstu krājums. Rēzekne, RA izdevniecība, 2006. 

 2010.gadā. piedalījos RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta 
izstrādē, kura pasūtītājs bija LR Satversmes Aizsardzības birojs: IT risku 
novērtēšanas atbalsta sistēmas funkcionālā modelēšana. 

Dalība projektos  No 2011.g. aprīļa līdz šim brīdim strādāju ERAF līdzfinansētajā projektā 
Nr.2DP/2.1.1.1.0./10/APIA/VIAA/169 „Energosistēmu efektivitātes 
paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas 
hibrīdtehnoloģijas” pētnieka amatā. 

 No 2010.g. novembra līdz šim brīdim strādāju ERAF projektā 
Nr.2DP/2.1.1.0/10/AP/A/VIAA/123 „Atjaunojamo energoresursu apguves
iespēju analīze LR teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā”  
pētnieka amatā. 

-

Mākslinieciskā darbība 
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu,
festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana)

 2000.g.-2013.g. RTU Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padomes 
loceklis;

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

 1999.g.-2013.g. Imitācijas un modelēšanas biedrības Valdes loceklis. 

-

Neformālās izglītības un 
kursu vadība

 No 2011.g. Starptautiskās inženieru asociācijas IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) biedrs;

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

 No 1999.g. Imitācijas un modelēšanas biedrības,  Latvijas nacionālās 
organizācijas (latviski IMB, angliski LSS) valdes loceklis. LSS ietilpst kā 
biedrs  Eiropas Simulācijas biedrību asociācijā EUROSIM. 

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

 2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas kurss „Microsoft 
Solution Framework būtība, programmatūras izstrādes projektu vadīšana”; 
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Kursi  2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas kurss „Sadalīto 
programmu izstrādes pamati izmantojot Microsoft Visual Studio 2005”; 

 2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas kurss 
„Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005”; 

 2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas kurss „Pamati 
tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005”; 

 2008.g., Gētes institūts, Vācu valodas līmeņa A2.1 kursi; 

 2008.g., Gētes institūts, Vācu valodas līmeņa A1.2 kursi. 

-

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, 

veicamā darbība, periods)

Saņemtie apbalvojumi Barikāžu piemiņas zīme

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums

Valodu prasmes latviešu

Dzimtā valoda

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Krievu valoda C2 C2 C2 C2 C1
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Angļu valoda
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9

Pielikumi (kopijas)
3

Izglītības dokumenti 
6

Publikācijas 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Curriculum vitae

Personas dati Rasma Tretjakova
p.k. 030171-11422
Metālistu 6-44, Rēzeknē, rasma.deksne@ru.lv, 29423629

Izglītība 2007. – 2012. 

1996. - 1997.

1989. - 1994.

1989. - 1994.
1989. - 1994.
1989. - 1994.

Bioloģijas doktora grāds, ekoloģijas apakšnozarē; DU, 
Daugavpilī, Nr. 00066; 
Bioloģijas maģistra grāds, ekoloģijas apakšnozarē, DPU, 
Daugavpilī, Nr. 000378; 
Pedagoģijas  maģistra grāds, DPU, Daugavpilī, AIC lēmums Nr. 
142/13857;
Ķīmijas bakalaura grāds, DPU, Daugavpilī, Nr. 000106; 
Bioloģijas bakalaura grāds, DPU, Daugavpilī, Nr. 000112; 
Vidusskolas bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja 
kvalifikācija, bioloģijas un ķīmijas specialitātē, DPU, 
Daugavpilī, Nr.00056. 

Papildu
izglītība 

14.11.2013.
20.04.2010.-
21.04.2010.
18.05.2009.

11.02.2005.-
07.05.2005.

2004.-2005.

Kursi „Molekulārās ģenētikas metodes vides inženieriem”; 
Seminārs „Modernās molekulārās bioloģijas metodes - genoma 
sekvencēšana un fragmentu analīze”;  
Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” 
tēma „E-kursu vadības sistēmas Moodle”; 
Tālākizglītības programma ”Bioloģijas mācību satura apguves 
didaktiskie un metodiskie aspekti pamatskolā un vidusskolā, 
jaunāko metožu un tehnoloģiju izmantošana mācību stundā.”; 
Sertificēts starptautisko ekokomandu treneris, REC, Rīga. 

Nodarbošanās 2013. - pašlaik

2012. - pašlaik
2009. – 2011.

2007.- 2008.
2006. - pašlaik

2000. - 2012.
2000. - 2006.

1998. - 2006.

1995. - 1997. 1994.
- 1995.

Latvijas Zinātnes padomes  eksperts vides zinātnes nozares 
apakšnozarē "Vides ķīmija un ekotoksikoloģija". 
Rēzeknes Augstskolas docents; 
Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Ķīmija laboratorijas 
vadītāja; 
P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža, vieslektors;  
Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Lietišķās ekoloģijas 
un resursu zinātniskās laboratorijas vadītāja; 
Rēzeknes Augstskolas vieslektors;  
Rēzeknes Izglītības pārvalde, Rēzeknes pilsētas vides izglītības 
koordinators;
Rēzeknes Valsts ģimnāzija, Bioloģijas un veselības mācības 
skolotāja; 
Rēzeknes 1. vidusskola, Bioloģijas un ķīmijas skolotāja;  
Rēzeknes Skolēnu interešu centrs, Pulciņu vadītāja. 

Mācību 
metodiskā un 
pedagoģiskā 
darbība 

2006. – pašlaik

2000. – pašlaik

2006. – pašlaik

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē kursi: aizsargājamo 
dabas objektu ekoloģija, mikrobioloģija. 
Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātē kursi:
attīstības fizioloģija un skolas higiēna, attīstības fizioloģija un 
ģenētikas pamati, medicīnas zinātņu pamati un pirmā 
palīdzība, veselības kultūra. 
Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē 

kursi: vides zinātnes pamati un vides izglītība, vides 



aizsardzība. 
Visiem studiju kursiem izstrādātas programmas. 

Dalība 
projektos

Zinātnisko 
publikāciju 
skaits
Nozīmīgākās 
zinātniskās 
publikācijas 

2009. – 2013.

2009. – 2011.

2009. – 2011.

2008.

2007.

2006. - 2008.

2007. - 2009.

2002. - 2003.

1998.- 2000.

1998.- 1999.

Rēzeknes Augstskolas Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 
(VTPP) ERAF finansētais projekts „Vides tehnoloģiju pārneses: 
Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības” Nr. 
TPK/2.1.2.1.2/08/01/010, ekoloģijas un ekodizaina speciāliste; 
ESF projekts "Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 
īstenošanai", mērķstipendiāts;
Baltic Sea Region Programme 2007-2013. #010 „From theory
and plans to eco-efficient and sustainable practices to improve
the status of the Baltic Sea – WATERPRAXIS”, hidrobioloģijas 
speciālists; 
LR IZM finansētais projekts „Vides aizsardzības un vides 
tehnoloģiju attīstības dinamikas izpēte Latgales uzņēmumos”; 
LR IZM finansētais projekts „Gaisa vides enerģētiskā stāvokļa 
izvērtēšana un tā optimizācijas procesa izpēte”; 
LR finansētais Ekonomikas ministrijas projekts „Vides 
aizsardzības tehnoloģiju pārneses punkta izveide Rēzeknes 
Augstskolā”; 
IZM finansētais projekts „Ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana 
Daugavā (Zapadnaja Dvina) Latvijas un Baltkrievijas teritorijā”;  
REC projekts “Atkritumu šķirošana ilgtspējīgai attīstībai”, 
direktore;
Nīderlandes valdības finansētais projekts "Rēzekne - nākotnes 
pilsēta"; 
Latvijas - Zviedrijas projekts "Local Agenda 21".

21

R. Deksne, M. Bozko, J. Kuzmina, A. Linužs. 2013. Ecological
quality analysis of the Rezekne River after zooplankton. In:
Ansone V. (ed.). Environment. Technology. Resources.
Proceedings of the 9th International Scientific and Practical
Conference. Volume 1, pp. 17 – 22.  Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, RA izdevniecība.  
Deksne R. 2011. Influence of wastewater on zooplankton
community of the Daugava River after Daugavpils wastewater
treatment plant modernization. In: Ansone V. (ed.). Environment.
Technology. Resources. Proceedings of the 8th International
Scientific and Practical Conference. Volume I, pp. 152 – 159.
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, RA Izdevniecība. 
Deksne R. and Škute A. 2011. The influence of ecohydrological
factors on the cenosis of the Daugava River zooplankton. Acta
Zoologica Lituanica, 21 (2): 133 – 144, ISSN 1648-6919 DOI:
10.2478/v10043-011-0013-3,
http://www.ekoi.lt/uploads/docs/2011-2-6%20Deksne.pdf
Deksne R. 2011. Influence of waste water on zooplankton
communities in the Daugava River upstream and downstream of
Daugavpils over the last 50 years. Knowledge and Management
of Aquatic Ecosystems, 402 (07): 1 - 17. DOI:
10.1051/kmae/2011050, http://www.kmae-



Dalība 
ERASMUS
programmā 

17.11. - 20.11.2014.
18.05.- 24.05.2014.
25.02. - 27.02.2014.
05.05. - 11.05.2013.
13.09.- 19.09.2013.
02.05.- 04.05.2013.

10. 11.2011.
06.09. - 12.09.2009.

journal.org/articles/kmae/pdf/2011/03/kmae100070.pdf
Deksne R., Škute A. and Meinerte A. 2011. Seasonal changes in
zooplankton community of the Daugava River. Acta Biologica
Universitatis Daugavpiliensis, 11 (1): 61-75, ISSN 1407 – 8953,
http://www.biology.lv/lv/files/Zinatne/Acta-Biologica-
Universitatis-Daugavpilensis/Acta_11_1/10_R_Deksne.pdf
Deksne R., Škute A. and Gruberts D. 2011. Effects of climate
change on zooplankton community structure of the middle
stretch of the Daugava River over the last 50 years.
Ecohydrology & Hydrobiology, 11 (1-2): 79-96, ISSN 1642-
3593 (printed version), ISSN 2080-3397 (online version), DOI:
10.2478/v10104-011-0033-4,
http://www.ecohydro.pl/files/archieves/2011_1-2/2011_1-
2_ContentsAbstracts.pdf
Deksne R., Škute A. and Paidere J. 2010. Changes in structure
of zooplankton communities in the Middle Daugava (Western
Dvina) over the last five decades. Acta Zoologica Lituanica, 20
(3): 190 – 208, ISSN 1648-6919, DOI: 10.2478/v10043-010-
0023-6, http://www.ekoi.lt/uploads/docs/2010-3-3-
Deksne%20et%20Al.pdf

Jade University, Wilhelmshaven, Vācija; 
TTK University of Applied Sciences, Tallina, Igaunija;
Utena University of Applied Sciences, Utena, Lietuva;
Pamukkale University, Denizli, Turkey;
Klaipeda  University, Klaipēda, Lietuva; 
Utena University of Applied Sciences, Faculty of Business and
Technologies, Utena, Lietuva;
Utena College, Utena, Lietuva;
Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven augstskola,
Wihelmshaven, Vācija.

Apbalvojumi 2014.

2014.

2013.

2005.

2005.

2004.

2004.

2002.

3. vieta konkursā „Vides zinātnes balva” nominācijā Vides zinātnieks, 
Augstskolas pedagogs, LR VARAM.
Pateicība par skolēnu sagatavošanu Zinātniski pētniecisko darbu 
konkursam, LU.
Pateicība par skolēnu sagatavošanu A. Valtnera konkursam  „Pazīsti 
savu organismu”, DU.
Pateicība par skolēnu zinātnisko darbu konsultēšanu un vadīšanu 
konkursam bioloģijā, DU. 
Atzinības raksts par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Valsts 27. 
bioloģijas olimpiādei, LR IZM. 
Pateicība par ieguldījumu VI spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” 
organizēšanā, IZM VJIC. 
Pateicība par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, Rīgas 
domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments. 
Atzinības raksts par radošu, profesionālu darbu izglītības sistēmā, 
Rēzeknes pilsētas dome. 

Valodu
prasmes

 Latviešu, krievu, angļu  

Rēzekne, 2014. gada 24. novembris. /R. Tretjakova/
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Zorins Aleksejs

Dzīvesvietas adrese Ošu muiža, Turčāni, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.

Tālrunis, mobilais tālrunis 26527305

e-pasts alex@ru.lv

Dzimšanas datums 23.06.1976.

Izglītība

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

2005.gadā izpildīta RTU doktorantūras studiju teorētiskā daļa. 
2001.gadā absolvēta Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte un iegūts inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā.  
1998.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte un iegūts ekonomikas 
bakalaura grāds, kā arī ekonomista kvalifikācija pakalpojumu uzņēmējdarbības vadībā. 

Zinātniskie grādi

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

2001.gads - Mg.sc.ing. (inženierzinātņu maģistrs informāciju tehnoloģijās), Rīgas Tehniskā 
universitāte 
1998.gads – B.oec. (ekonomikas bakalaura grāds), Rēzeknes Augstskola 

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums

2001.gada septembris – līdz šodienai lektors, Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte,
Datorzinātņu un matemātikas katedra 

Studiju kursu vadība

Doktora studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Piegādes ķēžu un loģistikas pamati – 2 KP 

Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

Datori un programmēšana – 5 KP
Datorgrafika – 3 KP
Ievads aplikāciju programmēšanā – 3 KP 
E-komercijas aktualitātes – 1 KP 
Informātika – 3 KP u.c. 

Vieslekcijas

Laika periods, iestādes nosaukums, 
valsts, kursa nosaukums, stundu

skaits, programmas finansētājs 

11.-16.05.2009., School of Economy and Computer Sciences, Polija, Introduction to SQL
Server, 10 stundas, ERASMUS
1.-7.11.2009., Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugāle, Creating simple 
Windows Application, 10 stundas, ERASMUS
21.- 26.03.2010., University of Nantes / Saint Nazaire Technical Institute, Francija,
Introduction to programming with C#, 10 stundas, ERASMUS
25.-31.05.2012., Pedagogical University in Warsaw, Polija, Creating website with Content
Management System PrestaShop, 10 strundas, ERASMUS
27.-29.03.2013., Utena University of Applied Sciences, Lietuva, Introduction to CMS, 5
stundas, ERASMUS
9.-10.06.2014., SMK University of Applied Social Sciences, Lietuva, Ethical and cultural
issues of e-environment, 16 stundas, Erasmus IP
3.-16.08.2014., The Institute of Technology and Business in Česke Budejovice, Čehija, 
Waste aspects in sustainable building design. Life cycle cost analysis of sustainable
buildings, 10 stundas, Erasmus IP
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Dalība pārbaudījumu 
komisijās

Gads, tituls (komisijas
priekšsēdētājs/loceklis),

programmas līmenis (bakalaura,
maģistra progr.), studiju

programmas nosaukums, iestāde 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Doktori
(doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads) 

Doktora disertāciju vadīšana
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads) 

Maģistri (kopējais skaits) 4

Bakalauri (kopējais skaits) 18

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

1995.-2001. SIA “Klusums – K” priekšnieka vietnieks

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Virziena nosaukums Intelektuālās datu apstrādes metodes

Zinātniskās publikācijas 
starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 
izdevumos

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (A&HCI,

SSCI vai nozaru vadošajās 
datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH),
līdzautori 

Kopējais publikāciju skaits – 11. Nozīmīgākās publikācijas:
1. Zorins A. (2003). Stock price prediction: Kohonen versus backpropagation. Proceedings
of the International Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”, Vilnius,
Lithuania.
2. Zorins A. (2004). Stock Price Prediction Using Rule Induction. 10th International
Conference on Soft Computing “MENDEL 2004”, Brno, Czech Republic.
3. Zorins A. (2005). Neural Networks and Stock Index Prediction. 1st Polish and
International PD Forum - Conference on Computer Science FCCS’2005“, Lodz-
Bronislawow, Poland.
4. Zorins A. (2006). Forecasting with Neural Networks: Exact and Interval Value
Prediction.Simulation and Optimization of Business and Industry, SOBI 2006, Tallinn,
Estonia.
5. Zorins A. (2009). Retail turnover prediction using modular artificial neural networks.
Environment. Technology. Resources, Rezekne, Latvia (SCOPUS).

Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos

Kopējais publikāciju skaits
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Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (Web of

Knowledge, EBSCO, Index
Copernicus) vai atrodas ASV

Kongresa bibliotēkas katalogos),
līdzautori 

Citas publikācijas

Kopējais publikāciju skaits

Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

Monogrāfijas

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 
nosaukums, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Mācību un metodiskā 
literatūra

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

Zorins A. Datori un programmēšana I (mācību līdzeklis). Rēzekne: RA izdevniecība, 2008.
Zorins A. DBVS Oracle pamati (mācību līdzeklis). Rēzekne: RA izdevniecība, 2004. 

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

Gads, materiāla nosaukums, 
izdevējs 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences

Kopējais konferenču skaits 11

Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

Zorins A. (2009). Retail turnover prediction using modular artificial neural networks.
Environment. Technology. Resources, Rezekne, Latvia.

Patenti, licences,
dizainparaugi,

datorprogrammas, u.c.

Nosaukums, izdevējs, numurs, 
datums

Eksperta darbība

Datums, komisijas/ padomes/ darba
grupas nosaukums



Lapa4/5- Curriculum Vitae
Zorins Aleksejs

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes

Nosaukums (konferences
orgkomiteja, tml.), tituls

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads

Dalība projektos

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektā, 
finansējuma avots 

2006.-2007. - Eksperts „Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātņu 
studiju programmu veidošanā” 
2007.-2008. - Eksperts ESF projects  „Studiju programmas „Inženieris programmētājs” 
modernizācija” 
2009.-2011. – projekta menedžeris JELARE – Joint European-Latin American Universities
Renewable Energy” Eiropas Komisijas programmas ALFA III ietvaros

Mākslinieciskā darbība 
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu,
festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana)

Nosaukums, norises vieta, datums

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

Nosaukums
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 
padome, Promocijas padome, u.c.),

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 
loceklis,u.c.), periods

Neformālās izglītības un 
kursu vadība

Kursa nosaukums, iestādes 
nosaukums, stundas

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās

Laika periods (no...līdz..., norādot
mēnesi un gadu), nosaukums,

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 
biedrs, u.t.t.)

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

2124: Programmēšana ar C# valodu
2541: Datu piekļuves pamatpaņēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005 
2542: Padziļinātais kurss datu piekļuves paņēmienos ar Microsoft Visual Studio 2005 
2543: Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005 
2544: Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005 
2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot Microsoft Visual Studio 2005 
2779: Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database
2840: Lietotņu drošība 
4994: Introduction to Programming Microsoft .NET Framework Applications with Microsoft
Visual Studio
SAP tehnoloģiju pamati 
SAP ABAP programmēšanas valoda 
Eiropas datorprasmes sertifikāts ECDL (7 moduļi)



Lapa5/5- Curriculum Vitae
Zorins Aleksejs

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Saņemtie apbalvojumi

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums

Valodu prasmes

Dzimtā valoda Krievu

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Latviešu C1 C2 C1 C1 C1

Angļu C1 C1 B2 B2 C1

Vācu A2 B1 A1 A1 A1

Spāņu A1 A2 A1 A1 A1
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis
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Ērikas Žubules 
Curriculum Vitae

Personas dati

Uzvārds / Vārds Žubule Ērika 

Dzīvesvietas adrese „Mārsili”, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26430306

e-pasts erika@ru.lv

Dzimšanas datums 09.12.1961

Izglītība

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 
nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds

1980.09.-1984.06.: Latvijas Valsts Universitāte, Finanšu un tirdzniecības 
fakultāte, ekonomists 

Zinātniskie grādi

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 
grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 
iestādes nosaukums 

1996.g., ekonomikas maģistrs, Mg.oec., ekonomika, finanses un kredīts, 
Latvijas Universitāte 
2012.g.g., ekonomikas zinātņu doktors, Dr.oec., ekonomika, finanses un 
kredīts, Latvijas Universitāte

Darba pieredze
akadēmiskajos amatos 

Laika periods
(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums

No 03.09.2012. docente, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības 
fakultāte 
2009. – 2012., lektore, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības 
fakultāte 

  2001. - 2009., docente, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte 
 1997. - 2001.g., lektore, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte 
 1993.-1997.g., lektore, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte  

Studiju kursu vadība

Maģistra studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

„Vadības zinātne”: „Starptautiskā ekonomika”, 4 KP 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju maģistra programma 
„Finanšu vadība”: „Finanšu teorijas un politika”, 3 KP 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju maģistra programma 
„Finanšu vadība”: „Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija”, 3 KP 
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Bakalaura studiju programma
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums,
apjoms kredītpunktos)

„Uzņēmējdarbība”, „Ekonomika”, „Finanses”: „Publiskās finanses”,4 KP 

„Ekonomika”, „Finanses”: „Naudas teorija”, 2 KP

 „Finanses”: “Valsts un pašvaldību budžeti”, 2 KP 

Vieslekcijas

Laika periods, iestādes nosaukums, 
valsts, kursa nosaukums, stundu

skaits, programmas finansētājs 

29.05. - 02.06.2006. Graduate School of Business Economics, Warszaw,
Poland„Cooperation between Universities and Industries”, 8 st., Socrates
Erasmus

05.11.- 07.11.2008., Tallin University of Tehnology, Estonia, „Management
problems of Government Expenditure”, 5 st., Socrates Erasmus

30.03.- 04.04.2009. Utenas Kolegija, Lietuva, „Management`s Problems of
Government Expenditure”, 10 st., Socrates Erasmus

18.09.-24.09.2011., Kauno Kolegija, Lietuva, „Activities of Fiscal
Consolidation in Latvia and Europen Union”, 10 st., Socrates Erasmus

27.-28.02.2012., Utenas Kolegija, Lietuva, „Activities of Fiscal Consolidation
in Latvia and European Union”, 5 st., Socrates Erasmus

9.- 13.06.2012., University of Promotion in Warsaw, Poland, „Baltic Region`s
Economic Development and Problems in the Context of World Economy”,
10st., Socrates Erasmus

14.-16.11.2012., University of Applied Sciences, Viļņa, Lietuva, „Baltic
region`s Economic Development and problems in the Context of World
Economy” , 5 st., Socrates Erasmus

14.-20.07.2013., University of Applied Social Sciences, Klaipēda, Lietuva, 
10st., Socrates Erasmus

Dalība pārbaudījumu 
komisijās

Gads, tituls (komisijas
priekšsēdētājs/loceklis),

programmas līmenis (bakalaura,
maģistra progr.), studiju

programmas nosaukums, iestāde 

1996.-2007.g., komisijas loceklis, bakalaurs, „Ekonomika”, Rēzeknes 
Augstskola
2007.g. – komisijas loceklis, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma „Finanses”, Rēzeknes Augstskola 
2013.g., komisijas loceklis, „Ekonomika”, Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana

Maģistri (kopējais skaits) 14

Bakalauri (kopējais skaits) 170, t.sk., ārzemju students Roberts Oganeani, “Evaluation of monetary policy 
of Latvia and Georgia”

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestādes, 
struktūrvienības nosaukums 

 1993.-2002.g., vadītāja, Valsts kases Rēzeknes Norēķinu centrs 
 1992.-1993.g., vadītāja, Rēzeknes Tirdzniecības pārvaldes Tirdzniecības daļa 
 1984.-1992.g. ekonomiste, plānu daļas vadītājas vietniece, Rēzeknes 
Tirdzniecības pārvaldes Plānošanas daļa
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Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i)

Virziena nosaukums Latgales reģiona sociāli ekonomiskā attīstība 
Valsts finanses: veidošanās un attīstības nosacījumi 
Ekonomikas attīstība globalizācijas apstākļos 

Zinātniskās publikācijas 
citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 
datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos

Kopējais publikāciju skaits 8

Informācija par publikācijām 
pēdējo 6 gadu laikā

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), datu bāze (Web of

Knowledge, EBSCO, Index
Copernicus) vai atrodas ASV

Kongresa bibliotēkas katalogos),
līdzautori 

Zubule E. Evaluation Options of Operational Efficiency of Public Sector.
Proceedings of International Conference “Management Horizons in Changing
Economic Environment: visions and challenges”, Vytautas Magnus University,
Kauna, 2013, datu bāze: EBSCO 

Žubule Ē., Grabusts P. Niskanena klasiskā biroja darbības modeļa pielietojuma 
potenciālās iespējas. Sociālo zinātņu žurnāls „Latgales tautsaimniecības 
pētījumi”, Rēzekne, 2012, Nr.1(4) (ISSN 1691-5828), 399.-410.lpp.
www.indexcopernicus.com

Zubule E. Methodology of State Budget Process Analysis. International
Conference “Management Horizons in Changing Economic Environment:
visions and challenges”, Proceedings, Kauna, 2011, www.ebsco.com

Žubule Ē. Makroekonomisko prognožu loma valsts budžeta plānošanā. Sociālo 
zinātņu žurnāls „Latgales tautsaimniecības pētījumi”, Rēzekne, 2010, Nr.1(2) 
(ISSN 1691-5828), 380.-391.lpp., www.indexcopernicus.com

Kavale L., Zubule E. The Importance of the Efficiency Indicators in the
Formation of Government Expensses. Global Conference on Business and
Finance Proceedings, Hawaii, USA, Volume 5, No.1 (2010), The Institute for
Business and Finance Research (ISSN 1931-0285 CD)

Zubule E. Evaluation of Government Expenditure Planning Methods in Latvia.
Journal of International Scientific Publication: Economy and Business,
Bulgaria, 2009, Volume 3,No.1 (ISSN 1313-2555), p.1016-1023, www.
sciencebg.net

Zubule E. Financial Ensuring of Municipal Activities in Latvia: Proceedings of
the international conference, Kaunas University of Technology, Panevežys
Institute, Lithuania, 2007, p. 307-313, www.ebsco.com

Zubule E. Budget Deficit Problems in Latvia: Proceedings of the international
conference, Kaunas University of Technology, Panevežys Institute, Lithuania,
2006, p. 238-242, www.ebsco.com
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Citas publikācijas
Kopējais publikāciju skaits 

Informācija par publikācijām 
pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, 
izdevuma kods), līdzautori

8
Zubule E. Management of State Finance in Budget Process. Proceedings of the
International Scientific Conference “Management Horizons Changing
Economic Environment: Visions and Challenges, 2009, Vytautas Magnus
University, 1091-1102 p.

Žubule Ē. Budžeta procesa attīstības iespējas Latvijā izdevumu plānošanas 
efektivitātes paaugstināšanas kontekstā: Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli, Rēzeknes Augstskola, Latvija, 2008, 497.-507.lpp. 

Zubule E. Management`s Problems of Government Expenditure: Proceedings
of the Conference, Tallin University of Technology, Department of
Accounting, 2008, p.216.-223.

Žubule Ē. Budžeta process Latvijā: M. Kopernika Universitātes rakstu krājums, 
Torun, Polija, 2008, 561.-573.lpp.

Žubule Ē. Budžeta procesa problēmas Latvijā: Rēzeknes Augstskolas 
starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, Rēzekne, 2006, 249.-
254.lpp.

Žubule Ē. Pašvaldību finanšu resursu stabilizācijas iespējas Latvijā: LU
zinātnisko rakstu krājums, 702.sējums, Rīga, 2006, 591.-602.lpp. 

Žubule Ē. Budžeta procesa teorētiskie un tiesiskie aspekti. LU zinātnisko rakstu 
krājums, 696.sējums, Rīga, 2006, 281.-294.lpp 

Žubule Ē. ES struktūrfondu izmantošana Latvijā: M. Kopernika Universitātes 
starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, Polija, 2006, 165.-
172.lpp.

,

Mācību un metodiskā 
literatūra

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 
nosaukums, avots, izdošanas vieta,

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 
kods), līdzautori 

 Lekciju konspekts, „ Budžeta process Latvijā”, RA Izdevniecība, 2003, 25 lpp. 
ISBN 9984-585-43-3

 Lekciju konspekts, „Pašvaldības un to finanses Latvijā”, RA Izdevniecība, 
2003, 35 lpp. ISBN 9984-585-55-7

Citu mācību metodiskie 
materiāli (t.sk. audio, video,

MOODLE materiāli)

Gads, materiāla nosaukums, 
izdevējs 

2012.g., studiju kurss „Eiropas ekonomiskā un monetārā savienība” (kods
6011) – lekciju materiāli MOODLE vidē 
2012.g., studiju kurss „Starptautiskā ekonomika” (kods 6001) – lekciju 
materiāli MOODLE vidē 
2012.g., studiju kurss „Naudas teorija” (kods 2066) – lekciju materiāli  
MOODLE vidē 
2013.g., studiju kurss „Publiskās finanses” (kods 1028) – lekciju materiāli 
MOODLE vidē 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība

Konferences



5

Kopējais konferenču skaits 
Informācija par konferencēm 
pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums

17

Zubule E. Possibilities for Stabilisation of Municipal Finance in Latvia:
Starptautiskā konference „Accounting, Audit and Taxes: Development and 
Trends of Theory and Practice”. LU. Rīga. Latvija. 2006.gada 10.februāris 

 Žubule Ē. Budžeta procesa problēmas Latvijā. Starptautiskā konference 
„Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”. Rēzeknes Augstskola. 
Rēzekne. Latvija. 2006.gada 24.marts 

Zubule E. Budget Deficit Problems in Latvia. International Conference
„Changes in Social and Business Environment”. Kaunas University of
Technology. Panevežys Institute. Lithuania, November 17-18, 2006



6

Zubule E. Financial Ensuring of Municipal Activities in Latvia. International
Conference „Changes in Social and Business Environment”. Kaunas
University of Technology. Panevežys Institute. Lithuania, November 8-9, 2007

Zubule E. Management`s Problems of Government Expenditure. International
Conference „Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing”. Tallin
University of Tehnology. Tallin. November 6-7, 2008

Žubule Ē. Budžeta procesa attīstības iespējas Latvijā izdevumu plānošanas 
efektivitātes paaugstināšanas kontekstā. Starptautiskā konference 
„Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzeknes Augstskola. 
Rēzekne. Latvija. 2008.gada 17.aprīlis 

Zubule E. Possibilities of Evaluating Efficiency of Government Expenses”.
International scientific-practical conference „Aspects of Sustainable
Development: Theory and Practice”, Utenos Kolegija, Utena, Lietuva,
28.04.2009.

Zubule E. Management of State Finance in Budget Process. International
Conference „Management Horizonts in Changing Economic Environment:
Visions and Challenges”. Vytautas Magnus University. Kaunas. Lietuva.
2009.gada 24.- 26. septembris

Kavale L., Zubule E. The Importance of the Efficiency Indicators in the
Formation of Government Expensses. International Conference „Global
Conference on Business and Finance”. The Institute for Business and Finance
Research. Kailua-Kona. USA. January 3- 6, 2010

Žubule Ē. Budžeta procesa pilnveidošana. Latvijas Universitātes 
68.konference. Sekcija Finanses un kredīts. Rīga. Latvija. 2010.gada 
10.februāris 

Žubule Ē. Makroekonomisko prognožu loma valsts budžeta plānošanā.
Starptautiskā konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas”. Rēzeknes 
Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2010.gada 15.aprīlis 

Zubule E. Methodology of State Budget Process Analysis. International
Conference “Management Horizons in Changing Economic Environment:
visions and challenges”, Kauna, September 21-23, 2011

Žubule Ē., Grabusts P. Niskanena klasiskā biroja darbības modeļa 
pielietojuma potenciālās iespējas. Starptautiski zinātniskā praktiskā conference 
“Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 
Rēzekne, 2012.gada 19.aprīlis 

Žubule Ē., Evaluation Options of Operational Efficiency of Public Sector.
International Conference “Management Horizons in Changing Economic
Environment: visions and challenges”, Kauna, Vytautas Magnus University
2013.g. 26.-28.septembris

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes

Nosaukums (konferences
orgkomiteja, tml.), tituls

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un 
docētāju  14. zinātniski praktiskā konference, konferences orgkomitejas 
loceklis, 2012.gada 29.maijs

Rēzeknes Augstskolas Sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības 
pētījumi”, Nr.1(5), redakcijas kolēģijas loceklis, 2013.gads
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Dalība projektos
Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta
nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots

1996.g., Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izveides projekts, pētnieks, 
Rēzeknes pilsētas Dome 
2004.-2007., “REPRO-Real life Business projects in multicultural student
centred learning”, pētnieks, ES LEONARDO da VINCI programma 
2006.-2007., “IMKA – Inovatīvas metodes konkurētspējīgas augstākās 
izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā”, pētnieks, ESF  
2007., „Latgales finanšu problēmas”, pētnieks 
2008., „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju izpēte”, pētnieks, 
Latvijas IZM

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās

Nosaukums
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.),
tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods

Rēzeknes Augstskolas Šķīrējtiesas locekle, kopš 2013g. 
Rēzeknes Augstskolas Senāta locekle, 2012.-2013.g. 
Rēzeknes Augstskolas Satversmes locekle, kopš 2008.g.

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 
skaits, gads)

 „Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā”, Rēzeknes Augstskola, 10 st., 2013. 

„English for Specific Purposes – ESP”, Rēzeknes Augstskola, 48 st., 2012.

„Augstskolu didaktika”, „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei”, Rēzeknes 
Augstskola, 10 k/st., 2012.

„English for Specific Purposes – ESP”, Rēzeknes Augstskola, 48 st., 2012. 
„Augstskolu didaktika”, „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei”, Rēzeknes 
Augstskola, 10 k/st., 2012.

 „Augstskolu didaktika”, „Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas studiju 
procesā”, Rēzeknes Augstskola, 10 k/st., 2008. 

 “Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar studijām”, Rēzeknes 
Augstskola, 10 k/st., 2007.

 „Angļu valoda (ar pamatzināšanām)”, Rēzeknes Augstskola, 40 st., 2006. 

„Augstskolu didaktika”; “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide; 
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā; Izglītības darba vadība”, Latvijas
Universitātes Pedagoģijas fakultāte, 4 KP, 2003.- 2004. 

„ General English”, Public Service Language Centre, 50 l., 2004.

 „Rēzeknes Biznesa centra izveidošana”, „Konsultēšanas iemaņas. Starpkultūru
saiknes un pārmaiņu menedžments, Rīgas Menedžeru skola, 32 k/st., 2003. 
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„Women Together – Partnership for Democracy”, „Media Training –
Strengthening Civic Society – campaigning”, European Women`s Foundation,
2003.

„Augstskolu didaktika”, „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, Daugavpils 
Universitāte, 36 k/st., 2003. 

 „Augstskolu didaktika”, „Mācību procesa psiholoģija un pedagoģija, 
inovācijas”, Rēzeknes Augstskola, 32 k/st., 2002. 

  „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā”; „Pedagoga 
izglītība un to raksturojošā kvalifikācija”, Rēzeknes Augstskola, 10 k/st., 2002.

Stažēšanās
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods)
 Piedalīšanās profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā Hamenlinnas lietišķo 
zinātņu augstskolā (Hamenlinna University of Applied Sciences), Somija,
2006.g.janvāris 

 Piedalīšanās docētāju apmācībās „Problem based learning”, „Teaching large
groups”, „Assesment”, Oxford Brookes University, Lielbritānija, 2006.g. 
decembris

Saņemtie apbalvojumi

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 
numurs, datums

Atzinības raksts par studentes Maritas Tukišas zinātniskā darba „Pašvaldību 
reformas attīstība Latvijā” , kas uzvarējis konkursā, vadīšanu. LR 
Ekonomikas ministrija. Nr.1202-281. 1998.gada 30.septembrī 

  Atzinības raksts par ieguldījumu studiju programmas „Uzņēmējdarbība”   
licencēšanas materiālu sagatavošanā, Rēzeknes Augstskola, 2003.g. 

   Atzinības raksts par aktīvu zinātnisko darbību Ekonomikas fakultātē, 
Rēzeknes Augstskola, 2007.g. 

Atzinības raksts par ilggadēju personīgo ieguldījumu Ekonomikas un vadības 
fakultātē, Rēzeknes Augstskola, 2011.g. 

Valodu prasmes

Dzimtā valoda Latviešu

Citu valodu pašnovērtējums 

Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda B2 Vidējais B2 Vidējais B2 Vidējais B2 Vidējais B2 Vidējais 

Krievu valoda C2 Augstākais C2 Augstākais C2 Augstākais C2 Augstākais C2 Augstākais 

(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis



PIELIKUMS 2

Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā 

diploma pielikuma paraugs (aizpildīts)  

























PIELIKUMS 3

Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju 

programmu likvidē, pieteicējs nodrošinās attiecīgās 

studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā 

augstskolā vai koledžā (finansiālais pamatojums vai 

līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu).  







PIELIKUMS 4

Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli  



NOTEIKUMI  PAR  STUDĒJOŠO  APTAUJU  ORGANIZĒŠANU

 Sākot ar 2010.gada janvāri studējošo aptaujas organizēt pēc šāda principa: 

1. Aptaujas tiek numurētas: 

 Aptaujas anketa Nr.1 – par studiju procesa organizēšanu katrā studiju 

programmā, katrā studiju kursā katra semestra beigās ( rudens 

semestrī līdz 31.janvārim, pavasara semestrī līdz 30.jūnijam); 

 Aptaujas anketa Nr.2 – par studiju programmas apguvi pēdējā 

semestra beigās; 

 Aptaujas anketa Nr.3 – pēc studiju kursa apguves katra studiju kursa 

docētājs pēc saviem ieskatiem (izvēlas jautājumus informācijas 

iegūšanai);  

 Aptaujas anketa Nr.4 – par studiju programmas realizāciju, ja ir 

radusies nepieciešamība papildus informācijas iegūšanai; 

 Aptaujas anketa Nr.5 – par studiju kvalitātes jautājumiem 

ekspresaptaujas organizē Studiju daļa. 

2. Aptauju (1. un 2. anketa) iegūtos rezultātus apkopo mēneša laikā un iesniedz 

Studiju daļā. Par aptauju organizēšanu ir atbildīgi fakultāšu dekāni. 

3. Aptauju (3.anketa) rezultātus docētājs apkopo mēneša laikā. Līdz nākošajai 

studiju programmas akreditācijai tie glabājas katedrā, kura organizē 

attiecīgās studiju programmas realizāciju.  

4. Aptauju (4.anketa) rezultātus apkopo attiecīgajā fakultātē.  

5. Aptauju (5.anketa) rezultātus apkopo Studiju daļa. 



Sagatavoja Studiju daļas vadītāja                                                       A.Kazinika 

RĒZEKNES  AUGSTSKOLAS  STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr. 1

Cienījamais student! 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par studiju procesa 

organizēšanu,  tā kvalitāti un ar to  saistītiem jautājumiem. 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas katra studiju kursa un docētāja 

novērtējuma statistisko datu veidošanai, analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju procesa 

kvalitātes uzlabošanai. 

 Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti.  

Studiju gads :___________________________________________________

Semestris:______________________________________________________

Fakultāte:______________________________________________________ 

Studiju programma:______________________________________________

Kurss:__________________________________________________________

Studiju forma:____________________________________________________

Programmas direktors:____________________________________________

1. Novērtējiet šī semestra laikā apgūtos studiju kursus un pasniegšanas līmeni.  

Katrs studiju kurss tiek vērtēts:

 5   -   ļoti svarīgs 

4  -  svarīgs 

3  -  vidēji svarīgs 

2  -  mazsvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 



Katra studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts:

5  -  ļoti augsts 

4 - augsts

3  -  vidējs 

2 - zems

1 -  ļoti zems 

Nr.
p.k.

Studiju kursa
nosaukums

Studiju kursa
svarīgums 

Studiju kursa
pasniegšanas
līmenis 

2. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 Pilnīgi apmierina 

 Apmierina

 Daļēji apmierina 

 Neapmierina

 Pilnīgi neapmierina, nevēlos studēt šajā studiju programmā 

3. Kā jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 Labi sastādīts nodarbību grafiks 

 Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks 

 Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana 

 Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais darbs 

 Savs komentārs____________________________________________ 

4. Cik stundu nedēļā Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

 __________________________________

5. Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs____________________________________________ 



6. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa 

nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 

līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē 

 To papildus neizmantoju

 Neesmu par to informēts 

 Savs komentārs____________________________________________ 

7. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs____________________________________________ 

8. Vai ir iespējams apgūt studiju kursus/to daļas  elektroniski? 

 Jā (nosaukt studiju kursus, vai docētāju uzvārdus) 

_________________________________________________________

 Nē 

9. Kā Jūs vērtējat informācijas  iegūšanu par studiju procesu fakultātē? 

 Ir pietiekams

 Nav pietiekams

 Savs komentārs ____________________________________________ 

Paldies par sniegto informāciju!



RĒZEKNES  AUGSTSKOLAS  STUDENTU  APTAUJAS 

A N K E T A Nr.2

Cienījamais student! 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par izvēlētās studiju 

programmas kvalitāti un ar to saistītiem jautājumiem! 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas studiju programmas novērtējuma 

analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju 

programmas kvalitātes uzlabošanai. 

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti. 

Studiju gads ___________________________________________________________

Fakultāte _____________________________________________________________ 

Studiju programma _____________________________________________________

Programmas direktors __________________________________________________

Skaidrojums: Aizpildot tabulu, Jums pieņemamo variantu atzīmējiet ar  - X

Nr.

p.k

Jautājums Pilnībā 

apmieri-

na

Apmie-

rina

Neap-

mierina

Plnīgi 

Neap-

mierina

Nevaru

pateikt

1. Studiju kursu piedāvājums studiju 

programmā 

2. Studiju programmā noteiktais 

obligātās  daļas kursu saturs 

3. Izvēles iespējas starp  izvēles daļas 

kursiem

4. Izvēles iespējas starp brīvās izvēles 

daļas kursiem 



Nr.

p.k

Jautājums Pilnībā 

apmieri-

na

Apmie-

rina

Neap-

mierina

Plnīgi 

Neap-

mierina

Nevaru

pateikt

5. Piedāvātās iespējas attīstīt 

pētnieciskās/profesionālās prasmes 

un iemaņas 

6. Iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

Informāciju tehnoloģijas 

7. Iegūtās prasmes strādāt ar 

informāciju (izvērtē, analizēt to) 

8. Iegūtās prasmes izklāstīt informāciju 

diskutēt un pamatot viedokli 

9. Iespējas apgūt attiecīgajā nozarē 

apgūt terminoloģiju svešvalodā 

10. Iespējas studiju kursus apgūt 

elektroniski

11. Fakultātes personāla attieksme pret 

studentiem

12. Sadarbība ar studiju kursu 

docētājiem 

13. RA piedāvātās iespējas izmantot 

informāciju tehnoloģijas 

14. Nodrošinājums ar mācību un 

zinātniski pētniecisko literatūru 

15. Materiāli-tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi u.c.) 

17. Vai Jūs plānojat pēc šīs studiju 

programmas apguves strādāt 

atbilstoši iegūtajai izglītībai? 

Paldies par sniegto informāciju! 



Anketu apkopojums Kopā: 13

Vai Jūs apmierina studiju programma, 
kuru esat izvēlējies?

Pilnīgi 
apmierina

Apmierina Daļēji 
apmierina

Nepamierina Pilnīgi 
neapmierina, 

nevēlos 
studēt šajā 

studiju 
programmā

4 7 2 0 0
31 54 15 0 0

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 
plānošanu šajā studiju programmā?

Labi 
sastādīts 

nodarbību 
grafiks

neapmierina 
sastādītais 
nodarbību 

grafiks

plānveidīga 
patstāvīga 

darba 
organizēšana

nesabalansēts, 
apjomīgs 

patstāvīgais 
darbs

4 6 3 0
31 46 23 0

Cik stundu nedēļā Jūs veltāt 
patstāvīgam darbam?  vidēji 9,23 h

Jā Nē
Vai pietiekams izvēles kursu piedāvājums?

9 4

Jā Nē
To papildus 
nezimantoju

Neesmu par 
to informēts cits

Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir 
pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību 
metodiskajiem līdzekļiem? 11 1 1 0 0

85 8 8 0 0

Jā Nē
Vai Jūs studiju procesā izmantojat 
elektroniskos resursus? 12 1

92 8

Jā Nē
Vai iespējams apgūt studiju kursus/ 
to daļas elektroniski? 12 1

92 8

Ir pietiekams Nav pietiekams

Kā jūs vērtējat informācijas iegūšanu 
par studiju procesu fakultātē? 11 2

85 15

1.kurss.2. semestris Programmēšanas inženieris 2013./2014. m.g.



Pilnīgi 
apmierina 

31% 

Apmierina 
54% 

Daļēji apmierina 
15% 

Nepamierina 
0% 

Pilnīgi 
neapmierina, 

nevēlos studēt 
šajā studiju 
programmā 

0% 

Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

Labi sastādīts 
nodarbību 

grafiks 
31% 

neapmierina 
sastādītais 
nodarbību 

grafiks 
46% 

plānveidīga 
patstāvīga darba 

organizēšana 
23% 

nesabalansēts, 
apjomīgs 

patstāvīgais 
darbs 

0% 

Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

Jā 
69% 

Nē 
31% 

Vai pietiekams izvēles kursu 
piedāvājums? 

Vai ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 
mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 

Jā 
92% 

Nē 
8% 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 
elektroniskos resursus? 



Jā 
84% 

Nē 
8% 

To papildus 
nezimantoju 

8% 
Neesmu par 
to informēts 

0% 

cits 
0% 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 
līdzekļiem? 

Jā 
92% 

Nē 
8% 

Vai iespējams apgūt studiju 
kursus/ to daļas elektroniski? 

1 
100% 

Kā jūs vērtējat informācijas iegūšanu 
par studiju procesu fakultātē? 



Anketu apkopojums Kopā: 10

Vai Jūs apmierina studiju programma, 
kuru esat izvēlējies?

Pilnīgi 
apmierina

Apmierina Daļēji 
apmierina

Nepamierina Pilnīgi 
neapmierina, 

nevēlos 
studēt šajā 

studiju 
programmā

3 4 2 1 0
30 40 20 10 0

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 
plānošanu šajā studiju programmā?

Labi 
sastādīts 

nodarbību 
grafiks

neapmierina 
sastādītais 
nodarbību 

grafiks

plānveidīga 
patstāvīga 

darba 
organizēšana

nesabalansēts, 
apjomīgs 

patstāvīgais 
darbs

5 4 0 1
50 40 0 10

Cik stundu nedēļā Jūs veltāt 
patstāvīgam darbam?  vidēji 7,20 h

Jā Nē
Vai pietiekams izvēles kursu piedāvājums?

7 3

Jā Nē
To papildus 
nezimantoju

Neesmu par 
to informēts cits

Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir 
pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību 
metodiskajiem līdzekļiem? 8 2 0 0 0

80 20 0 0 0

Jā Nē
Vai Jūs studiju procesā izmantojat 
elektroniskos resursus? 10 0

100 0

Jā Nē
Vai iespējams apgūt studiju kursus/ 
to daļas elektroniski? 10 0

100 0

Ir pietiekams Nav pietiekams

Kā jūs vērtējat informācijas iegūšanu 
par studiju procesu fakultātē? 8 2

80 20

2.kurss.4. semestris Programmēšanas inženieris 2013./2014. m.g.



Pilnīgi 
apmierina 

30% 

Apmierina 
40% 

Daļēji apmierina 
20% 

Nepamierina 
10% 

Pilnīgi 
neapmierina, 

nevēlos studēt 
šajā studiju 
programmā 

0% 

Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

Labi 
sastādīts 

nodarbību 
grafiks 

50% 
neapmierina 
sastādītais 
nodarbību 

grafiks 
40% 

plānveidīga 
patstāvīga darba 

organizēšana 
0% 

nesabalansēts, 
apjomīgs 

patstāvīgais 
darbs 
10% 

Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

Jā 
70% 

Nē 
30% 

Vai pietiekams izvēles kursu 
piedāvājums? 

Vai ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 
mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 

Jā 
100% 

Nē 
0% 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 
elektroniskos resursus? 



Jā 
80% 

Nē 
20% 

To papildus 
nezimantoju 

0% 
Neesmu par 
to informēts 

0% 

cits 
0% 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 
līdzekļiem? 

Jā 
100% 

Nē 
0% 

Vai iespējams apgūt studiju 
kursus/ to daļas elektroniski? 

Ir 
pietiekams 

80% 

Nav 
pietiekams 

20% 

Kā jūs vērtējat informācijas iegūšanu 
par studiju procesu fakultātē? 



APTAUJAS ANKETA

Cienījamais maģistrant! 
Piedāvātās aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu attieksmi par studiju procesa organizāciju un 

kvalitāti. Lūdzam izteikt savu viedokli un vērtējumu, jo aptaujas rezultāti tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi 
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

1. Kādas ir jūsu domas par studiju programmas sniegto zināšanu iespējamo nepieciešamību 
praktiskajā darbībā? 

Vērtējums 
nebūs vajadzīgas bieži būs nepieciešamas būs nepieciešamas 

1 2 3

2. Kā Jūs vērtējat studiju programmas nodrošinājumu ar mācību literatūru, uzskates un izdales 
materiāliem ? 

Vērtējums 
nepietiekams apmierinošs pietiekams

1 2 3

3. Kā Jūs vērtējat  studiju procesa  nodrošinājumu ar datortehniku (skaitu un kvalitāti)? 
Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi
1 2 3 4

4. Kā Jūs vērtējat informētību par studiju procesa norisi un nodarbību plānojumu? 
Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi
1 2 3 4

5. Kā Jūs vērtējat darba apstākļus auditorijās (vietu skaits, apgaismojums, siltumapgāde, 
mēbeles, tehniskie līdzekļi)? 

Vērtējums 
slikti apmierinoši labi ļoti labi

1 2 3 4

6. Kā Jūs vērtējat studiju programmu kopumā? 
Vērtējums 

neapmierina daļēji apmierina pilnībā apmierina
1 2 3

7. Vai saskatāt savu tālāko profesionālo darbību datortehnoloģiju jomā ? 
Vērtējums 

nezinu nē jā
1 2 3



8. Novērtējiet Jūsu un docētāju sadarbību pēc piecu punktu sistēmas: 
(Zemākais novērtējums – 1, augstākais  – 5)

Nr. Studiju kurss Docētājs 
Kursa

nozīmīgums
Docētāja 

kompetence

Kursa
izklāsta 
kvalitāte 

Doc. prasme
organizēt 
patstāvīgo 

darbu
1. Prasību 

inženierija
Lekt. Mg.sc.ing.
Ē.Tipāns 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. Objektorientētā 

programmēšana 
un integrētā 

izstrādes vide 

Asoc.prof.

Dr.sc.ing.
P.Grabusts

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Biznesa sistēmu 
analīze 

Prof. Dr.sc.ing.
A.Teilāns 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4. Operāciju 

vadība 

Prof. Dr.habil.

sc.ing. Ģ.Vulfs 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. Informācijas 

tehnoloģiju 

standarti

Doc. I. Meirāns 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6. Inženierzinātņu 

pētījumu 
metodoloģija 

Prof. Dr.habil.

geol. G.Noviks
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Profesionālā un 

organizāciju 
psiholoģija 

Lekt. Mg.paed.,

Mg.psych.
Ē.Kalvāns 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8. Uzņēmējdarbī-

bas stratēģiskā 
vadīšana 

Prof. Dr.sc.ing.

I.Silineviča 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

9. Inovāciju vadība Prof. Dr.sc.ing.

I.Silineviča 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Programminže-

nierija

Prof. Dr.sc.ing.

A.Teilāns 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

11. Datu
aizsardzība 

Asoc.prof.
Dr.sc.ing.

P.Grabusts

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12. Projektu vadība Prof. Dr.sc.ing.  
A.Teilāns 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. Diskrētu 

notikumu
sistēmu 

imitācijas 
modelēšana 

Dr. habil. sc. ing.

prof. J.Merkurjevs
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14. Inovācijas 

augstskolu
pedagoģijā 

Prof. Dr.paed.

P.Vucenlazdāns 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15. Lemšana riska

apstākļos 

Prof. Dr.sc.ing.

O.Užga -Rebrovs
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Ieteikumi studiju procesa uzlabošanai:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Paldies par atsaucību! 



Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte
Datorzinātņu un matemātikas katedra

Maģistra studiju programma “Datorsistēmas”  
DARBA DEVĒJU APTAUJA

1. Jūsu organizācijas nosaukums

Organizācijas adrese

2. Vai darba kvalitātes uzlabošanai Jūsu organizācijā 
būtu nepieciešami datorspeciālisti ar maģistra grādu 
datorzinātnēs?  (izvēli apvilkt)

 Jā  Nē 

3. Vai Jūs apmierina maģistrantu kopējais     profesionālās 
sagatavotības līmenis?   (izvēli apvilkt) Apmierina Neapmierina

4. Kā Jūs novērtētu viņu speciālās prasmes 
profesijā?   (izvēli apvilkt)

Viduvējas  Optimālas Teicamas 

5. Vai maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” realizācija RA ir pieņemama reģiona 
organizāciju vajadzībām? (izvēli apvilkt)

Rada konkurenci augstskolu vidū- Jā Nē 

Ir atbilstoša organizāciju interesēm- Jā Nē 

Veicina praktizējošo datorspeciālistu izaugsmi- Jā Nē 

Samazina iespējamos darba kavējumus studiju dēļ- Jā Nē 

Paaugstina pasniedzēju kvalifikāciju- Jā Nē 

6. Vai varētu prognozēt maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” absolventu 
nodarbinātību nākamajiem 6 gadiem? (atzīmēt vienu vai vairākas izvēles)

 -paaugstinās izredzes konkurēt darba tirgū. 

 -grūti plānot attīstības perspektīvu. 

 -nav pamata uztraukties par nodarbinātības problēmām.

7. Kādas speciālas prasmes maģistrantiem  
vēl vajadzētu apgūt? 

Paldies par atsaucību!  
Cerot uz turpmāko sadarbību,  
RA Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedra



Aptaujas nosaukums: RA 2013.g. absolventu aptauja par studiju kvalitāti

10 5

9 0

Cik lielā mērā minētie faktori ietekmēja Jūsu izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā?

2 22% 1 11% 2 22% 3 33% 1 11%

Kā Jūs novērtējat studiju programmu kopumā?

1 20% 2 40% 2 40% 0 0%

Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti?

1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 	Datorsistēmas (mag.)

 	Datorsistēmas (mag.)

 	Datorsistēmas (mag.)

 Programmēšanas inženieris

Absolventu skaits Atbildējušo skaits

Programmas 

saturs

 	Datorsistēmas (mag.)

Teicama Laba Apmierinoša Neapmierinoša

Tuvums dzīvesvietai Studiju maksas lielums

Piemērots studiju 

grafiks

Turpinājums 

iesāktajām 

studijām RA

Teicama Laba Apmierinoša Neapmierinoša



Nosauciet jomas, kurās gūtās zināšanas Jums izrādījās visnoderīgākās:

2 40% 3 60%

Kādus kursus, tēmas kursu ietvaros, Jūsuprāt, noteikti vajadzētu iekļaut studiju programmā? 
Studiju kurss Atbildes

5 100% 0 0%

Cik lielā mērā studiju laikā Jūs apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums?

3 60% 2 40% 0 0%

Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir nepieciešama turpmākajam pētnieciskajam darbam?

 	Datorsistēmas (mag.)

 	Datorsistēmas (mag.) "vairak lekciju saistitas ar 

sistemu analizi" ,"sistēmu modelēšana" 

,"Tiesiskie aspekti privāt datu aprītē globalajā 

tīklā" ,"Software design patterns, automated 

testing" ,"Biznesa sistēmu analīze, 

Inženierzinātņu pētījumu metodoloģija, Inovāciju 

vadība" ,

 	Datorsistēmas (mag.)

darbā personīgajā izaugsmē

Atbildēja Izlaida jautājumu

Pilnīgi Daļēji Nemaz

Jā Nē



5 100% 0 0%

Vai Jūs ieteiktu šo programmu citiem?

4 80% 1 20%

Vai iegūtais diploms palīdzēja Jums atrast darbu?

2 40% 3 60%

Vai Jūs strādājat specialitātē, kuru apguvāt studijās?

1 20% 4 80%

Vai Jums ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenošanu?
Studiju kurss Atbildes

5 100% 0 0% 	Datorsistēmas (mag.) "nav" ,"Vairāk patstāvīga 

darba literatūras izpētei" ,"Nav" ,"Vairak iesaistit 

studentus darbaa ar realiem projektiem" ,"Vairāk 

praktisko nodarbību" ,

	Datorsistēmas (mag.)

	Datorsistēmas (mag.)

	Datorsistēmas (mag.)

 	Datorsistēmas (mag.)

Jā Nē

Atbildēja Izlaida jautājumu

Jā Nē

Jā Nē



Aptaujas nosaukums: RA 2011., 2012., 2013.g. absolventu aptauja par darba gaitām

Pašreiz strādāju:

1 33% 2 67% 0 0% 0 0%

6 67% 3 33% 0 0% 0 0%

Darba vieta (iestādes noasaukums):
Studiju kurss Atbildes

3 100% 0 0% "BITSOFT, SIA" ,"Valsts robežsardze 

9 100% 0 0%

"Rēzeknes Augstskola" ,"Valsts 

kase" ,"VAS Latvijas Dzelzceļš" 

,"Nautrēnu vidusskola" ,"Valsts 

Atalgojums:

33%

20%

1 33% 2 67% 0 0%

0%

0%

2 22% 6 67% 1 11%

11%

valsts iestādē privātā struktūra esmu bezdarbnieks (oficiālais statuss)

esmu bezdarbnieks 

(nav statusa)

Atbildēja Izlaida jautājumu

līdz 300 LVL 300 LVL-500 LVL virs 500 LVL

 -	Programmēšanas inženieris

 -	Datorsistēmas (mag.)

 -	Programmēšanas inženieris

 -	Datorsistēmas (mag.)

 -	Datorsistēmas (mag.)

 -	Programmēšanas inženieris



PIELIKUMS 5

Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas 

nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi. 







































Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

DD AA TT OO RR ZZ II NN ĀĀ TT ŅŅ UU UU NN MM AA TT EE MM ĀĀ TT II KK AA SS
KK AA TT EE DD RR AA

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
studiju programmas

“Programmēšanas inženieris” 

PRAKSES NOLIKUMS
un

METODISKIE NORĀDĪJUMI

Rēzekne 
2010



I Prakses apjoms

Studiju programmā “Inženieris programmētājs” studentiem ir paredzētas 4 prakses: 
1. kursa studentiem - ievadprakse - 2 kr.p. (2 nedēļas) 2. semestrī. 
2. kursa studentiem - prakse – 6 kr.p. (6 nedēļas) 4. semestrī. 
3. kursa studentiem - ražošanas prakse - 10 kr.p. (10 nedēļas) 6. semestrī. 
4. kursa studentiem - pirmsdiploma prakse - 8 kr.p. (8 nedēļas) 8. semestrī. 

II Prakses bāzes iestādes

Prakse tiek organizēta uz uzņēmumu un organizāciju bāzes, kurās tiek izmantota 
datortehnika, veikta datortehnikas apkalpošana, izstrādātas un uzturētas Web 
tehnoloģijas, uzturēti datortīkli un veikta programmatūras izstrāde.  

III Galvenie prakses uzdevumi

Prakses uzdevumus var iedalīt vispārīgajos prakses uzdevumos, kas jāpilda visu 
kursu studentiem izejot praksi, un dažādiem kursiem specifiskos prakses 
uzdevumos, kas ņem vērā konkrētā kursa specifiku. 

Vispārīgie prakses uzdevumi 

1. Iepazīties ar datortehnikas izmantošanas iespējām un izmantošanas problēmām 
attiecīgā tautsaimniecības nozarē un reģionā, to risināšanas gaitu un metodēm, 
izmantot savas teorētiskās zināšanas praktisko uzdevumu risināšanā. 

2. Iegūt pilnīgu priekšstatu par prakses uzņēmuma darbību, tās mērķiem un 
metodēm, par uzņēmuma vietu un lomu vispārējā saimniecības sistēmā, un tā 
darba attiecībām ar citām reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par 
uzņēmuma struktūru un struktūrvienībām. 

3. Izpildīt visu darbu kompleksu, strādājot attiecīgā darba vietā vienā no 
struktūrvienībām, apgūt konkrētas darba iemaņas un metodes. 

4. Izpildīt individuālo uzdevumu, saistītu ar kāda konkrēta datorapstrādes procesa 
veikšanu.

5. Savākt materiālus, apkopot un sastādīt atskaiti par praksi. 

Dažādiem kursiem specifiskie prakses uzdevumi. 

1. kurss – Ievadprakse
1.1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām - 

organizācijas informācijas sistēmu tehniskais nodrošinājums, datortehnikas 
parametru raksturojums, lokālā tīkla parametri (aparatūra, shēma, resursi), 
Internet pieslēgums (veids, aparatūra, ātrums), programmatūras 
raksturojums (nosaukums, versija)

1.2. Novērtēt informācijas sistēmas datu ievades – izvades saskarnes. 
1.3. Piedalīties informācijas ievadīšanas – izvadīšanas procesā. 
1.4. Izstrādāt secinājumi un priekšlikumus par IS. 

2. kurss – Prakse
2.1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām, t.sk. 

specializētās programmatūras raksturojumu (grāmatvedības, uzskaites vai 
citas programmas), izmantojamās DB vadības sistēmas aprakstu 
(informācijas apstrādes procesa būtība, sistēmas aprakstu un 



struktūrblokshēma, datu struktūru, ievada / izvada formas), IS uzturēšanas 
aktivitātes (BackUp).

2.2. Piedalīties informācijas ievadīšanas – izvadīšanas procesā 
2.3. Realizēt (jebkurā programmēšanas vidē) IS informācijas ievadīšanas un 

izvadīšanas procesu. Sagatavot realizētās programmas īsu apraksts, 
izvēlētās programmēšanas vides pamatojumu. 

3. kurss - Ražošanas prakse
3.1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām, t.sk. 

specializētās programmatūras raksturojumu (grāmatvedības, uzskaites vai 
citas programmas).

3.2. Piedalīties informācijas ievadīšanas – izvadīšanas procesā 
3.3. Realizēt (jebkurā programmēšanas vidē) IS informācijas ievadīšanas, 

izvadīšanas un informācijas apstrādes procesu. Sagatavot realizētās 
programmas īsu apraksts, izvēlētās programmēšanas vides pamatojumu. 

4. kurss - Pirmsdiploma prakse
4.1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām, t.sk. 

specializētās programmatūras raksturojumu (grāmatvedības, uzskaites vai 
citas programmas).

4.2. Vākt diplomprojekta izstrādei nepieciešamos materiālus. 

IV Prakses organizatoriskie jautājumi

1. Prakse norit uz noslēgtā līguma pamata starp prakses uzņēmumu un Rēzeknes 
augstskolu līgumā norādītajā laika posmā. Līgumu skat. 1. pielikumā. 

2. Praksi vada prakses vadītāji - Rēzeknes augstskolas docētājs un uzņēmuma 
darbinieks, kuram tiek norīkots students. 

3. Praktikantam uz rokām pirms ierašanās praksē prakses vadītājs no augstskolas 
izdod līguma kopiju, prakses uzdevumus, metodiskos norādījumus un 
dienasgrāmatu (skat. 2. pielikumā). 

4. Ierodoties praksē, students iesniedz uzņēmuma vadītājam studenta apliecību un 
prakses līguma kopiju. Uz šo dokumentu pamata vadītājs norīko studentu darbam 
attiecīgā struktūrvienībā prakses vadītāja rīcībā. 

5. Kopā ar prakses vadītāju students sastāda konkrētu prakses grafiku tādā veidā, 
lai būtu iespējams izpildīt visus prakses uzdevumus, t.sk. individuālo uzdevumu, 
ar kuru students iepazīstina prakses vadītāju no uzņēmuma. 

6. Individuālais uzdevums var būt konkretizēts un izmainīts atbilstoši uzņēmuma un 
struktūrvienības darba plāniem, iespējām un darbības metodēm. Individuālais 
uzdevums tiek pielāgots konkrētai studenta darba vietai un balstās uz šinī darba 
vietā iegūtajiem datiem. Par tā izmaiņām students ziņo prakses vadītājam no RA. 

7. Apstiprinātajā prakses grafikā jāiekļauj šādi punkti: 
a) vispārējā iepazīšanās ar uzņēmumu un drošības tehnikas instruktāža; 
b) iepazīšanās ar uzņēmuma nodaļu un struktūrvienību darbību, savstarpējo 

sadarbību un pakļautību, tā dokumentāciju, darba organizāciju; 
c) uzņēmuma darbinieka vai dubliera darbs konkrētajā darba vietā; 
d) ražošanas ekskursijas;
e) individuālā uzdevuma izpildīšana (ja tam nepieciešams papildus darbs, kurš 

neiekļaujas punktā c); 
f) papildus faktiskā materiāla vākšana (nepieciešamības gadījumā); 
g) materiālu apkopošana un atskaites sastādīšana. 

9. Sastādītajā grafikā jāievēro, ka konkrētais darbs darba vietā (punkts c) tiek 
noteikts saskaņā ar studiju plānu.  



10. Prakses laikā studentam ir vēlams regulāri ierakstīt prakses dienasgrāmatā 
izpildītos darbus. 

11. Atskaiti par praksi galīgā veidā students sagatavo prakses laikā un iesniedz 
novērtēšanai prakses vadītājam no uzņēmuma. Prakšu atskaites skat. 3.-6. 
pielikumos.

12. Studenta dienasgrāmatai, atskaitei, atsauksmēm un raksturojumam jābūt 
parakstītiem (paraksta uzņēmuma prakses vadītājs) un jābūt apstiprinātiem ar 
uzņēmuma zīmogu. 

13. Atskaiti par praksi ar visiem pielikumiem un dokumentiem students iesniedz RA
prakses vadītājam 10 dienu laikā pēc prakses beigām (vai semestra sākumā, ja 
prakses beigas sakrīt ar studentu brīvdienām). 

14. Atskaiti par praksi students aizstāv publiski katedras komisijas (ne mazāk kā 
triju cilvēku sastāvā) priekšā katedras noteiktajā laikā. 

15. Prakse netiek ieskaitīta un novērtēta pozitīvi, ja: 
a) faktiskais prakses laiks bija patvaļīgi saīsināts; 
b) nebija izpildīti visi prakses programmā norādītie uzdevumi; 
c) prakses laikā bija pieļauti disciplinārie pārkāpumi; 
d) prakses vadītājs no uzņēmuma raksturo prakses rezultātus un praktikanta 

darbu negatīvi; 
e) students nav spējīgs kvalitatīvi aizstāvēt atskaiti par praksi- atskaite tiek 

novērtēta ar atzīmi zemāku par 4. 

V Uzņēmuma prakses vadītājs tiesīgs

1. Prasīt no praktikanta RA prakses norīkojumu, dienasgrāmatu, prakses darba 
plānu, līgumu starp RA un uzņēmumu par prakses norisi. 

2. Dienasgrāmatā veikt attiecīgos ierakstus. 
3. Organizēt ievadinstruktāžas un instruktāžas darba vietā. 
4. Kopā ar praktikantu sastādīt prakses kalendāro grafiku, izejot no uzņēmuma 

faktiskajām iespējām. Prakses laikā norīkot studentus darbos, kas atbilst prakses 
programmai, sekot grafika izpildei, savlaicīgai un saturīgai dienasgrāmatas 
aizpildīšanai. Palīdzēt praktikantam materiālu vākšanā diplomprojekta vajadzībām 
(pirmsdiploma prakses gadījumā). 

5. Prakses beigās pārbaudīt praktikanta atskaiti, izdarīt savus aizrādījumus, dot 
dienasgrāmatas beigās savu novērtējumu, raksturot praktikanta darbu (dot 
raksturojumu), apliecinot ar parakstu un uzņēmuma zīmogu. 

6. Atzīmēt dienasgrāmatā prakses beigas. 
7. Pēc iespējas izsūtīt uz RA īsu slēdzienu par praksi, savus slēdzienus par studentu 

sagatavotības pakāpi patstāvīgam darbam vai par konkrētiem trūkumiem 
teorētiskajā sagatavotībā, kā arī savus priekšlikumus par iespēju pilnveidot praksi 
nākotnē. 

VI Metodiskie norādījumi prakses atskaites sagatavošanai

1. Atskaiti par praksi sastāda un noformē saskaņā ar programmu, prakses darba 
plānu un individuālā uzdevuma tēmu. 

2. Atskaitē var tikt izmantoti visi prakses laikā iegūtie materiāli- kā tieši darba vietā, 
tā arī informācija, kura tiek smelta no uzņēmuma dokumentācijas (ar uzņēmuma 
vadības atļauju). Students var plaši izmantot arī citus informācijas avotus- 
grāmatas, periodisko literatūru, zinātniskās publikācijas, programmas, 



informāciju par citām tāda pat veida organizācijām, lai pamatotu savus slēdzienus, 
domas, ierosinājumus. 

3. Atskaiti vēlams ilustrēt ar faktisko materiālu - datiem, tabulām, grafikiem, citām 
ilustrācijām. 

4. Pie atskaites sagatavošanas jāizvairās no vispārējiem, nekonkrētiem aprakstiem, 
no pārāk tālu, uzņēmuma darbībai neatbilstošu, tēmu izskatīšanas.  

5. Atskaite nedrīkst sastāvēt tikai no esošo faktu konstatēšanas. Studentam visi fakti 
jāizanalizē, jāapstrādā, izmantojot savas zināšanas un zinātniskās literatūras 
aprakstus, jāformulē savas idejas, priekšlikumi, ierosinājumi organizācijas darba 
pilnveidošanai, iesniedzot šos priekšlikumus uzņēmuma vadībai. 

6. Atskaite iekļauj sevī šādas galvenās sastāvdaļas: 
a) ievads;
b) uzņēmuma kopējais raksturojums; 
c) struktūrvienības, kurā students strādā, detalizēts raksturojums; 
d) personīgās darbības veidi un rezultāti; 
e) individuālā uzdevuma tēmas izpilde (teorija, praktiskie darbi, rezultātu 

analīze); 
f) noslēgums; 
g) bibliogrāfija. 

7. Atskaitē obligāti jāatspoguļo datortehnikas izmantošanas efektivitāte uzņēmuma 
darbībā. 

8. Atskaite tiek noformēta atbilstoši katedras noteiktajām prasībām. Atskaitei 
jāsatur: 

a) standarta titullapu;
b) satura rādītāju; 
c) lappušu numerāciju; 
d) pareizu bibliogrāfijas avotu noformējumu; 
e) blokshēmas par uzņēmuma darbības tehnoloģisko procesu, kurā tiek 

izmantota datortehnika;
f) atskaites tekstu.

9. Atskaitei tiek rekomendēts pievienot savāktos papildus materiālus, kuri var būt 
lietderīgi tālākajam studiju procesam, zinātniskajam darbam, kursa darbu vai 
diplomdarbu sagatavošanai. Šo materiālu forma, izmēri, veidi netiek reglamentēti, 
bet tiem jābūt sakopotiem loģiskā secībā, numurētiem un sašūtiem kopā. 



1.pielikums

L Ī G U M S Nr. _________ 

par studenta praksi
Rēzeknē 
20__. g. _____.________________

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģ. Nr. 90000011588, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, turpmāk tekstā 
AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekāna v.i. Ērikas TEIRUMNIEKAS personā, kura rīkojas uz 
Rēzeknes Augstskolas rektora 15.11.2004. rīkojuma Nr.4-5/52 pamata,  

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Programmēšanas inženieris” pilna / nepilna laika ___. kursa students

__________________________________________, pers.kods:_____________________,

dzīv.____________________________________________________________________,  

tālr. _____________________turpmāk tekstā STUDENTS, un

_________________________________________, reģ.Nr.________________________,  

adrese______________________________________________________, turpmāk tekstā  

PRAKSES VIETA, _____________________________________________ personā, kas  

rīkojas uz _____________________ pamata, noslēdz šāda satura līgumu: 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 20___.gada _____._______________ 
līdz 20___. gada _____._______________ STUDENTU profesionālās prakses veikšanai saskaņā ar 
augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programmu „Programmēšanas inženieris” (kods 
42481).

2. AUGSTSKOLAS pienākumi un atbildība 
2.1. Noteikt prakses mērķi un uzdevumus saskaņā ar RA Senāta 2002.gada 16.decembra nolikumu „Par 

praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem norādījumiem un izsniegt 
STUDENTAM ievadprakses/ prakses/ ražošanas prakses/ pirmsdiploma prakses metodiskos
norādījumus un prakses dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība 
3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju veikt profesionālo praksi saskaņā ar augstākās izglītības 

profesionālā bakalaura studiju programmu „Programmēšanas inženieris” un nozīmēt prakses 
vadītāju
____________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis)

  ar praktiskā darba pieredzi. 
3.2. Uzsākot praksi, veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar iekšējiem 

darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas prasībām. 
3.3. Iepazīstināt STUDENTU ar PRAKSES VIETAS darbu un darba metodēm.  
3.4. Uzdot par pienākumu prakses vadītājam sniegt STUDENTAM nepieciešamo palīdzību konkrētu 

darba uzdevumu veikšanai un sekmēt STUDENTA kvalifikācijas paaugstināšanu. 
3.5. Nodrošināt prakses darba apstākļus, kas paredzēti darba likumdošanas normatīvajos aktos. 
3.6. Dot iespēju STUDENTAM iepazīties ar PRAKSES VIETAS dokumentiem, lai veiktu darbības 

analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 
3.7. Vīzēt STUDENTA prakses pārskatu un dot rakstisku vērtējumu par prakses laiku.  
3.8. Sekot, kā STUDENTS ievēro darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus. 



4. STUDENTA pienākumi un atbildība
4.1. Prakses laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas prasībām, 

analizējot attiecīgos darbības rādītājus. 
4.2. Ievērot RA Senāta 2002.gada 16.decembra nolikumu „Par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un 

prakses metodiskos norādījumus. 
4.3. Realizēt AUGSTSKOLAS noteikto prakses mērķi un uzdevumus atbilstoši prakses 

metodiskajiem norādījumiem, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi. 
4.4. Studiju grafikā noteiktajā periodā uzturēties prakses vietā, ievērojot šī līguma nosacījumus un 

prakses metodisko norādījumu kārtību. 
4.5. Vākt un apkopot statistiskos datus un citus materiālus diplomprojektam. 
4.6. Izstrādāt priekšlikumus PRAKSES VIETAS darbības efektivitātes kāpināšanai un vadības 

pilnveidošanai.
4.7. Prakses norises gaitu aprakstīt prakses dienasgrāmatā un analizēt visus prakses programmas 

jautājumus prakses pārskatā. 
4.8. Ievērot iekšējos darba drošības un darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas vadītāja 

rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi 
izturēties pret prakses vietas mantu.  

4.9. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 
pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk. par neierašanās prakses vietā iemesliem.  

4.10. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošajā katedrā prakses metodiskajos 
norādījumos noteiktajā kārtībā. 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002.gada 16.decembrī 
apstiprināto nolikumu „Par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem 
norādījumiem. 

6. Prakses līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties, vai vienpusējā 
kārtībā, brīdinot par to otru pusi _________________ iepriekš. 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas, un visi 
strīdi tiek atrisināti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek 
izskatīti tiesā. 

8. Līgums noslēgts uz prakses laiku un stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  
9. Kontaktpersonas :
9.1. AUGSTSKOLA: Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras vadītāja v.i. 

doc. Ivars MEIRĀNS, tālr. 646 23798; e-pasts ivars.meirans@ru.lv

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________

__________________________________________________, tālr.__________________ 

AUGSTSKOLA

_______________________________ Ērika TEIRUMNIEKA
z.v.

PRAKSES VIETA

_______________________________ ( )
z.v.

STUDENTS

_______________________________ ( )



2.pielikums

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

DDAA TT OO RR ZZ II NN ĀĀ TT ŅŅ UU UU NN MM AA TT EE MM ĀĀ TT II KK AA SS KK AA TT EE DD RR AA

Rēzekne  
2010



ZZ II ŅŅ AA SS PP AA RR PP RR AA KK SS II

   Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras 

studiju programmas “II nn žž ee nn ii ee rr ii ss pp rr oo gg rr aa mm mm ēē tt āā jj ss”

......... kursa students (-e) ......................................................…………………………..

norīkots (-a) ................................................................... praksē  

............................................…….....................................................................……….....
( iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums, adrese ) 

no 20....gada "......."................................ līdz 20....gada ".......".................................. 

   RA prakses vadītājs: .................................................................................................... 
( paraksts )                        ( paraksta atšifrējums) 

Zīmogs 

Students (-e) ieradies (-usies) 20....gada "..........."...........................................

Darba vietas prakses vadītājs ........................................................................................... 
( amats, iniciāļi, uzvārds ) 

.............................................................................................................................
( nodaļas nosaukums ) 

.............................................................................................................................

Students (-e) beidza praksi 20....gada "..........."..................................

Darba vietas prakses vadītājs: .......................................................................................... 
( paraksts )                                   ( paraksta atšifrējums) 

Zīmogs 



Datums VV ee ii kk tt oo dd aa rr bb uu aa pp rr aa kk ss tt ss



3.pielikums

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

Dato rz inā tņu  un  ma temā t i k a s  k a t ed r a  
II EE VV AA DD PP RR AA KK SS EE SS AA TT SS KK AA II TT EE

Students…………………………………………………………………………….… Kurss 1.

Studiju programma Programmēšanas inženieris 

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………...

Prakses norises laiks – no …………………… līdz. ……………………

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….……………………………………
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses atskaites saturs (apjoms: 7 –10 lpp.)

1. Vispārīga informācija par prakses vietu 

2. Organizācijas informācijas sistēmu vispārīgs apraksts, mērķi 

3. Organizācijas informācijas sistēmu tehniskais nodrošinājums 

3.1. Datortehnikas parametru raksturojums

3.1.1. Datori: skaits, parametri (CPU, M/B, RAM, HDD utt.)

3.1.2. Cita datortehnika (skeneri, printeri utt): skaits, parametri

3.2. Lokālā tīkla parametri (aparatūra, shēma, resursi) 

3.3. Internet pieslēgums (veids, aparatūra, ātrums) 

3.4. Programmatūras raksturojums (nosaukums, versija) 

  3.4.1 Operētājsistēma 

3.4.2 Ofisa pakete

  3.4.3 Pretvīrusu programmas 

  3.4.4 Grāmatvedības programmas 

3.4.5 Citas programmas

4. Informācija par IS datu ievades – izvades saskarnēm 

5. Secinājumi un priekšlikumi par IS

PP rr aa kk ss ee ss aa kk tt ii vv ii tt āā tt ee ss ::

1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām, atbilstoši punktiem 2, 3. 

2. Novērtēt informācijas sistēmas datu ievades – izvades saskarnes. 

3. Piedalīties informācijas ievadīšanas – izvadīšanas procesā. 

4. Veikt prakses vadītāja dotos uzdevumus. 



PP RR AA KK SS EE SS NN OO VV ĒĒ RR TT ĒĒ JJ UU MM SS

 Praktikanta pašnovērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Atskaites nodošanas datums: ______________________

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________

___________________________
/paraksts/



4.pielikums

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

Dato rz inā tņu  un  ma temā t i k a s  k a t ed r a  
PP RR AA KK SS EE SS AA TT SS KK AA II TT EE

Students…………………………………………………………………………….… Kurss 2.

Studiju programma Programmēšanas inženieris 

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………...

Prakses norises laiks – no …………………… līdz. ……………………

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….……………………………………
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses atskaites saturs (apjoms: 10 –15 lpp.)

1. Vispārīga informācija par prakses vietu 

2. Organizācijas informācijas sistēmu vispārīgs apraksts, mērķi 

3. Specializētās programmatūras raksturojums (grāmatvedības, uzskaites vai citas programmas) 

4. Izmantojamas DB vadības sistēmas apraksts: 

 4.1. informācijas apstrādes procesa būtība 

 4.2. sistēmas apraksts un struktūrblokshēma 

 4.3. datu struktūra 

4.4. ievada / izvada formas

5. IS uzturēšanas aktivitātes (BackUp)

6. Realizētās programmas īss apraksts, izvēlētās programmēšanas vides pamatojums 

7. Secinājumi un priekšlikumi par IS (trūkumi, priekšrocības) 

PP rr aa kk ss ee ss aa kk tt ii vv ii tt āā tt ee ss ::

1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām atbilstoši 2.-4.punktiem  

2. Piedalīties informācijas ievadīšanas – izvadīšanas procesā 

3. Realizēt (jebkurā programmēšanas vidē) IS informācijas ievadīšanas un izvadīšanas procesu    

4. Veikt prakses vadītāja dotos uzdevumus 



PP RR AA KK SS EE SS NN OO VV ĒĒ RR TT ĒĒ JJ UU MM SS

 Praktikanta pašnovērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Atskaites nodošanas datums: ______________________

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________

___________________________
/paraksts/



5.pielikums

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

Dato rz inā tņu  un  ma temā t i k a s  k a t ed r a  
RR AAŽŽOO ŠŠAA NN AA SS PP RR AA KK SS EE SS AA TT SS KK AA II TT EE

Students…………………………………………………………………………….… Kurss 3.

Studiju programma Programmēšanas inženieris

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………...

Prakses norises laiks – no …………………… līdz. ……………………

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….……………………………………
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses atskaites saturs (apjoms: 8 –15 lpp.)

1. Vispārīga informācija par prakses vietu 

2. Organizācijas informācijas sistēmu vispārīgs apraksts, mērķi 

3. Specializētās programmatūras raksturojums (grāmatvedības, uzskaites vai citas programmas) 

4. Realizētās programmas īss apraksts, izvēlētās programmēšanas vides pamatojums 

5. Secinājumi un priekšlikumi par IS (trūkumi, priekšrocības) 

PP rr aa kk ss ee ss aa kk tt ii vv ii tt āā tt ee ss ::

1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām atbilstoši 2.-3.punktiem  

2. Piedalīties informācijas ievadīšanas – izvadīšanas procesā 

3. Realizēt (jebkurā programmēšanas vidē) IS informācijas ievadīšanas un izvadīšanas un 
informācijas apstrādes procesu    

4. Veikt prakses vadītāja dotos uzdevumus 



PP RR AA KK SS EE SS NN OO VV ĒĒ RR TT ĒĒ JJ UU MM SS

 Praktikanta pašnovērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Atskaites nodošanas datums: ______________________

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________

___________________________
/paraksts/



6.pielikums

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

Dato rz inā tņu  un  ma temā t i k a s  k a t ed r a  
PP II RR MM SS DD II PP LL OO MM AA PP RR AA KK SS EE SS AA TT SS KK AA II TT EE

Students…………………………………………………………………………….… Kurss 4.

Studiju programma Programmēšanas inženieris

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………...

Prakses norises laiks – no …………………… līdz. ……………………

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….……………………………………
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses atskaites saturs (apjoms: 8 –15 lpp.)

1. Vispārīga informācija par prakses vietu 

2. Organizācijas informācijas sistēmu vispārīgs apraksts, mērķi 

3. Specializētās programmatūras raksturojums (grāmatvedības, uzskaites vai citas programmas) 

4. Secinājumi un priekšlikumi par IS (trūkumi, priekšrocības) 

PP rr aa kk ss ee ss aa kk tt ii vv ii tt āā tt ee ss ::

1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām atbilstoši 2.-3.punktiem  

2. Vākt diplomprojekta izstrādei nepieciešamos materiālus.  

3. Veikt prakses vadītāja dotos uzdevumus.



PP RR AA KK SS EE SS NN OO VV ĒĒ RR TT ĒĒ JJ UU MM SS

 Praktikanta pašnovērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

Atskaites nodošanas datums: ______________________

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________

Katedras vadītājs:



RĒZEKNES  AUGSTSKOLA 
INŽENIERU  FAKULTĀTE 

Datorzinātņu un matemātikas katedra 

PROFESIONĀLĀS PRAKSES  
NOLIKUMS UN  METODISKIE NORĀDĪJUMI 

augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmai  
“Datorsistēmas” 

Sastādīja: doc.  P.Grabusts 

Rēzekne 2010 



Maģistra prakses metodiskie norādījumi balstās uz RA Nolikumu par praksēm Rēzeknes Augstskolā un 
MK Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Valsts standartu. 
Metodiskie norādījumi ietver veicamo aktivitāšu un pasākumu aprakstu, reglamentus un vispārīgos 
noteikumus augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” prakses 
sekmīgai īstenošanai.  
Prakses apjoms – 6 kr.p. (6 nedēļas) pēc 2.semestra. 

1. Maģistra prakses mērķis un uzdevumi   

Maģistra darba tematikas ievirzes prakses mērķis – RA iegūto teorētisko zināšanu izmantošana 
konkrētu uzdevumu risināšanā, profesionālo un pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā 
sistēmanalītiķim piedaloties projektu izstrādes vai analīzes procesā. 

Prakses svarīgākie uzdevumi:
 iepazīties ar: 

                              -  uzņēmuma darba organizāciju, darba kolektīva vadīšanas metodēm;  
                              -  prasību specifikācijas līmeņiem; 
                              -  programmatūras sistēmu izstrādes metodēm; 
                              -  uzņēmumā esošajām IS; 
                              -  uzņēmumā lietotajiem standartiem un tehnoloģijām; 
                              -  darba aizsardzības un ergonomikas metodēm. 

 iemācīties profesionāli: 
-  formulēt sistēmas koncepciju; 
-  formulēt sistēmas prasības; 
-  formulēt programmatūras prasības; 
-  konstruēt sistēmas funkcionālos modeļus; 
-  analizēt prasību realizācijas iespējas; 
-  izvērtēt potenciālo IS projektu lietderību organizācijai; 
-  analizēt dažādus tehniskos risinājumus un izvēlēties piemērotāko; 
-  novērtēt sistēmas izstrādes riskus; 
-  apstrādāt izmaiņu pieprasījumus un problēmu ziņojumus;  
-  sagatavot sistēmas testēšanas plānu un specifikāciju; 
-  izvēlēties piemērotas zināšanu iegūšanas metodes; 
-  novērtēt dažādus sistēmu analīzes rīkus, konkrētu rīku piemērotību  

          organizācijai. 
  formulēt iespējamā atbilstoši savām interesēm un problēmas aktualitātei maģistra darba tematiku, 

mērķi un uzdevumus. 

2. Maģistra prakses saturs   

Maģistra prakse balstās uz prakses mērķi un uzdevumiem. Prakses laikā veicamais ietver trīs uzdevumu 
grupas – vispārīgais uzdevums, specializētais uzdevums un individuālais uzdevums.  

Vispārīgā uzdevuma ietvaros maģistrantam jāiepazīstas un jāizprot: 
 uzņēmuma struktūra un darba pārvaldības organizācija (darbu plānošana un uzraudzība, darba 

kolektīva vadīšana utt.); 
 IS veidi, kas izmantoti uzņēmumā; 
 uzņēmumā lietotie standarti; 
 uzņēmumā veiktais zinātniskais un pētnieciskais darbs; 
 darba aizsardzības un ergonomikas jautājumi (darba vietas organizācija, darba apstākļi utt.). 



Specializētā uzdevuma ietvaros maģistrantam prakses laikā jāiepazīstas ar uzņēmumā risināmo 
problēmu loku, īpašu uzmanību pievēršot sistēmu analīzei un izstrādei: 
 pēc klienta prasību analīzes piedāvāt labāko problēmas risinājumu; 
 izstrādāt sistēmu modelēšanas metožu salīdzināšanas kritērijus; 
 projektēt un lietot standartus, lai uzlabotu sistēmas darbību; 
 analizēt datu bāzes realizācijas iespējas; 
 definēt organizācijas un IT arhitektūras; 
 prognozēt darba uzdevuma darbietilpību un izpildes laiku un veikt individuālā darba plānošanu. 

Individuālā uzdevuma jeb pētnieciskā darba ietvaros individuālo uzdevumu maģistrantam sagatavo 
prakses vadītājs RA vai uzņēmumā (saskaņojot to ar prakses vadītāju RA).  
Uzdevumu tematikai jābūt aktuālai, tajā jāapskata uzņēmumā risināmās problēmas un jāiekļauj 
pētnieciskā darba elementi, piemēram, dažādu organizācijas un IT arhitektūru pētīšana, vairāku IS 
izstrādes variantu salīdzināšana, dažādu sistēmu analīzes metožu un rīku lietošana. Ieteicams saistīt 
prakses individuālo uzdevumu ar iespējamo maģistra darba tēmu. 

3. Prakses vietas

Prakse ir paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaņu iegūšanai maģistranta 
izvēlētajā profesijā. Profesijas standartā definēts, kādas teorētiskās zināšanas, profesionālās prasmes, 
iemaņas un spējas studentam jāiegūst un jāpilnveido studiju procesā, lai iegūtu sistēmanalītiķa profesiju. 
Sistēmanalītiķis biznesa procesu analīzes rezultātā izstrādā prasības IT risinājumam un piedalās šo 
risinājumu attīstīšanā. Sistēmanalītiķis spēj izstrādāt sistēmas prasības atbilstoši funkcionalitātes, 
kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem. 

Ņemot vērā no prakses mērķus un uzdevumus, prakse tiek organizēta: 
 informācijas tehnoloģijas (IT) firmās vai uzņēmumos, kuru darbības sfēra ir datorsistēmu vai citu 

programmproduktu projektēšana, izstrāde, ieviešana, uzturēšana; 
 valsts un pašvaldību iestādēs, kas savā darbībā uztur vai lieto dažādas informācijas sistēmas; 
 uzņēmumos, kur tiek plaši izmantota datortehnika un ir nepieciešamība izstrādāt vai uzlabot 

esošās IS. 

Prakse var būt organizēta kā Latvijas Republikas robežās, tā arī ārzemēs uz attiecīgo līgumu pamata. 

4. Prakses norise

Pirms prakses maģistranti tiek iepazīstināti ar prakses vadītāju no RA un prakses metodiskajiem 
norādījumiem. Prakses vadītājs savukārt iepazīstina maģistrantu ar prakses saturu un dod konkrētus 
prakses uzdevumus.
Uzsākot praksi, maģistrantam tiek nozīmēts prakses vadītājs no uzņēmuma, kurš noformulē individuālā 
uzdevuma tēmu, turpmāk to saskaņojot ar RA, precizē un attiecīgi nosaka konkrēto darba vietu un 
pienākumus, kuri jāpilda maģistrantam prakses laikā. Vēlams, lai darbs tiktu saplānots uz visu prakses 
periodu.

Prakses sākumā maģistrantam ir nepieciešams: 
o līgums starp RA un noteiktu uzņēmumu par praksi (sk. 1.pielikumu); 
o prakses dienasgrāmata (sk. 2.pielikumu); 
o prakses atskaites titullapa (sk. 3.pielikumu);
o individuālais uzdevums, ko izsniedz prakses vieta, saskaņojot to ar RA;
o RA prakses vadītāja konsultāciju grafiki;
o prakses nolikums un metodiskie norādījumi (dotais dokuments).



Prakses laikā maģistrantam regulāri jāaizpilda prakses dienasgrāmata. Atskaiti par praksi maģistrants 
gatavo prakses laikā. 

Prakses noslēgumā maģistrantam jābūt: 
o aizpildītai dienasgrāmatai, kuru paraksta uzņēmuma prakses vadītājs un apstiprina ar uzņēmuma 

zīmogu; 
o prakses atskaites titullapai ar vērtējumu, kuru paraksta uzņēmuma prakses vadītājs un apstiprina ar 

uzņēmuma zīmogu; 
o prakses atskaitei (sk. 5.punktu).

5. Atskaites noformēšana 

Pamatojoties uz prakses laikā savāktajiem materiāliem, prakses darba plānu, maģistranti raksta atskaiti
par praksi un pētniecisko darbu uz individuālā uzdevuma izpildes materiālu pamata. 
 Atskaiti sastāda un noformē saskaņā ar programmu vai prakses darba plānu. Prakses atskaites 
apjomam jābūt līdz 20 lappusēm (bez pielikumiem). Individuālā uzdevuma risinājuma atskaitei – 
pētnieciskā darba apjomam jābūt līdz 10 lappusēm. 
 Atskaitēm jābūt datorsalikumā, fonts – Times New Roman, burtu lielums – 12pt, starprindu 
atstarpe – 1,5.
 Atskaitei jāpievieno pielikumi – visi savāktie materiāli, kuri var maģistrantam noderēt tā maģistra 
darba izstrādē.  

6. Prakses atskaites struktūra 

Atskaite par praksi

 Titullapa.
 Satura rādītājs. 
 Atskaites daļas un nodaļas attiecīgā secībā. 
 Rekomendācijas, priekšlikumi, noslēgums. 
 Literatūras avoti. 
 Pielikumi.

Atskaites nodaļas iekļauj sevī šādu informāciju: 
1. Prakses mērķis un uzdevumi, t.sk. individuālā uzdevuma formulējums ≈ 1 lpp. 
2. Uzņēmuma (organizācijas) vispārējs apraksts, struktūra, darba organizācija, procesi, savstarpējās 

saites uzņēmumā un ar citām organizācijām ≈ 3 lpp. 
3. Uzņēmuma galvenie nozīmīgākie sasniegumi ≈ 2 lpp. 
4. Struktūrvienības, kurā strādā maģistrants, vieta, loma, uzdevumi un darba mērķi uzņēmumā, darbības 

un tās rezultātu apraksts ≈ 2 lpp. 
5. Maģistranta prakses darbības darba materiāli, tās rezultāti ≈ 12 lpp. 

Atskaite par pētniecisko darbu 

Pētnieciskā darba atskaites par individuālā uzdevuma izpildi struktūra: 
 Anotācija (latviešu un angļu valodās) ar atslēgas vārdiem. 
 Ievads.
 Pētījuma objekti. 



 Pētījumu metodes. 
 Pētījumu rezultāti. 
 Rezultātu analīze. 
 Noslēgums. 
 Literatūra. 

Atskaitē nepieciešams tieši norādīt darbu nosaukumus, kurus praktikants veica; laiku, kuru viņš patērējis, 
pildot šos darbus; kādas funkcijas veica darba laikā; dienas kārtību. 

7. Uzņēmuma prakses vadītājs tiek lūgts: 

1. Prasīt no maģistranta RA dienasgrāmatu, prakses darba plānu, līgumu starp RA un uzņēmumu par 
prakses norisi.

2. Dienasgrāmatā veikt attiecīgos ierakstus. 
3. Organizēt ievadinstruktāžas un instruktāžas darba vietā. 
4. Kopā ar maģistrantu sastādīt prakses kalendāro grafiku, izejot no uzņēmuma faktiskajām iespējām. 

Prakses laikā norīkot maģistrantu darbos, kas atbilst prakses programmai, sekot grafika izpildei, 
savlaicīgai un saturīgai dienasgrāmatas aizpildīšanai. Palīdzēt maģistrantam materiālu vākšanā 
maģistra darbam. 

5. Prakses beigās pārbaudīt maģistranta atskaiti, izdarīt savus aizrādījumus, dot dienasgrāmatas beigās 
savu novērtējumu, raksturot praktikanta darbu (dot raksturojumu), apliecinot ar parakstu un uzņēmuma 
zīmogu. 

6. Atzīmēt dienasgrāmatā prakses beigas. 
7. Pēc iespējas aizpildīt aptaujas anketu, dot savus slēdzienus par maģistranta sagatavotības pakāpi 

patstāvīgam darbam vai par konkrētiem trūkumiem teorētiskajā sagatavotībā, kā arī savus 
priekšlikumus par iespēju pilnveidot praksi nākotnē. 

8. Prakses atskaišu noformēšana un aizstāvēšana 

Atskaitei, prakses dienasgrāmatai, pētnieciskajam darbam un visiem pielikumiem jābūt tehniski pareizi 
noformētiem atbilstoši visām prasībām, kuras tiek izvirzītas zinātnisko darbu noformējumam.  
Atskaite par praksi ar visiem pielikumiem jāiesniedz RA prakses vadītājam 5 dienu laikā pēc kārtējā 
semestra sākuma, kas pieņem lēmumu par studenta pielaišanu prakses pārskata aizstāvēšanai. 
Prakses atskaiti maģistranti aizstāv Datorzinātņu un matemātikas katedras komisijas priekšā, kas sastāv 
no 2-3 docētājiem (t.sk. obligāti prakses vadītājs no RA) 7 dienu laikā pēc semestra sākuma (nepilna laika 
studiju studenti – pirmajā ievirzes sesijā).  
Prakses rezultātus komisija vērtē diferencētās ieskaites veidā, kas tiek ierakstīta studiju grāmatiņā.  



PIELIKUMI

Dokumentācijas paraugi 



PIELIKUMS 1.

L Ī G U M S Nr. _________ 

par maģistranta praksi
Rēzeknē 
201 _ g. _____.________________

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģ. Nr. 90000011588, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, turpmāk tekstā 
AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekāna v.i. Ērikas TEIRUMNIEKAS personā, kura rīkojas uz 
Rēzeknes Augstskolas rektora 15.11.2004. rīkojuma Nr.4-5/52 pamata,  

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 1. kursa maģistrants______________________

__________________________________________, pers. kods:____________________,

dzīv.____________________________________________, turpmāk tekstā MAĢISTRANTS, un

_______________________________________________, reģ.Nr.__________________,  
uzņēmuma nosaukums 

___________________________________________________________,  turpmāk tekstā  
uzņēmuma adrese 

UZŅĒMUMS, ____________________________________________________ personā, kas rīkojas uz 

_____________________ pamata, noslēdz šāda satura līgumu: 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet UZŅĒMUMS pieņem no 201__. gada _____.________________ līdz 
201__. gada _____.________________ MAĢISTRANTU profesionālās prakses veikšanai saskaņā ar 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Datorsistēmas”.

2. AUGSTSKOLA apņemas  
2.1. Noteikt MAĢISTRANTAM prakses uzdevumus un izsniegt _______________________ prakses

metodiskos norādījumus. 
2.2. Prakses laikā sniegt MAĢISTRANTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

3. UZŅĒMUMS apņemas: 
3.1. Nodrošināt MAĢISTRANTAM iespēju iziet praksi saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības 

maģistra studiju programmu “Datorsistēmas”. 
3.2. Uzsākot praksi, veikt MAĢISTRANTAM nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar 

iekšējiem darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas prasībām. 
3.3. Iepazīstināt MAĢISTRANTU ar UZŅĒMUMA darbu un darba metodēm.  
3.4. Uzdot par pienākumu prakses vadītājam sniegt MAĢISTRANTAM nepieciešamo palīdzību 

konkrētu darba uzdevumu veikšanai un sekmēt MAĢISTRANTA kvalifikācijas paaugstināšanu. 
3.5. Nodrošināt prakses darba apstākļus, kas paredzēti darba likumdošanas normatīvajos aktos. 
3.6. Sniegt MAĢISTRANTAM iespēju iepazīties ar UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu darbības 

analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 
3.7. Vizēt MAĢISTRANTA prakses pārskatu un dot rakstisku vērtējumu par praksi 
3.8.  Sekot, kā MAĢISTRANTS ievēro darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus. 

4. MAĢISTRANTS apņemas: 
4.1. Prakses laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas prasībām, 

analizējot attiecīgos darbības rādītājus. 
4.2. Savākt un apkopot maģistra darbam nepieciešamos statistiskos datus un citus materiālus. 
4.3. Izstrādāt priekšlikumus UZŅĒMUMA darbības efektivitātes kāpināšanai un vadības 

pilnveidošanai.



4.4. Ievērot iekšējos darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas vadītāja rīkojumus, ievērot darba 
aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturēties pret prakses vietas 
mantu.

4.5. Nekavējoties ziņot UZŅĒMUMAM par pirmstermiņa prakses pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk. 
par neierašanās uz prakses vietu iemesliem.  

5. Prakses līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties vai vienpusējā kārtībā, 
brīdinot par to otru pusi piecas dienas iepriekš. 

6. Dotā līguma izpildes laikā, puses vadās no spēkā esošās LR likumdošanas, un visi strīdi tiek atrisināti, 
pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti tiesā. 

7. Līgums noslēgts uz prakses laiku un stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  

8. Kontaktpersonas:

8.1. AUGSTSKOLA: Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras vadītāja v.i. doc. Ivars 

MEIRĀNS, tālr. 46 23742; e-pasts ivars.meirans@ru.lv

8.2. UZŅĒMUMS: ________________________________________________________
__________________________________________________, tālr.__________________ 

9. UZŅĒMUMA rekvizīti: bankas nosaukums __________________________________ 
Kods ___________________________________________
Konts ___________________________________________

___________________________________________

AUGSTSKOLA

Dekāna v.i.   ________________________
(paraksta atšifrējums) 

z.v.

UZŅĒMUMS  

Vadītājs ________________________
(paraksts) (paraksta atšifrējums)

z.v.

MAĢISTRANTS   ________________________
(paraksts)   (paraksta atšifrējums) 



PIELIKUMS 2.

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

DD AA TT OO RR ZZ II NN ĀĀ TT ŅŅ UU UU NN MM AA TT EE MM ĀĀ TT II KK AA SS KK AA TT EE DD RR AA

Rēzekne 2010 



ZZ II ŅŅ AA SS PP AA RR PP RR AA KK SS II

   Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras maģistra 

studiju programmas “DD aa tt oo rr ss ii ss tt ēē mm aa ss”

1. kursa maģistrants (-e) ......................................................………………………….. 

norīkots (-a) ................................................................... praksē ..........................................  

............................................…….....................................................................……………
( iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums, adrese ) 

.................................................................................................................................................

no 201....gada ".........".................................. līdz 201....gada "........."................................ 

   RA prakses vadītājs: ......................................................................................................... 
( paraksts )                                   ( paraksta atšifrējums) 

Zīmogs 

Maģistrants (-e)  ieradies (-usies) 201....gada "..........."........................................... 

Uzņēmuma  prakses vadītājs .............................................................................................. 
( amats, iniciāļi, uzvārds ) 

.................................................................................................................................................
( nodaļas nosaukums ) 

...............................................................................................................................................

Maģistrants (-e) beidza praksi 201....gada "...........".................................. 

Uzņēmuma prakses vadītājs: ............................................................................................. 
( paraksts )                                   ( paraksta atšifrējums) 

Zīmogs 



Datums Veikto darbu apraksts



PIELIKUMS 3.
Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

Dato rz inā tņu  un  ma temā t i k a s  ka t ed r a  
PP RR AA KK SS EE SS AA TT SS KK AA II TT EE

Maģistrants…………………………………………………………………………….… Kurss 1.

Maģistra studiju programma Datorsistēmas

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………...

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….……………………………………
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses atskaites saturs

Atskaites nodaļas iekļauj sevī šādu informāciju: 
1. Prakses mērķis un uzdevumi, t.sk. individuālā uzdevuma formulējums. 
2. Uzņēmuma (organizācijas) vispārējs apraksts, struktūra, darba organizācija, procesi, savstarpējās saites 

uzņēmumā un ar citām organizācijām. 
3. Uzņēmuma galvenie nozīmīgākie sasniegumi. 
4. Struktūrvienības, kurā strādā maģistrants, vieta, loma, uzdevumi un darba mērķi uzņēmumā, darbības un 

tās rezultātu apraksts. 
5. Maģistranta prakses darbības darba materiāli, tās rezultāti. 

Vispārīgā uzdevuma ietvaros maģistrantam jāiepazīstas un jāizprot: 
 uzņēmuma struktūra un darba pārvaldības organizācija (darbu plānošana un uzraudzība, darba 

kolektīva vadīšana utt.); 
 IS veidi, kas izmantoti uzņēmumā; 
 uzņēmumā lietotie standarti; 
 uzņēmumā veiktais zinātniskais un pētnieciskais darbs; 
 darba aizsardzības un ergonomikas jautājumi (darba vietas organizācija, darba apstākļi utt.). 

Specializētā uzdevuma ietvaros maģistrantam prakses laikā jāiepazīstas ar uzņēmumā risināmo problēmu 
loku, īpašu uzmanību pievēršot sistēmu analīzei un izstrādei: 

 pēc klienta prasību analīzes piedāvāt labāko problēmas risinājumu; 
 izstrādāt sistēmu modelēšanas metožu salīdzināšanas kritērijus; 
 projektēt un lietot standartus, lai uzlabotu sistēmas darbību; 
 analizēt datu bāzes realizācijas iespējas; 
 definēt organizācijas un IT arhitektūras; 
 prognozēt darba uzdevuma darbietilpību un izpildes laiku un veikt individuālā darba plānošanu. 

Individuālā uzdevuma jeb pētnieciskā darba ietvaros individuālo uzdevumu tematikai jābūt aktuālai, tajā 
jāapskata uzņēmumā risināmās problēmas un jāiekļauj pētnieciskā darba elementi, piemēram, dažādu 
organizācijas un IT arhitektūru pētīšana, vairāku IS izstrādes variantu salīdzināšana, dažādu sistēmu analīzes 
metožu un rīku lietošana. Ieteicams saistīt prakses individuālo uzdevumu ar iespējamo maģistra darba tēmu. 



PRAKSES NOVĒRTĒJUMS

 Praktikanta pašnovērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

___________________________
/paraksts/

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Atskaites nodošanas datums: ______________________

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________

___________________________
/paraksts/



PIELIKUMS 6

Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai 

koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un 

īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst kopīgā studiju 

programma.
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